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Tisztelt Yá'ľosgazdállkodĺásĺ és Pénzĺigyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tarúalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest Főváros VItr. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat egy jelenleg 198 kamerából álló térfi-

ryelő rendszert működtet. ot helyszínen épület felújítások es egyéb okok miatt megsziĺnt a kamerfü
tápelláúása. A tápellátrás biztosíüása érdekében k?őzbeszprzpsi értékhaĺárt el nem érő beszszési eljárás
kerĺilt lefolyatrásra az előterjesztés mellék|etét képezn aján|attételi felhívĺásban foglaltak szerint. A
becsĺilt érték bruttó 2,025,650 F! melynek fedezpte a II404-0|[K dologi kiadás címen biztosított.

Az aj án|attetelre felkért szervezetek :

1. Szentendľe és Vidéke Villamos Ipari Szövetkezet (2000 Szentendre, Piispökmajoľ lakótelep
8634||0.) A cég előzetes piackutatás alapján a helyreállítást a helyszínen felmérte és indikatív ár-
ajánlatot kiildött.

2. KISZ Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tráľsaság (27?4 Uj|engye|, Határ tfi l2.) A cég
referenciája alapjźn végzett már hasonló villanyszerelési munkálatokat.

3. Euroguaľd Electric Kft.(1103 Budapest, Gyömrői út 33.) A cégadatbáais alapján a cég villany.
szerelési munkák kivitelezésével foglalkozik2006 ót4 ezen beltil kamerarendszerekhez kapcso-

lódó villanyszeľelési munkákat végez.

Az aján|attételi felhívás a wwwjozsefuaros.hu honlapon is megielent. Az aján|atok benyujtĺásanak
hatrárideje 2017. jrilius 11. napja l0 óra vo|t. Azaján|attéte|re nyitva áůlróhatáridőben két aján|atkeriilt
benyúj tásra az a|átbbiak szerint :

1. Szentendľe és Vidéke Villamos Ipari Sziivetkez-et (sznÝ.he|y: 2000 Szentendre, Püspökmajor
Iakótelep 8634/|0.; adószam: |0049037-2-13, cégsegyzskszám: 13 02 050165) ajźn|ati át
bruttó I.905.397.- Ft. Ajrĺnlattevő ajźn|ata érvényes.

2. Euroguard Electľic Kft. (szekhely: 1 1 03 Budapest, Gyömĺői ttt 33 .; adőszźm: |367 0919-24?,
cégieryzékszám: 0| 09 867174) aján|atához nem csatolt referenciaigazolást, valamint aján|ati
álra _ 2.946.654 Ft _ meghaladja a rendelkezésre áů|ó fedez'etet, azért ajáľ.|attevő ajźn|ata ér-
vénytelen.

A fentiek a|apjěnjavaslom a ,,Térťlg1ĺelő kamerák tźrye||ättźs helyreállítĺása,, tźEE'ľű, közbeszerzési ér-
tékhaŁárt el nem érő besznrzési eljárás érvényesnek és eredményesnek minősítését, továbbá az Szpnt-
endre és Vidéke Villamos Ipari Szövetkezntet, mint érvényes ajĺánlatot benýjtót nyeľtesnek nyilvánĹ
tani.

tr. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meýlozata|álľaa Tisztelt Bizottságjogosult.
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m. A dłintés célja' pénzügyi hatása

A dtintes cé|ja a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuĺáľosi onkoľmányzat źita| llzemeltetett térfi-

ryelő kamerarendszer öt helyszínen |évő kameráinak tĺápellátĺás helyreállíüásźrakiirtpá|yánat eredmé-
nyességének megállapítĺása.

Szentendre és Vidéke Villamos Ipari Sztivetkeznt, mint nyertes ajánlatbvő e|fogadott ajän|ati ára
1 .500.3 12 Ft + 27Yo Afa = bruttó I .905 .397 Ft. A pénzĺi gyi fedezet a ||404-0lĺK dologi kiadrás címen
biztosított.

Iv. Jogszabálý ktiľnyezłt

Budapest Főváros VItr. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének a Képviselö-
testĺilet és Szervei Sz.ervez.eti és Miĺködési Szabáiyzatźről szoló 36/20I4.{XI.06.) önkormźnyrati ren-
delet 7. mellékletének 1.1.3 pontján alapul.

Mindezekalapjánkéľemaza|źtbbihatÁrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺĺgyi Bizottság úgy dłint' hogy

1. a,,Térťtryelő kamerák tĺípellátĺĺs helyreállítłĺsď'tárgľű,közbeszerzśsi énékhaĺárt el nem érő

beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánída.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017.július 19.

