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Táľgy: Javaslat ,,Józsefváľosi Onkoľmányzatnak Kerĺiletĺ Epítésĺ Szabáiyzatátnak és Szabályozĺsĺ
Tenének beszerzése'' tźLrgĺí|,kozbesznrzpsi éľtékfiatárt el nem ér(jbesznrznsi eljáľás eredményének męál-
lapítására

Előterjesző: Iványi Gyöngyvéľ ftépités1városépítészeti iľodavezető
Készítette: TekeresRékaĹigyintéző,Városépítészetihoda
A napirendet nyílt ülésen kel| tĺárryalni.
AdiintéselfogadásáhozegsznrĺiszavazattöbbségszĹikseges.
MellékleÍ 1. sz. melléklet: ajĺánlattételi fe|hívas

2. sz. melléklet: URBANITÁS Teľvezö és Tanácsadó Kft ajĺánlata
3. sz. melléklet: Urban_Lis Stúdió Kft. ajánlata
4. sz. mellékleI VT Városépítési Tanácsadó és Teľvező Iroda Kft.
5. sz. mellékleÍ KASIB Mérnöki Manager hoda Kft.
6.sz. mellék|etz Egyeztető tfu gya|ás Jegyzőkönyve
7.sz. melléklet: URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft módosított ajánlata

Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzĺĺryi Bizottsá g!

I. Tényállás és a dtintés taľüalmának résdetes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testĹilet a 20|7. évi költségvetésről szóló 2/20|7. (II. 02.) önkormányzati ľendeletében úgy
döntött, hory 35.000 e Ft összeg fedezetet biztosít a I|703 cím Főépítészi feladatokon belül a dologi előĹ
rźnyzataterhére aztlj Jőzsefvátosi Kerületi ÉpÍtési Szabát|yzatés Szabályozási Teľv beszerzesére.

A becsĺilt érték
A becsült éľték nettó 27.559.055 F! mely a|apjánaJózsefuárosi onkormányzat Közbesznrzssi és Beszerzési
Srabźiyzat (a továbbiakban.. Szabá|yzat) D(. része szerinti közbesznrzesi értékhatĺárt el nem érő beszerzesi
eljánfu keriilt lefolyaĺásľa.

A beszerzés tárga
Az előteľjesztés 1. szÁműmelléklete szerinti ajránlattételi felhívás 2. pontjaalapjĺán:

. Helyi Építési Szabáiyzatés Szabályozasi Terv, aza|átámasztó munkarészekkel eryiitt
o Kömyezeti vizsgálat
o orökségvédelmihatástanulmrány

A szerződés időtartama
A szerz-odés megktitésétöl 2018. december 3l. napjáig az ď1án|attevő köteles ellátni abeszerzés tźtgyźúké-
pező feladatokat.

Ájánlattételľe felkéľt szervezetek
A Szabéiyzat 20.l. pontja alapjan aközbesznrzesi értélĺfiatárt el nem érő szn|gá|tatés megrendeléséről dön-
teni legalább hĺírom ajźntat bekérésével |ehet. Az ajárflattéte|i felhívás 20|7. mőjus 24-éĺl" elektronikus úton
az a|őbbi gazdasáE| szereplőknek keľült megkiildésre:
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. A.P.S. Mémöki Iroda Kft., székhely: 1112 Budapest Gulyás utcaL716.
a fellrerés indoĺra: A teľvez<ĺ iroda a 20|5 óta hatĺílyos Budapest Fővĺáros Rendezesi Szabźiyatźlrő|
(FRSZ) szćiő 5/20l5.GI.16.) Főv. Kry. rendelet valamint a Budapest Fővríros Telepiilésszerkezeti Ter-
véről (TSZT) szó|ő 50/2015.(I.28.) Főv. Kry. határozatalapján már több fővárosi kerĹilet szźtmźradolgo-
zottki helyi építési szabźiyzatot és szabáiyozÁsi teľvet (pl: Budapest Főváros D(. és XI. kerületi onkor-
mĺányzatnak).

o KASIB Mémöki Manager Iroda Kft., székhely: 1183 Budapest' Üllői út 455.
afelkerés indo|m: Atervezś iroda több alkalommal is készített a MII. kerület teriiletén kisebb, tömbökre
vonatkozó szabźiyzatot és szabźiyozÁsi tervlapokat ( 1 l 1 . tömb, 1 l 6A tömb).

. URBANITÁS Teľvező és Tanácsadó Kft., székhely: 1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. em. 3.
afellrerés indolra: lntemetes piackutatĺás alapján. A Kft' tervezói korábban a Pest megyei Tervezo Vál|a-
latnál (PESTTERV) és a Városépítési Tudomiányos és Tervező Intézetnél (VATD szerezték 15-20 éves
szakmai gyakorlatukat. A cég tevékenységi köre a terĹiletrendezés és városrendezés valamennyi területére
kiterjed. Elsősorban településszerkezeti tervet sz'abźůyozási teľvek" helyi építési szabályrendeletet terii-
letrendezesi tervek és fejlesztési koncepciók, valamint ehhez kapcsolódó szakági munkfü adják profilját.
Jelentős eredményeket tud felmutatni a történelmi vĺírosközpontolg a lakótelepek és ipartelepek rehabili.
tációjának városrendezési megalapozźsában és a kiilterĹiletek hasmá|atźnak rendezesi tervi szabźiyozésa
területén.

o Urban_Lis stúdió Kft., szekhely: l03l Budapest Kadosa utca 19.

afelkerés indolca: Atewezn iroda vezető telepĺilésteľvezśje résżĺ vett mind a koľábban hatályos, a Buda-
pesti Városrendezési és Építési Keretszabáůyzatról szoló 47l|998.(X.l5.) Főv. Kgy. rendelet és ahozzźt
tartozó Fővárosi Szabáiyozási Keretterv, valamint a jelenleg hatĺályos fövárosi jogszabá|yi környezet: a
Budapest Főváros Rendezesi Szabáiyzatźlrćll (FRSZ) szőlió 5120|5.([.16.) Főv. Kgy. rendelet valamint a
Budapest Főváros Településszerkezeti Tervéről (TSZT) szćiő 50l20I5.(I.28.) Főv. Kgy. határozat kidol-
gozÁsában. A cég készített a 2004. évben elfogadott KvSZ-t és annak minden e|őkészítő és alátrámasztó
anyagőÉ.

o VT Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft., székhely: 1085 Budapest, József körift.29.
afellreľés indolra: Internetes piackutatás alapján. A cég töľténete 1950-ben kezdődiitt a Városépítési Ter-
vező hoda megalakulásával. Eleinte k.lzźlrő|ag viírosrendezési terveket készítettek munkatáĺsai, de a hat-
vanas években már ők dolgozták ki például az orczÁgos telepĺiléshálózat-fej|esztési koncepcióját. A het-
venes évek elejéľe mĺáľ a mliemléképületek helyreállíĺásának, a töľténeti váľosok (pl. Sopron, Esztergom,
budai Vámegyed) rehabilitációjának is nemzetköziÍĺrű teľvezesi műhelye lett. A cég2005 őtakészjt a
telepiilésrendezés és a telepĹilésfejlesztés területén kiilönböző teľveket tanulmányokat alĺí<or váitkl az
aĺyavái|a|atból. A cég a megalapitása óta az ország egész teľiiletéľu ti'bb mint 150 telepiilésrendezési ter-
vet (koncepciőt, sznrkezeti tervet szabá|yozÄsi tervet építési szabźiyzatot stb.), településfejlesztési do.
kumentumot (integľált vĺárosfejlesztési stratégiát akcióteruleti tervet) készített.

Fentieken kívül tájékoztatom a Bizottságot hogy az ajánlattételi felhívrás a wwwjozsefuaľos.hu oldalon is
megielent.

Eljáľási cselekmények
o A Viárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 40312017. (v.22.) szźlmű hatźnozatźlban a tźrgyban

e|őzn|egk'lirtbeszprznsi eljánást eredménytelennek nyilvánította és felkérte a polgĺármestert új be-
szerzési eljĺárĺís lefolytatásĺáĺa.

o Azajĺánlattételi felhívĺásról 2017. május f4-énaz összes ajánlattételre felkért szeÍvezet értesĹilt, va-
lamint a honlapon megjelent.

o Az ajánlattételi határidő 2017. június 2.,12:00 óra volt.
o Ąánlatok bontása- 2017. június 2. 13:00 óľa.
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Ajánlattevők és ajánlatok
o URBAMTAS Tervező és Tanácsadó Kft. ajánlattevő ajánlata:

nettó 20. 850. 000,- Ft + 27 % AFA (5.629. 5 00, - Ft), azaz bruttó ?6.47 9.500,- Ft
o Urban-Lis stúdió Kft. ajĺĺnlattevő ajátn|ata:

nettó 24.7 00. 000,- Ft + 6. 669.000,- Ft, azaz bruttó 3 1. 369. 000'. Ft
o VT Vĺárosépítési Tanácsadó és Tervezö Iroda Kft. ajánlattevő ajiánlata:

nettó 25.000.000,- Ft + 6.750.000,-Ft, azazbruttó 31.750.000'. Ft
o KASIB Mémtiki Manager Iroda Kft. ajĺánlattevő ajän|ata:

nettó 33.100.000,- Ft + 8.937.000 ,- Ft, azaz bruttó 42.037 .000'- Ft

o AzIJRBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. ĺárajánlatának gaz-daságimęalapozísának indokolĺásá-
ra történt felszolítás, tekintettel arrą hogy ajánlattevő ajánlati álraAÜ%o-a| a|acsonyabb volt, mint a
becsült nettó érték. Ajánlattevő ennek eleget tett.

o A KASIB Mérnöki Manager Irođa Kft., az URBAMTÁS Teľvező és Tanácsadó Kft. és a VT Vá-
ľosépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft. részśre hiánypótlási felhívĺás kerÍilt kikiildésľe a méľleg
szerinti eredmény tekintetében. Valamennyi ajánlattevő a hiĺánypótlast haüáridőben teljesítette.

Aj á nlat érvényességénelďérvénfielenségének megállapítása
Ajánlattevők ajánlatai az aján|attételi felhívĺásban előíľt formai és tartalmi kö'vetelmények megfeleltek, azok
éľvényesek.
A KASIB Mérnöki Manager Iľoda Kft. ajánlattevő aján|ati ára bruttó 42.037.000 Ft, mely ttibb mint a Kép.
viselő-testiilet által biztosított fedezet.
Az ajénlratok értékelése a,,legalacsonyabb összegti ellenszolgáltatĺás'' elve volL

Az Urbanitás Teĺvező és Tanácsadó Kft. ajránlati ĺĺra szerint nyeľtesnek javasolható vol! viszont a VárosépĹ
tészeti koda egyeztetést kezdeményezntt Ajánlattevőve| a smlrgáitatĺások körének tisztźzása érdekében. Az
egyeztetésről jegyzőkönyv készülĹ az tÁrgyalźson tisztámtt részletek alapjźn tervezó új' végső ajánlatot
adott.

Fenti éľvényes ajánlatok alapján nyeľtes ajánlattevőnek javasolt az URBANITÁS Tervező és Tanácsadó
Kft., elfogaáott ajĺánlati ĺáľa hĺárom tervezési ĺitemmel sámolva összesen nettó 23.850.ooo,- Ft + 27% 

^FA.
II. Á beterjesztés indoka
A Városgazdálkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásktiľe kiilönösen, hogy dönt a beszerzési
ügyekben az eredmény megallapíüásáról.

III. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A diintés cé\a a megváltozott jogsabáiyi kiiľnyezetnek megfelelő helý építési szabáńyzat és szabá|yozźsi
teľv készíttetése Józsefuĺáros teljes területére, tekintettel a 20t8. decembeľ 31-i jogvesztő hatándőre. Az
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft., mint nyeľtes ajánlattevő elfogadott ajánLati ĺára nettó 23.850.000,-
Ft + 27yo Áľe. ĺ.;eten döntés bruttó 30.289.500,- Ft fedezetet igényel, mely a 20|7. évi költségvetésben a
I17o3 címen ľendelkezésre áll.

Iv. Jogszabálýkörnyezet
Magyarorszélg helyi önkormányzatairól szóló 201-I. évi cL)o(xD(. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontja
szeńnt a helyi łinkormányzatok feladata kiilönösen a telepiilésfejlesztés, telepĺilésrende,zés. Az épített kiiľ-
nyezet alakítasáľól és védelméľől szóló |997. évi LXX\ňII. tiirvény (a továbbiakban: Etv.) 6. s (t) bekez-
dése értelmében a települési iinkormányzat az épitett környezet, a település tervszeľíĺ alakítĺása és védelme
érđekében e tĆiľvény és végrehajtási rendeleteinek keretei kiizött településfejlesztési és telepĺilésrendezési
feladatokat |át e|.

AzBtv.16/A. $ (1) bekezdése alapján a telepĺilésrendezpsi eszkön, és annak módosítását a települési ön-
kormĺányzat magakésziti el, vagy telepĹiléstervezésiszęrződés alapjan készítteti el.



A Bizottság haüásköre a Képviselő-testiilet és Szervei Sz,ervezeti és Miiködési Szabá|yzatáról szóló 36120|4.
(xt.06.) önkoľmányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.3. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem aza|átbbi haüĺrozati javaslat e|fogadását.

HÁTÁRoZATIJAVASLAT

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság a,,Jőzsefvźrosi onkoľmányzatnakKerületi Építési Szabáiy-
zatának és Szabályozási Tervének beszerzése'' tárgirű,közbeszeuśsi éľtékhatĺárt el nem érőbeszerzési eljá-
násban úry dönt, hogy

l. abeszsrzśsieljĺánás eredményes.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2017 . jtnius 26.

2. a legalacsonyabb összegii ellenszolgáltaĺásttzrta|mazćl' éľvényes aján|atotaz URBANITÁS Tervező
és Tanácsadó Kft. (székhely: ll11 Budapest Stoczek utca 19. rV. em.3.) ajánlattevő tette,ezśrtő
aze|játéls nyeľtese. Az elfogadott ajánlati ĺĺra nettó 23.850.000'. Rt+27% AFA.

