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f. sz' aján|attételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése
A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefoáľosi onkormányzat (atovábbiakban: Önkormányzat) f076'
évben a Kbt. Haľmadik Rész (nemzeti éľtékhatáľt elérő értékíĺ) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást íľt
ki Józsefu áros karácsonyi feldíszítése és díszkiv i|áryítása éľdekében.

2077 ' évben ismételten kozbeszerzési eljáľás kiirźsára kerül soľ, melynek megindítását megelőzően
felmérésľe kerültek a rendelkezésre álló disni|ágítási elemek, motívumok, fényftizérek, egyéb eszkö-
zok.

A f0I7. évi költségvetésről szóló önkormányzati ľendeletben a karácsonyi díszvi|ágításra bruttó
25.000,0 e Ft kertilt meghatttrozásľa. Mindezek a|apjttn Józsefuáros karácsonyi feldíszítése és díszkivi-
Iágításabeszerzésének becsült értéke nettó 18 II0 236,. Ft, fedezete a 11405 címen biĺosított.

Az aján|attevő feladata Józsefuáros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása az a|źhbi rész|etezés
szerint:

- Józsefuárosközigazgatási területén Szabó Ervin tér feldíszítése: parti fény elhelyezése afźtkľa azutca
felett' Miks záth téri fák feldíszítése, adventi koszorú kihelyezése,

- József körút (a Blaha Lujzatér éS Üllői út koz<itti szakaszának) feldíszítése

- A Horváth Mihály tér feldíszítése és adventi koszorú kihelyezése, valamint a Baross utca (József
körút és aorczy tér közötti szakaszának), feldíszítése,

- A kertilet karácsonyfáj ának feldíszítése: Budapest MII. keľület, Horváth Mihály tériPázmźny Péter
szbbor e|őtt, akialakított helyen I db |2-|4 m magas fenyőfa felállítása és feldíszítése, esti díszkivilá-
gii.źsa.

- A Lőrinc pap téren, Mikszáth Kálmán téren; Golgota téren; Kálvária téren; Mátyás téren és a Teleki
téren 1-l db 4-5 m magas fenyőfa felállítása a meglévő fenyőfatalpba.

- Az ilj - az onkoľmányzat tulajdonába kerülo _ díszkivilágítási elemek beszęrzése és meglévők fel-
újítása (többek között 600 db kültéri fényťuzér beszerzése,15 db fénykábeles motívum teljes legyártá-
sa).

A nyeľtes aján|attevő álta| _ a saját körében felmertilő dologi és anyagi költségeken tul - téľítendő
költségek: az ELMÚ-felé: elektromos energiďáramfelhaszntůás dija, a BDK-felé: munkavédelmi okta-
tźs díja, oszlopbéľleti díj, a területfoglalással, engedé|yezéssel kapcsolatban felmeri.ilő költségek.

A fenti műszaki |eírás a|apjá, a,ESZ-Y.ER Kft. összeállította aközbeszerzésekľől sző|ő 20|5. évi
CXLIII. torvény (Kbt.) 113. $ (1) bekezdés szerinti eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési do-
kumentumoktervezetét, melyet 2077. augusztusf9. napján elektronikus véleményezés céljából aBírá-



lóbizottság felé továbbított. A Bírźiő BizoÍtság tilését f0|7. auguvtus 31-én tartotta és megállapításai
(1. sz melléklet) az a|ábbiak:

1.) A Bíráló Bizottság megszavazta a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. $ (1) bekezdés szerint) a|ka|mazását'

2.) ABirźióBizottságmegszavazta és elfogadta az összefoglaló tajékoztatő, fe|hívás, közbeszer-
zési dokumentumok terv ezetét.

3.) A Bíráló Bizottság megszavazta és elfogadta a Kbt. 113. s (2)- (3) bekezdés szcrint a javasolt
gazdas ági szerep l őket :

1. KATAZOL lfft.
clm: 7400 Kaposvár, Hársfa u. 8lE fsz.3.
cégsegyzékszám: 14-09-314754

2. Best-Vill.2000 Kft.
székhely: IŻff Budapest, Fonó u'f-6.
cégjegyzékszáma.. 0I 09 867239

adószám:
képviseli:

adőszáma:
képviseli:

adószám:
képviseli:

adőszám:
képviseli:

adőszám:
képviseli:

11465795-2-r4
Csalló Zsolt üg5rvezető igazgató

rr9363f3-2-43
Galló István

12705616-2-43.
Pap Zo|tźnugyvezetó

r39246s8-f-08.
Gálos Viktor igyvezető

t3433400-2-10.
Pintye Tímea ugyvezetó igazgatő

3. HTJNILUX Kft.
székhely: 1097 Budapest. Vaskapu u 43-45.
cégjegyzékszáma: 0l 09 071353
adőszáma: |0438200-2-43.
képviseli: Klenovics Gyula

4. BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítás l(ft.
székhely: 1203 Budapest, Csepeli átjárő |-3'
cégsegyzékszám: 01 09 699429

5. MKHuneaľia l(ft.
székhely: 9 423 Agfalv a, Baracsi itt 7 7 .

cégegyzékszám: 08 09 0i4803

6. B|acheľe Illumination Hungary Kft.
székhely: 3f14Nagyréde, Bartók Béla u. l1.
cégtregyzékszźtm: |0 09 0f6349

A teljesítés kezdete 2017. november 02., befejezése 2018. január 31.

Az aján|atok éľtékelése: Kbt. 76' $ (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb źlr-érték arány a|apján törté-
nik.

A Bíráló Bizottság tagjainak egyéni bírá|ati |apjai az előterjesztés 1. sz mellékletét képezik, melyek
szerint egyetértenek az iratanyaggal, és javasolják elfogadni a nemzeti érté|<határt e|érő, nemzeti nyílt
közbeszerzési eljárást megindító összefoglaló tájékoztatőt. felhívást és dokumentárciót.

Az előterjesńés 2. sz. mellékletét az aján|attételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tervezete
képezi.



II. A beteľjesztés indoka
A szolgáltatás megrendelésének becsült értéke a|apján nyílt közbeszerzési eljáľás lefolytatása szüksé-
ges, mely eljárás megindításáľa vonatkozó döntés a Bizottság hatáskörébe tartozik.

ilL.Ą diintés célja, pénzügyi hatása
Az onkormźtnyzat az e|óterjesztés szerinti feladatok megvalósításával a karácsonyi ünnepeket méltó,
az elmúlt évek hagyományainak megfelelően kívánja biztosítani önként vállalt feladat.

Fedezete a 11405 cím dologi _ önként vállat feladat - e|őirányzatán biztosított'

fV. Jogszabályi ktiľnyezet
A Képviselő-testtilet és Szeľvei Szervezeti és MiÍködési Szabá'|yzatárő| sző|ő 36lf0I4 (XI.06.) önkor-
mányzati rendelet 7' melléklet 1.1. pont 1'1.3. alpontja szerint aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bi-
zottság dönt közbeszerzési iigyekben az e|jźrás megindításáról, eredmény megtůlrapitźsárő|, beszerzési
ügyekben az eredmény megállapításáľól.

Kérem az a|ábbi hatźr o zati j ava s lat e lfo gadás át.

HłľÁnozłTI JAvAsLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy diint, hogy

1. aBírá|ő Bizottság javaslata a|apján a,,Yá'||a|kozási szerződés keretében Józsefuáros karácso-
nyi feldíszítése és díszkivi|ágításď, tźrgyban aközbeszerzésekľől sző|ő 2015. évi CXLIII. töľ-
vény Harmadik Rész, uniós értékhatár a|atti értékű nyílt (Kbt. 113. $ (1) bek' szerinti eljárás)
kiĺzbeszerzési elj árást folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. szeptember 04.

f . e|fogadja az e|őterjesztés f . szźlmű mellékletét képező kozbeszerzési eljáľást indítő ajän|attéte-
li felhívást és kozbeszerzési dokumentumokat aBírźiőBizottság javaslata alapján.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. szeptember 04.

3. elfogadja az alábbikiválasztott hat gazdasági szereplót:

1. KATAZOL lfft.
cím: 7400 Kaposvár, Háľsfa u. 8/E fsz.3'
cégtregyzékszám: |4-09.314754
adőszám: ||465795-f-I4
képviseli: Csalló Zsolt ügyvezető igazgatő

2. Best-Vill.2000 Kft.
székhely: |ff2Budapest,Fonóu.2-6.
cégjegyzékszáma: 01 09 867239
adőszáma: ||936323-f-43
képviseli: Galló István

3. HUNILUX lfft.
székhely: 1097 Budapest. Vaskapu u 43-45.
cégjegyzékszáma: 0I 09 07|353
adőszáma: |0438200-f-43.
képviseli: Klenovics Gyula

4. BDK Budapesti Dísz- és Ktizviláeítás Kft.
székhely: 1203 Budapest, Csepeli źújźrő |-3.

,..1



cégsegyzékszám: 0I09699429
adőszźtm: 1f7056I6-2-43.
képviseli: Pap Zoltán ügyvezető

5. MK llungaľia l(ft.
székhely: 9 423 Agfalv a, Baracsi itt 7 7 .

cégsegyzékszám: 08 09 014803
adőszźtm:
képviseli:

13924658-2-08.
Gálos Viktor ugyvezető

6. Blacheľe ll|umination Hungaľy Kft.
székhely: 3214 Nagyréde, Baľtók Béla u. 11.
cégsegyzékszám: I0 09 0f6349
adőszám: 13433400-2-10'
képviseli: Pintye Tímea ügyvezető igazgatő

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2077. szeptember 04.

4. az e|járási határidőit tekintve úgy dönt, hogy az összefoglaló tájékoztatás a|apján 5 munkanap
legyen az e|járäsra való érdeklődésre ľendelkezésre álló időtanam. Az összefog|a|ő tájékoztatás
|ejártát követően 1 munkanapon beltil keľüljön megküldésre az e|jźlrást megindító felhívás a
gazdastęi szerep l őknek. Az aj źn|attételi határidő : 1 0 nap.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I7. szeptember 04.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Ész-rpR Kft', Iegĺzői Kabinet, Gazdálkodási
Ugyosztá|y
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjénekjavaslata akozzététe|
módjára: honlapon

Budapest, 2017. augusztus 3 1.

ugyosztá|yvezető
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m*nÁró mĺanľľsÁcľ
ĺ ľgvpgrĺĺiľtyv

Í.. Aján|atkóľtĺl Józsefuáľosi tinkoľnti*nyľat {10s2 Budapest, Baĺoss u. 63-67.)

E', Ä kłixbeszerzés tárgya: ,,Vá||a|kozási szeľződés keretében Józsefuáľos kaľácsonyi feldíszítége ĺás
díszkivitágításä,, tárgytl, Kbt. Haľmadik Rész, nęmz-eti e|járásľend szerinti nyí|t kclzbeszeľz'ési e|járás tKbt. 113.
$ (1) bekezdés szerint) során az osszefog|a|ó tiájékoztatással, fe|híviłs, kcizbeszerzési dokumentumok
tervezetének és a Kbt' 113, g (2)-(3) bekezdés szerint a javasolt gazdaságĺ szerep|ők vé|eményezése.

3' Ídőpontł 2017, augusztus 31" 13.00 óra

4. A jegyzőkŕĺnyv felvételekoľ je|en|évő személyeĺĺ: aIulíľott BB tagok

1') A Bĺľa|ó Bizottság megszavazta a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerintĺ nyí|t közbeszeęési
eljárás (Kbt. 1t3. $ (t) bekezdés szerint) aĺka|mazását.

2.) A Bíráli Bizottság megszavazta ós elfogadta az osszefog|aló tajékoztatás, felhívás, kozbeszerzési
dokumentumok tervezetét'

3.) A Bíil.áló tsizottság megszavazta és elfogadta a Kbt' 113. $ (2)-(3) łrekezdés szeľint a javasoľt gazdasági
szeľep|őket;

1. KAľAZOL Kft. adószám: 11465795-2-14
?' Best.Vĺll' f000 Kft. adószám: 11936323.2-43
3. HUNIIUX Kft. adószám: 10438200.2.43
4' BDK Budapesti Dísz. és Kozvilágĺtás Kft. adószám: 12705616.2*43
5. MK Hungaria Kft. adószám: 13924658.f-08.
6, Blachere Il|uľnination Hungary Kft' adószám; 13433400-2-10'

4.) A Bĺrrá6 Bizottság az e$árás haÉridőit tekintve az a|ábbĺakat javaso|ja:

Az osszefogĺaló tájékoztatas alapján 5 munkanap |ęyen az e|járásľa va|ó érdekĺődésre rendelkezésre á|ló
időtaÉam.
Az osszefogĺa|ó tájékoztatás lejártát kovetőęn 1 munkanapon belül kertl|jon megkÜ|désľe az e|járást
megindrto felhÍvás a gazdasági szerep|őknek'
Az ajánlatiételi hataridő: 1Ü nap'

5.} A Bkáłó Bizottság megszavazta az osszefogla|ó tájékoztatás, fe|hí.vás, kozbeszerzésĺ dokumentumok
tervezetét és a Kbt. 113. $ {2).(3) bekezdós szerintÍ gazdasagi szerep|őket javaso$a elľogadásra a
dontéshozónak.

Me|ĺÉklet:
1. Egyéni bír.a|atĺ lapok
z. osszeférhetet|enségi és titoktaľtási nyilatkozatok

Kmf.



HffiYtffiä BgxÄLÄ'$"s ŁÁp

,,Válľalkoz*si sz*ľaődés keľetébęn 3óxsęťwáľos iĺaľá*snnyi f*|dísxítése és díszkivi|ágÍtása'.
tłírgyú,'Kbt. Harmadik Rész, nemzetĺ e|járásľend szerĺnti nyí|t közbeszerzési e|járás (Kbt. 11í $ (1)
bekezdés szerłnt) során az osszefog|aló tájékoztatássa|. fe|hívás, kozbesźenósi dokumentľmbt
terveze|ének és a Kbt. 113. 5 (2)-{3) bekezdés szerint a javasolt gazdasági szerep|ők vé|eményezése.

ÄjánľatkÉľő nevol 3óusefvárosi Önkormińnyzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

Bírá|ó Bizottság tagja: _ :ł ĺ}L!- 'v,ťĺ..vĺ,

1.) Javasĺom megszavazni ćs elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti nyíĺt
kozbeszerzésíeljárás (Kbt. 113. $ (1) bekezdés szerint) a|ka|mazását.