2. ahatźrozat 1. pon!ában megielölt beszerzpsi eljánás során a Szentendre és Vidéke Villamos
Ipari Szövetkeznt (sz.e|,hely: 2000 Szentendre, Piispökmajor lakótelep 8634110,; adószím:
L0049037-2-l3, cégjegyznkszźm: 13 02 050165) ajőn|atz érvényes, alkalmas a sznrzadés te|-
jesítésére, nem áll kizźEć, ok hatĺálya alatt.

Felelős: polgrírmester
Hatĺáridő: 2017. július 19.

3. ahatfuozat l. pontjában megjelölt beszerzesi eljĺírás nyertese a Szentendre es Vidéke Villamos
Ipaľi Szövetkezet (szekhely: 2000 Szentendre, Piispökmajor lakótelep 8634||0.; adószím:
I004903:,l-2-I3, cégsegyzékszám: |3 02 050165). Az elfogadott ajőn|ati ár az egysznri javíhás-

ra |.500.3|2 Ft + 27Yo Afa : bruttó | .905.397 Ft.

Felelős: polgĺáľmester
Határidő: 2017. július 19.

4. felkéri a polgármestert a hatĺározat3.pontja szerinti vállalkozási szerzödés a|áńrására.

Felelős: polgĺármester
Hatĺáridő: 20l7. július 19.

A dö,ntés végľehajüását vég7.o szervezptiegység: Közterület-feliiryeleti |Jgyosztá|y

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őtĄesztés előkészítőjének javaslata a köz.zétete|
módjara: honlapon

Budapest, 2017. jtäus 12.
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ugyosztäiyvezntő
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Á.JÁN I.,AI-I.Éľnlt ru,lĺĺvÁs

''TéľÍigyelő 
kanrcnłk tápc|lá{ás helyľcál|ítása'' táľgyú, köz}cszelz-ési éltékhatárt el ltenr áo beszeľ.

zési eljárásban

(becsĺilt élĺék bľuttó 2.025.650,- lłĐ

Budapcsĺ Főváros VIII. kerĺi|cÍ Józscfválĺlsi Önkormányzaĺ közbe szłl-zési érékhatáľt el nenr érő
beszeľzćsi eljáast hildet meg, alne|yben ajántaĺtevőként fe|kéľi Önt, illeĺve az on által ve?ttett s?Rr.
vezeteĺ:

I. Áz aján|atlrérő ncvc, címc:
BUDAPEST ľŐvÁnos VIII. KERÜLET łlzsprvÁRosl oľronľĺÁNYzAT
Cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

Áz aján|atkéľő nevó|rcn cljáľó szervczet lreve, címc, tclefon- faxszáma, c.lnai| címe:
Budapest Fóváľos VIII. kerti|et Józsefvárcsi Polgánnesĺeľi Hivatal
Cítn: I082 Budapest, Baross u.63.6?.'ľcl: 06-l-2I0-9500
E-mail: ik@jkf.hu

2. Az, ajánlatkéľő áItal a szeľződéshez ľenĺlclt chtevczĺfu:
Ajĺfutlattevő fe|adaÍa vállalkozási szevśdés kelętében azaján|attételi felhívás 3. sa melléktet
- műszaki leínĺsában foglaltak _ szerinti karneľáknál a meghibásodott etektľomos tápe||áÍás
javítása, mĺiköđőképességének helyreállítása, a vezéľlések feltilvizsgálata.
Ajánlatkérő he|yszíni bejáľás lehetóségét biztosítja: 20fl.a,I.074n 10 órakoľ. Találkoás he.
lyel VIII. keľĺilet Német utca 15. száln előtt.

3. Á szcrzőđés időtartama, te|jesítósi határĺdő:
A vállalkozási szelzödés határozol1 iđőtaľtamú, szeľződéskötéstől számítva 60 nap.

4, Azaján|atkóľőpénziĺgyiellcnszolgáltatásánakfcltétele:
A beszerzés finanszírozása Aján|atkéró saját forľásából történik. Ajanlatkéľö elöteget nem ľr-
zrt. Az ellenszolgá|tatiás a te|jesítésĹ követően benyújtoĺĺ szamla e|leltében, a teljesítés igazolá-
sát ktivctöelr, l5 natrron beltil, átutalással kerťil kiegyenlítésľe.

Ájánlati ár
Az aján|atban szeľeplő áľaknak fix árnak kell |ennią vagyis az ajánlattevö semnrityen fonná-
ban ós semmilyell lrivatkozással sem tehet vá|toz6 fuat tar7a|mazó aján|atot. A nettó árakat
úgy kell megadni, hogy azok taÍalmazzanak minden járu|ékos költsóget, liiggetlerrül azok
fonnájától és forrásától. Ajánlaĺtevő azajáĺlati áľat nem nródosíthatja.