3. ahatfuozatZ. pontja szerint felkéri a polgármestertateĺvezśsi szerződés megkötésére.

Fele|ős: polgáľmester

Haĺíriđő: 20l7. július 5.

A diintés végrehajtĺását végző sznrvezsti egység: Vĺáľosépítészeti Iroda.

A lakosság széles körét éńntő döntések esetén az e|ótĄesztés előkészítőjének javaslata aközzététe| módjá-
ra: honlapon

Budapest, 2017. jtľľ,s 26. $

Ąr
irodavezetö

xÉszÍrprrp: VÁnosÉpÍrÉsZETI IRoDA
LľÍnľa': TExľnps RÉr,q'

PÉrĺzÜcyl FEDEzETET IGÉI.IYEL, IGAzoLÁS:

JocIroľľnorr: l.é--- .

EI,rpľŐnzľr:

\ĄÁ},,^.
DR. BALLAKATALIN

ĺEGYzŐ| KABINETVEZETŐ

íe.ĺ\l-t)k ct tĺ }o !._ l 
r

ł"L=---;

A vÁRosGAZDÁLKoDÁsI És PÉNzÜcn BVoTTsÁG ELNÖKE
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ĄtLd(ć'leŁ

.ł.ĺÁľlłľľÉľľu ľplrrÍvÁs

a ,,Jóxefváľosi Önkormányzatnak Keriiletĺ Építésĺ Szabń|yzĺtńnĺk és Szabń|yozási Tcrvónck
beszeruése'' tárgyú kö'zbeszerzési éĺékhatárt e| nem érő beszerzési eljárásban

Budapest Fóváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi Önkormlĺnyzat közbeszerzési éľtékhatán el nem éľ6
beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevöként fe|kéri tnt, i|letve az Ön á|ta| vezetett
szervezetet:

|. Azaján|atkéľő neve, címe, telefon. faxszáma, e.mail cÍme:
Budapest Fóváros VIII. kerület Józsefuáĺosi Önkormányzat
1082 Budapest, Baross u.63-67.

Az ajánlatkéľő nevében e|jáľó szelvezet neve, cÍme, te|ofon. faxszáma, c.mail cĺme:
Budapest Főváros VIII. keril|et Józsefuáľosi Polgármesteri Hivata|
Városépítészeti lľoda
1082 Budapest, Baross u' 63-67,III' em' 30ó.
Tel: 06-l-459-2157
E.mai l : foepitesz@iozsefu aľos.hu
Internet cím (url): http://jozsefuaros.hu/onkormanyzat/irodď3 l

2. A b eszerzés tá rgyána t mennyiségének meghatáľozása :

Teľvezési szerződés alapján Budapest Főváľos VtIl. kerü|et Józsefváros Kerüteti Épĺtési
Szabá|yzaténak és Szabályoási Tervének elkészítése.

Nyeľtes ajánlattevö feladatĺłt képezi a Budapest Főváros VIII. kęrtllet Józsefváľos Kerületi Építési
Szabá|yzatának és Szabályozási Tervének mega|kotása az épített környezet a|akÍtásáról és védelmérő|
sző|ő |997, évi LXXVIII. törvény, a ku|turá|is örökség véde|mérő| szó|ó 200l. évi LXIV. töľvény, a
telepilléskép véde|méről szó|ó 2016. évi LXXIV. töľény, az oľszágos te|epü|ésrendezési és építési
követelményekröl szóló 253/|99.|, (xll. 20.) Korm. rendelet, a telepü|ésfej|esztés koncepcióról, az
integľá|t te|epiilésfejlesztési stratégiájáľól, valamint az egyes településrendezési sajátos
jogintézményekľől szóló 3|4120|2. (xI'8.) Korm. rendelet, a Budapest Föváros Ręndezési
Szabä|yzatéről (FRsz) sző|ó 5/20|5.(II.ló.) Főv. Kgy. rendelet va|amint, a Budapest Főváros
Te|epü|ésszerkezetiTervérő|(TSZT) szó|ó 50/20|5.(I.28.) Főv. Kgy. határozat, va|amint a vonatkozó
szakági jogszabályok alapján.

Nyertes ajánlattevő köteles a beszerzés tÁrgyát képez(5 atábbi tervek és
vizsgá|atok eredményét összefog|aló egyéb dokumenttlmok határidőn
elkészítésére.

Az e|készítęndő dokumen tu mok :

o He|yi Építési Szabá|yzat és Szabályozási Terv, a|átámasaó
feIhívás mel|ékIetét képezó tafta|ommaI

kapcso|ódó megalapozó
be|it|i és szeĺződésszerű

munkarészekke| egytitt a

o Köľnyezeti vizsgá|at (amennyiben az elozetes véleményeztetés a|apján sztikséges)
o orökségvédeImi hatástanulmány(aktualizálás)

2.l. Adatszo|gá|tatás

Az ajánlatkéľő a nyeľ.tes ajánlattevőnek az a|ábbi dokunlentumokat bocsátja rendelkezésľe:
- aktuális ľoldhivata|i a|aptéľkép,
- A3|4/20|2. (X|.8') Korm. ľendelet 3/A. $ (3) bekezdésę alapjáll az a|ábbiak haszná|hatók fcl

a mega lapozó vizsgálatokhoz:
o a Képvise|o-testiilet 201/f0|5. (|x.l7.) számŕr határozatával elfogadott JózsefVáros

lntegľá |t Telepü lésfej lesztési Stľatégia és a nlegalapozó nlunkarészci.
Internctcínl(uľl):ltsp-/ĺ.o-zsc.ťvąIps.húut9lxaryzł!.aeyĺl5-5

-r
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o a. Képvise|o-testü|et |45/z0lĄ. (V|.25.) szánlú haĺároz;ttłĺva| c|ĺi:gadol| Jĺiz.scíVáľĺ.rs
onkoľmárryzat Zöldfc|iilct t.enlltar1ási ćs köľnycz'c|vćdc|lni konccpciĺ5ja.
lnternet cíln (url):
http:{jozsefvaľos.hu/'dqkuILe-!ĺ!uI9V7-27_ĺ.ĺllĺlĺp-!u-l-ę!_fs.Ilrt-ąL!36.Lę-$*!9ĽŁlyl:7.-c1y9-{''q]

LnJ.p.dľ
- A jelenleg hatályos Józseĺ.váľos Kcľĺitcti lJpĺtési Szabályzĺtáľól sz.oló 66|20(}7. (x||'|2.)

önkoľmálryzati rendelet alátálnasztó munkaľćszľi, IlrcIyck aktuatizilásir, ĺ'clilIvizsgriIata
sziikséges.

- A készĺilő Teĺepülésképi Arculati Kézikörlyv és a '|'e|epii|ésképi ľcltc|c|et (ćs czck
háttéranyagai)'

Nyeľtes aján|attevo a fenti dokunrentunrokat a Kĺlľtllłĺnyľclldelctben llleghaláľozĺrtĺ cljáľilsľcllĺÍllck
nlegťelelöen köteles e|készíteni az ajánlaĺtétc|ĺ ĺblhívás 3. sz' lllclléktctéĺ kĺĺpez,ŕt nliiszłki |cĺľĺisball
ľögzített teljesítési lratáľidok fi gyeĺenlbevéte|éveI.

CPV kódok: 7l400000-2 Várostervezési ós tajľendczési szĺl|gá|ĺa|iĺ>^ok
7l4 |0000-5 Váľoste ruczési szĺllgáltatások
7 | 420000-8 .l.ájren<lczŕsi 

szo|gtiltatĺisok

3. A szeľződés időtartanra' Y:rgy a tcljesĺtós hatáľidcjc:

Nyertes aján|attcvő a jelen beszerz-ĺĺs tárryát képczo {blaĺtatokaĺ a szgY.ződés atáíl.rłsánłlk Irapjĺitó| 20ttl.
decembeľ 3l, napjáig kötcles e|látni az aján|attéte|i t.e|hívás 3. sz. nle||ék|cĺéĺ kĺĺpezĺ nr{iszaki
leírásban neghatáľozott ľészteljesítési hatírľicliĺk figyeIcrnbcvóĺclĺ!vcl.

4. A Ícljesítós hclyc:

Aján|aĺkét'o székhclye: l082 ĺJudapcst, llaľoss ll' (t3-67.I}u<|apesĺ ľ'(ĺváros Vlll. kcrÜ|ct Józsc|városi
|)o|gáľmesteľi H ivaĺa|

5. A sz.cľződ és Í biztosító mel| ókkiiÚc|cz.cttsĺĺgck:

Késedelrni ki'tbéľ (nlértékc a netttĺ ąiilnlati ár 0,5Yo-aĺkéscdc|lltes na1l(áľi nap, llraxillrttnla a ncĺtĺ5
ajłin|ati ár 30%-a), A kötbéľ Inaxitnullrátrak clĺĺľésekoľ (ó0 nap kĺlseclelenr eŚe|ćn) Megrcnĺ|e|ő jĺ:gclstllt
a sz..erz.odéstő| elá llni.

Meghiúsu|ási kĹ'tbér: Á llyeľtes ajirnlattevő nleghiťlsulzisi köĺbéľ megí.izetĺlséľc köte|es, ha ĺllyan okbĺi|,
anre|yéľt |.eĺelős a szerzódés te[jesítésc nleghirllstll' A mcglriŕlsu|ási kötbéľ nléľtéke a ĺi:lo|vasĺitapoll
ľögzített, netló e | |cllszol gĺi I tatzis 3 0 Yo-a.

A Ptk 6:l86. $ (l) bekez..désc alap.ián a kötclc7'cĺĺ pćnz ĺizel'éséIc kö|'elezhcti lllagĺĺ| aľra ĺrf esct'ľc, ha
o|yan okbóĺ, amclyĺlrt ľc|cliĺs. lncgszegi a szcrzo<|ĺ!s|.

6. Az aján |atkóľiĺ pónzĺi gyi cl|cnszĺllgáltatásai na k fcttóĺc|ci:
Mcgľendelő előlegct Ilcnl lizet.
. A.iĺ|ur|atkéru 3 c|b ľĺĺ.sz.szálllIa ós l cltl végsz-ĺinrlłt bcllyťljĺtisának Ichctiĺsćgét az ajĺinlattĺitcli

|blhívás 3. sz. nlcIlĺlkIetćt képez'iĺ nlűszaki lcíliislrall mcghaláľoz'.o|ĺ nrćrftĺ|dktivekhcz ig.lzodóan
biztĺlsĺtja az a|ábbiak sz-cľint:

o Nycľtcs aiĺinlattcr,o az a.ján|atí áľ ó0%.ĺlak nleg|blclo ö.sszegťi t.ószszĺllnla bcnyrlliĺiłsiĺľa a
vó|enlényezési eljáľáshĺlz szĺiksćgcs cĺĺrkttlncntáciĺi [esz.állításłil kövctŕiell' az łliĺinlaĺi ĺiľ
20Yo-nzlk lnegĺbleĺiĺ összcgii l.észsz-ítnr|a lrclryťlitłĺstira a vélcményczett ĺ|okunlclltłĺoiĺi
ké1lvísclő-testiileti llelntrtaĺĺisá( kiivctiicn, az ĺljĺinlati rńľ l0%-nak nlegĺ.cle|ć! összcgii
l.ĺlszszálnla bctlyťlitásáľá az- á||anlí ĺ.íićpíĺćsz vćgsó szaknlai vć|clnényozćsi eIiłiľĺishĺlz-
szĺi kségcs cĺĺrktt nrctl tłio i ó lcszár l | íĺłisĺiÍ k(jvetoell .i oBos tl l1.

o l\,z- ĺtjĺin|aÍi łiľ l0%-nak nlegí.clclő éľtókii vćgszĺinlla be llyŕlitĺĺsiĺľa a vćg|c.g,cs
ĺĺokunlcntilció ľcllĺ|eĺkcz-ósľc lrocsátĺisát k(jveÍ,tĺen keľĺilhet sĺlľ (a vĺlgsiĺ képr,isc|(ĺ-
ĺcs(ĺi Iet i <|i)nĺ'ćsl.c va |ĺĺ clĺlkutllort ĺácíĺi leszłi I l ítłĺsakoľ)'
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o Az e|lenszolgáltatás teljcsítésót'e lnillclell csctlrell a sz.cľziĺĺJĺjsszľľii ćs az ĺljirrl|atkćl'ii ťrltlr l
igazoIt te[iesítést kťĺvetiĺell, a Plk. Ó:l30. $ sz;rbá|yai sz'cľiĺlI kcĺ'ĺil stlľ, łt szłĺĺll|łl
kézhezvéte|ét k<jveto |5 na1lon |re|iil.

o A ľészletfizetési f'eltétclokcĺ. az a.iánletl|ĺ!ĺcli dokunlcntÍĺci(i nlcllćklclćt kćpczi! SzclzťiĺJés
teľvezet taľta|mazza.