2.) Javas|om megszavazni és elfogadní az osszefog|a|ó tajékoztatas, felhív,ás, közbeszerzési
doku mentumok tervezetét'

3.) Javas|om megszavazni és eĺfogadni a Kbt. 113. s (2}-(3) bekezdĺĺs sz€rint a javaso|t gazdasági
szeľep|őket;

1. KATAzCIt Kft' adószám: tI465795-f-I4
2, Best*Viĺ|. 2000 Kft. adószám: 11936323.2-43
3' HUNILUX Kft. adószám: 1043820Ü.2-43
4' BDK Budapesti sísz- és Kozvi|ágítás Kft. adósuám: 127CI5616.u.43
5' MK Hungaria Kft. adószaml 13924658-2-08.
6. B|acheľe Jllumination Hungary Kft. adószám: 13433400.2-10.

4,) pa alábbÍeljárási határidőket javaslom:
Az osszefogla|ó tájékoztatás a|apján 5 munkanap |egyen
rende|kezésre á||ó ĺdőtartam.
fu osszefog|aló tajékoztatas |ejártát kovętően 1 munkanapon
eljárást megindíto fe|hívás a gazdasági szereplőknek.
Az ajánlattéte|ĺ hataridő: 10 nap.

az e|járásra va|ó érdeklődésre

belu| kertiĺjön megkiildésre az

5.) Javaslom, hogy a Blraló Bizottság ktildje meg e|fogadásra a dontéshozónak az osszefoglaló
tajékoztatás. ťelhĺviáą kozbeszerzési dokumentumok tervezetéľ és a Kbt. 113. s (2).(3) bekezdés
szerintigazdasági szerep|őket a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében.

6.) A fe|hwással, kozbeszeaési dokumentumokkaĺ kapcsoĺatos észrevéte|eim, javaslataim az alábbiak:

Budapest 2017. a*gusztus 31.
\.

ą**'*.:)
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ÜssľľpÉnxgTrĺlrľĺsŕcr És ľĺľorľłnľÁsĺ ĺłyll.*ľĺĺozłĺ
Á 2Ü'.5. tvľ CXLIII. ĺonvÉruy {aĺovÁnorłNaałĺ Knľ"}

25, $*A suERrNT

A|ulíľotť |,Aĺ v*:dvĺ:ĺ;ť.
-,), 

mĺnt a Bíráló
Bĺzottság tagja nyi|atkozom, hogy a Józsefrláľosi Onkormányźát (1082 Budapest Baross u.

93.97.) áJtal megindítandó ,,Vá||alkozási szerzöđés keľetében Józsefuáľos kaľácsonyi
fe|díszitése és díszkivi|ágítása,, tárgyú kozbeszezési eljárásban nem tartozom a Kbt' 25. $-
á han meghatá rozott osszeférhetetlenségi feltételek hatáĺya a |á.

Nyi|atkozorn, hogy minden sztjkséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerrjljem
az összeférhetet|enséget és a Verseny tisztasagának séreľmét eredményező he$zátek
kiaIakułását.

K.tje|entem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an személynek sem
az e|járás aĺatt, sem azt kovetően nern adom kĺ, ĺl|' nem teszem hozzáferhetővé.

Budapest, f017. augusztus 31.



Et?frru{ &äffi.&Ł&TE 0Äp

,,Vállałkouási saeľľőďés keľetében Jńzseťv*ľos kaľácsonyi ťeldísxítĺíse és díszklvi!ágřtása'"
ľ;árgyú, Kbt, Haľmadĺk Rész, nemz"eti eljárásĺend szeľintĺ nyílt kozbeszerzĺĺsĺ eljárás (Kbt' 113. 5 (1)
bekezdés szerint} során az osszeťog|aló tájékoztatássa|, felhívás, kozbeszerzési dokumentumok
teruezetének és a Kbt. 113' s {2).(3) bekezdés szerint a javasolt gazdasági szerep|ők vé|eményezése.

Aján|atkéľő nevt; Józsefuáľosi onkormányzat (1082 Budapest Baross u' 63-67,)

Bírá|ó Bizottság tagja: -.l,ý . i;'t{ť-' $.1\iJ. jĺ {..ĺ j,.j.' ĺ:

1.) Javaslom megszavazni és e|fogadni a Kbt' Harmadik Rész, nemzeti e|jáľásrend szerinti nyí|t
kozbeszerzésieljárás (Kbt. 113' $ (1) bekezdés szerint) aĺka|mazását.

Ž') Javas|om megszavazni és elfogadni az osszefogla|ó tájékoztatás, fe|hívás, kozbeszerzési
dokumentumok teĺvezetét.

3.) Javas|om mĘgszavaznl és e|fogadni a Kbt. 113. $ (2).(3) bekezdés szerint a javasolt gazdaságĺ
szeľeplőket:

1. KATAZOL Kft. adószám: 1t465795-2.14
f. Best-Vi||. 2000 Kft' adószáml II9363f3.2.43
3' řiUNILUX Kft. adószám: 10438200.2-43
ą. BDK Budapesti Dísz- és Kozvłlágĺtäs Kft. adószárn: 12705616-Ż-43
5. MK Hungaria Kft. adószám: t392465B-2-08.
6. Blachere l||umĺnation Hungary Kft' adószám: 13433400.2-10.

4.) pe aĺábbi e|járási határidőket javas|om:

Az osszefog|a|ó tájékoztatás a|apján 5 munkanap |egyen az eljárásra való érdeklődésre
rende|kezésre álĺó időtartam.
Az osszefoglaló tájékoztatas lejártiit követően 1 munkanapon be|Üľ keľĹi|jon megkti|désľe az
eĺjárást megĺndĺĽó fe|hívás a gazdasági szereplöknek'
Az aján|attételĺ határidő: 10 nap.

5") Javas|om, hogy a sĺľá|ó sizottság kÜ|dje meg e|fogadásra a dontéshozónak az osszefog|aĺó
tá;'ékoztatás, fe|hívás, közbeszerzésĺ dokurnenturnok tervezeteľ és a Kbt. 113. 5 (2)-(3) bekeżdés
szeľĺntĺ gazdaságĺ szereplőket a kozbeszeaésie|járás megindĺľása érdekében'

6') A fe|hívással, kozbeszerzési dokumentumokka| kapcso|aťos észrevéteĺeim, javaslataim az a|ábbiak:

BudapesŁ, 2017' auguszius 31' 
: ,j ' ... . ł J

."..''' :.. 1)'*,"ĺ:í'ť.',-*...'..1, ľ. 
i, í.,,{iĺ, t

Áláíĺás
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25. S-A szERrNr

A|u|írott
ti:t ,,,'

4
'' ,i ',i | , i';:ll'' . l ii''.'ĺ i.' r .]: l{ !..'i (lakcínr:., .., ..,l." ..:" i, mint a Bírá|ó

BizoŁtság tagja nyilatkozom, hogy a Józsefuáľosi önkormányzat (10s2 Budapest. Baross u.
63.67.) á|tal megindítandó .,Vál|a|kozási szeľződés keľetében ]ózsefváľos kaľácsonyi
fe|díszítése és díszkivi|ágítása,, tárgyú közbeszerzési eljárásban nem taľtozom a Kbť. 25. 5.
ába n meghatározott összeférhetet|enségi fe|tótelek hatálya a|á.

NyilaLkozom, hogy minden szrikséges ĺntézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerü|jem
az osszeférhetet|enséget és a Ve}'seny tisztaságának sérelmét eredményező he|yzetek
kiaIakulását'

Kije|entem, hogy az eljárás során tudornásomra jutott információkat jogosuľat|an személynek sem
az eljárás a|att, sem azt koveťjen nem adom ki, i|l. nom teszem hozzáťérhetővé.

Budapest, 2017. augusztus 31.
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tr#YEffiä $Nffi&ŁeT.g ŁÄP

,"VáIlalkaxási sľgľg*dÉs !ĺeretében Jđusefiuáľos karácsonyÍ ťeldíszítése és dĺsN$*ivĺliágĺtása',
!árgyú,.Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eĺjárásrend szerłntĺ nyílt kozbeszenési eljáľás (Kbt. 11' s (1)
bekezdés szeľint) soľán az osszefoglaló tájékoztatassal, feĺhívás, kozbeszerzési dokumentúmok
tervezetének és a Kbt. 113, 0 (2)-(3) bekezdés szerint a javaso|t gazdasági szereplők véleményezése.

Aján|aťkéľő ne\łe: Józgefváľosĺ {inkorľnányzat (1082 suĺlapesĹ, Baross u. 63-67')

Bíráló Bizottság tagja: #'AÉ

1') Javas|om megszäVazni és e|fogadni a Kbt. Harmadĺk Rész, nemzeti e|járłásrend szerinti nyí|t
közbeszerzésieljárás (Kbt' 113. $ (1) bekezdés szerint) a|ka|mazását.

2.) Javaslom megszavazni és e|fogadni az osszefog|aló tájékoztatás, fe|hívás, közbeszerzési
dokumentumok tervezetét'

3') Javas|om megszavazni és e|fogadni a Kbt' 113. s (2).{3) bekezdés szerĺnt a javasolt gazdaságĺ
szerep|őket:

1" KATAZOL Kft' adószám: 7L465795.2-14
2, Best.Vĺ||. 2000 Kft. adószám: 11936323-2-43
3' HUNĺLUX Kft' adószám: 1043820Ü-2-43
ą. BDK Budapesiĺ Dísz- és Kozvĺĺágítas Křt' adószám: 1270561s-Z.43
5. MK Hungaria Kft' adószám: 13924658-2.08.
6. Bĺachere l||umination Hungary Kft, adószám: 13433400.2.10.

4.) Af a|ábbieljárásĺ határidőket javaslom:
k. osszefogla|ó tájékozbtás alapján 5 munkanap |egyen aZ eljárásra való órdek|ődésre
ľendelkezésre á l|ó időta rtam'
Az osszefogřa|ó tájékoztatas lejártát kovetően 1 munkanapon be|til kerĹi$on megküldésre az
eljárást megindíto felhĺyas a gazdasági szerepĺőknek'
Az aján|attéte|i hatiáľidő: 10 nap.

5.) Javas|om, hogy a Bĺraló Bizottság kri|dje meg e|fogadásra a döntéshozónak az összefog|a|ó
tájékoztatás, fełhí'vás, kozbeszeľzési doĺ<umentumok tervezetéŁ és a Kbt. 113. $ (2)-(3) bekezdés
szerinti gazdasági szereplőkei a kozbeszerzési eljárás megindrtása érdekében.

6.) A felhÍvassa|, kozbeszezési dokumentumokka| kapcsoĺatos észrevéte|eim, javas|ataim az a|ábbiak:

Đudapest, 2Ü17. augusztus 31.

A|áírás

/ĺC



ossxerÉnľeľEľmrusĚtrĺ És ľľołcĺnąľÁsl NYILATI(ozAT

A 20Í.5. ŕvt CXIÍII. ľtinvÉľ'łv (ł ľovÁnaĺnxľaľĺ Koĺ.)

25' $-ł szERINT

Bizottság tagja nyilatkofom, hogy a Józsefváľosl Önkoľmánýzat (1082 Budapest Eaross u.
63-67') á|tal megindítandó ,ľá||a|kozási szerzödés ĺ<eľetében Józsefuáľos kaľácsonyi
fe|díszítése és díszkivilágítása,, tárgyű kozbeszerzłésĺ e|járásban nem taľtozom a Kbt. 25. E.
ában meghatározott osszeférhetetlenségi feltételek hatálya a |á.

Nyi|atkozom, hogy mĺnden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kertiljem
az osszeférhetetlenséget és a verseny tĺsztasagának sére|rnét eredményező helyzetek
kiaIakulását'

K|je|entem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott inťoľmácĺókat jogosu|at|an személynek sem
az eljárás a|att, sem azt kovetően nem adorn ki, i|l. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest, 2017. augusztus 31.

'.u.,ł.. l
<:-- ĺ.-fuJ,- ".1r/

a|áírás



Józsefvárosi önkormányzat'
1082 Budapest' Bäross u. 63.67.

A'AN TATTETE LI FE THIVAS
És röżgeszERzÉsl DoKUMENTuMoK

'lc-

,'Vé l ! a l kożá s i szeľződéś keretébéń Józsefo áj9: ka rácsonyi feld íszítése éś.... . .. díszkiý.iÄáEitása,, ,,

A 2015. Évr cxurl. TöRvÉNt HARMADIK RÉsz' NEMZETI euÁnÁsnENDBEN
LEFotYTAToTT, NYÍLT [KBT. 113. s (1)'BEKEzoÉs szrnrNTl] KözBEszERzÉsI

EL'ARASHOZ

2017.
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ALAPINFonľqÁcróx ł xözgrszenzÉsr euÁnÁsnol

Az Aján|atkérő, a Jőzsefuáros Önkormányzat nevében ezenne| fe|kérem, hogy a fOL7.
napján megkÜldött aján|attéte|i fe|hívásban, va|amint a közbeszezési dokumentumokban |eíftak
szerint tegye meg ajánlatát a je|en közbeszenés tárgyát képező fe|adatok megva|ósĺtására.

Aján|attétel i határid ő= 2oL7. 1o'0o óra

Aján|atkérőre vonatkozó információk:

Név: Józsefuárosi onkormányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
E-mail : bal lakata@jozsefuaros. h u

Lebonyolí|o szeruezet:

Ész-reR rrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. - BBT lrodaház
Telefon: +36 1 7888931
Fax: +36 77896943
E-mail : eszker@eszker.eu

Az eliárás típusa:

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrendben |efo|ytatott, nyílt (Kbt. 113. 5 (1) bekezdés szerinti)
közbeszenési e|járás.

E|iárás nye|ve:

Jelen közbeszerzési e|járás kizáró|agos, hivatalos nyelve a magyar' Az ajánlatkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő áltaIi fele|ős fordítását is e|fogadja.