Az ajánlati áľnak teljes köriinek kell |enllie, vagyis nragába kc|| foglalni nrinden ajánlatteviĺi
kilTzptési ígényt' Áz Ajánlattevőnck azaján|ati árat a megadottr&z|etęzÉs szednt a szerz.ődés
tárgyának te|jes köríĺ megvalósíĺá sáta, rőgzíLett díj ként kel l megadnia.

Az ajánlati áľat forintban kell megadni. Ha az ajátl|a|i ár számokkal megađotĺ össz-ege és a be.
ttĺvel |eír összege közöĺt e|térés van, akkoľ a betéÍvel kiíÍ összeget tekinti az Ájánlatkéľö éľ-
vényesnek.

Minden áľadatot úsy kel| megadni, hory a netĺó áľ mel|ett a főösszesítőn egyértelmÍi fonná-
ban szeľepe|jen az ÁFA %-ban es összegszerťien, vatanrilrt a bruttó át. Azaján|ati ámak tar.
talnraz.nia kell a teljesíĺés idötartama a|atti árváltozásbóI eľedő kockázatot és hasznot is.

Az ajánlattev<jk csak magyar foľintban (HUF) telteĺnek ajántatot és a sznľzjodéskötés va|uta-
nerne is csak ez lelret. Az ajánlaĺ csak banki átutalásos Íiz,etési nródoĺ tartalnrazhat, minden
egyéb fizetési mód elfogadhataĺIan az AjánlatkéIo számáľa.
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Annak ltrcglrntározása, hogy az, ajánlattcvő ttlhet.c többváltĺlzatri ajánlatot:
Aj á n lat| evó n enr tehet többváltozatri aj án I atoĺ.

Anlta|ĺ nreghatáľozása, hogy łz ajánlattcvő a bcsrłrzśs ĺál.gyána|ĺ egy ľószérc tchct-e
ajánlatot;
Ajánĺatkérő (árgyi besz-erzśsi e|jáľás vona{koásábatr nelr: teszi lehetővé l.ésĄánlatok téte|ét.

Az njánlatok clbírĺĹlĺ{sának szcnlpontja :

Aján|atkérö azaján|atokat a legalacsonyabb árelve szeľint éĺékclí.

Kĺzáľó okok, alkalmassági kłivctelnrények:
Kĺzáró okok:

Ajánlattevő kizarásľa keľül, anrennyiben az alábbi kizáló okok báľmelyike vele szemben fenrráll:
Az eljárasbatr neln |eheĺ aján|attevő, ľészvételľe je|entkező, a|r,á||a|kozó, és lleln vehet részt alkal-
masság igazolásáball olyan gazlasági szelqllö, aki
a) az a|ábbi lrűncseleknlélryek va|altrelyikét elkovette, és a bíincse|ekmény elkövetése az elnrú|t öt
évben jogeIos bíľósági ítéletben lnegállapítást nyerL amíg a biintetett e|öélethez fĺizöd<ĺ hátľányok
aló| nenr mentesiilt:
aa) a Buntetö Töľvénykiinyvľól szóló 1978. évi lV. t.örvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. töľ-
véľy), illetve a Btintetö Törvénykiinyvľől szóló 20|2. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szeľinti
bűnszervezetben reszvétel, ideérĺve a biĺncse|ekmény bĺinszervezetben töľténő elkövetését is;
ab) az l978. éü IV. tćiľény szerinti vesztegďés, befolyással üzéľkedés, befolyás vásárlása, veszte-
getés nemzetközi kapcsolatokban, bcfolyás vasáľlása nemzstközi kapcsolatokban, lríĺtlen kezelés,
hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatáľozoĺ koľrupciós biincseleknrények, va.
lamint a Bĺk. szerinti hťltlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az l978. évi [V. töľvény szerinti ktiltségvetési csalás, európai köztisségek pénztigý érdekeinek
megsértésą ílletve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szeľinti ĺeľľoľcselelrnény, valanrint ehhez kapcsolódó
felb{tás, bűnsegely vagy kísérlet;
ae) az l978. évi TV. tö'rvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. sz"eľillti tenorianus
finansz{roása;
afl az |978. évl|V. töľvény, illeĺve a Btk. szeľinti embeľkereskedelenr, valamint a Btk. szerinti
kényszrmrunka;
ag) az l978. évi IV. tő'rvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás kĺizbeszelzési
és koncesszi ós elj árásban;
ah) a gazdasági szereplő szelné|yes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoľoltakhoz hasonló bĺln.
cselelanélry;
b) egy évnél régebben lejaĺ adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosĺtási járulékfizetési kötelezeÍt.
ségárek neln tett eleget, kivéve, ha tartozásáÍ ésaz esetleges kamatoĹ és bírságot azaján|atvagy
lészvételijelentkezés benyú.jtásának idópontjáig megfizeĺte vagy eznk megflzetésáe halasztlłst ka-
pott;
c) vége|szálllolás alatt á||, vonatkozásában csödeljáms elrenĺ|e|éséľől szóló bírósági végzest kőz:zś-
tettek' az e||ene indított felszánlolási eljárást jogeľösen e|ľendelték, vagy |ra a gazdasági szeľeplő
személyes joga szeľinti hasonló eljáľás van folyanratban, vagy aki személyes joga szrrint hasonló
helyzetben van;
d,) tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységéĺ felĺiiggesztették;
e) gazdaságí, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncse|ekmény elkövetése az elmú|t
háľonl éven belül jogeľós bírósági íĺéleĺben megallapítást nye|-t;