Ajánlati áľ:. azaján|ati árat foľilltban kc|l nlc'gac|ni. l.ĺa aĺ. a.ián|aĺi áľ sz:łlnokka| lncgtĺloĺĺ iisszegc
és a betíivel íľt cisszege ktiz.ott eltĺiľćs valr, akktlr ĺ bctiĺvc| kiíľt iĺssz.egcĺ tckilt|i az ĺrjálllłltkéľĆi
éľvényesnek.
Az ajánlatban szercpló áľnak fix árnak ke |l |cllnie, vag.yis az a'iĺinlĺflcviĺk sclnnli|yetl ľon:lłĺball .js
setnmilyen hivatkozással senl teheĺlrek változťl ámt taľĺalnrazÓ ujĺin|atot.
A nettó árakat úgy kell mcgadni, h<rgy azok tarta|nraz.zalrak lllillttcll ,iĺlru|ókos ktiltsćgot,
Íi.iggetlenü| azok fonnájátóĺ és forrásától.
Minden áradatot ťlgy kell tnegadni, |rogy a 

'lcttí) 
áľ rnclIctĺ a ĺ'o(isszcsítťĺll cgyéľĺc|nlĺi |ilľlnń|rnll

szeIepeljen az AFA o/o-ban és tisszegszcľíicn, va|irnlinl a lrľut'tĺĺ ĺiľ'
Az fuaján|ati árllak taftalnraznia kcll a |.c|icsítés idiilaľtanla nla|ĺ'i /lľvitlĺĺrziĺsbťll cľcdii kock:'lz.uĺtl|'
és hasznot is.
Az árajän|atnak taĺÍalInaznia kcl| lnitldazoka| a
eredrnényĺ-elelős nregvalósításához, az a.iánlati
szükségesek, ĺgy többek közötĹ minden il|etékct,
kiiltségeket is.
Az ajźn|at csak banki átutalásos |izľtósí nlódoĺ. |aľtalnrazhaĺ, nlilldcn cgyćtl |iz-etćsi ntĺld
el ĺ.ogad hatat l an az aj án latkóľo sz-ri nl zira.

Az ajánlatok kidolgozársakoľ vegyók |.igycIenlbe, hogy az. ajłilllaĺi ĺiľnak ĺclics kiiľiillck kclI lellllio.
vagyis nlagába kell fogla|nilllincĺcn łliłin|aĺtev(ĺi kiĺiz'.etćsi igĺlnyt.

Ánnak nrcghatáľozása, hogy az, aj:ĺnlłĺtcrviĺ ĺchcĺ-c ttillbvál|oatú äjlĺn|äĺoĺ: AjĺillIaĺ'l.cvŕĺ llclu
tehet többváltozatú ajáll latot'

Annak mcghatározása' hogy az. ajánlaĺĺcviĺ ł lroszcľzés ĺáľgyánalt cgy ľćszćľc ĺchcĺ-c
aján|atot: Ajánlatkél'ő táľgyi beszcl.zŕsi e|jár.łis vĺlnatkĺrzĺisłitllnn ĺrclrr Íeszi |ehcĺiĺvé ľésza.iĺílnlaĺok
tételét.

9. Az ajánlatok elbÍľálásának sz,enrpĺrntja:

Ąiłin|atkéro az a.iánlaĺokat az ĺriírnlatkćliĺ kćpvise|eĺében eljĺiľťl c|iĺlcl.jcsz|'ćsc ĺlla1l.jlin a
,.lcgalacsonyabb összegíĺ c||cnsz.olgárltłlteis'' c|ve szľľin{' érĺékc|i.

l0. KizáľĺĎ okok és a nlegkövete|t igaz.olási móĺ|:

A.iánlattevő kiáľásľa kcľül, altlenllyi|rcn az a|łi[:bi kiz.áni okok błiľllle|yikĺ: vclc szcllllrĺjn ĺ'eltnĺ:rll:
Az eljálásban nenr lehct ajánIattevő, rĺlszvóte|rc jelelllkczii, aÍválIalk<rz(l, ćs Ilctll vchcl ĺćsz|
a I ka lnlasság igazolásáball olyan gĺrz-ĺĺasĺig i szct ep li1, ak i

a) ar, a|ábbi biĺllcse|eknlĺĺnyck valallle|yíkćÍ clköveÍte, ós a bíincsclcklnćrry elkövctćse az cllllĺrll öt
ér,lrcn.iogeľiĺs bíľósĺigi ĺĺ'é|ctbell lnegírllapítĺist nycľl, anlíg a [:ĺinĺctctĺ. clĺlĺé|cthcz ĺiĺz.őĺ|tĺ hiĺtl.ĺinyok alól
ncnr n:entesĺilĺ:

írć' a l]ĺintotiĺ'l"öľvénykönyvrtĺ| sz.ó|ó l 978. ęvi IV. töľvélly (a ttrvĺĺbbiakbĺrn: l97ĺl. óvi lV. ĺöľvény),
i||ctvc a Btintctiĺ '|.iiľvćnykönyvŕil szólĺi 20|2. óvi C. töľvérly (a tor,łibtriakbłrn: l}tk') szcľitlti
lriĺnszervcz.ctbcn rcszvćtel, icĺcćľlvc a bŕincse|eknl<llly lliinszcľvczotben tiiľtćnij clkłĺvcĺésćt is;

ah) zlz l97łt. ćvi lV' töľvény szcľitlĺi vcsftcgctćs, bc|.olyással tizéľkedćs. llc.folyás vásáľ|ĺisa,
vcs7'tcgętéS llcntzeÍközi kapcsoIatokban' lrcĺilIyzis vítsłĺl.|ása ncnlZctk(iZi kłtpc:.-olalokban, hĺitlclt
kezc|ćs, hłrnyag kczc|és, iIlcĺvc a t}tk' XXVtl. ĺ'cjezctébcn llleg|taĺĺiľozĺlĺt kĺrľľtl1lciós
biillcseIeklnéltyek. vaIalttinĺ a l]tk. szcľiĺlti hiitlcll kez-elćs vagy hanyag kczclés;

gę:) łl,/- l978. évi lV. t.i)l.vćny sz-cľíllti kö|tsógvetési csalĺĺs, cuľĺipai ki)zösségck pćllz.iigyi ĺll'dckcillck
lllcgséľtése, ilIetve a B{k. sz-cľirltĺ kö|ĺségvctćsi csalĺis;

acł1 az l978. ćvi IV. töľvĺĺrry. iIleĺvc a []tk..szcľinti tcľľĺrl.cscleklnćlly. valaluiIlĺ chhcz kapcsolĺitló
lcĺbtĺitás' b(illscgci|5, vagy k íséľlct:

k{iItségckct, alltelyckc| az łrjĺillla| ĺáľgyírllak
|bltétcIekbcll ľiĺgzí|ctt |'ť||éĺclck bc|irľtĺisi|hoz
díjaĺ, lrérlcte|, a hibĺik kiiavĺtásához .szĺlkséges

8.
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ae) az l978. évi IV. törvény, i||etve a l]tk' sz.cľilrti 1rćllz.Irroslis, valantiltĺ a
ŕinanszírozása;

afl az 1978' évi IV. tĺiľvéIly, il|etvc a |}tk. sz-eľinti ellllrcľkcľcskcdclcnl,
kényszeľĺnunka;

[}ĺk. sz.eľinti tcľl.oľi7.|lltt s

valatllint a B|k. szcľirrl,i

ag) az l978. évi IV' töľvény, illetvc a l}tk. sz-crinĺi veľscllyl koľ|ĺitozĺi nregłi||apo<|ás k(izllc.szcľzćsi
és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szeleplö szerllélyes .iog'a szcľin{i, ĺłz' ą)-Đ ponĺĺ>kbatl ĺi:tstlľolttkhoz hasĺllllĺl
biincselekmény;

b) egy évnél ľégcbberl |ejáÉ a<ĺó-, vłimĺizľtési v{łBy llirsadalĺllnlriz.tosĺtási .iáľu|ékĺizctćsi
kĺitelezet1ségének nem tett eleget, kivóve, ha taÍĺrzásĺĺl és az escĺlcgcs kanla|ĺr| rls bĺľságo| az a.járl|aĺ
vagy ľészvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig nleg|izello vagly ez.ck nlcg|izclésr3lc łla|ĺsz|ásĺ
kapott;

c) végeÍsz.ilnolás alatl ál|, vollatkozásáball osiidcliłiľás elrcnclelĺĺsĺ!ľő| szťlló llĺlÓsńgi vógz'ćsĺ
közzétettek, az e|letle indított fe|szjnlolĺisi c|jáľist.iogoľ{ĺsen elľcnde|ĺók, vagy hłt ĺ gazĺĺasilgi sz'sľcp|ő
szelné|yes joga szcrinti hasonló e|járás van lblyanlatball, vagy ĺrki szenlé|yes .jogl szcľint hĺlsĺrtll<ĺ
helyzetben van;

ĺ| tevékenységét fe lÍiiggcsztettc vagy akirlck tevćkellysćgéĺ ĺ.eIĺiiggcsztctték;
e) gazdasági, illetve sz.aknlai tcvékenységével kapcsolatban lriincsclcknlĺlny cllĺÖvcĺ'ósc ĺlz. cllnťlll

háľoln éven be|ĺiĺjogeľős bírósági ĺté|cĺben nregtĺ||apíĺásĺ nycil;
/) esetóbell az ajállIatkéľő [riz.onyítani tud'ia, hĺlgy az aĺ|ĺ:tt eljáľĺislrĺlll lnegkĺséľclĺe .jogtalallul

befolyásoIni az ajánIatkérő döntćshĺlzrtali íillyallratáĺ, vagy olyarl biz.aIlllas ill|ĺrľtlrĺĺció| kí.sĺjľc.||
nregszerezlli, aInely jogtalan előnyt biz-tosítana szánrtĺra a |le'szerzćsi e|jĺiľásball, vagy koľĺiblrí
beszezési eljáľásbĺll ebbolaz okbó| kizťuĺłik, és ĺt kizáľis {ckintetĺĺben jogĺlľvoslatľl ncnr kcľii|| soľ az
éľ i ntett besze ľz-es i e|j áľás lez.áľu lá sátó| sz;{ nt ított' há ľom év i g;

51) teki ntetében a következő ĺ'eltćtclek va ĺalnelyikc lllegva | óstl l :

gü) nem az Európaí Unió, az Euľópai Gazĺ|aságĺ ,l ĺ!ľség vagy a Gazctasági lligyĺitĺnliikĺ)c|ési é.s

|rejlesztési Szeľvezet tagállalnábalr, a Kcľcskcc|e|nli Vi|írgs7.cľvezeĺ ktizlreszeľzrisi nlcgállapĺldásban
lész-es államball vagy a?, I]UMÍjZ |98. cikkében elnlíĺetl tengeľenĺŕlli oľ.szĺĺgĺlk és teľii|ctek
bárnlelyikóbell vagy nenl olyall á||altllrall ľcllĺ|cĺkczik ac|óiltcĺiĺséggel, anle||.ycl Magyaľoľszág,nak
kettős acĺózás elkeľĺi|ćséľo| szĺ5ló egyez-nlĺĺnyc vall, vagy anle|lycI az litlrrĺpai UIrióĺtak kćĺĺr|da|ťl
lnegá|lapodása vaIl a közbeszeľzós teľćlr,

g/./ olyan szabályozntĺ tőzsdén nem .icgyzett t1tľsasiĺg' anlely a pĺ9Itznxrsťts ćs a tcľľoľiznrus
finallszíroz'Ílsa nlege|ozésóľól és rrlegakac|á|yoz.ásĺilri| sz'o|ó200.7, évi CXXXVl. töľvćny 3' A l) polrĺ
ra)-l.b) vagy ľc)-rd) aIpontja szrľinti ténylcgcs tu|a.iĺ|onĺłsát ncllt kĺi1les nlegnevczni' vagy

gc) a gazdasági szeľcpliiben kozvc'ĺetten vaĹly közvetleniil több. nlinĺ 25%l<rs tulĺrjĺlorli ľéssze| vagy
szavazati joggal ľcndelkczik olyan jogi szľnlé|y vĺtgy szenrćlyes .ioga szcľillt .jogképcs sz-cľvczcĺ,
anlelyllek ĺekintctében a kh) a|pollt szcľinti fclĺétc| íbnnáll;

t,/ haľrnadik olszágbcli á||ampolgáľ Magyaľoľszágĺln engedćlyhez kötöíĺ ĺbg|alkĺrzta|ása esctrjn a
rllunkaÜgyi hatóság ĺiltaI a nlunkatigyi elleniirz.ésľő| sz-ćllĺi |99íl. évi |.XXV. tö|.\,é|ly 7/A. $.a alap.ján
kóĺ ćvné| ltelll ľĺ9gebben.iogeiliľe clnclkcĺĺetl közigazgalirsi - vagy allnak ťeĺiilvizsgtĺ|aÍa csctĺln bíľósťrgi
- hatáľozatlran megálla1lítotĺ és a k(ią:ĺtllti kĺ;ltsćgvctćsbc tiĺľlell(ĺ beÍ.izctésľe köĺc|czé'ssel vagy ĺ|7-

ictegenlenctészľti hatóság á|ta| a haľlnaĺĺik oľsz;lgbeli á|Ianrpolgárĺlk treuĺazásáľĺĺl ĺjs ĺal.tĺ5zkoĺĺásĺiŕll
szólĺi ĺ<iľvélly szeľill{i közrendvóc|ellni lrírcággalsíljtott.iĺrgszalrłilyséľĺésl követctĺ e|.

Igazolás nróĺ|ja: eľccletbcn, az ajánlal1ćtcli ĺ.clhívás 2, sl.,á,lllú nlcllóklctc szcl.illti nyiIatkozat
(oégszeľű) a |ĺĺ íľĺisĺival.

| |. Az alkalnlassági kłivetclnlóllyck:

Az ajánla(tcvők pónziigyi.gazdasági aIkaInlasságĺĺnak nlogítélésćhez sztikségc's adaĺok ćs a
LŁlcskjiĽqtślĹ.isaaqlés!_urĺid:

l,.l. A.iĺrlllattcvťĺllck az ajĺinIatĺételi ĺ'eIhívĺis lllegkiiIclćsc(llck llap.jĺit kijzvctIcllíil nregcIiĺz-iĺ hĺiľtrln lcztiľĺ
iiz|cti ćvľe vollatk<>z<l sajĺit vagy.iogclőc|jc sztilllviteli .jogszaĺlĺilyoklla|ĺ rncgÍille lij bcszĺilnĺr|(lia (ha
az aiĺill|aĺter'ŕi Ictclcpcĺĺćsc sz'ľľíltti tlľszĺig.iog.l c|őírja közzététc|ćĺ). Ąnlcnllyilrcll itz ajiilllaĺlcr,o
lelcIc1lcĺĺósc szcl.illti ĺll.szĺig.ioga nolll ír.ia e|ő a bcszĺinloĺĺi k(ĺzz-cté|c|ćl' úgy ltyilatkĺlzĺtĺ.
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benýjtása szi.ikséges a vonatkozĺi nrillilntllllkövetclmények tekintelćtrcll.