Az e|járás tárgva:

,ľá||alkozási szerződés keretében Józsefuáros karácsonyi fe|díszítése és díszkivi|ágítása,,

A szeződés időtaftama:

Te|jesítés időtaľtama: 2017. november 02. - 2018.01.31.
Aján|atkérő fe|hÍĘa a figyelmet arra, hogy a kezdő időpont az e|járás befejezésének vá|tozó
időpontjára tekintettel módosulhat'

Egyéb rende|kezésekl

Az e|járás során felmeru|ő, az aján|attételi fe|hívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem
szabályozott kérdések tekintetében a kozbeszerzésekrő| sző|ő 2015. évi CXLIľ. töruény és
végrehajtási rendeletei az irányadóak.

t
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nrÁľĺHĺrÉľeu FEtHÍvÁs

nrÁNLAĺrÉľrlr FELHÍvÁs

1. Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon. és telefaxszáma, e.mai| és honlapcím):
Aiá n|atkérőre vonatkozó információk:
Név: Józsefuárosi Önkormányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

Lebonyo|íLó szeruezet:

Ész-reR rn.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. - BBT Irodaház
Telefon: +36 1 7888931
Fax: +36 L7896943
E-mail: eszker@eszker.eu

2. A közbeszerzési eljárás fajtája' hirdetmény közzététele nélküti tárgyatásos e|jáľás
esetén annak indokolása:

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrendben |efo|ytatott, nyílt (Kbt. 113. $ (1) bekezdés szerinti)
közbeszezési e|járás.

3. Azon elérhetőség, amelyen a közbeszezési dokumentumok kortátlanul és
te|jesköľíĺen, közvetlenii! és díjmentesen elérhetőet illehĺe e|érhetőek tesznek. Ha
egyes közbeszerzési dokumentumokhoz va|ó közvetlen elektľonikus hozzáférés a 39.
$.ban foglalt okok miatt nem biztosított' annak megje|ölését, hogy az érintett
dokumentumokat az ajánlatkéľő mi|yen módon bocsátja ľendelkezésľe:

Aján|atkérő a kozbeszezési dokumentumokat térÍtésmentesen bocsátja aján|attevők
rende|kezésére a Kbt' 39. 5 (1) bekezdésének megfe|e|ően. Azokat aján|atkérő az aján|attéte|i
fe|hívás megkü|déséve| egyidejű|eg e|eKronikus úton is továbbítja az aján|attevők részére.

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Szolgáltatas megrendelés

Tárgya: Vá||a|kozási szeĺződéskeretében Józsefuáros karácsonyi fe|díszĺtése és díszkivi|ágĺtása

Mennyiséqe:

1. A kiemelt helyszínek díszítése

Hoľváth Mĺhály téľ feldíszítése
Horváth Mihály téri fák feldíszítése féĺyfüzérĺcl (2017. decembeľ 3-an vasĺáľnap)
Meglévő adventi koszorú kihelyezése
Az a|uminhľrlvázu adventi koszorú (belső átméróje I70 cm; ktilső átméróje 250cm) a 1084
Budapest, Déľi Miksa u'. 6, szám alatti raktźrban ta|á|hatő. A koszorut a Budapest VIII.
kerület, Hoĺváth Mihály téren kell clhclyczni a kiíľó által megjel<llt helyen 2017. decenrbeľ
3-án (vasárnap).
Az adventi koszorú ellenőľzése (a megrongálódott elemek kicserélése), alkalmi feldíszítése,
az elsó gyertya ünnepélyes felkapcsolása advent első vasárnapjára 2017 . december 3-źn, ezt
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követően az adventi vasámapokon egy-€gy gyertya tinnepélyes keľetek kĺjzĺjtti
felkapcsolása (vas árnapo nként, dó a pontoslaopo"t meghattr ozasa Ĺesout;.

A kerĺĺ|et kaľácsonvfáinak feldíszítése
Budapest VIII. kerÍilet, Hoľváth Mihály téri Pázmálny Péteľ szoboľ előtt kialakított
helyen 1 db - az ajźn|atkéľő által bĺztosÍtott _ 12-14 m magas fenyőfa felállítása és
feldíszítés e, esti díszkiv i|ńgítás a,
Múszaki tartalom:
Az ajánlatkéró á|ta| biztosított fenyőfa felállítása, beemelése 20|7 . december 9-ig a Horváth
Mihály téren, a Pázmźny Péter szobor előtt kialakított faverembe, majd a fa feldíszítése,
díszkivilágítás felszerelése' 2018. januaľ I7-ig a fa lebontása, feldarabolźsa (ezt követően a
faarryaghasznosításźtrő|azaján|atkétogondoskodik).
Egyéb helyszínek ahol 1-1 db 4.5 méteres fenyőfát kell elhelyezni:

o Lőrinc pap tér;
o Teleki téľ;
o Mikszáth Kálmán tér;
o Golgota tér; (fényfĺizéľľel tłiľténő feldíszítése)
o Kálváľia tér; (fényfüzérre| ttiľténő feldíszítése)
o ľĺ.átyás téľ. (fényÍiizérre| ttiľténő feldíszítése)

2. Úi díszkivilágítási elemek beszeľzése. melvek a megľendelő Onkoľmányzat tulaidonába
kerülnek át
o 600 db 10 méteres, fekete vagy zo|d, kábeles, 100 LED, <10 W meleg fehéľ, toldható,

kültéri fényfúzér
o 6 db 4-5 méteres fenyőfa
o 15 db alumínium szerkezetű kandeláberre szerelhető motívum (csillag) legyĺĺrtása és

mele gfehér LED - e s fenykáb elel töľténő ellátźsa

3. Vállalkozĺí által az ĺizemelésĺ időszakľa. használatľa - kizáľólae a díszvilágítás ideiéľe -
biztosítandó anvagok. amik a Vállalkozó tulaidonában is maľadnak
o 4.2 km NFA 2x25-ös légkábel (az egyes díszítési helyszínek ellótósához és a bekĺ;téshez

szül<séges)

o 6 db elektromos szekľény
o 400 db Ensto szigetelésátszúľĺó vagy vele egyenértékű csatlakozó

4. Vállalkozó által _ a saiát kiiľében felmeľülő doloei és anvagi ktiltséeeken túl - téľítendő
költséeek

. ELMŰ-felé: elektromos energiď áramfe|haszná|ás ďija,
o BDK-felé: munkavédelmi oktatás díja, oszlopbérleti díj,
o területfo glalással, engeđéIy ezéssel kapcsolatban felmerülő költségek

5. Vállalkozó kötelezettséee
. építési napló vezetése,

o felelős mtíszaki vezetés,

. együttműködés Megrendelo műszaki ellenőľévęl,
o műszaki dokumentáció összeállítása, ami tartalmazzakiloĺĺisen a megvalósulási tervet,

a felhasznált anyagok műbizonylatait, mérési jegyzőkönyvet, FMV-nyilatkozatot,
kivitelezői megfelelőségi nyilatko zatot,

1ĺ (ĺ-



o a meglévő díszvilágítási elemek feliilvizsgálata, szfüség szerinti javítása, pótlása,
helyszínľe száIlítása a 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6. sziĺm a|attíraktárbőI,

. az elemek felszerelése, beüzemelése' üzemelés kĺjzbeni elIenoruése' 24 órás

katbantartási ügyelet biztosítása, a hibak kijavítása, hibás elemek pótlása, az eszkłjzök
2018. januar 6-án éjfé|kor történő kikapcsolása és az időjáľástól fuggően 2018. január

végéig leszerelése, a 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6. szźlm a|atti raktárba
visszaszállítása,

. az źrtadás-źńvétel során tételes hibajegyzék és a következő idényre vonatkozó
kaľbantartási, pótlási javaslatok dokumentálása, kiíró tészéte töľténő átadźsa.

6. Díszvilágítási elemek felszeľelési helvszÍnei

kandeláberekre diszitő vi|ágítás (79 db motívum elhelyezése),
fakra: 10 méteres, fekete vagy zold kábeles, 100 LED, <10 W meleg fehéľ, toldható,
kültéľi fenyfiizérb ő| 87 6 db-ot

paľti fény (700 m) elhelyezése afźkĺaazutcaft'lött

paľti fény (300 m) elhelyezése afźi<raazutcafölött,
,,Áldott és Békés Kaľácsonyt'' feliratu átfeszítés kandelábeľekre

fakľa (6db): 10 méteres, fekete vagy zo|d kábeles, 100 LED, <l0 W meleg fęhér,
toldható, kültéľi féĺyťuzérből 40 db-ot (afényfüzérek fakĺa történő kihelyezése);
1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése,
kĺsméľetű adventi koszorú elhelyezése. dekorációval ellátva

_ fenyőfa fénydísszel és a kiíľó által biĺosított egyéb díszekkel történő felszerelése:
o 10 méteres, fekete vagy zold kábeles, 80 LED + 20 flash LED, <10 W, meleg fehér,

toldható, ktiltéľi fenyfiizérből 46 db-ot
_ nagy adventi koszoľú elhelyezése fémhrtőszeľkezetre' dekoľációval ellátva.
_ atér díszbuľkolat fe|o|iflźinakfelďíszítése 10 méteľes' fekete vagy zo|đ kábeles, 100

LED, <10 W meleg fehér, toldható, kiiltéri fényťuzérből308 db-ot
_ jászo|ra 10 méteres, fekete vagy zo|ď kábeles, 100 LED, <10 W meleg fehér, toldható,

kültéri fenyfiizérből 1 db felszerelése,

- kandeláberekľe díszítő vllágitás (82 db motívum elhelyezése),
_ ftk'ta:10 méteľes, fekete vagy zij|d kábeles, 100 LED, <10 W meleg fehér, toldhďó,

kültéri fényfüzérbó| 402 db-ot
_ a Jőzsef körúti kereszteződésében ,,Áldott és Békés Karácsonyt'' feliratu átfeszités

kandeláberekľe"

Ąv



- az onkormányzat épületénél @aross u. 63-67.) iltátfeszités felszerelése 10 méteres
jégcsap 2 db (az épület homlokzaterké|y részét nem kell kivilágítani), valamint 18
méteres fényfiiggöny

- ABaross utcát ovezőfáWa:10 méteres, fekete vagy zo|d' kábeles, 100 LED, <10 W
meleg fehér' toldható, kiiltéri fényfiizérből780 db-ot,
1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése (fényfnzénel tĺirténő feldíszítése)

1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése,

- a Bauer Sĺĺndor utca és a Népszínhźzutcai torkolatnál ,,Áldott és Békés Kaľácsonyt''
feliratú átf eszítés kandel áb ęrelľe,

_ 4 dbfára: 10 méteres, fekete vagy zoldkábeles, 100 LED, <10 W meleg fehér, toldható,
kültéri fénvfüzérből 40 db-ot

_ kandeláberekre: 10 db Cassiopeia Pole típusú motívum elhelyezése,
1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése (fényfnzénel tĺirténő feldíszítése)

1 db 4-5 méteľes fenyőfa kihelyezése

1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése (fényfüzénel történő feldíszítése)

7. Meelévő kaľácsonvĺ díszviláeítási elemek, kellékek felsorolása

Megnevezés mennyrseg

LED-fényfĹĺzér, melegfehér, 10 m, 100 LED, 80/20 flashing 46 db

LED-fényfűzér, me|egfehér. 10 m, 100 LED 1938 db

Ensto szigete|ésátszú ró 340 db

pafti fény
900 m (9 db) +

(1db sérült (100 m)

pa fti fényhez haszná|t izzó 1045 db

egyedi izzós dupla soros motí.vum (e|he|yezés: Jőzsef korúton
és Baross utcában kande|áberekre (csi|lag motívum)

153 db

szere|vények a motívumok osz|opra va|ó rogzĺtéséhez (és a
csi | |ag hoz felszere|ő kész|etosz|opokon va n)

oszlopokon

10 m x 0,9 m-es jégcsapfüzér (Baross utcában) fdb

,)ł
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18 m x 1,5 m fényfüggony Po|gármesteri Hivata|
erké|yére va|ó

ldb

Cassiopeia Po|e típusú motĺvum e|he|yezés a Máýás téren
kande|áberen (fe|fe|é eme|kedő ív, tetején csi||ag
motívumok))

10 db ledes

Adventi koszorú 2db

A rész|etes specifikációt és mennyiséget közbeszerzési dokumentumok és az árazatlan eszköz|ista
tartalmazza.)

Az aján|attéte|i fe|hĺvásban, va|amint a dokumentációban szerep|ő, meghatározott gyáftmányra,
típusra tofténő hivatkozások csak a közbeszenés tárgyának egyéfte|mű és közérthető
meghatározása érdekében töfténtek. Amennyiben az aján|attételi fe|hívás, va|amint dokumentáció
meghatározott gyáftmányú, eredetű, típusú do|ogra va|ó hivatkozást tarta|maz, a 3fll2015. (X.

30.) Korm' rende|et 46. s (3) bekezdése a|apján aján|atkérő azza| mindenben egyenéľtékű
terméket e|fogad. Az egyenéftékĹĺséget aján|attevőnek igazo|ni ke||.

Nómenk|atúra / CPV Kódok:
Főtárgy:
5023 2 1 00- 1 [Kozvi |ág ĺtás-ka rba nta ńási szo|gá |tatások]
3 1 530000-0 [Lá mpá k és vi |á g ítóberendezések a |katrésze]

5. A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési
eljá rást Iefolytatiá k:

Vá||a I kozási szerződés

6. Annak feltüntetése, ha keretmegá|lapodás kötésére' dinamikus beszerzési rendszer
a l ka l mazásáľa, eleKron i kus á rlejtés al ka l mazásá ra kerü ! soľ:

Tárgyi e|járás nem keretmegállapodás megkötésére irányul és nem kerü| sor dinamikus
beszezési rendszer, i | |etve á rlejtés a I ka |mazására.

7. Aszerződés időtaftama:

Te|jesĺtés időtartama: 2017. november 02. - 2018.01.31.
Aján|atkérő fe|hívja a figye|met arra, hogy a kezdő időpont az e|járás befejezésének vá|tozó
időpontjára tekintette| módosuIhat'

8. A teljesítés heIye:

. Budapest, VilI. kerü|et Mikszáth tér. Budapest, VilI. kerri|et ttoruáth Mihály tér. Budapest, Vil. kerület Lőrinc pap tér. Budapest, VIII. kerü|et József kľt. B|aha Lujza tér és Üllői út közötti szakasz. Budapest, VľI. kerü|et Baross u. József körút és a orczy tér közötti szakasza. Budapest, VIII. kerÜ|et Reviczky utca,

. Budapest, uII. kerri|et Szabó Ervin tér,

. Budapest Vil. kerÜ|et Ká|vária tér,

. Budapest, VIII' kerü|et Teleki tér,
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. Budapest, VIII. kerü|et Golgota tér,. Budapest' VIII. kerÜ|et Máýás tér

NUTS kod: HU110

9. Az ellenszo|gáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:

Megva |ósítás pénzĹjgyi fedezetét Aján|atkérő saját forrásbó| biztosítja.