/] esetében az ajánlatkérö bizsnyítani tudja, hory az adott e|jáIásban megkísérclĺe jogĺalanul befo.
lyáso|ni az ajánlatkéľő döntéshozata|i folyamatĺłt, vagy olyan bizahnas infoľmációt kísére|t nreg-
szeľezni, anlely jogtalan elönyt bizĺosítana számára a beszerzésieljáľásban, vagy korábbi beszerzé-
si eljáľásból ebbő| az okból kizárák, ós a kizárás tekintetébenjogorvoslatľa nem keľü|t soľ az éľiľ
tett beszerzési e|járás leáru|ásától számíĺoĺt háľom évig;
g) tekintetében a köveĺkező feltéte|ek va|ame|yike megva|ósul:
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ga) neln az l3ur.opai Uniő, az Euľópai Gaz-c|asági 1tľség Vagy a Gazdasági EgyĺiĹtnlűködési és |;ej-
leszJési Sz.en,ezeĺ. tagá|lamában, a Keľeskcdellni Vílágszefýe,Ip| közbesr.eĺzési nregállapodásbán
részes állambaIt vagy az EUMsz t98. cíkkében ernlítctt terrgerentrili olszágok és teľüIeĺek bánne.
|yikében vagy trem olyan állalnban ren<lelkezik adói|letłiségget, alnel|yel Maglarorságlak kettós
adózĺs elkerÜ|éséľöl szóló eryeznréllye vall' Vary anreltyel az Eulo1lai Uniónak kéto|da|ú llregálla-
podása van a közbesz-elzésterén,
gb) o|yan szabá|yozotÍ tözsdélr nem j egyzett táľsaság, amety a ;rénzmosás és a teľľoľíänus ĺjnanszi.
rozása nege|őzrséľő| és megakad á|yozÁsáró| szó|ő 200? . évi CXXXVI. töľvény 3. $ ,/ pol.Ń ľa)-l.b)
vagy rc).Ą alpontja szeľinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
gc) a gaz,dasági szereplőben ktlzvetetten vagy közvetlenül több, rnirrt LSo/o-os tulajdoni ľésszel vagy
sravazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezel,
ame|ynek tekintetében akb) alpont szeľinti felĹéĺel femáll;
/ hannadik országbelí állampo|gár Magyaľországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a
munkaĺlgyi hatóság á|tal a munkatigyi ellenörzésľő| szoló |996. évi Lxxv. törvény 7/A. $-a alap.
ján két évnél nenl ľégebben jogelőre emetkedett ktzigazgatási . vagy arrnak felütviz.sgá|ataeseĺén
bírósági - hatáľozatban megál|apított és a központi költségvetésbe ttiľténö befizetésrc köte|ezésse|
vagy az idegenľendészeti hatóság által a harmađik oľszágbelí állampolgárok beutazásáról és taľtóz-
kodásáľól szóló törvény szeľinti kőzrendvédelmi bíľsággal sújtoĺtjogszabálysétést követett el'

Igazolás módja: eľedetben, az ajtaliattételi fclhívás 2. számú melléklete szcľintĺ uyĺlatkozat
cégszeríi aláírásával.

Az alkalmassńgĺ követclmények:

Áz aján|attevők miĺszaki-szakmĺĺ alkalmasságának megítéléséhez szÍikséges adttok ós a
megkövetclt ĺgazolási mód:
M.l Aján|aĺtevő csaúolja az ajźm|attéte|i felllívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24lló.
napban) l,eljesített je|entösebb szolgáltatásainak ismertetését - legatább a teljesítés ideje, a szer.
ződést kötő másik fél, a smlgáltatás táľrya' továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi
szolgáltatás mennyiségéľe utaló más adat megielölésével - tartalmazó, általa aláíĺ nyilatkozatát.
Igazolás módja: Áz ajántattcvő áltat kiál|ított nyilatkozat crcdctben'

Az ajánlattevők mťrszakĺ-szakmai alkalmasságánnk mlnĺmumkövetelményc(i):
M.l Ąánlattevő alka|mattan, ha nem ľendęlkezik az ajánlattéteti fplhívás feladásátót vísszafeté
számított 2 óvlren (24 hónapban) ĺnin' 2 db ktiliinálló szerződés keľetében teljesítetÍ, egyenként
legaláb|r nettó l,5 nlillió Ft é'.tékĺĺ bcszcrćs ĺfugya szerinti refeľenciával.