Ha az aján|attevő a sz.ámvitelijogszabli|yoknnk nleg|i:|c|ő lre sz;ilnolóvaI azĺJľ| llenl ľĺ:ndc|kcz.ik ae
ajánlatkérő á|ta| e|lĺrt tcljes id(i.szakban. nreľt az ido'szak kez'.detc uĺĺĺn kcz.,dl$ nlcg lllĺikilĺlćsét' az
alkalmasságát abeszerués táryyából (łcIvczósi ltlunkák cllłĺtása) száľnritzĺ^ĺ - á|talírnĺrs lilľgahtli
adó nélkĹiI számított - áľbevéte|ĺĺľől szĺi|ĺi nyilaĺkoza|tlrl.jogosull igaz'.o|ni. lillllcn Írz csc|l)o|} il?.

aján|attevő míikodésérrek ideje a|att' a besz'cľz..cs tĺiľg,yábóĺ sziĺľllrazĺ5 - álta|ánĺls |.oľgaInri ndťl
nélkii| számított _ árbevételéllek c| ke|l éľnic vagy |llo8 kcl| ha|aĺJnia ĺe łlińn!łltkćdl lĺ|ĺa| irz
aj án lattéte l i felh ívásban meghatá ľozoĺ1 éltéket'

Haazajźn|attevo a fenti irattĺr| azéľ( nclrl ľenĺte|kczik, mcľĺ ĺr|yall jĺrgi lbľnlĺilran nlrĺköĺlik' alttcly
tekintetéberr a beszallloló, il|ctvc áľbevétclľiil sz..óló nyi|atkozat bonyťlitĺlsit ncnr |cheĺségcs' ĺlz c
porrtokkal kapcsolatbalr előílt alkalnlassági kiivctelnlény és igazoĺási nlóĺJ hclyctl lrĺiľnte|y, az
ajánlatkérő á|ta| ľrcgfclelőnek tekinĹct{' egyéb nyi|aÍkĺrzaĺlal virgy dĺrktlltlcnĺtlĺrllrral igazolhatia
pénztigyi és gazĺ|asági aIkalnlasságĺĺt. Áz éľintett łjánlattev(ĺ kiegćsz'ítii ĺájékoztatást' kćľćsc sĺ:ľiitr
köteles alátálnasztani, hogy o|yan jogi ľoľtlráball miikÖdik, anlcly tckilltcĺébcll ĺl bcszĺĺtlloló.
illetve árbevételľol szóló nyi|atkomĺ bellyťliĺírsa nenl lehetsĺÍges ĺ5s |í1jékoztatłlst kéľni az- c
porltokka| kapcso|atbalr clőíĺ alkalmassági kövctelnlélly és igrzo|łisi rrlĺid hclyctĺ az aIkalrlrassĺĺgi
i gazolásának aj fu l|atkóľó á |ta l el ĺbgadott nlĺiĺl.iáľól.

Az.ejá-''!attevők pénzüĺIyi-gaz,dasági aIką|nulssłigámŁ:njulru:úQr.9.tę1tuÉ.']y9Ĺi)-;

|'.|. Az aján|attevó atkalnra1lan, anreltnyibcn lnérlcg szcrinli elcĺ|nrélryc a ĺ.elhívłis lncgkĺi|c|ésĺ5llck
napját kiizvet|enĹil mege|óz"o |tátclnl iizleti évben cgynél töbllsziĺr vĺr|t negatív.

Amennyiben az a.ián|attevŕĺ a szánrvíteli jog'sz"ĺrtlĺilyĺrkban nlegĺ.eleliĺ beseálllĺr|ĺ5vil| azĺiľĺ llcllr
ľende|kczik az ajánlatlevti álta| előín te|ies id(ĺszakban, llleľl az ic|iiszak kcz-dcte utárl kez'.dĺc nlcg
mi"lködését; az ajánlatlevĺĺ aIkaIntat|alr, Ira lllűköĺĺéséllek i<|e.jc aIatĺ a lrcszľľzćs táľgyál'ól
(teľvezési munkák e|látása) szárnlazĺ5 neíĺĺ áľbevételc ö'ssz'.csell ncnl ćľi cl a 20 nlillió |bľintot.

Közös a.jánlattétel esetén c|egcrlc|ŕi, |la z,l. cl(iíľĺ aIkahnassĺigi kÓvcte|lnénycknck a közjis
aján|attevők ktiztil egy nlcgfolcl.

Az- aján|attevők nlĺĺszaki-qł,Írknlaĺ. łrlkt|ľ.nłpsĺĺgĺńnak męgíĺé|éséhcz sziikséges adatok éŁ;1
1neĺrkövetelt iq'azo|ási mód:

M.1. Az ajánlattételi ĺ,cIhívás nlegkĺilc|ĺlsének nap.iriĺ nlegeliĺzr! 36 hóna1r lcgic|c'llĺiisebl:
szolgáltatásaiItak istnefteĺćsc alapjáll a.iĺinlatĺevő, il|etvc az allĺalľlassĺ,tg igaz"olłisiĺ[:all lćsz-l vcr,o
ľnĺis szervczet cégsz-eľű nyilatkozatiĺva|' vagy a .szeľziĺĺ|ćst köttr mĺisik ĺ.'ĺjt áltłl| aĺÍott igĺtz-olĺtssal,
azM.|'4. porlt kivétc|ćvel, ttlelyet az- aiáĺlIattevő az eľre vonatkozĺi cégszľľii aláĺrĺłsílvaI igĺrz-ol.

Az igazoĺás, íIIctvc nyi|atkozaĺ laľtaInrazza |cga|ĺibb a követkcz-(i hłiľĺxtt ac|aÍot: a7-ol]

alkalnlassági nlillillltlnlkövcĺc|ĺnétty ĺ'clhívásball nleghatlĺľoz.ott bctĺ,1|e|e, ttroly
llrinimunrkövcte Illtĺlltynck va|ťl nlegĺ,elcló's igazo|ĺisĺr ĺckiĺlIetćllcll ĺriálllaĺte viĺ aZ, aĺloll
refeľcrlcíát benlutalja, a teliesítés. ćv/hónapńrap szeľint nlegjelö|t * i<le.ic' a szeľz-óĺlésl kijtii
lnásik ľé| Deveż az e|lerlsz.o|gáltatás összege (nct1ó fłlľilltlran nlcgaĺ|va). a szolgálĺaĺás táľgyłt,

ĺovábbá nyilatkozni kc|l aľľó|, hogy a teljesítés az cl(iílzisĺrkllak és a sz.eľzjĺ<lésrlck llrcgí-clcĺőcn
töúćnt-e.

ÁnrcnItyibel1 a7 a jáll|ałĺcviĺ a n:|'eľcnciáĺ'
llyilatkozatbol/ľsĺ.cľcncia-igazolĺisllól cgyéľtclnrĺicn
ľcfcľettcia mc |y ľészeit tcliesíĺettc.

A csatolĺ nyilaĺkoz-at[:ťl|/igaz-olĺisbó| dcľiiIienok
ln ill inrunr kövctcllnéllyck!

M.2. A tcĺjcsít'ésbc bevonlli kívtinl szakeInbcrck nregncvcz-ćse, ké;lzeĺlsćgĺik. .sz,aknlai tapaszta|aÍuk
isl:lcrtctésc. 

^ 
lllegncr'czĺĺs ź|,1. aIkallltassirgi Íĺijr,ctellnólt),ĺ igaztl|ĺi gazdasrigi szcľcplłĺ

nyilatkozatával, a Incga.iłinloĺĺ szakclnbcľek szaknlai tapaszta|atĺirlak isĺncľtel'ó.se a szal<cnllleľck

kĺrtrz-ol.citulllrall ĺclicsíĺcĺtc' úgy a

ki kclI deľĺiIllic, hogy az a.iĺillĺat{cviĺ a

ki cgyćľlcllniie lr az o[ŕĺíľt łllkalnlassĺigi
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saját keziileg a|áíľt szaknrai önéletľajzallak csaĺo|ásťrval, a kĺĺpzctĺsćg ismeńctćsc itz iskoĺĺli
oklevé|, va|alnint a tcryczői jogĺlsultságot (az építĺisiigyi és az. ć1lí|ćsĺiggycI iisszclligtr1il
szakntagyakorlási tevĺ9kenysĺlgekľől sz',S|ő 26(1120l3. (V||. Il,) Krrľlll. ľcnĺ|clct' ĺśr1cllnrlbclr)
igazo|ő dokumentunr nláso|atának csato|ĺisĺival tĺiľtćn.icn. Csatĺrlrri kc|| ł szákgrnbcr írlta| sa.ját
keziĺ | eg aláírt rende| kez.ésre á | |ási nyi I at koz.łtol i s.

Áz aián|attevők niiszaki-seaknlai alkalmassłĺgilnak nli!inluu-ko-v.-cl.eJu-é.-uyľ0;

M.t. Álkalnrat|an az ajálllattevó, anlennyibcn ncnl ľendelkęzik zl ĺblhĺvás lllcgkiilĺ|óséllck nĺlp.iťlt
mege|őzó 3ó hónap összľsségében:

M.l.1. legalább nettó l5.000.000 |bľilll élĺékiĺ te|epĺllésľenĺ|czćsi c.sz-kijz (a tc|e1lĺi|ćs|il.i|cszté-.
koncepcióró|, az inÍegľáIĺ telcptilésĺ.c.jlcszlési sĺľaĺĺlgiĺí.iáľ(ll, valalltinI az cgycs
telepiilésľendezési sajátos jogintézllrényekriiI szíllĺl 3|4lf(t|?, (Xl.8.) Ktlľtn. rcndclct
e|őíľásailrak megfe|előelr) készítésél.e vĺlnaÍkozĺt, szerződĺlsszcrĺicn tc'|jcsíte|| ľcl.cľcncíĺivnl vĺrgy
ľeferenciákkal'

NI.|.2. |egalább I db sz.crz.ődĺjsszeľiien te[icsítct1, 50.000 ĺii ĺ.c|ctti lakossligszĺlrnú tc|epĺilćs ĺc|jcs
közigaz'gatási terĺiletéľe kiterjeclő hclyi ćpítĺĺsi .szabĺĺĺyz-ĺlt, vagy |cgalább egy budapc.sti kcľĺilet
egészére kiteľjec|o keľületi épílćsi sz.abályz'at e|készí|ésélc ćs/vagy Í.elĺi|vĺzsgá|ĺ'rĺáľa vĺrltĺl|kozťl
tervezési munka el|átásám iľłĺnyuló ľeĺ,elcnciĺiva| (ftllyanlaľban |óvő lltunkłt is ntcgĺ'c|el(i)'

M.t.3. legalább I c|b szeľz.ődésszeľiien te[icsítetĺ a tclcpii|ést.e.ilcsz-tés konccpciĺiľÓl, az. inĺcg,liĺ|í
telepÜlésfej|eszÍési stratégiájáról, va|alninĺ' az, egyes ĺe|cpii|ćsrcnĺĺezési sajáĺos
jogintézĺnényeklclI szĺilĺ5 3|4/20|2. (Xl.8.) Koľnr. ľenctclcĺ cliiíľásainak lncgĺbĺc|itell c||ĺćszĺtcĺĺ
településfejleszÍési koncepció és/vagy te|cpĹilĺlsszrľkczrti ĺeľv és/vagy hclyi ćpítósi szabályzaĺ
eIkészítésére és/vagy fc|ĺilvizsgáIaĺála votlatkozó tcľvcz.ési lrrtltrka cIlírtás:iľa iľánytll<i
refeľenciáva|.

M.l.4. téľiltfoľnlatikai szoJtvcľ (pék|ául MapInfo pľĺrgľam) hasznĺi|aÍa a |cľvezrĺsi nrtlnka soľán.

Közös ajánlattétel esetén az al|<alnrassági ktivcĺclnlónyekllck a köz-os ajírn|atĺcv(ĺk cgyiltĺcscn is
megfelelhetnek.

Egy ľefeľencia a ĺ..clĺ c|őíľt aĺkalllrassági nrinimunlkövcte|lllĺśnyck közÍil ĺiibb a|kaInrassági
nrinilľltllnkdvetcllnónynek való mcgÍ.clclés céljábťl| is ĺ'elhasznźrlható' allrcnnyilren abbĺ1| az
e|őírt nlinilnumkĺĺvetclntĺĺnynck va|ti nleg|e lelés egyćľĺeIrlrĺien lncgłĺllapĺĺlratĺ5.

AlnenIlyibelr az alkalInassĺigi fe|tétc|t igaz.olni kíválró a te|jcsítĺlst kĺlnzolciunlban végcz-lc, az
a'iánlatkóľő csak ĺ!s kizáľó|ag a tcfeľcncialnurlkállak az alkaIntas.ságĺrt igaz..oIrli kívĺinó sz.ctllólyľc
eső hányadát vcszi figycĺenrbc az- aIkalnrassági kiivctelluĺĺnynck valĺi nlcg|elelés vizsgá|a(a
solálr'

M'2. Alkalnratlan az ajĺinlĺrttcvłĺ. alncnĺlyilrell ncnt ľcndcĺkczik |cgĺllább l ĺő, vol)alkÖzó |eľvez'ai
jogosultságga| (f66/f0|3. (Vl|. l |.) Koľln. ľendelet éľtclInćbell) ľeIlc|elkcziĺ szakelrltreľtc|' akia
szakiľálryŕl képzcĺlségc nlegszeľzósćĺ kövcti1en legrlłibb 5 évcs tclepĺi|ĺisľcndez-ćsi eszkÖz
(nlegalapozó vizsgálat, a|átitnlasztó.iavaslat ćs jóváhagyandó nlttllkaľészck)' kćszĺĺésébcn (- a

teľvez'esi f.e|ac|at c|végzćséhez sziikséges - ĺc|epiilćsteľvczćsi sz.akágĺ teľvczjĺk lrcvonĺĺs:iva|)
sfer7'ett szaknl a i tapasz{a laĺta |.