Aján|atkérő e|ő|eget nem biztosít.

Az aján|at, az elszámo|ás és a kifizetés pénzneme a forint.

A vá||a|kozói díj a szo|gáltatások te|jesítésigazo|ással igazolt te|jesítését követően benyújtott,
szerződésszerű és a jogszabá|yoknak megfe|e|ő szám|a és me||ék|eteinek a Megrende|ő á|ta|i
kézhezvéte|ét követően, a Kbt. 135. 5 (1), (5)-(6) bekezdéseiben, valaminta Ptk.6:130. s (1)-(2)
bekezdésében foglaltak figye|embe véte|ével, 30 napos fizetési határidőve| átuta|ássa| kerri|
kiegyen|ítésre.

Ajá nlatké rő łészszám lázást biztosít:

Aján|attevő egy részszám|a és egy végszámla benyújtására jogosu|t.

A részszám|a benyújtásának időpontja a Horuáth Mihály téren kihe|yezendő nagy fenyőfa
feldíszítését követő napjátó|, azaz f0L7. december 9. napjátó| az igazo|t te|jesiltést követően, a
te|jesí|ésigazo|ás birtokában. A részszám|a osszege a nettó vá|la|kozói díj 7Oo/o-a. Végszám|a
benyújtására a szerződésszerűen igazo|t te|jesítést követően jogosu|t nyeftes aján|attevő' A
végszám|a méftéke a te|jes nettó vá||alkozői díj 30o/o-a. A kifizetések módja átutalássa|, 30 napon
be|ü|.

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szó|ó 2003. évi XCII. töruény (a továbbiakban:
A't.) 36/A. $-ában fog|a|takat te|jes körben alkaImazza.

Késede|mes fizetés esetén Aján|atkérő a Ptk.-ban (2013. évi V. töruény) meghatározott 6:155. $
(1) szerinti ménékű, és a késede|em időtaftamához igazodő késedelmi kamatot fizet.

Az e||enszo|gáltatás te|jesítésének rész|etes feltéte|eit a szerződésteľvezet taľtaImazza.

Vonatkozó iogszabá|vok különösen :

A,z adőzás rendjérő| sző|ő f003. évi XCil. töruény 36/A. 9
A Kozbeszezésekrő| szó|ó 2015. évi CXLffi' törvény
Az á|ta|ános forga|mi adóró| sző|ő2007. évi O0ÜII. töľvény
Polgári Toruénykönyvrő| sző|ő 2013. évi V. töruény
Az államháztaftásról sző|ő f}IĹ, évi C(CV. töľvény

1o. Annak meghatározáa, hogy az aján|attevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot:

Aján|atkérő nem engedé|yezi és nem írja e|ő többvá|tozatú aján|at benyrijtását'

11. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizáľása:

Jelen e|járásban Ajá n|atkérő részaján|attéte|i |ehetőséget nem biztosít.

A ľészajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai:

Aján|atkérő megvizsgá|ta a beszerzését abbó| a szempontbó|, hogy a részaján|at téte| |ehetősége
biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és minőségi, va|amint a szerződés te|jesítéséve|
kapcso|atos va|amennyi szempontot figye|embe véve ésszerűtlen |enne, további körü|mények o
nem teszĺk |ehetővé a közbeszenés tobb részére tofténő aján|attéte|t 
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L2. Az aján|atok éftéke!ési szemponliai:
A Kbt. 76. s e) bekezdés c) pont a|apján a |egjobb ár-éfték arány szerintĺ éftékelési szempont az
a|ábbiak szerint:

késede|mi kötbér méftéke minden késede|mes naptári napra (aján|a
minim um értéke : 50. 000.-Ft/nap; |eg kedvezőbb szintje: 1 50.000.

nap) Aján|atkérő az 50.000.-Ft/nap és a 150.000.-Ft/nap
ánlásokat értéke|i a köte|ezően e|őírt e|em |evonásávaI

késedelmi kötbér méftéke a 24 őrás ĹigyeIet
aján|ati e|em minimum éftéke: 10.000.-Ft/nap; Iegkedvezőbb

.000.-Ft/nap) Aján|atkérő a 10.000.-Ft/nap és az 50.000.-FV
megaján|ásokat éftéke|i a köte|ezően e|őíĺt ajánlati

t).

E
E

E
E
Az aján|atok részszempontok szerinti taľta|mi elemeinek éftéke|ése során adható pontszám alsó
és fe|ső határa: 0-10 pont, me|y minden részszempont esetén azonos.

Az aján|ati e|emek Ajánlatkérő számára |egkedvezőbb szintet elérő, il|etve a |egkedvezőbb
szintjéné| mĄ; kedvezőbb vá||a|ásokra Aján|atkérő egyaránt a ponthatár fe|ső határáva| azonos
(10 pont) számÚ pontot ad.

Aján|atkérő a részszempontok esetén az aján|atoknak az e|bírá|ás részszempontjaĺ szerinti
taľta|mi e|emeit a ponthatárok kozött éftéke|i úgy, hogy a |egjobb tańa|mi e|emre az éftéke|ési
pontszám maximumát adja. A tobbi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a |egjobb tańalmi
e|emhez viszonyított arány szerint kerÜ| megá|lapításra. Ha e módszer a|kalmazásáva| töt
pontértékek ke|etkeznet akkor azokat az á|ta|ános szabá|yoknak megfe|e|ően két tizedes jegyre
ke|l kerekíteni, fe|téve, hogy ez nem okoz pontazonosságot (ehhez Aján|atkérő Microsoft Exce|
programot fog használni a pontszámítás során)'

Aján|atkérő az 1. éftéke|ési részszempont esetében a |egjobb aján|atot tafta|mazó aján|atra
(|ega|acsonyabb aján|ati ár) 10 pontot ad, a többi aján|atra arányosan kevesebbet. A pontszámok
kiszámĺtása során a|ka|mazandó kép|etet a Közbeszeaési Hatóság útmutatójának (KE 2016. évi
I47. szám; 2016. december 21.) I. sz. me||. 1. ba) pontja szerinti foľdított aľányosítás
módszere tarta|mazza. Az éftéke|és módszere kép|ettel |eírua:

p = (A legjobb I Avizsgált) x (P max. P min) + P min
ahol:

P: a vĺzsgá|t aján|ati e|em adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontská|a fe|ső határa

P min: a pontská|a a|só határa

A |egjobb: a |ege|őnyosebb aján|at tafta|mi e|eme

A vizsgá|t: a vizsgá|t aján|at tafta|mi e|eme

Ha e módszer a|kalmazásáva| töft pontéftékek ke|etkeznek, akkor azokat az álta|ános
szabá|yoknak megfe|e|ően két tizedes jegyre ke|| kerekilteni (ehhez Aján|atkérő Microsoft Exce| p
programot fog haszná|ni a pontszámítás során). 
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Az ajánlati ár kia|akÍtása során a kĺadott műszaki |eírás ismerete me||ett az a|ábbi pontokat is
figyelembe kell venni.

Az ajánlatban szerep|ő áraknak fix árnak kell |ennie, vagyis az Aján|attevők semmi|yen formában
és semmilyen hivatkozássa| nem tehetnek változó árat taľta|mazó ajánlatot. A nettó árakat úgy
ke|| megadni, hogy azok tafta|mazzanak minden járulékos kö|tséget, függet|enü| azok formájátó|
és forrásáto|, p|. vám, kü|önboző díjak és i||etékek, stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor
hatÉ|yos AFA szabályozás a szerződés hatá|ya a|att vá|tozik, a hatá|yos szabá|yozás a szeződés
AFA-ra vonatkozó rende|kezéseit a Szeződő Fe|ek minden külon nyi|atkozata, szerződés-
módosítás né|krj| módosítja. Ha az aján|ati ár számokka| megadott összege és a betíĺvel |eílt
összeg kozött e|térés mutatkozit akkor a számokka| kiírt összeget tekinti Aján|atkérő
éľvényesnek' pc Aján|attevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a
szeződéskötés va|utaneme is csak ez |ehet. Az ajánlati árnak tafta|maznia ke|| mindazokat a
kö|tségeket, ame|yek az aján|at tárgyának eredményfe|e|ős megva|ósításához, az aján|ati
fe|tételekben rogzített fe|téte|ek betaľtásához sztikségesek, így többek között minden i||etéket,
díjat. Az aján|at csak banki átutalásos fizetési módot taĺta|mazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az Aján|atkérő számára.

Az aján|atkérő a 2. és 3. éÉékelési ľészszempont esetében ajánlatkérő a megajánlott
számból levonja a kötelezően előíń számot és az í9y kapott a |egjobb aján|atot
tafta|mazó aján|atra 10 pontot ad, a többi aján|atra arányosan kevesebbet. A pontszámok
kiszámítása során a|ka|mazandó kép|etet a Közbeszezési Hatóság útmutatójának (KE 2016. évi
L47. szám; 2016. december 21.) 1. sz. me||ék|etének 1. b) pont bb) a|pontja szerinti egyenes
arányosiltás módszere tańaImazza.

Az értéke|ésmódszere kép|etekke| |eírua :

p = (Avizsgált / A legjobb) x (P max. P min) + P min
ahol:

P:

A r.gjoool

A vizsqá|t]

Ha e módszer a|ka|mazásával tört pontéftékek ke|etkeznek, akkor azokat az álta|ános
szabá|yoknak megfe|elően két tizedes jegyre ke|| kerekilteni (ehhez Aján|atkérő Microsoft Exce|
programot fog haszná|ni a pontszámítás során).

A fentĺ módszerrel éńéke|t egyes taľta|mi e|emekre adott éftéke|ési pontszámot az ajánlatkérő
megszorozza az e|járást megindító fe|hívásban is meghatározott súlyszámma|, a szozatokat
pedĺg aján|atonként összeadja.

Ac az aján|at az osszességében |egelőnyösebb, ame|ynek az összpontszáma a legnagyobb'
Az e|járás nyertese az az aján|attevő, aki az aján|atkérő részére az e|járást megindíto
fe|hívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott fe|téte|ek alapján, va|amint az
éftéke|ési szempontok szerĺnt a |egkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Amennyiben a 2. és a 3. éftéke|ési szempont vonatkozásában minden megaján|ás az aján|ati
e|em |egkedvezőt|enebb szintje, abban az esetben Aján|atkérő minden megaján|ás
vonatkozásában az értékelés során adható pontszám a|só pontját fogja adni.

a vizsgá|t ajánlati e|em adott szempontra vonatkozó
pontszáma
a |ege|őnyosebb aján|at taftaImi e|eme (amennyiben a
|ege|őnyosebb ajánlat tartaImi e|eme megha|adja az aján|ati
e|em |egkedvezőbb szintjét úgy, abban az esetben is a
|egkedvezőbb szinttel számo| Aján|atkérő)
a vizsgált aján|at taľta|mi eleme

t
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A 2. éľtéke!ési részszempont |egkedvezőbb szintje: 150.000.-Ft/nap, me|ynél kedvezőbb
megaján|ás esetében is a kiosztható maximá|is pontszámot kapja az aján|attevő. Az aján|ati
e|em |egkedvezőt|enebb szintje 50'000.-Ft/nap, me|yné| kedvezőt|enebbet ajánlatkérő nem
fogad e|. Ajánlatkérő az 50.000.-Fýnap és a 150.000.-FVnap kozötti megaján|ásokat éftéke|i a
köte|ezően e|őíľt (50.000 Ft/nap) aján|ati e|em |evonásával.

A 3. éltéke!ési részszempont: Az aján|ati e|em |egkedvezőbb szĺntje: 50.000.-Ft/nap,
me|ynél kedvezőbb megaján|ás esetében is a kiosztható maximá|is pontszámot kapja az
aján|attevő. Az aján|ati e|em |egkedvezőt|enebb szintje 10.000.-Ft/nap, me|yné|
kedvezőtlenebbet aján|atkérő nem fogad e|. Ajánlatkérő az 10.OOO.-Ftlnap és az 50.000.-Fýnap
közotti megaján|ásokat éftéke|i a kotelezően e|őírt (10.000 Fýnap) aján|ati e|em levonásáva|.

13. A kĺzárő okok és a megkövetelt igazolási módok:

Az eljárásban nem |ehet aján|attevő, a|vá|lalkozó és nem vehet résď'az a|ka|masság igazo|ásában
olyan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt. 62. s (1) bekezdés g).k)' m) és q) pontjának hatálya a|á
taftozik.
Aján|atkérő kizáqa az e|járásbo| azon aján|attevőt a|vá||alkozót és kapacĺtást nyrijtó gazdasági
szerep|őt akive| szemben a kizáró okok az e|járás során kovetkeznek be.
A megkovetelt igazo|ási mód:
Aján|attevő vonatkozásában: a 32LlfoL5. (X. 30.) Korm' rende|et t7. $-a a|apján az
ajánlattevőnek aján|atában egyszerű nyilatkozatot ke|| benyújtania, hogy nem taľtozik a fenti
kizáró okok hatá|ya a|á, va|amint a Kbt. 62' 5 (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. 5 i) pont ib)
a|pontja és a 10. 5 g) pont gb) a|pontjában fog|a|tak szerint ke|| igazo|nia. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem a|ka|mazandó, azonban az aján|atkérő köte|es e|fogadni, ha az
aján|attevő a 32Ilf0I5. (X. 30.) Korm' rendelet 7. $ szerinti - korábbi kozbeszezési eljárásban
fe|használt - egységes európai kozbeszerzési dokumentumot nyújt be, fe|téve, hogy az abban
fog|a|t információk megfe|elnek a va|óságnak, és tarta|mazzák az ajánlatkérő á|taI a kizárő okok és
az alka|masság igazo|ása tekintetében megkövete|t információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban fog|a|t információk va|óságtaftaImáéft az aján|attevő felel'
Aján|attevő vonatkozásában fo|yamatban |évő vá|tozásbejegyzési e|járás esetén az ajánlathoz
csato|andó a cégbírósághoz benyújtott vá|tozásbejegyzési kére|em és az annak érkezésérő| a
cégbíróság á|taI megkü|dött igazo|ás is. Amennyiben aján|attevő vonatkozásában nincs
folyamatban vá|tozásbejegyzési e|járás, Űgv kérjük, nemleges tartaImú vá|tozásbejegyzési
nyi|atkozatot szĺveskedjenek az aján|at részeként benyújtani |32Ll20t5, (X. 30.) Korm. rende|et
13. 51.
A|vál|a|kozó (i||' kapacitást nyújtó) vonatkozásában: Aján|attevő a Kbt. 67. s ę) bekezdésében
fogla|taknak megfe|e|ően aján|atában csak nyilatkozni köteles arrő|, hogy a szerződés
te|jesíteséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizárő
okok hatá|ya a|á eső a|vá||a|kozót kapacitást nyújtó szeruezetet.
Az ontisrtázás a Kbt. 64. 5 - ban fog|a|taknak megfe|e|ően |ehetséges.
Tekintette| arra, hogy Aján|atkérő jelen közbeszerzési e|járás vonatkozásában vizsgá|ja a kizárő
okok fenn nem á||ását, így az aján|attevők a fe|hívás megkü|désénél nem régebbi nyi|atkozatokka|,
igazolásokka| köte|esek bizonyítanĺ, hogy nem tartoznak akizárő okok hatálya a|á.