Ajĺńn|atÍétcli h aĺ:á ľidő: 2017. jt'ilĺus 11. t0.00 óľa

Ajánlattevő a megfe|elő aján|attétel élťekébcn az aján|aĹtételi felhívásban foglaltakkat ka1rcso-
latban ílásban kiegészítő (él1elmező) tájékoztatást kéľhet az ajáll|atkéľőtől.
Á kiegeszítő tájékoz,tatás kélésének hatáľidejc: 20l7. jrllíus 10. nap l8'00 óľa'

Áz aján|łt bcnyújtásának címc:
Ajánlaíevő ajánlatát elektronikus ťlton nyrijthatja be egyidejíi|eg az alábbi címekľe:
bajuszf@jozsefvaľos.huésbardoütsg@jozsef ĽŁros.hu

Az ajánlattétcl nyclr'c: magyar

Áz ajánlatok fclbontásának helyc, idcje, szclződóskötcs tcľvczctĺ ĺdőpontja:
Budapest Főválos VlIl. keľület.Iózsefválosi Polgánnesteri t{ir,atat, Közteľület-felügyeleti Ügy-
osz:tály 1084 Budapest, Nélnet utca l5.

11.

Íz,
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l]ontásidőpon1ia: 2Ol7.jri|ius lI. l0óm

A szeľződéskötés teľvezett időponĺja: az eliáľás crcdltrényét megá|lapító Válosgazdá|kodási és
Pénzĺlgyi Bimttság döntését köveĺ'óen.

13. Áz ajĺĺnlntok fclbontĺĺsrĺn jetenlétľc jogosultak:
Az ajánlatkéľő táľgyi besz.el.zesi eljáľásban ajánlatĺevők vagy aján|atÍevők c|jáľó képviselóinek
jelenléĺét biztosíĺja.

|4. Az ajánla(i köttitfség nininrá|ĺs időtaľtaIna: Az ajánlattéte|i lratáridő lejáĺától sz{mítoĺt.30
nap.

15. A tárgya|ás lcfol5'tatásńnak mcnete és az ajánlatkérő által clőÍń alapvető szabályok:
Jelen eljárásban az Aján|atkéľö táľgyalást nenr folytat.

,.6. Á dokumentácĺóľcndclkez.ésľc bocsátńsának módja, hatáľidcjc, bmzcľzésĺ hclye és pénz-
ügyĺ feltótelci:
Ájánlatkéľłĺ ĺáľgyi beszeľzesi eljál.ásban kii|ön dokumentációt nem készit.

|7. Amcnnyibcn a szeľz.ődós EU alapokbó| finanszírozott pľojclĺttel ós/vagy progľammal kap.
csolatos, úgy annak megic|ölése:
Táľgý beszetzési eljaľás az FJ'J alapokból finanszĺrozott projekttel éďvagy pľogranrmal nem
kapcsolaĺos.

18. Egyéb lnformńcĺók:
AzajánlatÍéte|i felhívást ajánlatká.ő elektonikus rlton bocsájtja ajá.lllatevók ľendelkezésérc'
Ajánlattevő aján|atát e|ektľonikus riton nyújthatja be a l0. pontban nregadott címekre.

Ąánlatkéľő csak az alábbi fonnai követelményeknek rnegfelelő, elektľonikus ťlton benyújtotÍ
aján|atokat fogadja el:
. első oldalaként felolvasólap szeľepefen' amelyben közö|ni kell az értéke|és alá kerii|ő ada-
tokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában meghatározottak szeľint. Az ajánlati ámt
nettó összegben kell megaĺĺni. A fe|olvasó lapot cégszeľíĺ aláírássa|, bélyegzölenyomattal el-
látva, szkennelt pdf foľnáĺumban lehet benyrljtani'

. második oldalként akizÁró okoloa Vonatkozó nyi|atkozat szeľepeljen. A nyilatkozatot cég-
szerű a|áíľassal, bélyegzó|enyomatta| e|látva, szkennelt pdf fonnátulnban lehet benyújtani'

. Ilannadik oldalként a ręferencia nyilaĺkozat szeľe;reljen. A ľefeľencia rryilatkozatot cégszr-
ľii aláírással, bélyegző|enyolnattal el|átva' szkenne|t pdf foľmátulnban lelret benyújtani.