ĺ2. Aján|atkćľiĺ ĺtz el.jáľásban a hitĺnypóĺlírsi lolrctĺĺsilget bizĺosítja.

|3. Az ajálllattótc|i hatlĺľiĺ|iĺ: 20l 7. jr1rlius hĺinap 2' na;r |2:00 ĺiľa

l4. Kóľt|ósek Íclĺcvćsónck haĺál.iĺ|cjc: 20 |7. lnájus lrĺlnap 2ó. nap |2:00 tiľa

Kéľĺ|ésckľc aĺ|ott vrĺlaszok haĺáľiĺ|ej e:20|7 . nráius hóna1l 2a). nap | 8:00 ťlra

lo
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l5. Az ajánlat benyújtásának címe;

|}udapest Főváros VIlI. keriileĺ Józ-scÍ.váľos Polgĺĺrnlcsĺcľi l'|iva|a| (|0ĺ|2 l}uĺ|a1rcsí', l}aľoss tttca 63-
67.)' Váľosépítészeti ĺľoda IIl. enl. 30ó. sz. he|yisóg.

Az ajánlaĺrak a l3' pont szrrinĺi határidoig a tbnt'i cínlľe bc kc|| éľkczrrie.

|6. Azajánlattéte| nyelvc: magyar

|7. Az ajánlatok felbonÍásának he|yc, iĺ|cjc, szcľzĺĺĺ|óskłĺtćs ĺcruĺ:ztllI iĺlíĺponĺjlr:

l}udapest Főváros V|Il' keľii|et Jĺizse|.váľtls l)ĺllgánltesteľi |''|ivatal. Viĺľosti;líĺr!sz.c|i lľot|a 306' se.
hclyiség l082 Budapest, Baloss utca 63.ó7' IIl. em'

l]olrtás időpontja: 20|7. jťlnĺus hĺ5nap 2. nap I3:00 óra

A szerzodéskötés tcrve7..ctt iĺlőpontja: az cIiáľłis eleĺlnlćnyéĺ nregálĺapíĺĺl Váľosgazc|ĺilktrclási é.s

Pénztigyi Bizoľtság döntését követően'

t8. Az ajánlatok fe|bontásán jc|cnlótrc jogosulĺak: a.iĺĺnlaĺkĺ!ľő a |roszcľzĺjsi c|iáľásbarl n.iłinlattev(llĺ
vagy aján lattevők elj áró képvi se | ő inek.ie I cnlétéĺ biztosítia.

|9, Az ajánlati ktitöttsóg urininlális idŕĺĺaľtnnra: az ĺriirnĺatttitc|i hatáľi<tő |c.iáľtĺi(ĺiI sz;ĺntíttlĺĺ 30 lra1l-

20. Amcnnyĺben a szeľz,ő<|ós EU alapokbŕl| ĺinanszĺr.ĺlzĺrĺĺ pľojck|ĺcl ós/vłgy pľogľamnltl
kapcsolatos' rúgy annak nlcgiclři|ó.sc: 

,l}iľgyí lreszezósi c|jál.łis az l)lJ alapokbĺ1l ĺinanszĺlozĺlll
pĄekttel ésĺvagy pľogľalnlnal ltcnr kapcsolatos.

f|. Egyó:b infoľmációk:
a' Az ajánlat - taffalonljegyzéket kövctő - elsii o|dalakónt t.clo|vasÓ|ap sz..crcpcl.icn, alne|ybcn

k<izölni ke|| az értéke|ós alír keľĺiliĺ aĺ|atokal az ĺljánlauc(teli íi;|hivásh<rz nlc||ékclt nrin{álrall
meglratározottak szeľilrt. Az- ajánlati áraÍ nettó ćs bľuttti össz-eglrell is nleg kcll aĺlni.

b. Foľlnai előírások: Az ajállIatot íI.ástran, 2 papiľ alapú pé|dłlllyball, z:ĺľl cs<rmagolĺĺslran, ĺoválrbá
az ercdeti ajilnlatoĺ íľĺisr,édett (nent szeľkesztficló) foľmĺĺt'unlball ĺ:gy eIcktl.ollíkus
adathordozórr (CD, DVD vagy pendľive) * a pa1ríľ alapťl pé|dá|lyokĺrĺ taľtalnlĺrz'.o zár|
csonlagolásban elhelyezve - a jelen ĺb|hívásban lnegadoĺĺ cílrlľe közvctleniiI vagy 1rosĺai ťlton
kclI benyť'jtaní az ajánlatĺeteli hatáľidő le.iáľtáig' A bcnyújtotĺ ajĺillĺati pé|ĺ1ĺiny<lk közötti
eltéľés esetólr az eľedeti (íI'ott) példálry az ińnyadó. A csomagoláson

,,l.|]IłV Ljf ľiS I A IłA J AN I.,A.I. - UJ JoK I.jSz"
ilĺetvc

,,Nenr bolrĹlratĺi Íbl az- ajĺinlatĹĺite|i hatáľiĺ|ŕi lc.iłiľla c|i1tt!''
nlegjelölést kell Í.e|ttintctni. Az ajánlat tĺlvilbbi ĺtrrmai kövctelnléllyei:

- Az ąián|at cltc|cti pĺĺlĺliulyáĺ zsilt<iľľa|, |a1 trzltatóalt össz-e kcl| ĺiizni. a csĺlllró| lltalľicával
az ajírn|at első vagy hátsó lapjłihĺlz lÖgzílcui, a lllatľicát le kell bĺllycgczlli, vägy az
ajírll|ĺtttevő ľĺiszĺĺľő|eľľejogosultnak alĺi kcll íľni, ťlgy hogy a trĺilycgzil, illcĺőlegazalĺ|íľĺls
lega|ább cgy I.ósze a llratľicítll |egyen;

- Az a.ján|at ĺl|dalszántozása cggycl kcz.dőd.iiin é's ĺrlĺlalaĺlkéĺl| növekc<ljcll. l)|cgcllc|Ó n

szĺlvegct vagy szálrrĺlkaĺ vagy képet taľtaln.lazó o|cĺalakat szítnrĺrzní, az' i'iľes olĺtalakal' nem
kc|l, dc Iehet' A cíln|apot ćs a hát|apot (lra valtnĺrk) ncllr ke||, ĺĺc |chcĺ szátlrozlli. Áz
aján|atkéľĺi łlz. ettő| kiscbb nról.tćktlcll eltĺiľo szĺinlozĺisĺ (p|. cgyes ĺlldalakrrílI a lA, l|']

olc|alszánl) is kĺitclcs eĺftlgadlli, lra a ĺaľĺa|onl.iegyz-ókbcn aZ cgycs iľatok hc|ye
cgyéľteIrnĺiell azĺ:ttĺlsíĺltatĺi. Az, ajĺilllatkćľi1 a kislnĺíl1óklrell hiírnyos szálllĺtzĺist
kiegćszítheti, ha az ajĺinlatbaIl valĺi tĺiiékoz'.odirs' illcĺvc az ĺtiłill|atľa való hivat'ktrzĺisa
él ĺĺekéberl szüksóges;

. Äz aján|atĺtak az clejĺírl taľtalĺllnjegyzéket kell tartaInlaalia, tlle|y alapjĺill az a.iáĺl|aĺlran
szeľe1:|ő ĺĺoktltttelrtunlok ĺr|ĺlł]szĺĺln alap.iáll nlcg1'a|álhaĺtia|ĺ;

T
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. Az ajánlatot két, - az aján|attételi felhívásban meghatározott számú - példányban ke|l
beadni, az eľedeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;

- Az ajźtn|atban levó, minden dokumentumot (nyi|atkozat) a végén a|á kel| ĺrnia az adott
gazdálkodó szervezetné| erľe jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;

- Az aján|at minden olyan oldalát, amelyen - az aján|at beadása e|őtt - módosĺtást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy szemé|yeknek a módosĺtásánál is
kézj eggyel kell ellátni.

c. Az ajánlatok összeállításával és benyujtásával kapcsolatban felmerü|t összes költség az
ajánlattevőt terheli.

d. Ajánlattevőnek, ajánlatban megnevezett alválla|kozójának, és adott esetben Lz
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat ke|l az
ajánlathoz csatolni:

- az ajánlatot aláíró(k) a|áírási címpé|dányát, vagy a cégnyilvánosságrÓ|, a bíľósági
cégeljárásról és a vége|számolásľól szóló 2006. évi V. törvény 9. $ (l) bekezdés
szerinti a|áírás-mintáját,

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésľejogosult
személýő| származő, az aján|at aláÍrására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is taľtalmazó) írásos meghatalmazást,

- folyamatban lévő változásbejegyzési e|járás esetében a cégbírósághoz benyujtott
váltoásbejegyzési kéľelmet és az annak éľkezésérőI a cégbĺróság á|ta| megkil|dött
igazoIás.

e. Az aján|atnak tartalmaznia ke|| az ajánlattevő ajánlattételi fe|hívás fe|téte|eiľe, a szerződés
megkötésére a teljesítéséľe, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozó kifejezett
nyi|atkozatának eredeti a|áírt példányát.

f. Ajánlattevőnek az aján|atban meg kell jelölnie a beszerzésnek azt a részét (ľészeit),
amelynek te lj es ítéséhe z az aján|attevö al vá l |a I kozót k íván igénybe venn i,

g. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okiľat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyaľ
nyelven kerül kiál|ítĺásrą úgy azt az ajánlattevő magyar nyelv{i fordításban is köte|es
becsato|ni. A fordítás tartalmának he|yességéért az ajánlattevő fe|el.

h. Az aján|attéte| során a kiilönböző devizák forintľa ttiľténö átszámításáná| az ajánlattevőnek
a referenciák tekintetében a felhívás megkĺtldésének napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank á|ta| meghatározott devizaáďo|yamokat ke|l alka|maznia, Az ajánlatban szeľep|ő,
nem magyaľ foríntban GIUF) megadott összegek tekintetében az iltszámÍtást tarta|mazó
iratot az ajánlatba csatolni sztikséges. Báľmely okiľat, igazolás, nyilatkozat stb.
vonatkozásában csak az alkalmasság megállapítrĺsához szĺikséges sorok (adatok,
információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást taľtalmazó iľatot becsato|ni.

i. Ąánlattevok kötelesek a megajánlott ajánlati ár megbontásáról szóló nyilatkozatot
hiánytalanul kitoltve és cégszerĺien aláírva azajáĺ|at részeként csatolni.

j. Aján|atkérő nem teszi lehetővé a szeľződés teljesítése éľdekében gazdálkodó szervezet
(projekttrĺrsaság) |étľehozását'

k. Ajánlatkéľő tájékoztatja ajánlattevóket, hogy az e|járást megindító ajánlattételi
felhívásban, valamint a dokumentációban szeľep|ő, meghatározott ryártmányľa, tĺpusľa
történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmii meghatározása érdekében
tofténtek. Aj án |atkéľő azza| m i ndenben egyenértékű terméket e l fogad.

|. A teljesítés során keletkező, a szerzói jogi védelem alá eső a|kotáson az ajánlatkéľő
teľi.ileti és időbeni korlátoás néIktili' kizárólagos és harmadik személynek átadható
fe I haszn álás i j o got szerez az al kotás (teľv) átdo I g ozźsár a'

22. Aján|attételi fe|hívás megkĺildésének, valamint a rvrrrľ.jozscfvaľos.hu hon|apon töľtónő
nlegie|entetésének időpontj a ; 20 | 7 . május 23 .

&

I}udapest, 20 l 7' májusi1Źď
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lłclĺlIvłsĺi|:r1l

a ,Józsefváľosi onkoľmányznĺnak Kcľiilcĺi Íipĺtĺsi Szlrbĺt|yzaĺrlnlk ćs Szĺrlxĺ|yor.ńsi .I.cľvónck

beszeľzósc'' táľgyíl kłizbcsz''cľzĺ3si ćrĺékhaĺłiľl cI ttcln éľő bcszcľzĺisi cliárásbnll

Ąjrĺn|attevő neve:

Aj án lattevő szókhc lyc :

Ajíln |attevĺĺ adószáma :

Ajánlaĺtevö leve|czési círrie:

l-elefax:

K ij elölt kapcsolatÍaltó :

K ije | ö|t kapcsolattaľtó e |éľhetősége (te| c|"ĺrn, fax,
e-nrail):

*az ellelrszolgáltatás te|jes ĺisszege nlagában ĺ'og|alja a te|jesítés valalltcttnyi k(ilĺsĺigćt

IKeltezés]

|ĺ:égszľľii al1líľás 
I

Az aián|attevő á|tal kéľt ellcnszolgĺiltatźís
összrgä+ (nettó Ft ĺ- Áfa = brutló Ft)

<l'

1\



2. sz, nc|lłklel

NYII,A.t'KOzA'ľ

a ,,Józsefváľosi Önkoľmányzatnak Koľiilcíi lĺpĺĺósĺ Szabĺĺlyz,atńnlrk ós Szrtbĺĺtyoľlĺsi'ľcruónok
beszclzése'' táľgyú köebcsz.cľzési él1ćkha|árĺ el ncnr érő bcszcľzćsi e|jáľłisbĺll

sz.ervezetemlnel szemben az a|ábbi
aki:

nrinĺ ĺjĺinlatteviĺ ltyilaĺkĺlz.onl, hogy vclcnr/gaz.ĺtĺilkoĺló
kiz;lľó crkĺ)k ncnl ál|nak |bnn, nle|y sz'cľillt nelll lchct ł1ilinĺattcvil.