L4. Az alkalmassági követelményet az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
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követe|mények te|jesri|nek, az
a|ka|massági követe|mények te|jesítésére
vonatkozó rész|etes adatokat azonban nem
köte|es megadni.

A Kbt. 69. s (4) bekezdése a|apján,
aján|atkérő az éftéke|ési részszempontra
figyelemme| legkedvezőbbnek tekĺnthető
ajánlattevőt öt munkanapos határidő
tűzéséve| ezen a|ka|massági követe|mény
igazo|ása tekintetében az a|ábbi
dokumentumok benyújtását kéri:

Ml. Az aján|attevő csato|ja a 32Il20t5.
(X. 30.) Korm. rende|et 21. 5 (3) bekezdés
a) pontja a|apján az aján|attételi felhĺlvas
megküldését mege|őző 3 év (36 hónap)
je|entősebb referenciáit a 3fIĺ20I5. (X.

30.) Korm. rendelet f3. g-ban

meghatározott formában igazo|va, vagyis
az aján|attevő, i||etve az a|kalmasság
igazo|ásában részt vevő más szeľvezet
nyiIatkozatáva|,

másik fé| á|ta|

a szeződést kotő
igazo|ássa|, ame|y

taftalmazza:

. a szerződést kötő másik fé| nevét és
címét;

. az e||enszo|gáltatás mennyisége;
r a te|jesítés idejét, (év-hónap-nap

pontossággal feltrintetett kezdési és
befejezési dátum megadásáva|);

. a te|jesÍ|és he|yét;

. a te|jesĺtett szo|gá|tatások |eírását;

' nyi|atkozni ke|| arró|, hogy a teljesiltés
az e|őír.ásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.

Aján|atkérő rögzíti, hogy amennyiben egy
gazdasági szerep|ő referencĺaként o|yan

korábbi tevékenységet kĺván bemutatni,
amelyben konzorcium vagy
proj ekttá rsasá g ta gj a ké nt te |jesiltett, a bba n

az esetben az Aján|atkérő csak azt fogadja
el az a|ka|masság igazolásaként, ame|y
konzorciumi tagként vagy projekttársaság

tagjaként saját hányadban kie|égíti az
e|őírt a|ka|massági fe|téte|eket,
figyelemmel a Kbt. I40. 5 (9)

bekezdésében meghatározottakra is.

(Kérjük emiatt a te|jesítes bemutatásáró|

Ml. A|ka|mat|an az aján|attevő, ha nem
rende|kezik az eljárást megindĺtó fe|hĺlvás

megkü|désének időpontjától visszafe|é
számított három évben (36 hónapban)
szerződésszerűen te|jesített, díszítő vi|ágĺtás

és/vagy közterü|eti díszkivi lágítást tańa|mazó
szo|gá|tatási referenciával, aho| a felszere|t és
üzeme|tetett díszkivilágítási e|emek
darabszáma |ega|ább 2000 db vo|t.

Aján|atkérő a 32Il20t5. (X. 30.) Korm.
rende|et 2I. 5 (3a) bekezdése alapján a
vizsgá|t ĺdőszak a|att befejezett, de |egfe|jebb
hat éven be|ü| megkezdett szo|gá|tatás
megrende|éseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő a 3fIl20L5. (X. 30.) Korm.
rendelet 2lĺ^. 5 alapján a te|jesÍtés
igazo|ásaként kote|es e|fogadni annak-
igazo|ását is, ha a referencia követe|ményben
fog|a|t eredmény Vagy tevékenység a
szerződés részte|jesítéseként va |ósu |t meg'

vagy
adott
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szóló nyilatkozatban adják meg a saját
te|jesiités méftékét száza|ékban Vagy
forintban.)

Amennyiben a szo|gá|tatásra vonatkozó
referencia kozös ajá n |attevőkre vonatkozĺ k,

és a referenciaigazo|ás nem á||ítható ki az
egyes aján|attevők álta| elvégzett munkák
elkri|önítéséve|, úgy az ajánlatkérő a
referencĺa igazo|ást Vagy nyilatkozatot
bárme|yit a te|jesítésben részt vett
aján|attevő részérő| az ismeftetett
szolgá|tatás tekintetében olyan arányban
köte|es e|fogadni, amilyen arányban az
igazolást benyújtó aján|attevő az á|ta|a

elvégzett te|jesítés alapján az
ellenszo|gá|tatásbó| részesü|t.

pę. M1. szerinti a|ka|massági
kovete|ménynek a kozös aján|attevők
egyrittesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. $
(6) bekezdése a|apján.

Aján|attevő (kozös aján|attevők) az e|őílt
aIkaImassági kovetelményeknek bárme|y
más szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is megfe|e|het a Kbt. 65. 5
(7) bekezdésében fog|a|taknak

megfele|ően.

Ha az e|őíft a|ka|massági

kovete|ményeknek az aján|attevő más
szervezet kapacitására támaszkodva fe|e|

ffi€9, az aján|atban be ke|| nyújtani a
kapacitásait rende|kezésre bocsátó
szervezet részérő| a Kbt. 67. 5 (1)

bekezdése szerinti nyi|atkozatot az
igazolások benyújtásána k e|őiirásakor pedig

e szeruezetnek - kizárő|ag az alkalmassági
követe|mények tekintetében _ az e|őíń
igazo|ási módokkal azonos módon ke||

igazo|nia az adott a|ka|massági fe|téte|nek

tofténő megfe|elést (Kbt. 67. 5 (3)

bekezdés).

A Kbt. 65. s (7) bekezdése alapján csato|ni

ke|| az aján|atban a kapacitást
rende|kezésre bocsátó szeruezet o|yan

szerződéses vagy előszeaődésben vá||a|t

,fu
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kötelezettségvá l |a |ását ta fta I mazó okiratot,
ame|y a|átámasztja, hogy a szeződés
te|jesíŁéséhez szÜkéges erőforrások
rende|kezésre á||nak majd a szerződés
te|jesíĽésének időtaftama a|att.

15. Ajánlattételi határidő:

2017. szeptember. 10.00 óra
Az aján|atoknak ezen határidőig az a|ábbi címen rende|kezésre ke|| á|lnia, a kézbesítésbő|
származő bárminemű késede|em az aján lattevő fe|e|őssége.

16. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtas módja:

Ész-ren rrt'
1026 Budapest, Pasaréti út 83. - BBT lrodaház,II. emelet

Az aján|atot az aján|attéte|i határidő |ejáftáig, hét|őtő|-péntekig 09.00-16.00 óra között, az
aján|attéte|ihatáridő|ejártánaknapján9.00--.00óraközöttlehet|eadnie|őzetes
egyeztetéssel.
Az aján|atokat ír.ásban és záftan, a fe|hĺivás által megje|ö|t kapcso|attaftási pontban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i határidő |ejáľtáig. A postán
fe|adott aján|atokat az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|Ĺj| benyújtottnat ha annak
kézhezvéte|ére az aján|attéte|i határidő |ejáľtát mege|őzően sor kerül. Az aján|at, i||etve az azza|
kapcso|atos postai küldemények e|vesztésébő| eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

Formai kovetelmények: Az aján|atot aján|attevőknek nem e|ektronikus úton kel| - a je|en

fe|hívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott taľtalmi, és a formai
kovete| ményeknek megfe|e|ően . e| készíĽenie és benyújtania :

- az ajánlat papír a|apú pé|dányát zsinórra|, |apozhatóan össze ke|| fűzni, a csomót matricáva|
az ajánlat e|ső vagy hátsó |apjához rogzíteni, a matricát |e kell bélyegezni, vagY az ajánlattevő
részérő| erre jogosu|tnak a|á ke|| írni, úgy hogy a bé|yegző, i||etőleg az a|áírás |ega|ább egy
része a matricán |egyen;

- az ajánlat o|da|számozása eggye| kezdődjön és o|da|anként novekedjen. E|egendő a szoveget,
vagy számokat, vagy képe(ke)t tarta|mazó o|da|akat számozni, az üres o|da|akat nem ke|l, de
lehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számozni' Az aján|atkérő az ettő|
kisméľtékben e|térő számozást (p|. egyes o|da|akná| a lA, lB o|dalszám) is e|fogadja, ha a
tafta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéfte|műen azonosiltható és az iratok he|yére
egyéte|műen lehet hivatkozni'

- az aján|atnak az e|ején tafta|omjegyzéket ke|| tafta|maznia, ame|y a|apján az aján|atban
szerep|ő dokumentumok o|da|szám a|apján megta|á|hatóak;

- az ajánlatot záft csomagolásban, egy eredeti papír, és az eredetive| mindenben megegyező 1

db e|ektronikus (CD/DVD) másolati példányban ke|| beadni. Amennyiben a papír a|apú és az
elektronikus pé|dány közott eltérés Van, ajánlatkérő a papír a|apú pé|dányt tekinti
irányadónak.

- az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén alá ke|l írnia az adott
gazdá|kodó szervezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynek, vagy szemé|yeknek
aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| írásos fe|hata|mazást kaptak;

- az aján|at mĺnden o|yan olda|át, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró szemé|y(ek)nek a módosításná| is kézjeggye| ke||

e||átni;
- a zárt csomagon Ąán|at - ,,Józsefuáros karácsonyi feldíszítése és díszkivl.Iágításď,,
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Valamint: ,,Csak közbeszezési e|járás során, az ajánlattételi határidő |ejártakor bontható fe|!,,
megjelölést kell feltüntetni.

17. Az ajánlattétel nyelve:

Az aján|atot magyar nye|ven ke|l beadni, más nye|ven nem nyújtható be az ajánlat'

Az e|járás során mindennemű |evelezés és kapcso|attartás csak ezen a nye|ven töfténik.
Joghatás kiváltására csak a magyar nye|vű nyi|atkozatok, okiratok a|ka|masak.

Abban az esetben, ha a benyújtásra kerri|ő igazo|ások vagy okiratok nye|ve nem magyar, (ryy az
aján|attevő köte|es me||éke|ni a magyar nye|vű aján|attevő álta|i fe|e|ős fordításokat annak szem
e|őtt taftásáva|, hogy a helytelen fordĺtás következményeit az aján|attevőnek ke|| vise|nie.

18. Az ajánlat(ok) fe|bontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jeIen!étre
jogosultak:

Ész-ren rt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. - BBT Irodaház, tárgya|ó
20t7. 00 óra
Kbt. 68. 5 (3) bekezdésében meghatározott szemé|yek jogosu|tak je|en |enni.

t'9. Az ajánlati kötiittség minimá|is időtańama:

30 nap, az aján|attételi határidő |ejáftától számĺtva'

20. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információ:

Aján|atkérő je|en kozbeszerzési e|járásban nem írja eIő ajánIati biztosíték nyújtását,

Nyeftes aján|attevő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére köte|es az a|ábbiak és a
szeződésteruezetben rész|etezettek szerint:

Késede|mi kotbér: 1Énérelési szempont) Nyeftes Ajánlattevő, ha o|yan okbó|, ame|yéft fe|e|ős
a je|en szeződésben meghatározott bárme|y kote|ezettségénet fe|adatának késede|mes
te|jesÍtése esetén késede|mĺ kötbér.fizetési köte|ezettség terhe|i. A késede|mi kötbér mértéke
nyeľtes aján|attevő megaján|ása alapján. Ezen kötbér esetében az 5 napot meghaladó késede|em
esetén Aján|atkérő jogosult a szerződést azonna|i hatá||ya| fe|mondani/e|á||nĺ, me|y okán nyeftes
aján|attevő a meghiúsu|ási kötbérfizetésre |esz köte|ezett.

Késede|mi kötbér: 1Értételési szempont) 
^ 

24 órás karbantaftási Ügye|et biztosítása, a
hibabejelentést kovető 24 őrán beltj| a hibajavĺtás megkezdése, ke||ékek pót|ása tekintetében a
késede|mi kotbér méftéke nyeľtes aján|attevő megaján|ása a|apján. Ezen kötbér esetében az 5
napot meghaladó késede|em esetén Aján|atkérő jogosult a szerződést azonnali hatá||ya|
felmondani/e|á||ni, me|y okán nyertes aján|attevő a meghiúsu|ási kötbérfizetésre |esz köte|ezett.

Meghiúsulási kötbér: Nyeftes Aján|attevő meghiúsu|ási kötbér megfizetésére koteles, ha olyan
okbó|, amelyéft a nyeftes Aján|attevő fe|e|ős, a szerződés te|jesítése meghiúsu|. A meghiúsu|ási
kotbér a|apja a szerződés szerinti nettó vá||a|kozői díj, mértéke a kotbéra|ap f0 o/o-a.