. negyedik oldalként az átazott kĺiltségvetés sz-erepcljen kamemhclyszínenkénĺi bontásban.
Azárazstt köItségvetéstcégszrľíÍ aláíľással, bé|yegzó|enyonrattal e|látva, sz*ennelt;x|f fonná-
Ĺumban leheĺ benyújtani.

Éľvényteten az aján|aąha az Ajántaĺtevő a jelerr felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya
alatt áll.

Azaján|atok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban fe|merült összes köItség azajánlat.
tevőt terheli.

Amennyiben valamely igazolás vagy llyilatkozat netn rrragyar nyelven keľtil benyujtásra ma-
gyaľ nyelvíi foľdítása is csalo|andó'

hl'



19. Aján|attótcli fc|hívás nrcglĺĺildésiłnck a ĺvrvrľjoz,scfvaľos.lru hĺlnlapĺln Íiiľtóntĺ megie|cntc.
tésónek idĺiptlntja:

Budapcst, 20I 7. jútius 9á..

20l7. július 06.

tĄ
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I. !ýz, il?elléHet

BeIoIvasólap

''TóľÍigyelő 
kamcľák tápcllátás helyreállítása '' tárgyíl, kőzbeszerzśsi óľtékhatáľt el nem érö beszeľ-

zesi eljánásban

Ájánlattevő neve:

Ąálllattevő székhelye:

Ajánlat1evö adósáma:

Telefon

Telefax:

E-tnail:

Kijelölt kapcsotattartó:

Kijelölt kapcsolaĹtartó elérhetősége
(ĺelefon, fax, e-nrai l):

Egyösszegű nettó vá|Ialkozói
dii+Ár.ł,1ľ9*

Százados utca- Cipľus utca
kereszteződése
Üllői út - Szentkirályi utca
saľok

Szisonv utca - Üllői ťlt sarok
Ül|öi út - Korányi Sándor
utca saľok
Szigony utca -Jáznlin utoa
kelpszteződése

+ Azaján|ati ámt kédĺik sámmal megadni és betĺlvel leírni!

IKeltezes]

fcégsznľti aláírás]

\Ń

J



i.it

2. sr,' mellélíIet

Nyilatkozat

''Tóľ|igyclő kanelák tápcl|átás hclyľcállítása'' ĺáľgyú közbeszerzósi élĺ.ékhatárĺ e| nenl éľö beszeľ-
zesi eljálźsban

Alulíľoĺt támaság (aján|attevő), lne|yet képvisel:

az a|ábbi nyĺIatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem/ velünk szembcn aza|ábbikizÁró okok, mety szerinÍ nenr tebeĺ ajánlattevő,
aki:

a) az a|ábbi b{ĺncselekmények valamelyikét e|koveÍtą és a bťincselekmény elkövetése az elmúĺĺ öt
évben jogeós bíľósági ítéletben megállapítást nyelĺ', amíg a biintetett e|őé|ethezĺ.íiződö hátľányok aló|
nelrr mentesült:

aa) a Buntetó Tölvénykiinyvről szoló |9?8. évi IV. ttĺruény (a továbbiak|ran: | 978' éví lV. töľvény),
illetve a Biintető Töľvénykiinyvľő| szóló 20|2, évi C. ttiľvény (a továbbiakban: Bĺk.) szeľinti biĺnszei-
vezetben ľészvétel, ideéľtve a biincseleklĺény bťinszervezet.ben töľténó e|követését is;

ab) az |9.|8. évi IV. törvény szerintí vesztegetés, befolyással ĺizél.kedés, befolyás vásárlása, vęszte-
getés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetkózi kapcso|atokban, híĺtlen kezelés, tra-
nyag kezelés, illetve a Btk. XXVtl. fejezetében meghatáľozott korrupciós bíĺncse|ekmények, valamint
a Btk. szerirlti hütlen keze|és vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi tV. töľvény szerinti költségvetési csatás, euľópai köaisségek pénziigyĺ érdekeinek
megséľtése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. éví IV. ttirvénn illetve a Btk. szeľin1i terľoľcselekmény, va|amint ehhez kapcsolódó
felbujlás, bťlnsegély vagy kíséľlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pélrzmosás, valamint a BĹk. szeľinti teľroľĺzrrus
finanszírozása;

afl az |978. évi ľV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, 'ľalamint a Btk. szeľinti
kénysz.ermunka;

ag) az 1978. évi lV. törvény, i|letve a BĹk' szeľinĺi versenyt koľlátozó megállapoclás közbeszerzési
és koncessziós eljárásban;