Az- eIjárásbalt rlern |ehet ajánIattcvő, ľész.véĺclre 'je|erltkez,o' ĺlv:llIalkoz"Ó' és nellr vchcĺ' ľészĺ
a| kalnrasság i gazo lásában olyan gaz''das:i gi szcľeplö' aki
a) az a|źhbi biincseleknrények valantc|yikét c|kövcttc, ćs a biincscĺcklnĺlny c|kövc|ĺlsc az clnlrilĺ' i)ĺ
ĺlvben jogerős bíľósági ítéletben megń||apíĺás( llyeľt, anlíg a lliillĺcte{l el(jé|cĺlrcz l.űz',oĺ|iĺ hirtľt'rllyok alĺlI
nelrr lnentesült:
ĺrĺł/ a Büntető l.tiľvénykönyvIol szĺilĺi |97ĺ|. évi lV. töľvény (a tovĺibbiakllan: l97tl. évi |V. liiľvrlny),
il|etve a Biintető,I.örvényk'onyvlol szńlĺi 20|2. rlvi C. ĺöľvény (a toválllliakbnlr: |'}ĺk.) szcľint'i
lríillszervezetben ľĺiszvóĺc|. ideértve a bĺincsc|eknlólly lrĺillsz,eľvczľĺbcll tortĺ5ni! e lkiiveté'sĺś| is;
ab) az |978. évi lV. töľvény sz.erinĺi veszJcgcl.és, befĺl|yással iizérkcĺlés' bcĺitlyłls vĺisáľlásil'
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, lle|irĺyás vásáľlźrsa llclnz.ctkiizi kapcsĺllaĺoktrall, hiĺĺ|cn
kezelés, hanyag kezelés, illetvc a Btk. XXVII. fe.iezeĺćllen nlcgha|ŕlľoztrtĺ kolr.u1rciĺ5s
bűncse|eknlények, valalnint a l-}tk. szeľitlti hiitlcn kezelćs vagy halryag kczľ|ĺ!s;
ac) az l978. évi lV. tĺiľvérry szeľinti kĺiĺtsćgvetési csalás, cuľĺipai kiĺzösségck pénzĺigyi rhrĺckcillclĺ
lllcgséľtése, il|etve a Btk. szcľinti kö|tségveĺćsi csalás;
ad) az l978. évi IV. töľvény, il|etve a t]tk. szcľinti ĺcľľoľcsc|cknlćny, va|anlinĺ chhcz kapcsĺllót|ó
ĺ'cIbujtás, biĺnscgély vagy kíséľIct;
ae) az l978' évi lV. törvĺĺny, i|lctvc a Btk. szeľinĺĺ 1rĺilrzlnĺlsiis, valallrint a l}tk. szeľillti |cľľĺlľiznrus
ĺinanszíľozása;
clfl az 1978. évi IV. törvény, illetve a l}tk. szeľillti enbcľkcľeskcc|clcnr, va|anrint a l}tk. szľrint.í
kéltyszennunka;
ap az l978. évi IV. töľvény, illetvc a l}tk. sz.eľinti voľsetlyt kclľ|átozó lncgá|lapodás kozlleszcľzćsi és
koncessziós eIjámsban;
ah) a gazdasági szerep|o szrnlé|yc's .joga szeľin|i, zlz, ĺl)-g) poIttokban l'clsolĺrlĺakhoz. hasĺln]ó
bťilrcseleknrény;
h) egy évné| ľégebben |ejáľt a<ló-, vírlnfiz.etĺĺsi vagy táľsaclalollltriztosítási .iál.u|ék|izeĺrlsi
köte|ezettségélrek lleln tett e|egct, kivóvc, ha taľtozását és az esetlcges kanlatoĺ ćs biľságot az a.jĺinla|
vagy részvéte|i jc|entkczés tlcnyťrjtĺisírrlak idő1lollĺjírig mcgĺizetlc vagy czck nlegĺizctćsćľc hataszĺťrst
kapott;
c) végeIszánlo|ás alal't áĺl, vollatkozásillran csőcĺc|jiiľá;. clľcnclelésĺĺľiĺl sz-ĺi|ó bílĺlsłigi végzŕsĺ
közzótcttek, azellene inclított felszálrlolłisicliáľást.iogcrtiscll clľenĺ|cItćk' vag5, ha a gazĺla"^ilgisz.clcplii
szelné|yes joga szeľinti hasonló eliáńs van folyanlłtĺban, vagy aki szenlé|ycs .i<lga sz.cľilrt hasonlĺi
helyzľtben van;
ĺ| ĺcvékenységét fc|ftiggesztettc vagy akinck tevĺlkcnységćĺ ĺ.eltliggcsz(cllék;
e) gazdasági' i|lcĺvc szakrnai tevékeuysćgével kapcsolatban lriincse|ektllćlly c|kiĺvc.ĺćse az glnlŕrh

háľont éven bcliil .iogcľiis bĺľósági ítĺiletbełl lncgál lapíĺĺist ||ycľt.;

'/) csetébelr az a.iánlatkélo bizollyítĺrni ĺuĺlia. hogy az aĺlotr cl.iáľĺislrall lllcglĺísćľcltc .iogtaIallul
be|.oIyásollli az aiłinlatkćlii ĺlöntćshozataIi ĺb[yalllatń{, vagy ĺlIyall [rizaInlas illĺilľlllłĺciót kísóľo|t
nlegszcľezlli, anlely jogtalan e|őnyt bíztosítalla 'szĺĺllláľa a lrcszeľzési cljáľásllall' vźlgy koľrĺblli
lrcsz.clzési eliĺiľásbĺil cbbő| az okból kizáľĺ:ik, és a kízłiľiis tc|ĺinĺetclbcrl 'itlgĺrľvĺrs|alľa llcnt kcľĹi|l, soľ ĺlz
éľi ntctt bcszcrz'ĺls i c [iáľás lezĺi ľu lásátĺl l sz'ánr ítoll hál ĺlnl óvi g;
g/ tckintelébcn a ktjvcĺkcfij l.eItéĺelek vaIarr.relyikc lnegvalĺisu | :

gcl ricln az Liuľópai IJnió. az Euľťlpai Gazĺlasilgi 'l.éľsćg Vagy a ()azĺ|astĺgi lligyiiĺtlniikiic|ćsi ćs
l;c.ilcsztési Szcľvczct tagál|alnábaĺl" a Kcrcskcclellni Világszcl.vczcĺ kĺizlrcszcľzćsi nlcgĺil|a1rcrĺĺásllan
ľćszcs áIlaltlban vagy af l.]UMSZ l98. cikkól:erl clll|ítctl |,cngeľcntúli tlľszĺĺgłrk ćs te ľii|ctek
báľnlcIyikébcn va3y llclrl ĺlIyall ĺiIlallllrall ľerlĺ|eIkczik aĺ|(liIletiĺ.séggel, anleIlycl Magyaloľszĺignak
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kettiis adózás elkerÜléséľől szťlló egyez'nrényc vall' vítgy ätncIlycĺ az. llitllĺi1lai tJlliĺillak kćtĺl|ĺĺnlri
megállapodása vall a közseszerzés tcľéIt,
gó/ o|yan szabá|yozoĹt tőzsdén nenl .jegyzctĺ ĺ'áľsasĺig, ĺtlrlcĺy a pćlrznrtrsĺls ćs a ĺcľľĺrľizllltrs
finanszíľozása mcgeliĺzĺlsćľől és nrcgakadá|yclz{.sáró| szĺilĺl 2007. ćvi CXXXVl. |iiľvu(ny 3. $ / 1xllrt'
ľa).rb) vagy rc).ľd) a|pontja sz.,erinti tény|cges tuIajc|onĺlslit nerll kłśpcs llrcgncvczni, vagy
gc) a gazdasági szereploben közvetctl€tt vagy közve|lcrlĺil Íĺilrl>, ntitlĺ 257o-ĺls tu|aiĺlĺrni ŕsszc| vagy
szavazatí joggal relldelkezik olyan jogi sz.snlóly vagy szľltlĺllycs .ioga sz.cľillĺ' jogkĺlpcs sz.oľvczct,
ame|ylrek tękintetében akb) alpont szeľinti ĺ.cltétcl fenná||;
ĺ/ harmadik oľszagbeli ál|ampolgáľ Magyarĺrľszágon cngcdć|yhez kt)tött ĺbg|a|koztatńsa csctéll it
lttunkaiigyi hatóság álta| a lnunkaiigyi cl|cnőrzésľĺ5t szĺi|o |ĺ)9(l. ĺśvi |,xXV' töľvélty 7/A. $-a alap'ián
két évnél nenl tégebben.iogeľőrc cntc|kcdetĺ ktizigaz-ga|źrsi . vagy anllak ĺbliilvizsgá|ata csctćn |rílósági
. hatáľozatban negállapĺtott és a központi költségvctĺlslrc |öľlénő bcíizctĺlsľe k()tclczóssc| vä&y it7.

idegenrendószeti hatóság álĺa| a haľlnadik ĺrmzĺigbcli ĺi|lampĺllgáľok bctlĺazásárt5l és ĺaľl'tiz-kodírsáľĺ5ĺ
szóló törvény szerinti közrendvédelnli bíľsággaI sťljtolljogszałlálysóľtćsĺ ktjvetctl cl.
Kelt:,..

cégszcľii a|áĺľĺis

Łr
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Míĺsza ki lcĺľílsľ|]cruceć'si pľtgľĺr nl

a,,JózseÍv,ilrosi onkoľmányzatnak Kcľĺilcti Í;pĺtesĺ Sz,allrĺlyzłrĺĺĺn:lk ćs Słrllń|yozrtsi,|hľvć'nok
beszeľzése'' tárgyŕr közbeszcrz-ési éĺĺ!khaĺłin c| lrcllr ćľ(i bcszcľzési cliiirirsbĺtrr

A Józsefváros teljes közigazgatási teriiletéľe kĺlszĺilt haĺályos Kcľĺ'ilcli lipíĺési Sz.łrbĺilyzaĺ a
megalkotasa és elfogadása óta e|Ĺelt |0 év scll.ĺin tijbbsziiľ nródosult és az clIlrúlĺ évtizľdlrcn:l
.jogszabályi ktiľnyezet is jelentoscrl nregváltĺlzotĺ.. A VIl|. kcľĺi|cĺllcn zĺri|ĺi Íb.ilĺ'rsztćsck il|cÍve łt
ľragasabb szintű új jogszabályi ktirnyezet nregkövcteli az ťlj építési sz.ĺr|liĺlyzaĺ és szabłllyozírsi tcrv
elkészítését, a lratáIyos a telepĺilésĺej|csztćs konccpcitilĺl|, az intcgldIt tclcpĺllĺ!sĺi:jlcsľ,trlsi
stľatégiájáľól, valanrint az egyes telepil|éslclrclezćsi siliátos.ioginĺézlnérlyckdil szĺ|t'l 3 |Ą|20|2. (X|'ĺ|. )
Koľm. rendeletben foglalt taľtalmi követelnrények ĺĺs r,élenrćnyezĺlsi cliĺir.łisi ľclldnck mcg|b|c|iicll łz
ajálllattételi dokumentáció nle||ék|eté|. képező sz-eľzőĺtéstcľvczcĺ rcllt|elkez-ései alapiĺin'

Nyeľtes aján|attevő kĺite|es a hatályos teľvek t"eliilvizsgá|ata és a vĺxlatkĺlz.ĺ1 l(oľnl. ľcndelctck c|itíltĺsĺri
alapján a bęszeľzés těrgyáú képező alábbi tcľvek és a hozzírjuk kapcsolóĺ|ti rncgnlapĺrz..ó vizsgá|atok ćs
az alátámasztó javaslatok eredlnényét össz.elbglĺrlťl cgyéb dĺlkulllenĺllInrrk hatáľic|r5n bc|ĺili ós
szeľzódésszeľű e| készítésére :

I. Józsefváľos Kerĺiteti Építési Szabályzatál.ól szóló 66tz007, (Xll' |2.) önkoľnriĺnyz.ati ľcnĺ|clet
(JóKÉSZ) alapján és ťrj KeľĹileti ľpĺtesi Szĺbá|yzat (t,JJ JTKÉsił) és ĺśzab/rlytrzĺisi 

.l.cľv, az
a|átinnasztő mun ka részekkel cgyiit( (a nc l léklct szeri nt i t a ft a lo tn nra | )
Környezeti vizsgá| at (anlen nyi ben az e|ozetcs ny i lĺrtkozatok a |apj ĺi ll szü ksógcs)
orökségvéĺlelm i lratástarrulmálry (aktual izá|ás)

nemzetgazdasági szernpontlról kielne ltjeIcntőségii koľnlány beľuhĺizások ÍigyeIclnbevétc|évcl!

A fenti dokumentumokat a nyeľtes a.iánlatĺevö a voltatkozó .iogszĺrbályĺlkban tlroghatáľozoľ|
rószletezettségge| és taľtalolnma l köte|es ęl készĺtcni :

o a teleptilésfejlesztés koncepciórul, az integľálĺ tclcpi'ilósĺĘilcsz,tćsi stľatĺlgiájál'ól, valallrinI
az egyes te|epiĺlésľendezrcsi sa.iát<ls jogillĺéz-nlélryekloĺ sz-ólĺi 3|4lf0|2. (Xl.ĺl.) K<lrnr'
ľe n<lelet

. az egyes teľvek,
rendelet

programok köľnyezcti vizsgálatáľó| szó|ő 2ĺ2005' (I. l |.) Kĺlľnl.

o a kultuľá|is örrkség védc|méľól szó|ćl200|' ĺlvi l,XlV. töľvélly
o Buc|apest |.ővátos |{endez-ési Szabályzatłiľól (l:l(SZ) sztiló 5/20|5'(||'ló') l'ijv. Kgy'

rendelet
e L}udapest Főváros Tclepü|éssz.eľkezcti ]'cľvćľőI (ľSZ.ľ) szíl|ó 50/20l5.(|.28.) |;őv. Kgy.

hatáľozat
nzÚl lornsz bľveinek a keľĹi|ct ogĺiszćrc vonatkozó clk<ĺszítĺĺsc a totjcs cliál.tis lcfolylatŕlsa nlc||etĺ
töl1énhet nleg' a 314/20|f. (Xl.8.) Koľnl. rcndc|el 32. Š (3) bckezctése a|apjĺin, a Koľnlĺĺllyľcll<|c|et 5.
lne||éklcte szeľiltti taľtalnli követeIményck ktĺte|czŕĺ .ic|lcgĺĺ í'igyelcrtlbcvĺjĺe|ĺlvel és ó. Inclléklete
szreľinti egysóges .jcIkuIcs lrasználatával.