Nyeftes aján|attevő az aján|atkérő tu|a;donába átadott eszkozökre 12 hónap jótá||ást kote|es
vál|aIni.

i
,hĺ
2b



A szerződést biztosĺtó me|lékköte|ezettségekre vonatkozó egyéb részletszabá|yokat a
szerződésteľvezet ta fta I mazza.

2ĺ. A közbeszerzés Európai Unióból származő forrásbóItámogatott?
Nem

22. Egyéb információk:

1. Az e|járásban kizáró|ag azok a gazdasági szerep|ők tehetnek aján|atot ame|yeknek az
ajánlatkérő az e|járást megindító fe|hívást megkü|dte. Bárme|y gazdasági szerep|ő, ame|ynek
az aján|atkérő az e|járást megindiltó fe|hívást megkü|dte, jogosu|t közösen aján|atot tenni
o|yan gazdasági szerep|őve| is, ame|ynek az aján|atkérő nem kLi|dött e|járást megĺndíto
fe|hívást.

2' A hiánypótlást Aján|atkérő a Kbt. 71. $ szerint biztosítja. A Kbt. 71. 5 (6) bekezdése
szerint ajánIatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

3. Az ajánlatnak tafta|maznia ke|| az ajánlattevő nyi|atkozatát a Kbt. 66. s (2) és (a)
bekezdésre.

4. Az aján|atnak tańa|maznia ke|| az aján|atLevő nyi|atkozatát a Kbt. 66. $ (6) bekezdés a) és
b) pontjára. Nem|eges tafta|omma| is csato|andóak a nyi|atkozatok'

5' A Kbt. 47. s Q) bekezdése alapján a je|en fe|hÍvasban e|őílt igazolások egyszerű máso|atban
is benyújthatóat kivéve, aho| a jogszabá|y ettő| e|térően rende|kezik. Ajánlatkérő fe|hÍrĺja az
aján|attevők figye|mét arra, hogy az aján|at 68. 5 (2) bekezdése szerint benyújtott egy papír
alapú példányának a 66. s (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláílt
pé|dányát kel| taľtalmaznia.

6. Aján|atkérő a Kbt. 140. $-ában fog|a|takkal kapcso|atban rögzíti, hogy nem teszi |ehetővé
gazdá|kodó szeĺvezet (projekttársaság) |étrehozását sem öná||ó' sem kozos ajánlattevők
tekĺntetében.

7 . Közös aján|attéte| esetén a Kbt. 35. $-ban fog|a|tak szerint kel| e|járni, továbbá az aján|athoz
csato|ni ke|| a közos aján|attevők erre vonatkozó megál|apodását.

8. Az ajánlatnak a Kbt. 66. 5 (5) bekezdése szerĺnt felo|vasólapot ke|| tafta|maznia, ame|y
fe|tÜnteti a Kbt. 68. 5 (4) bekezdés szerinti információkat'

9. Aján|atkérő a Kbt. 114. 5 (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő |ejáľtát mege|őző második
munkanapot (tajékoztatás megküldésére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az
aján|attételĺ határidő |ejáľtát mege|őző harmadlk munkanapig megéľkeznek
aján|atkérőhöz. Aján|atkérő nem vá||a| fe|elősséget azéĺt, ha egy gazdasági szerep|ő
kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon e|érhetőségeit, me|yekre a
kiegészÍtő tájékoztatás megadását várja és ezá|ta| Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás
cé|szemé|yhez töľténő megkÜ|désére (vagy téves címre kü|di meg a tájékoztatást). Az
ajánlatkérő, amennyiben a vá|aszadáshoz nem á|| megfe|e|ő idő rende|kezésre, az 52. $ (3)
bekezdésében fog|alt módon é|het az aján|attéte|i határidő meghosszabbiltásának
Iehetőségéve|'
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10. Az aján|athoz csato|ni ke|| az aján|attevő, az a|ka|masság ĺgazo|ásába bevont (kapacitást
nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosu|t nyi|atkozatot, dokumentumot a|áíró
képvise|ő aláírási címpéldányát vagy a|áírás mintáját.

Egyéni vá||alkozó gazdasági szerep|ő csato|ja a képvise|etre jogosult szemé|y által a|áíľt
nyi|atkozatot, ame|yben egyéni vá||a|kozó megje|ö|i a nyi|vántaftási számát, Vagy az
adószámát egyéb természetes szemé|ynek i|yen nyilatkozatot kiá|lĺtania nem szrikséges.
Egyéni vá||alkozó vagy egyéb természetes szemé|y esetében aján|atkérő e|fogadja bármely
olyan dokumentum ąyszeríi máso|atának csato|ását ame|y a|kalmas a képviseletre való
jogosultság vagY az a|áír.ás igazo|ására.

Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosu|tak á|ta| meghataImazott(ak) a|áírásáva| kerri|

benyújtásra, a teljes bizonyíto eĘű magánokiratba fog|alt meghata|mazásnak tarta|maznia
ke|| a meghata|mazott a|áírás mintáját is.

II. Ac e|járás nyeftese: azazaján|attevő, akĺ az Ajánlatkérő á|ta| az aján|attéte|i fe|hívásban és
a közbeszezési dokumentumokban meghatározott fe|téte|ek a|apján, valamint a
meghatározott éftéke|ési szempont szerint a |egkedvezőbb éruényes aján|atot tette. Az
ajánlatkérő csak az e|járás nyefteséve| kotheti meg a szerződést, Vagy - a nyeftes
vissza|épése esetén - az aján|atok éftéke|ése során a következő |egkedvezőbb aján|atot
tevőnek minősített szeruezettel (személlye|), ha őt az aján|atok e|bírá|ásáró| szó|ó írásbe|i

összegezésben megje|ö|te.

12. Irányadó idő: A teljes aján|attéte|i felhívásban, va|amint az eljárás során va|amennyi
órában megadott határidő közép-európai helyĺ idő szerint éľtendő. (cEr)

t3. A'z. aján|atkérő nem é| a II4' 5 (11) bekezdésében fog|a|t |ehetőségéve|.

14. Irányadó Jog: A jelen aján|attéte|i fe|hívásban nem szabá|yozott kérdések vonatkozásában
a közbeszerzésrő| sző|ő 20L5. évi CXLIII. töruény és végrehajtási rende|eteinek e|őírásai
szerint kell e|járni.

ts.Áŕolyamok: Az ajánlattéte| során a kÜ|önböző devizák forintra töfténő átszámiltásáná| az
aján|attevőnek a referenciák tekintetében a te|jesiltés időpontjában éruényes Magyar Nemzeti
Bank á|taI meghatározott devizaáĺto|yamokat ke|| aIkaImaznia. Amennyiben va|ame|y devizát a
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az aján|attevő saját központi bankja á|ta|
a fenti időpontokban éruényes ár|o|yamon számított euró ellenéfték kerü| átszámításra.
Atszámítás esetén az aján|attevőnek közö|nie ke|l az a|ka|mazott áfo|yamot. Az aján|atban
szerep|ő, nem magyar forintban megadott osszegek tekintetében az átszámítást taftalmazó
iratot közvet|enü| a kérdéses dokumentum mogé kel| csatolni.

16. Aján|atkérő he|yszíni bejárást nem taft.

17. Aján|atkérő konzu|tácĺót jelen e|járásban nem taľt.

18. Aján|atkérő az e|járásban nem alkalmazza a Kbt. 75'5 Q) bekezdés e) pontját.

19. Aján|atkérő fe|hívja az ajánlattevők figye|mét a Kbt. 73. 5 (4)-(5) bekezdésében fog|a|takra.

A Kbt. 73. s (5) bekezdés a|apján Aján|atkérő a közbeszezési dokumentumokban
tájékoztatásként koz|i azoknak a szelvezeteknek a nevét ame|yektő| az aján|attevő
tájékoztatást kaphat a Kbt' 73, s ę) bekezdés szerinti azon követe|ményekrő|, ame|yeknek a

te|jesÍtés során meg kel| fe|e|ni. Ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arró|, hogy a
fentebb h ivatkozott feltéte|eknek, előírásoknak megfe|e| nek.

20. A je|en fe|hĺvásban nem szabá|yozott kérdések vonatkozásában a kozbeszerzésről szó|ó

2015. évi cXLilI. töruény és vonatkozó végrehajtási rende|etek, va|amint a vonatkozó
jogszabá|yok e|őír.ásai szerint kelI e|járni. Az aján|atnak tańalmaznĺa ke|| a fe|hĺvásban kÜ|ön



ki nem eme|t egyéb nyi|atkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat me|yeket a Kbt.
köte|ezően előír. A szeződésre a magyar jog az irányadó.

21. Ajánlattevőnek árazott eszkoz|istát kel| csato|nia aján|atához, me|y az önkormányzat
tu lajdonába kerÜ|ő eszkozök beárazott tételeit taftaImazza.

23.Ajánlattételifelhívásmegküldéséneknapja:20I7.-'



1' A KözBEszERzÉsI DoKUMENTuMoKTARTALMA

1.1. A közbeszezési dokumentumok a következő részekbő| á||:

xörrĺ: e,rÁľ l.łľrÉreu FELHÍvÁs
xöľn: Úľt"|uĺłró łz ÉnorrELT GAzDAsÁcr szEREPLőx nÉszÉnr
xöľrľ: szenzőoÉsTERvEzET
xörtľ: nlÁľ loĺr rełzol.łs. És ľyrurKozATMINTÁK
xöreľ: uÚszłrr I.rÍnłs

- Kültin mel|ékletként: árazatlan költségvetés

A kozbeszezési dokumentumok nem mindenben ismétli meg az aján|attéte|i fe|hilvásban
fogla|takat, a közbeszezési dokumentumok az aján|attéte|ĺ fe|hívássa| együtt kezelendő. Az
aján|attevők kizáró|agos kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a közbeszezési
dokumentumok és annak minden kiegészĺtését, ame|y esetleg az aján|ati időszak a|att kert]|

kibocsátásra, va|amint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden o|yan körÜ|mény
és köte|ezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az aján|at
természetét vagy jelIemzőit.

1.3. Az aján|attevőknek a közbeszezési dokumentumokban közö|t információkat bĺza|mas anyagként
ke|| keze|niĹ]k, amelyrő| harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem szo|gáltathatnak, hacsak e
harmadik fé| nem készĺ| és nyújt be aján|atot az ajánlattevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá||a|koző), vagy az alka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdasági szerep|ő.
Sem a kozbeszerzési dokumentumokat sem annak részeit, vagy máso|atait nem lehet másra
felhaszná|ni, mint aján|attéte|re, és az abban |eílt szo|gá|tatások cé|jára.

2. KIEGÉszÍľő ľruÉxozTATÁs

2.l, Bármely gazdasági szereplő, aki je|en közbeszerzési e|járásban aján|attevő |ehet - a megfe|e|ő
aján|attétel érdekében - az aján|attéte|i felhívásban, va|amint a kozbeszerzési
dokumentumokban fog|a|takkaI kapcso|atban írásban kiegészítő (éĺte|mező) tajékoztatást kérhet
az aján|atkérőtő| Vagy az á|ta|a meghatározott szeruezettő| az aján|attéte|i felhívásban
rész|etezettek szerint.

2.2. Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészítő tájékoztatást az ajánlattéte|i fe|hívás 1. pontjában, a

le bonyo| ító szervezetként m egje|ö|t ka pcso|atta ľtá sĺ ponto kon szerezhet.

2'3. A kiegészĺtő tájékoztatások kézhezvételét az aján|attevőknek ha|adékta|anu| vissza ke|l

igazo|niuk. KérjÜk a Tiszte|t Ajánlattevőket, hogy a vá|aszok megérkezésérő| a 06-11789-69-43-
as faxszámra Vagy az eszker@eszker.eu e-mail címre kü|djenek visszaje|zést!

2.4. A gazdasági szerep|ő kizáró|agos felelőssége, hogy o|yan te|efax-e|érhetőséget vagy e-mai|
címet adjon meg, ame|y a megkri|dendő dokumentumok fogadására f4 őrában alka|mas.
Ugyancsak a gazdasági szerep|ő fele|őssége, hogy a szervezeti egységén be|ü| a kiegészítŕj
tájékoztatás időben az arra jogosu|thoz kerriljön.
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ELOZETES VITARENDEZES

3.1. A Kbt. 80' 5 (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kére|met az ajánlattéte|i fe|hívás 1.

pontjában, a |ebonyo|ító szeruezetként megje|ö|t kapcso|attaftási címre kel| benyújtani:

4. A szERzőoÉs urexöTÉsE És ĺruesÍĺÉse

4.I. Eredményes közbeszezési eljárás a|apján a szerződést a nyeftes szeruezette| (szemé||ye|) -

közös aján|attétel esetén a nyeftes szeruezetekke| (szemé|yekke|) - ke|| írásban megkötni a
közbeszezési eljárásban kozö|t vég|eges fe|tételek, szeződésteĺvezet és aján|at taľtalmának
megfeIe|ően.

4.2. A szeľződésnek tafta|maznia ke|| . az e|járás során a|ka|mazott éftéke|ési szempontra tekintette|
- a nyeftes aján|at azon e|emeit, ame|yek éńéke|ésre kerültek.

4.3. Az aján|atok e|bír.á|ásáró| sző|ő írásbe|i összegezésnek az aján|attevők részére töftént
megkü|dése napjátó| a nyeftes aján|attevő és a második |egkedvezőbb ajánlatot (ha aján|atkérő
hirdetett második he|yezettet) tett aján|attevő aján|ati kötöttsége további harminc nappa|
meghosszabbodik.

4.4. Az aján|atkérő kote|es szeződéses fe|tételként e|őírni, hogy:

. a nyeńes ajánlattevő nem fizet, i||etve számo| e| a szerződés te|jesĺ|éséve|

összefÜggésben olyan kö|tségeket, me|yek az 6f s (1) bekezdés k) pontja szerinti
fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merü|nek fe|, és me|yek a nyeftes
ajá n lattevő adóköte|es jövede| mének csökkentésére a I ka I masa k;

. a szerződés te|jesítésének te|jes időtaĺtama alatt tu|ajdonosi szerkezetét az aján|atkérő
számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban rész|etezett ügy|etekrő| az aján|atkérőt
ha|adékta|anu| értesíti.