ah) a gazÄasági szel.ep|<ĺ szemé|yes joga szeľinti, aza)-g) pontokban fe|sorottakhoz hason|ó biincse-
lekmény;

b) egy évnél ľégebben lejáľt adó-, válnfizetési vagy táľsadalombiztosítási járulékfizetési ktitelezetĺ.
ség{]ek nem tett e|eget, kivéve, ha tartozásáĹ és az esetleges kamatot és bírságot azaján|atvagy ľész.
vételi jeleirtkezes benyri.iĺásának időpolltjáig megfi zrlttę vagy eznkmegfizetéséľe halasz,tást kapóit;

c) vége|szÁno|ás alatt ál|, vonatkozźsáball csődeljáľás elľendeléséľő| szóló bíľósági végzést kő:a.ś,-
tettek, az el|ene indĺtott felsálnolási eljárást jogeľősen elľendelték, vagy ha a gazdasági szercptő sze-
méIyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonió hely-
zetben van;

d/ tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékelrységét fetfiiggesztették;
e) gazdasági. il|etve szaknrai tevékenységével kapcso|atban b{lncseleknrény etkövctése az elmrt|t há.

tonr éven beliil jogeriís bíľósági íté|etben nregál|apíĺást nyeÉ;
j,) esetében az ajźn|atkéľő bizollyítani tudja, hogy az adott e|árásball megkísérclte jogtatanul befolyá-

solni az aján|atkérő döntéshozata|i fo|yamatát, vagy olyan bizalmas információt kíséľelt ntegszeľezni,
ame|y jogtalan előný biztosíĺana szĺlnála a beszeľzési e[áľásban, vary korábbi beszeľzési eljárásból
ebböl az okból kizáľták, és a kizáľás tekintetében jogorvoslatra nem kerit|t sor az á.intett beszeľzesi
eljárás lezáruIásától számított lúľom évig;

ł/ tekintetében a kiivetkező feltételek valanletyike megva|ósut:

- ka).nen az Európai Unió, az Europai Gazdasági Téľség vary a Gazdasági Egyĺitĺm{iködési és Fej-
Iesztési SzeĺlezeĹ tagállamában, a Kercskedelmi Világszervezetközbeszsrzési megá|lapodásban ré.
szes állanrbalr vagy az EUMSZ l98. cikkében említett tengerentúIi országok és terĹiletek bármelyíké-
ben vagy nem olyalr á||anrban ľendelkezik adói|leĺöségge|, ame||yet MaryarolszÁgllak kettős adózás

$
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e|keľülésérclt szĺló egyeznrénye \,a|)' vagy anletlyel az llurópai Uniĺ1nak kétoldalú l:regá|lapodása Van
a közbeszeľzés tet.en,

kb) o|yan szĺbá|yozotl ĺőzsdén ncm jegyz-eĺl tárcaság alrre|1, g pĺĺllznlosás és a ĺen'oľiz-rnus filranszí.
ľoása lnegelőzéséľő| és megakadályozásáľól szĐ|ő2oo.t. évi CXXXVI. tölvény 3.$ '/ pol.lt ra)-ľb)
vagy rc).rd) alpontja szeľinti tényleges tulajdollosáĺ nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szercplőben közvetetten \,agy közveĺtelliit töb|r, mint 25%o-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal ľendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes s7nralezet,
amelynek tekinteĺében a kb) a|pontsz,erinti fe|tétel fennál|;

I haľmadík országbeli állampolgáľ Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása eseĺén a
nunkatigyi hatóság á|ta| a munkaiigyi e|telrözésről szoló 1996. évi LxxV. törvény 7/A. $-a alapján
két évnél nent ľégebben jogerőľe emelkedet1 közigaz-ga|ási - vagy annak fe|tilvizsgálata esetén bírósági
- |ratáľozatban megáI|apított és a köz-ponti kö|tségvetésbe töľténő beÍizptésre kötelezéssel vagy az idě.
genľendészđi lratóság által a lraľmadík országbeli állalrrpolgáľok beutaásáról és taĺózkodásáol szótó
törvény szerinti közrendvéde|mi bírsággal sťljtoĺt jogszabályséľtést követett el.

Kelĺ:

cégszrľii aláínás

\\
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.?. .,lz. mellćktet

MÜsz-ĺlĺl |,L,ĺRÁs

''Téľfigye|ő 
kanrcľák ŕápelláĺás hclyľeáIlítása'' táľgyú, közbeszcr.zesi élĺékhaĺán e| ltenr élő beszeľ.

zési eljáráshoz

A Budapest Föváros VlIl. kerü|et Józsefváľosi Önkonnányzat az,,Euľópa Betvárosa Pt.oglam'' pá|yá.
zat keľetében az alábbi táblázatban nregjelölt éptileteknél lromlokzati díszvilágítást léĺesített.