NyeI{es ajánlattevo a ĺ,enti c|okunlenttlnl<lkat. a te|eptilésfejlcszÍćs koncc;roiĺĺľó|, az iIltcgľált
tcIcpÍilésfejIesztési stratégiájáľól, valantint az egycS te|epĺ'i|éslendezési sajńtos .iogirlĺóz.nróllyckľiil
.sz.ĺi|ó 314/f0|2. (Xl.8.) Koľnt' lcndclctbelt meghatáľozĺrĺt e{iĺłľĺisľelrĺĺllek nrcgĺ'clc|(ioll kijtgIcs
c I készíten i az a lálrb i te [ies íĺćs i hatilľiĺl(j |ĺ fi gyc lcnlbevétc |ĺjvc l ;
I

f .r,t,

f .b.

e|ozetcs tłi'iékozJatĺisi szĺ|ĺasz|rcrz szĺiksćgcs ĺloktllnellĺítciti szĺilĺítłisa
a Koľlnányrcnĺ|e|et 37. $-a alapjĺirl
f0l7 - szeptembeľ 30-ig
ĺinkol.lllŕtlryzaton bclü|i vó|cnlćnyczćsi szakaszltoz sztiksćgcs c|<lktlnrcntáoió sz-ĺrllĺtłĺsĺr
20l ĺl. januát. 30-ig
vé|ellrényezćsi szakaszlroz sziikségcs dokulncntáció szá| |ítása
a Koľnlállyľenĺ|elet 38. $-tl alap.ján
20l8. ntá.ius 3 l-ig

4rr\p
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3. vélelnényezett dokumentáció kćpviselii-te sĺtilcti benru|ittłĺsĺthoz szĺlksćges anyag szíll|ílílsa
a Koľnrányrendelet 39. $ (2) bekczĺ|ĺśse alapjĺill
2018. augusaus 24-ig

4, á|lami fibépítĺisz végső szaknrĺri vćlcnrćnyćnek bckćľésćhcz- clkószíĺctĺ tcľv sz-ĺi|tĺtłĺ.sa
a Konnányľendelet 40' $-a a|apján
2018. szeptember 20-ig

5' végleges dokumentáció szállítása a végsii Képviscl(i-1cstĺi|eĺielĺ.ogadítshĺlz
a Koľmányrende|et 43. $.a alapjárl
20l 8. október 25.ig

A tervek és a kapcsolódó vizsgálatok doktlnrcntá|ĺisa:

l. előzetestajéko:rtatási szakaszdokunlentácioja
digitális formátumban (.pdf kiterjesztésbcn) és papíľ al:rpon
a Kormálryrendelet 37' $ ( l) és (2) bekezclćsc szoľint sziikséges póldállyszánlball

f , véleményezési szakaszhoz szükségcs c|okumcntáció sziitlitása
digitális fol.mátumban (.pdf kiterjcsztósbcn) ćs 1lapíľ ala1ron
a Kormányrende|et 38. $ (2) bekcz..dése sz.eľint szíikséges pćldánysz.álnbarl

3. véleményezeĺ1dokumenÍációképvise|ő-tcstii|ctibenlutatása
digitá l is foľmáttlmban (.pt|t. k iteľj csztésbcn) és pap ír. a lapon
2 példányban

4. állami főépítész végső szaknlaĺ vé|enlényéllek lncgĺ.cle|óen c|készítetl ĺcrv szállíĺítsa
digitá|is foľmátumban (.pdf kiterjesztésben) és papíľ alapon
2 példányban

5. végleges dokumentáció szál|ítása
cligitális ĺ-oľnláttllnball ('pĺ|f kitcÚesztéslrcn), sz.crkesz(het.ő digiĺÍĺ|is * .iogszabálylran
meglratáľozotÍak szeľinti nyilvánta(ásrł alkallnas .. ćs (szabá|yzat: .cĺĺlc vagy .ĺltrcx
kiterjesztésberr; szabályozási tcľv: 'dwg vagy 'ĺlxĺ.kitcl.jcszt.ĺlsbcĺl ĺ3s |chet(ĺsćg szcrillt Maplnĺ'ĺl
Plofessional progranrba ilnpoľtá|ható fonnátulnball) ĺtigiĺĺi|is l.oľnrátunrbatl ćs pa1líľ ĺl|apon a
Koľmányrendelet 43' $ (2) bekezc|ésc sz-eľinti pé|dányszánlban ós plusz 4 pélĺ|ányball

Nyeľtes ajánlattevő a ĺ.ellti tervek elkészíĺĺlse sĺrľĺ,tll az a|ábbi egycztcĺćsek |e[.o|yĺaĺásĺiľa k(ite|es ĺł
|,oépítész á|taI lnegjelö|t idopontban :

o A javaslatok egyeztetése a keľĺileti Po|gánncstel.i I"|ivaĺa| ćľintetĺ szeľvczcti cgységeivel
o Ą teľv egyeztctési anyagálrak lrizottsĺig, ĺesttileĺ e|ĺitĺi islrrcľteĺ'ésc
ł A tcrv benrutatása az éľintctt |akosság (paľtneľség további ľész|vevői) szánláľa

Nyeúes aján|attcvő a felltiek sz-eľinti egyeztetésck soľirn kötclcs a tcľvcziii vłilaszok c|kćszítésćľc' és
az egyezLetések soľáll a.iánlatkéľŕi rĺlszéľol ĺb|merii|t sztikséges válĺĺlztatások bcó1lĺĺésóľc a vĺíg|cges
dokumentációba'

A beszelzés táryyának mcgva|ĺisításirhoz sztiksćges alapadatokat, irlĺ.oľlnáciĺikat, a ĺeľvi slőzlnćllyckeĺ'
koľábfraIl a tcľtiletľe kósz.ii|1 teIepti|ćsľcll<lezési ĺcľvek a|átillnasztĺi ntuttkaľćs^zcí| az a.jłĺnlatkćľő a
nyertcs aj án laĺtevo rende l kezóséľe bocsĺlj t'ia'

n
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1. l,! ncllćklct

Ajánlaĺĺéĺeli Nyĺlllt kĺlz.tĺ

a,,Józscfvĺłrosi onkoľmányzatnak Kcľĺitcíi llpí|ósi Sznlrĺĺlyze|rĺlr:rk ós Sz,ĺrlrályĺlzási T'cryćnck
beszerzósc'' táľgyri közbesz.erz-ési ćľtĺjkhĺltiĺĺ cl llcl:r ĺilij bcszclzĺlsi e|iĺrrrlsbłn

A|ulíľott nrint a a.jĺrll|ancv(ĺ (székhcly: ......'..)
. (kćpviseleĺi jogkaľhitulus łnegnevezésc'1 zl:t. ĺrján|attĺ!tc|i ĺ.c|híváslran t.og|alt va|anlonnyi

ĺ"onlrai és tarta|mi k<ivete|nlény. utasítás, kikötés és nlĺiszaki |cíľiĺ.s gĺrrlĺĺĺrs áĺĺ'ekintésc t'ĺlin
az alábbi nyilatkozatot tcssziik:

l. Elfogadjuk, l'ogy amenlryiben o|yall kiĺéte lt tett'iink a.iánlattlllkbatl, anti c||cllĺétllcn vall
ajánlattételi felhívással, vagy aIlnak me|lékleteivcl, illcĺve azĺrk lrálrllcly Í.i;|tćĺc|ćvcl. ĺrkkoľ az
aján|atunk éľvénýelcn.

2' Az ajánlat benyrlrjtr{sával kíjelentjiik, hogy anrcnnyilrcll nyeľtes ltjállIaĺĺtlvĺ)nck nyilr,ńtlíĺilllak
bennĹinket, akkoľ a sz.eľződést nregk<it.iiik és a szeľz.ődćst teliesítiiik ĺrz łritin|al|ĺ1tcli ĺb|hívł.rsllall,
alrnak mellékleteiben és az ajánlatunkban lefękteteĺtek szeľilrt.

3. Tudaĺában vagyunk anllak, hogy kĺizĺĺs aján|aĺ esetén a köz$sĺ:n a.ián|a|oĺ tcviik szenléĺ.Ve nelr'l

változhat senr a beszrrzrsi eljárás' sell] az annak a|apján lnegkötötl szcrz-tidĺ1s tc|jcsíĺése soľiiĺl.
Annak is tudatábalt vagyuttk' hogy a kĺizös ĺrjállĺattcvclk cgyetcrnIcgcson |b|clősck ntin<l i.l

beszeľzési e|iárás, nrinc| az annak eľec|lnényckéllt nlegkotĺ5tt szcľzőĺ|és tcljcsíl'rĺsc sol'łirl.

4. Kijelentjük, lrogy amcnlryiben tuint nycrtes ajántaltev(t kĺvłiIasztásľa kcriiĺĺink, a sz'cľzikJĺjst
rnegkodiik, továbbá az ajánlattételi fe|hívásbalt, allnak lne||ék|etciben ľögzíĺc|'l áľtllrcszcľzĺisl az-

ajánlatban nreghatározotĺ díjéľt szeľeődésszer(iell ĺel iesítiiik.

Kelt:

cégszeľĺi aláítús
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FELoLvAsTI-aľ

a ,,Józsefváľosi onkoľmán1zat Keľĺi|eti ÉpÍtési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
beszeľzése'' tárgý kiizbeszerzési értékhat{áľt el nem érő beszerzési eljárasban

Ajánlattevő neve: URBANITÁS Teľvező és Tanácsadó Kft.

Ajánlattevő székhelye: l1l1 Budapct, Stoczek u. 19' ľV. 3.

Ajánlattevő adószánra l l 03ó8ó88.243

Ajánlauevő levelezési címe: 1 l l l Budapest, Stoczek u. 19. IV. 3.

Kelt: Budapest, 20l7.0ó.01.

r l. \.b t . ---il,#'tt\uĺ.łr 
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Telefon: 06-r I 466-201 8; 06-l I 4664220

Telefax:

E-mail: urbanitas@urbanitas.hu

Kij elölt kapcsolattaľtó: Berényi Máľía

Kij elölt kapcsolattartó elerhetĺísége (telefon, fax,
eĺlrail):

06-| / 466.20 1 8; 0 6-1 ĺ 466 -42f0

berenyi(@urbanitas. hu

Az ajánlattevő áItal kért e|lenszolgáltatás
összege* (nettó Ft + Áfa = bruttó Ft)

nettó 20.850.000 + 27vo I|F^
= bľuttó f6.479.500Ft

azaz nettő húszmi||i&'nyolcszázłĺtvenezeľ
foľint +27yo 

^F^,ami bruttĺń huszonhatmil|iĺí.
n ésyszá zhetvenkĺlencezeľö tszáz Íorint

*az ellęnszolgáltatás teljes összege magában foglalja a teljesĺtés valamennyi költségét

./cĄąJ
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f. Felolvasó|ap

a ,,Józsefváľosi önkoľmányzatnak Keľĺileti Épftési Szabályzatának és Szabályozási Teľvének
beszelzése'' t.árryŕ' közbeszerzési értékhatárt el nem éróbęszerzési eljárásban

Ąánlattevő neve: Uľban.Lis Stúdió Telepĺilésĺendezési és Építészeti Kft.

Aj ánlattevö székhe|ye: 1031 Budapest' Kadosa utca 19.2l.

Ąánlattevő adószama: t2371260-2.4t

Aján lattevő levelezési címe: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 -2l.

Budapest, 201 7. május 3 1.

URBAN.LIS STUDII KFT
tO31 Budapest. Kadosa u. ĺ9-21.

Adószám; 1f371f6o.241
1 01 02103-31 431 504-00000003

+cr-
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Telefon: 0612/.22257

Telefax: 06tuf 2257

E-mail: uľbanlis@urbanlis.hu

Kijelölt kapcso|atüaľtó: Liszkay Józsa Kľisztina

Kijelölt kapcsolattaľtó elérhetősége (telefon, fax,
e-mail):

06 30378 8025

Iiszkay@uľban|is.hu

Az aján|attevő á|ta| kért ellenszolgáltatás
összege* (nettó Ft * Afa: bruttó Ft)

24.700.000.- F.t +6.669.000..Ft áfa =
31.369.000.-Fr

*az ellenszolgáltauĺs teljes összege magrában foglalja a teljesítés valamennyi költségét

0(v
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FELOLVASOLAP

a ,,Józsefvárosi tnkoľmányzatnak Keľĺiteti Építési Szabáiyzatálnak és Szabályozási Tervének
beszeľzése'' tárgyú közbeszerzési éľtékhatáľt el nem érő beszerzési eljáľásban

Ajánlattevo neve: VÁTI Vłírosépítési Kft. [korábban: VT Városépítési Kft.]
Ajánlattevö székhelye: l085 Budapest, Józsefkrt' 29.
Ajánlattevő adószíma: 13506726-2-42
Ajánlattevő levelezési címe: l0E5 Budapest, József kľt. 29.

Kelt: Budapest,2017. május 31'
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Telefon: +36-v4t3-0959

Telefax: +36-v413-0958

E-mail: vatikft@vatikft.hu

Kiielölt kapcsolattaľtó: Paksi Szilvia szakmai vezető

Kijeltilt kapcsolattartó e|éľhetősége

(telefon, fax, e-mail):

telefon: +36-30/984-6-985

fax:06-1/413-0958

e-mai l: szilvia.paksi@vatikft .hu

Az ajánlattevő által kéľt ellenszolgáltatás
összege* (nettó Ft + Afa = bruttó Ft)

25.o00.0o0,- Ft + 6.750.000,- Ft ÁFA = bruttó
3l.750.000'. Ft, azaz összesen bruttó
haľmincegymi llió.hétszázötvenezer forint.