Az aján|atkérőként szerződő fél jogosu|t és egyben köte|es a szerződést fe|mondani - ha
szükséges o|yan határidőve|, amely lehetővé teszi, hogy a szeződésse| érintett fe|adata

e||átásáró| gondoskodni tudjon - ha:

. a nyeľtes aján|attevőben közvetetten Vagy közvetlenÜ| 2\o/o-ot megha|adó tulajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi személy vagy szemé|yes joga szerĺnt jogképes
szeruezet ame|y tekintetében fenná|| az 6f $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
valamely fe|téte|.

. a nyeftes aján|attevő kozvetetten Vagy kozvet|enü| 25o/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|yben vagy szemé|yes joga szerint jogképes

szelvezetben, ame|y tekintetében fenná|| az 62. 5 (1) bekezdés k) pontjában

meg hatá rozott va |a mely fe|tétel.

Je|en pontban em|iltett fe|mondás esetén a nyeftes aján|attevő a szerződés megszűnése előtt
már te|jesített szo|gá|tatás szerződésszerű pénzbe|i e||enértékére jogosu|t.

4.6. A kti|fo|di adói||etőségű nyeftes aján|attevő köte|es a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csato|nĺ, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság

20

,fu
3ą



közvet|enül beszerezhet a nyeľtes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegé|y igénybevétele né|ktj|.

4.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszezési eljárás a|apján nyeĺtes aján|attevőként szeződő
fé|nek, i||etve közösen aján|atot tevőknek kell te|jesítenie.

4.8. Az aján|attevőként szerződő fé| teljesÍtésében köte|es közreműködni az o|yan a|válla|kozó és
szakember, amely a közbeszezési e|járásban részt vett az aján|attevő a|ka|masságának
igazo|ásában. Az aján|attevő kote|es az aján|atkérőnek a teljesítés során minden o|yan - akár a

korábban megje|ö|t a|vá||alkozó he|yett igénybe venni kĺvánt - alvá||aIkozó bevonását
beje|enteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entéssel együtt nyi|atkoznia
ke|| arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kĺvánt a|vá||alkozó nem á|| a kizáró okok hatá|ya a|att.

5. ĺł'lÉxozľłľÁsT NYÚJTó SZERVEK:
A Kbt. 73. 5 (5) bekezdés a|apján az aján|atkérő a közbeszezési dokumentumokban
tájékoztatásként koz|i azoknak a szeÍvezeteknek a nevét, ame|yektő| az aján|attevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73' s $) bekezdés szerinti azon követe|ményekről, amelyeknek a

teljesítés során meg ke|| fele|ni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. 5 (4) bekezdésben fogla|takra
tekintettel nem köte|es a közbeszerzési e|járásban kÜ|on információk fe|tüntetését e|őírni az
aján|atban, csak azt e||enőzi, hogy az ajánlatban fe|tÜntetett informácĺók nem mondanak-e
el|ent a Kbt. 73. 5 (4) bekezdés szerinti követe|ményeknek. Aján|attevőknek nyi|atkozatot ke||

benyújtaniuk arró|, hogy a fentebb hivatkozott fe|tételeknet előír.ásoknak megfe|e|nek (11. sz.

mel|ék|et).

Pest Meqvei Koľmánvhivata! Érdi Járási Hivatal Foolatkoztatási Főosztá|vl
Munkaüqvi Ellenőrzési osztálv
Cím: 1135 Budapest, Lehe| út 43-47.
Levé|cím: 1381 Budapest, Pf.: 1265.
E-mail : pestkh-mk@lab. hu
Telefon: (I) f79-4799
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Te|efon : +36-40-4f-4f-42 (kék szá m),

NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága
Ügyré|szolgá|at: 1134 Budapest Dózsa György út 128-130,
Telefon : +36-I-4f7 -3200
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1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
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Tel.: 112249-100
Fax:7ĺ2249-f6f
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Telefonszá m : 06- 1 -795- 1 000 Ügyfé|szo|gá |at te|efon : 06-1 -795-641 1
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(TERVEZET)

mely |étĘött egyrészrő| a

cím:

cégjegyzékszám:

adószám:

képvise|i: (továbbiakban Megrendelő),

másrészrő| a

cím:

cégjegyzékszám:

adószám:

képvise|i: (a továbbiakban : Vállalkozó)

(a továbbiakban együtt: Fe|ek) között az a|u|írott he|yen és időben az a|ábbi fe|téte|ekke|:

Preambulum

Fe|ek rögziltik, hogy Megrende|ő a kilzbeszenésekrő| sző|ő fol5. évi CXLilI. toľvény (a továbbiakban:

Kbt.) ffi. része a|apján nyí|t (Kbt. 113. s (1) bek. szerinti) közbeszerzési e|járást fo|ytatott |e

,Vá|la|kozási szerződés keretében Józsefuáros karácsonyĺ fe|dísziltése és díszkivi|ágítása,,e|nevezésse|.

Az e|járásban nem lehetett részaján|atot tenni, így a szerződés a te|jes beszezési tárgyra és

mennyiségre vonatkozik. 
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Az e|járás nyertese Vá||a|kozó |ett, akive| Megrende|ő - a Kbt. rende|kezéseinek megfe|e|ően - az

a|ábbi szeződést köti.

Fe|ek rögzítit hogy a Megrende|ő a 2013. évi V. toľvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. 5 (1) bekezdés7.)

pontja a|apján szerződő hatóságnak minősril.

I. A szerződés tárgya

1. Megrendelő a je|en szerződés a|áír.ásáva| megrende|i Vál|a|kozótól a je|en szeződésben i||. a

kozbeszerzési e|járás iratanyagában (kü|önösen műszaki |eírás) rögzített fe|adatok elvégzését je|en

szeződés és a közbeszezési e|járás iratai, továbbá a hatá|yos jogszabá|yok, a beszezendő

közszo|gá|tatói e|őírások szerinti módon, tafta|ommal és mennyiségben, eredményfe|elősségge|.

2' Fe|ek rogzítik, hogy Vá||a|kozó köte|ezettsége a közbeszezési műszaki |eírásban meghatározott új

d íszkivi|ágítási elemek beszerzése és Megrendelő tu|ajdonába adása.

3. A teljesítés során a Vá||a|kozó á|ta| ellátandó feladatok részletezését és te|jesĺtési határidejeit a

közbeszerzési e|járás iratanyaga tafta|mazza azza|, hogy Megrendelő kifejezetten tájékoztatja a

Vá||alkozót arról, hogy:

a) az egyes he|yszíneken más-más fe|adatokat ke|| megva|ósítani,

b) Megrende|ő a Vá||a|koző részére a fe|hÍvásban, i||. a műszaki leírásban rögzített

vagyontárgyakat biztosítja a szeęődés te|jesiltéséhez, melyet a te|jesítéskor a

Vá||aIkozó köteles rende|tetésszerű használatra aIka|mas á|lapotban visszaszolgáltatni

a Megrende|őnek - káftérítési fe|e|ősség me||ett,

c) egyéb szükséges elemeket (akár a Megrende|ő tu|ajdgnába kerü|net akár nem) a

Vá ||aIkozónak ke|| biztosítania.

4, Vá||alkozó a megrende|ést elfogadja.

5. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a fentĺ feladatokat a Vá||a|kozónak, mint a fenti fe|adatokat

rendszeresen, üz|etkörében végzően el|átó szemé|ytől e|várható fokozott gondosság me||ett kel|

e||átnia, eredményfele|ősséggel.

6. Felek rögzítit hogy Vál|a|kozó a fe|adat e||átása során az ajánlatában fog|a|tak és Kbt. szabá|yainak

megfelelően a|vá||alkozó(k) (Ptk. szerint közreműködők) igénybevéte|ére jogosu|t, akként, hogy a

Vá||a|kozó az igénybe vett a|vá||a|kozó(k)éft úgy fe|e|, mintha a munkát maga végezte vo|na. Nem

jogszerű igénybevéte| esetén fele| mindazon károkéft is, me|y e né|kü| nem következett vo|na be'

7. Fe|ek a szerződés tárgyát jogi|ag oszthatat|annak tekintik.
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III. A felek jogai és kötelezettségei

1. Vá||a|kozó kote|es minden je|en szeaődésben meghatározott tevékenysĄ;e során a mindenkor

hatá|yos va|amennyi magyar, Európai Uniós jogszabá|y, egyéb rende|kezés, továbbá a szakmai

szabá|yok betartására.

f. Vá||a|kozó tevékenységét az e|őíľtakhoz képest 1. osztá|yú minőségben ke||, hogy megva|ósltsa

(te|jesítse), az e|őírt határidőkon (időtartamon) be|ri|. Az egyes fe|adatokra vonatkozó határidőket a

közbeszezési e|járás iratanyaga tarta|mazza. Az ott rögzített határidők szigor(l, (fix) határidők,

melynek tarta|máva| a fe|ek tisztában vannak. 1. osztá|yú te|jesiltés a|att Felek az el|átandó

szo|gáltatás je|en szeződésben ill. műszaki leírásban fog|a|taknak megfele|ő hiány-, és

hibamentességét éľtik.

3. Vá||a|kozó tevékenysége során nem séftheti a Megrende|ő jóhírnevét, azt köte|es fo|yamatosan

megőrizni a tevékenysége e||átása során.

4. Vá||a|kozó és közreműködője o|yan tevékenység e||átását nem vá|la|hatja, ame|y séftheti, vagy

veszé|yeztetheti a Megrende|őve| szembenije|en szeződésben fog|a|t kote|ezettségei te|jesiltését.

5. A Vál|aIkozó a szerződés te|jesítésekor köte|es a szo|gá|tatásra vonatkozó va|amennyi iratot,

dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a Megrende|őnek.

6. Vá|la|kozó kote|es fo|yamatos kapcso|atot taftani a Megrende|őve|, fe|kérés esetén beszámo|ni saját

tevékenysé gérő|, sza kma i m ű ködésérő|.

7. Megrende|ő köte|es a Vá||a|kozó rende|kezésére bocsátani a je|en szeződésben rögziltett feladat

e||átásához szükséges adatokat, iratokat, i nformációkat.

8. Megrende|ő a szo|gá|tatássa| kapcso|atban Vá||a|kozónak biztosítja a közbeszezési e|járás

iratanyagában rogzített díszÍLőe|emeket, azza|, hogy minden további szükséges fe|téte| biztosítása

Vá | |a I kozó köte|ezettsége.

9. A Megrende|ő á|ta| biztosított díszĺtőe|em tu|ajdonjoga az átadással (birtokbaadássa|) nem vá|tozik

meg. Amennyiben a Vá||a|kozó a je|en szerződés szerĺnt nem tudja bármely díszÍtőe|emet,

rendeltetésszerű haszná|atra a|ka|mas módon visszaszo|gá|tatni, köte|es megtéríteni - a felszó|ĺtás

kézhezvéte|ét kovető 15 napon be|ü| - annak átadáskori piaci éftékét.

10. Vá||a|kozó fe|e|őssége az átadott díszítőe|emek e||enőrzése, és az e|őírások szerinti fe|tljítása azza|,

hogy csak a biztonságosan fe|haszná|ható e|emek szere|hetőek fe|.

11. A meg|évő dísaĺi|ágítási e|emek átvéte|e és he|yszínre szá||iltása a 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6.

szám a|atti raktárbó| a Vá||a|kozó fe|adata. Az átadás-átvéte|rő| (annak pontos időpontjáró|) a fe|ek

egyeztetnek' Fentiek megfe|e|ően alkaImazandóak a visszaszo|gáltatásra is.

12. Megrende|ő biztosítja a műszaki |eírásban rögzített 1 db. fenyőfát (Hoĺváth Mihá|y téri). Annak

fe|á|lĺtása, fe|díszĺtése, rögzíLése és majdani e|bontása és fe|darabo|ása a Vá||aIkozó fe|adata azza|,

hogy a faanyag a Megrende|ő tu|ajdona ' Fłz egyéb fenyőfák biztosítása a Válla|kozó fe|adata.
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13. A vá||a|kozó á|ta| beszezendő és üzembe helyezendő eszközök csak |egá|is forrásbó| származhatnat

melyet Megrende|ő kérésére igazo|ni ke|l.

L4. A ke|etkezett hul|adék e|szá||í|ására a Vá||a|kozó köte|es, aki köte|es ezt a Megrendelő fe|é igazo|ni.

15. Vá||a|kozó kote|es a munkaterületet megfele|ően e|kerĺteni akként, hogy az csak a szÜkségeshez

képest |egkevesebb terü|eten és időben kor|átozza a köz|ekedést. A szĹikséges forga|ome|terelési

fe|adatok e||átásáéĺt, i||etve az azok nem szeződés-, vagy jogszabályszerű tefesÍtésébő| eredő

hátrá nyos jog következményekért a Vá | |a I kozó felel.

16. Vá||a|kozó csak a jogszabá|yi feltéte|eknek megfe|e|ő, szabványos, megfe|e|ő tanúsítványokka|

rende|kező termékekke| teljesíthet a szolgá|tatás nyújtása során.

17. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a műszaki |eírásban téte|esen rogzÍLett, a jelen szenődés a|apján a

Vá||a|kozó á|ta| biztosított (beszezendő) eszközök az e|ső 70o/o-oS részszám|árő| szó|ó

te|jesítésigazo|ás kibocsátása napján je|en szeződés a|apján a Megrendelő tu|ajdonába mennek át. A

vál|a|kozói dfr véte|árat te|jes méľtékben tafta|mazza.

18. Vá||a|kozó köte|es naprakészen építési nap|ó vezetésére, továbbá a fe|e|ős műszaki vezetői fe|adatok

biztosĺtására.

19. Vá||a|kozó köte|es a Megrende|ő műszaki e||enőréve| egyÜttműkodni és annak utasításait betartani.

f0. AE. elemek (díszÍtőe|emek) felszere|ése, beüzeme|ése, üzeme|és közbeni e||enőĺzése, 24 órás

karbantaľtási ügyelet biztosiltása, a hibák kijavítása, hibás elemek pót|ása, az eszközok 2018. január

6-én éjfélkor történő kikapcso|ása és az időjárástó| függően 2018. január 31. napjáig, a 1084

Budapest, Déri Miksa u. 6. szám alatti raktárba visszaszá||íLasa a Vá||a|kozó köte|ezettségét képezik.