IIelyszínek Kamcľák szátna

Százaĺlos utca - Ciplus utca
keresĺezłidése 70

Ültői út - Szentkiľálý utca
saľok 87

Szigony utca * Üllői út
saľok 90

Üllői út -Koráný Sándor
utca sarok 91

Szigony utca _ Jázmin utca
keľeszteződése f0s

Az egyszenjavítási, feliilvizsgálati tevékenység az alábbi tevékenységekľe terjedjen ki:

o a netn lntĺködö kameľák tápellátásának helyeál|ítása
o szĺikség esetén az aszfa|tjárda, aszfalt úttest burkolal átvágása
o beton járda bontása és helyreállítása
. ftild és egyéb törmelék elszállÍlása
o a burkolatbontások soľán a biztonságos ideiglenes átjárás biztosítása
o ó méteres oszlop bontása, ál|ítása
o vezsték átfeszĺtése
o a |relyleállított relrdszeľ ellenőmése éľintésr,édellni és ilzrlnbiztonsági szempontbót.

uLr'
Ąl-



]. sz. mellékl,et

Felolvasĺilap

,,Tóľfigyctő kanler!ĺk tápcl|átás he|yrcállítás?':jĺ,.ryű'kőzbęszarzési élĺékhatáľt el nem ól.ő beszeľ-
zesie|iálásban

Ájánlattevő neve: 6}ŕt i103 8p. Gvomroiłlt ??

Ajálllattevő szeklrelye: Fffi m ii,,:,íT ;łłÍ]!ł] łł ;,]"
Aján|attevő adósánla:

Telefoll

Telefax:

E-mail:

K ij eliĺlt kapcsolattartó :

K ijeltĺlt kapcsolattańó eléľhetösége
(telefon, fax, e-mail):

Egyłisszegű nettó vá|Ia|kozoi

díi+ÁFA (Ft)*

Sázados utca- Ciprus utca
kereszteződése

't) ) 774Fr
Üllői rit - Szentkirályi utca
saľok 6eą otSĺ.ŕ
Szigony utca - Ülliĺi út sarok 1jg Ą6grĺ
Üllói út - Koľányi Sándor
uĺca sarok 7 Gą 4 Gzl:+
Szigony utca _ Jáznlin utoa
keľeszteződése 63} ss} ŕ.ŕ

* Az aján|ati áľat kédiik szátrrlnal megadni és betiĺvel leírni! 2 ę ą ú,

|6x fu} u, ll lo, !n, f ęuc gzci l łaJJtau,Lu ĺą > n' h ołszćz i t",^,eg7

6sĄ Fŕ

, [Keltezes]

\>,Ä"*+, fU"47-,O7.4o

[cégszerĺĺ aláíľás]
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I. sa, me|Iĺjkla|

Felolvasólap

,,Tóľfigye|ő kanrcľák tápc}táÍás hc|yrcállítása '' táq5ríl, közboszerzési éľtékhatáľt el nom órö boszer-

zési oljárasban

Ajálllattevö neve: (Lł,{e,*h. cv tj,att"u Uťĺfuł'"*t íyctl,t, ĺhZy&łben..ť

Ajánlaťtevö széklrelye: z@. Czc^łe'^llĺ-, 7 ii1 1fitztĺ,cĺ@ ł?r, 4ęa h i rc
Ajfulatĺevő adósáma: ł0Ú, Ąą 9t {ť -ł - l3

Telefon

Telefax:

E.mail;

Kij elölt kapcso|attartó : !e^5,.,aĹ ĺ,Ürną
K ijelölt kapcsolaĺÍaftó oléľhettlsege

(tolefon, fax, e-mail);

Ii.ryösszegii neĺtó vál la|kozói

díj+ÁFA (Ft)*

Száąados utca. CĘrus utca
keľeszteződése

Ąas,3c' -
Üllöi ĺit - Szentkiľályi uĹca
sarok Ą,fł,Ą8ś, _

Szieonvutca _ Üllői'rlt saľok 8-ť 6a^3. -
Ullöi út - Koľányi Sánđoľ
utca sąrok f6.{.Scłl . -
Szigony utca - Jázmill utoa
keľęsztęződése Lff. 663.

* Azajántatiámt kéľjiik szátnuraĺ mogadni és betĺivel leĺrni! l, ęÖ{ 3gł . .
*ę5ĺ'*-l.u L - ü.0e+l.zÁza*{.zé p. < Ląá*^ł.ł*La\ćeln.ua,'ľ:*a- cýan t ŕ^

[Keltezes] Bu,{ĺĺpałŕ, 2atv'. 7'ł'ĺ,t cY
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