*az ellenszolgáltatas teljes összege magában foglalja a teljesítés valamennyi költségét

lcégszerű a|áírásĺ
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1. sz. melléklet

Felolvasó|ap

a ,,Józsefváľosi Önkormányzatnak Keľületi Építésĺ Szabátyzatának és Szabá|yozásÍ Tervének
beszerzése'táfe}łń közbeszerzési értékhatĺárt el nem érö beszerzési eljárásban

Ajáĺrlattevő neve: KASIB Mérnöki Manager kodaKft.

Ajáĺrtattevö székhelye: 1l83 Budapest, Ü|löi út 455.

Ajánlattevö adósáma: f279989+243

Ajánlattevő tevelezesi címe: 1l83 Budapest Üilői út 455.

łaz el|enszolgáltatás tefes összege magában foglalja a teljesítés valamennyi költsegét

Budapes! 2017. junius 1.

Zajovics Andrłás

iig5ľezető

Telefon: (06 r)f97 r73o

Telefax:

E-mail: kasib@kasib.hu

K[jelölt kapcsolattaľtó: StégeľTiinde

Kiielölt kapcsolattartó elérhetősége
(telefon,-fatq e-mai l):

Telefon: (061)2971916

E-mail: kasib@kasib.hu

Az ajĺĺnlattevö á|t^| kért
eJlenszolgálaás összege+ (nettó Ft +
Afa: bruttó Ft) 33.100.000,.F.t + 8.937.000,.Ft Ár.A = bľuttĺí 42.o37.000'.Ft

ffit",,,"0,
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Buołpnsľ FivÁnos VIII. IGRÜLET

Jizsr'wÁnosr
PoLGÁRMEsTERI HIvATAL

JEGYZOKONYV

mely készii\t a ,Józsefiórosi onkormányzat Keriileti Építési SzabóIyzatának és SzabóIyozási
Tervének beszerzése,, tárgý, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszeĺzési eljaĺásban
megtartott, a miiszaki tarta|mat/Tervezési progľamot egyeńetotźrgyaIásrő|.

Időpont: 2017. június22-én 10:00 óľakor

Helye: Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal,
1082 Budapest, Baross ĺl. 63-67.III. em. 306. helyiség

Jęlęn voltak: a jelenléti ív szerint
Iváný Gyöngyvér főépitész
Lőrinczyné Zelinka Szilvia ügyintéző

VárosépítészętiIĺođa
Városépítesztilĺođa

Berényi Mária
igyvezető igazgatő, vezetotelepülésrendezési tewező Uľbanitás Kft.

Vojnits Csaba Ferenc ugyvezető, településtervező Urbanitás Kft.

Äz egy eztető tár gy alálson elhan g zottakz

Iváný Gyöngyvéľ

Az ajźtilatban szereplő alacsony vállalási ár miatt felmeľĹilt a kérdés, hogy a kiíľás
szerint elvégzendő feladatokat egyformán értelmezik-e a felek. T\ZT és FRSZ
módosítási igény várható - vélhetően több teriilęten _ azért, mert az új fővárosi
szabźiyozás több esetben is figyelmen kívül hagýa a keľület eredeti szźndékait.
Kérdés, hogy az ezze| jźtő többletmunkźxa| szźtmo|t.e atęwező az ajźnlattételkor.

Berényi Máľia
Az ajétnlati ár nęm tarta|mazza aTSZT és FRSZ módosítások költségét és nem záthatő
ki, hogy t a fóvárosi tervek módosítása miatt a határidő nem lesz taľtható. Ebben az
ęsetben szerződésmódosításľa lesz szfüsée.

Iváný Gyĺingyvér

A' gazđasági megalapozottságot igazo|ő dokumentációban, az a|apbét után fizetendő
járulékok; a teljesítményhez kötött mozgő bér és a tervęzett nyereség esetében a
tábltzatb an sz ereplő ré sz<i s sz e gek p ontatlanok'

Berényi Máľia

Valóban, ęlírás történt a tttb|ázaÍbaĺ, de ennek koľrekciója a szźtmítást csekély
méĺtékben módosítja. A bęadott ajánlati ár a viszonyítási a|ap.

Iváný Gyöngyvér

Abeszerzési eljárás kiirásźĺt k<ivetően, az onkorményzatban felmerült az lgény,hogy
praktikusabb 1enne a Szabźiyozási Tervet ütemezetten elkészíttetni és elfogadni. A

E 1082 Budapest, Baross u.63-67.8 459-2100
www.iozsefrĺaros.hu

ł.
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Bun,ł.pnst FivÁnos WII. lcnÜĺ.Bľ
JózsnrvÁnosr

Poĺ,cÁnľĺrsľERI HIvATAL

Helyr Epítési Szabźtlyzat a kerület teljes közigazgatásí területére, egységesen
furtaÍmazná az źitaLźnos előírásokat, viszont a 11 vĺáľosrészre vonatkozóan, a he|yí
adottságok alapjén meghatĺírozott előírások, illetve a szabźiyozźsi terv
településrészenként készülhetnének.

Várhatóan 3 vagl4 ütemre lehet szómítani a tervezés során.

Berényi Mźna
Nincs akađźiya annak, hogy részteľtiletekre készüljön a szabźúyozás, titemezetten. A
korábbi tapaszta|atok alapján ezjó megoldás, átgondoltabb tervezést tesz lehetővé. Jól
át kell gondolni ennek tarta|mét és módját is, meľt 3 vagy 4 szinte önálló tęrv készítése
jelentősen megnövelheti az időigényt é; a'költségeket. Ha a megalapozó vizsgźiatok
akhualrizźiása és az első iitemben a JOKESZ kidolgozźsa meglörténik és a további
ütęmękben csak az a|źtźlmasztó munkarészeket és a jővźůlagyásra kerĺilő
munkarészeket irtemezzlik, akkor lehet nagyságrendileg tartani az eddigi
eloirányzatokat. Az ütemezett tervezés azonban mindenképpen többleÍnunkéxa| jźtr

(több egyeztetés, több egyeztetési dokumentáció elkészítése és nyomtatása,
véleményezési eljáľás többszörözése), melynek az ajźtĺIati iíľon feltil további koltségei
vannak

Iváný Gyöngyvér

A tervkészítés időszakában indulnak majd kiemelt beruhĺízások, melyek egy ľészéről
kormánydöntés is született már. A Városépítészeti Iroda szerencsésnek tartaná, ha a
kerületi terveket egy tewezó iroda készítené, iey a részterületekľe készülő
szabályozások logikája biztosan illeszkedne a kerületi szabźiyozźsba, a
dokumentációk egységesek lehebrének. Volna erre kapacit ása az kodának?

Berényi ľĺĺ.ána

Jelen pillanatban van ľá kapacitás, de máshova is adtak ajźlĺ|atot, ahonnan még váľnak
visszajelzést, ennek fiiggvénye is, hogy mennyi szabađ kapacitása |esz még az
irodának. A kisebb területekre készítendő szabá|yozási tervek esetében az |ęnrlę a
megoldás, ha a szabźiyozás ónźilóan is működne az źttĺrleneti időben és az űj keriileti
szabáIyozźsba integrálható módon késziilne. Szabźůyoztts technikailagezmegoldható.

A tervezési munkák elvégzésének tźmogatźtsára milyen adatokat tud szolgáltatnj a
Hivatal?

Iváný Gyĺingyvér

A Földhivata|tóI negyedévente kapunk frissített alaptérképet, amit folyamatosan
küldĺink majd. Szeretnénk, ha tervezés idején is folyamatosan napľakész a|aptérképre
dolgoznának a terv ezok.

Szęľetnénk kérni, hogy ha a helyszíni bejárások alkalmával bármilyen hibát észlelnek,
azt je|ezzék iľodánknak, hogy továbbíthassuk a ftildhivatal felé a pľoblémákat.

Az adatok részben Mapinfo, részben Autocad, részben Arcview, részben pdf
állományban állnak rendelkezésre.

X I082 Budapest, Baross u.63-67. B 459-2100
wrľw jozsefuaros.hu
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Berényi Máľia

Vállaljuk, hogy ha menet kĺjzben találunk bíbźú az alaptérképen, azt je|entjük, de az
egész kerĺiletnek az ilyen iľláný részlętes felmérésére/ellenőrzésére nincs
kapacitásunk.

Vojnits Csaba

Beépítési tervet mely teľületekľe sziikséges készíteni? Milyen szeľkeszthető
formátumban kerüljenek szźilritísra a tervek?

Iváný Gyöngyvér

A fejlesztésre váró iires' vagy átépítés előtt álló, valamint a jelentősen átalakuló
terĹiletekre késztiljön beépítési terv.

A terveket Maplnfo állományban kéťük.

Berényi Mária

Milyen mélységben készüljön a szabtiyozási terv?

Iváný Gyöngyvér

Jelenleg 1:2000-es és 1:1000-es léptékben készült tervlapokat használunk, ez az új
szabtůyozási tervhez is elegendő mélység.

Berényi Mária

Javasolta a szerzodés tervezet módosítását oly módon, hogy ha aTervező, a magasabb
szintú jogszabályok módosulása okán, a mźr elkészített tervek nagymértékű
módosításĺára kényszeľĺil - pl. a fovárosi TSZT és FRSZ keľülettől független
felülvizsgálata, módositźsa -, a Tewezo jogosult legyen a szerzőđésmódosítás
kezdeményezésérę. A szęrzőđéstervezet 2.3. bekezdése rendelkezik anő|, hogy a
jogszabálý vźitozźsokat a tęrvęző k<itęles lekövetni, szükség esetén a terveket
módosítani a jogszenĺség érdekében. Ebben az esetben a szeruodés kitérhetne az ezzę|
járó többletmunka és dologi ráfordítás költségeinek megtérítésére is jelentősebb
átdolgozási igény esetén.
A' szerzodéstervezet t<ĺbb ponton is Íitada a tewezo felelősségét az okozott károkért.
Tisztéaandő lenne, pontosan mik lehetnek ezek a károk. A tervezőiroda tervezói
felelősség biztosítással rendelkezik, de ennek összege évi 10 MFt-ig te{ed.
A szeĺzodéstervezet 5'7 . a. pontja nem hozható összefiiggésbe a munkával, javasoljuk
ennek törlését.
Méltatlan a Tewezővel szembęn, hogy a szerződéstervezęt 7.2. szennt' vis maior
esętén semmilyen káľtérítési igénye nem lehet, az addig e|végzett munkarészek után,
hajól értelmęzęm.

Iváný Gyöngyvér

A Hivatal beszerzésikozbeszerzési eljárások esetén mindig i|yen szerződéseket köt. A
Városépítészeti Iroda részéről az akérés, hogy szoros együttmtĺködésben készüljenek
a tervek, folyamatos tćĄékoztatással és rendszeres egyeztetésekkel (akár 2 hetente).
Bármilyen kérđés vagy kéľés esętén a gyors és hatékony problémamegoldás a cél.

Az ĺinko rm ćłnv zatnak a hatándó c sú szásábó l ke l etkezhet káľa.

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67. E 459-2100
www.iozsefvaros.hu
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Berényi Mĺária

Jó lenne, ha a januáń hatráridővel elkészített önkormányzati munkak<jzi dokumentáció
teljesítésekor beiktatható lennę egy fizetési ütem, mivel az irodának folyamatosan fent
kell tartania magtt.

Iváný Gyöngyvér

Ennek nincs akadźiya, a szeľződés megkötéséig az I|yen tęchnikai jellegű pontok
módosíthatóak.

Ąánlatkérő képviseletében eljĺíľó felhívja a jelenlévő Ajánlattevők képviselőjének ťrgyelmét
arra, hogy amennyiben szĹikséges lerĺre, a kövętkező egyeztetó tárgyalts időpontjáról
elektľonikus úton értesítést kapnak.

A jegyzőkönyv visszaigazolásával
nyilatkozzon aľról, hogy az ajěn|atź./i

ismerętében.

Budapest, 2017.06.22.

A j e gyz őkönyvet ci s sze źt|Iította

L ónnczyné Ze|inka S zi lvia sk.
Városépítészeti Iroda
ngyiĺtézo

egyidejiĺleg a Főépítész kén Ąánlattevőt, hogy
fenntartja-e, vagy új ajánlatot tęsz az új információk

x 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67, E 459-2100
www. iozsefvaros.hu
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I. sz. melléklet

Felo|vasĺí|ap

a ,,Jőzsefváľosi onkoľm ányzatnakKeľiileti Építési Szabáiyzatámak és Szabályozási Teľvének
beszerzése'' tárgyŕlkozbeszerzési éľtékfiatáľt el nem érobeszerzési eljáľásban

Ajĺĺĺrlattevó neve: URBANITAS Telvező és Tanácsadó Kft.

Ajánlattevo székhelye: 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV.3.

Ajánlattevő adőszáma: 10368688-2-43

Ajĺán|attevő levelezési címe: 1l 11 Budapest, Stoczek utca 19. IV.3.

Budapest, f017.06.23.

I

ts",i5Yd*í-
Beľényi Mária ügyvezető igazgatő

Telefon: 06r I 466-20 t8, I 466-4220

Telefax:

E-mail: berený@urbanitas.hu

Kijelölt kapcsolattartó: Berényi Mária

Kij elĺ}lt kapcsolattartó eléľhetősége (telefon, fax,
e-mail):

Tel.: 0630/4918198

berený@urbanitas.hu

Az aján|attevo á|t9| kéÉ ellenszolgáltatás
összege* (nettó Ft + Afa: bľuttó Ft)

20.850.000,-Ft+AFA

Több ütemben töľténő teľvezés esetén a
többletmunka és költségigény miatt a 2. iitemtől

+l.500.000,-Ft+lĺFA/ütem

*az e||enszolgáltatás teljes ĺisszege magában fogla|ja a teljesítés valamennyi kö|tségét