21. Válla|kozó köte|es a - bekapcso|ás e|őtt - műszaki dokumentáció összeál|ítására és

Megrende|őnek töfténő átadására (e|eKronikus és papír a|apú formátumban, 1-1 pé|dányban), ami

taľtaImazza különösen a megva|ósu|ási tervet, a felhaszná|t anyagok műbizony|atait, mérési

jegyzőkonyvet FMV-nyi|atkozatot kiviteIezői megfele|őségi nyiIatkozatot. Ennek hiányában az

eszközök nem he|yezhetőek feszültség a|á.

22. Vá|la|kozó nem fe|e| a neki fe| nem róhatóan, harmadik szemé|y álta| a díszítőelemekben okozott

károkéft. Fe|e| a Vá||a|kozó a díszítőe|emekben az ő tevékenysége Vagy mu|asztása okán

bekövetkezett va |a men nyi ká réft .

23. Vá||a|kozó köte|es a Megrende|ő tu|ajdonába á||ó vagy kerülő díszítőe|emek vonatkozásában az

átadás-átvéte| során téte|es hibajegyzék és a következő idényre vonatkozó karbantaftási, pót|ási

javas|atok írásban tofténő rögzítésére és átadására.

24. Yá||a|koző fe|e| a tevékenysége vagy mu|asztása miatt akár a Megrende|őre, akár harmadik

szemé|yekre háram|ó valamennyi kárért.

25. Vá||alkozó köte|es Megrendelőt haladékta|anu| mentesítenĺ minden o|yan követe|és a|ó|, melyet

Vá||aIkozó tevékenységéve|, vagy mu|asztásávaI osszefüggésben harmadik szemé|yek Megrende|ővel

szemben éruényesítenek.
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26. Vá||a|kozó nem fe|e| a Megrende|ő álta| szo|gáltatott eszközöt anyagok vonatkozásában az ezek

hibájábó|' hiányosságábó| eredő, a Megrende|őre, ill. harmadik személyekre háram|ó károkért. Kivételt

képeznek ez a|ó| azon részek, me|yeket a je|en szerződés a|apján Vá||a|kozónak kel|ett e||enőriznie,

kicseré|nie, fe|újítania, Vagy a hiányýhibát egyébként észle|nie ke||ett vo|na.

f7.Vá||a|koző köteles tevékenysége megkezdése e|őtt (kihe|yezés, kiépítes) a szrikséges közmű-

egyeztetéseket |efo|ytatni. Vá||a|kozó köte|es határidőben megfizetni a szo|gá|tatássa| kapcso|atban

fe|merü|ő va|amennyi kö|tséget, dfiat (kü|önosen: ELMŰ-fe|é: e|ektromos energia/áramfe|haszná|ás

díja, BDK-fe|é: munkavéde|mi oktatás díja, osz|opbér|eti dff, terü|etfog|a|ássa|, engedélyezésse|

kapcsolatban felmerü|ő költségek) és ezt Megrende|ő fe|é igazo|ni.

28. Bármi|yen, a szerződésszerű te|jesÍtést veszé|yeztető akadá|yoztatást, (ide értve a késede|met is)

Vá||a|kozónak ha|adékta|anu| je|eznie ke|| Megrende|ő fe|é, i||etve a késede|em e|hárĺtása érdekében

minden tő|e e|várható intézkedést ha|adékta|anul meg ke|| tennie. A tájékoztatás e|mu|asďásábő|

eredő károkért Vá||a|kozó teljes káftérítési fe|e|ősségge| taĺtozik.

29. Megrende|ő jogosult a Vá||a|kozónak utasítást adni a fe|adat e||átása tekintetében, azonban az adott

utasítás nem teheti a szo|gá|tatást terhesebbé. Ha a Megrende|ő cé|szerűt|en vagy szakszerűt|en

utasítást ad, a Vá||alkozó köte|es őt erre figye|meztetni. Ha a Megrende|ő a figye|meztetés e||enére

utasítását fenntartja, a Válla|koző a szerződéstő| e|á||hat vagy a fe|adatot a Megrende|ő utasĺtásai

szerint, a megrende|ő kockázatára e|láthatja. A Vá||a|kozó kote|es megtagadni az utasítás te|jesĺtését

ha annak végrehajtása jogszabá|y Vagy hatósági határozat megséftéséhez vezetne, Vagy

veszé|yeztetné mások személyét Vagy Vagyonát. Vál|alkozó szükég esetén konzu|tációt kezdeményez

Megrendelőné| a feladat te|jesÍtésének egyeztetése érdekében. Ezen köte|ezettség te|jesĺtésének

elmaradása a Vá||a|kozó terhére esik.

30. Megrende|ő jogosu|t a Vá||a|kozó tevékenységét e|lenőrizni, valamint szÜkség esetén tájékoztatást

kérni. A tájékoztatás kérés keretében a Vá||a|kozó köte|es a kéń tájékoztatást megadni 5 munkanapon

be|ü| (kivéve, ha a tájékoztatás, i||. az érintett fe|adat je||egébő|, vagy je|en szerződésbő| más nem

kovetkezik), szükség esetén a te|jesĺtésse| kapcso|atban a Megrende|őt kérés né|kü| tájékoztatni. Az

e||enőrzés e|mu|asztása Vagy nem megfe|elő e||átsa nem mentesíti Vál|a|kozőt a szerződésszegés

jog következményeĺtő|.

31. Fe|ek rögzítik, hogy Megrendelő a teljesiltést műszaki e||enőr bevonásávaI e|lenőzi.

32. A te|jesÍtés he|yei: Budapest, VIII. kerü|et

a) Budapest, VIII. kerület Mikszáth tér

b) Budapest, VIII' kerrj|et Horuáth Mihá|y tér

c) Budapest, VIII' kerÜ|et Lőrinc pap tér

d) Budapest, VIII. kerület József kĺt. B|aha Lujza tér és Üllői út kozötti szakasz

e) Budapest, VIII. kerÜ|et Baross u. József korút és azorca1tér közotti szakasza

Đ Budapest, VilI. kerÜ|et Reviczky utca,



g) Budapest, VilI. kerü|et Mátyás tér

h) Budapest, VIII. kerü|et Ká|vária tér

i) Budapest VIII. kerület Szabó Eruin tér

j) Budapest, VIII. kerrilet Te|eki tér,

k) Budapest, VIII. kerÜlet Go|gota tér

|) Budapest, Vm. kerri|et Déri Miksa u. 6. (vagyontárgyak bińokbaadása

vonatkozásában)

33. Fenti vál|alkozói kote|ezettségek bárme|y módon va|ó megszegése, me|y a szolgá|tatás szerződésszeríj

te|jesiltését kizáąa, vagy veszé|yezteti, sú|yos szerződésszegésnek minősÜ|.

IV. VálIaIkozői díj, fizetési feltételek

1. Vá||a|kozót je|en szeaődés szerinti tevékenységek e||átásáéft vá||a|kozói díj i||eti meg. A vál|a|kozói dff

mértéke: .....'...rt+Áfa , azaz .'... forint+áfa.

f, A fenti df magában foglalja kÜ|önösen a Megrende|ő tu|ajdonába kerü|ő vagyontárgyak e||enéftékét is'

3. A vá||a|kozói díj magába fog|a|ja Vá||a|kozó fe|adat-el|átáshoz szÜkéges va|amennyi kö|tségét és

kiadását. Válla|kozó a tevékenysége e|látása során a fenti pontban meghatározottakon tú| semmiféle

további díjazást, osszeget, stb. nem követe|het, kivéve a késede|mi kamatot.

4. Megrende|ő az e||enszo|gá|tatást saját forrásbó| biztosítja'

5. A szerződéskötés, a szám|ázás és a kifizetések pénzneme: HUF.

6. Megrendelő e|ő|eget nem fizet.

7. Vá||a|kozó egy részszám|a és egy végszám|a benyújtására jogosu|t.

8. A részszám|a a Hoľváth Mihá|y téren kihe|yezendő nagy fenyőfa fe|díszítését követően á||ítható ki az

addig (2017. december 9.) napjáig e||átandó fe|adatok Vá||a|kozói te|jesítését követően,

te|jesítésigazo|ás biľtokában. A részszámla mértéke a te|jes nettó vá||a|kozői díj70o/o-a'

9. Végszám|a benyújtására a szerződésszerűen igazo|t te|jesítést követően jogosu|t Vá||a|kozó. A

végszám|a météke a te|jes nettó vál|a|kozői díj 30o/oa.

10. A kifizetések módja átuta|ás.

11. A szám|ák kifizetésének fe|téte|e az Aft. 36/A. $-ban fog|a|tak te|jesülése.

12. Megrende|ő a vá||a|kozói díjataz igazo|t szerződésszerű te|jesítést követően kiá||iltott szám|a ellenében,

átuta|ássa|, forintban (HUF) te|jesíti 30 napos fizetési határidő me||ett, a Kbt. 135. 5 (1), (6)' és (11),

továbbá a 2013. évi V. töruény 6:130.$ (1-(2) bek. rende|kezései a|apján.

13. Késedelmes fizetés esetén a Megrende|ő, mint szerződő hatóság köte|es 2013' éviV. toĺvény 6:155. $

szerinti késede|mi kamatot és a külön jogszabá|yban meghatározott kö|tségáta|ányt megfizetni.
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14. Fe|ek rogzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárő|ag a je|en szeződésnek és a hatá|yos

jogszabá|yoknak megfe|elő számla és me||ék|etei Megrende|ő á|taIi kézhezvéte|e eredményez.

V.A sze rződést biztosító meI lékkötelezettségek

Vá||alkozó meghiúsu|ási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, ame|yéft a Vá||a|kozó fe|e|ős

(Ptk. 6:186.$), a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsu|ási kötbér a|apja a szerződés szerinti

nettó vá||alkozói díj, mértéke a kötbéra|ap 20 o/o-a.

Vá||a|kozót az o|yan okbó|, ame|yét fe|e|ős (Ptk.6:186.5), a je|en szeződésben meghatározott

bárme|y köte|ezettségének (kivéve karbantaľtási Ügye|ette| kapcso|atban a következő pontban fogla|t

köte|ezettség késedelme), fe|adatának késede|mes te|jesítése esetén (á|ta|ános) késede|mi kotbér-

fizetési köte|ezettség terhe|i. A késede|mi kötbér méftéke '.'.....-Ft/nap,

(... ....... forint/nap) minden késedelmes naptári napra. Ezen kötbér esetében az 5

napot megha|adó késede|em esetén Megrende|ő jogosult a szeződést azonna|i hatá||ya|

fe|mondani/e|á||ni, me|y okán Vá|la|kozó a meghirisu|ási kotbérfizetésre |esz köte|ezett.

VállaIkozó amennyiben o|yan okbó|, ame|yéft fe|e|ős (Ptk. 6:186.$), a je|en szeződésben

meghatározott 24 őrás karbantaĺtási ügye|et során meghatározott 24 őrán be|Ü|ĺ hibajavítás

megkezdésére, kel|ékek pót|ására irányadó köte|ezettségéve| késede|embe esik, karbantaftási

késede|mi kötbér megfizetésére köte|es. A késede|mi kötbér mértéke ..'....'.'.-Ft/nap,

( ... ...... . forint/nap) minden késede|mes naptárĺ napra. Ezen kotbér esetében az 5 napot

meghaladó késede|em esetén Megrende|ő jogosu|t a szerződést azonna|i hatá||ya| fe|mondani/e|á||ni,

me|y okán Vá||a|kozó a meghiúsu|ási kötbérfizetésre |esz kote|ezett.

Szeęődő Fe|ek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem érinti Megrende|őnek azt a jogát hogy a

kötbéren fe| Ü |i ká rát éľvényesĺtse Vá | |a I kozóva I szemben.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a kötbéft a Megrende|ő a Megrende|őve| írásbe|i felszó|ítás ritján

érvényesĺti. Amennyiben a Vá||a|koző az írásbe|i fe|szó|ítás kézhezvéte|étől számított 3 munkanap a|att

magát nem menti ki (érdemi indok|ássa| és azt. a|átámasztó bizonyítékokka|), akkor a

kötbérkövete|ést, mint elismert követe|ést ke|| nyi|vántaftani és így az beszámíthatóvá vá|it a Kbt.

135.5 (6) bek. szerinti fe|téte|ek teljesü|ése esetén.

Fe|ek rögzítĺt hogy Vá|la lkozó ke||ékszavatosság terhe|i.

vI. A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése

4.

5.
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Jelen szeződést a fe|ek a te|jesÍtésig kötik azza|, hogy az egyes te|jesítési határidőket il|. te|jesĺtési

ĺdőszakokat a közbeszezési műszaki |eĺrás tafta|mazza azza|, hogy Vá||a|kozó a szeęődést koteles

maradékta|anu| 2018. 01. 31. napjáig te|jesíteni.

Szeęődő Fe|ek rögzítit hogy je|en szeaődés csak a Kbt. fe|tételeinek (141.5) te|jesülése esetén,

írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szeĺződés - a|akzerű szeződésmodosítás né|kÜl -
módosu| az a|ábbi esetekben :

a) fe|ek közhiteles nyilvántańásban fogla|t adatainak módosu|ása esetén a
nyi |vá nta rtásba bejegyzés na pjáva |,

b) fe|ek kapcso|attaftóira, te|jesítésigazo|ó szemé|yére vonatkozó adatok módosu|ása

esetén a másik félhez tett köz|és kézhezvéte|ének napjáva|,

c) amennyiben a Kbt' ezt nem zár1aki.

Fe|ek rögzítik, hogy semmis a szeződés módosítása, ha az arra irányu|, hogy a Vá||alkozót

mentesítsék az o|yan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei -

ide nem éftve a fe|mondás vagy e|á|lás jogának gyakor|ását - a|ka|mazása a|ó|, amelyért fe|e|ős

(illetve fe|e|ős |enne), vagy ame|y arra irányu|, hogy Megrendelő átvá||a|jon a Vá||a|kozót terhe|ő

több|etmunkakö|tségeket vagy indoko|atlanu| egyéb, a szerződés a|apján a Vá||a|kozót terhe|ő

kockázatokat. E körben kijelenti Válla|kozó, hogy a kockázatokat felméfte és azt a jelen szeződésben

fog la |t e| lenszo|gá |tatásban te|jes körűen érvényesĺĽette'

Fe|ek a fentiek okán az indok|ás né|kü|i e|ál|ás (felmondás) jogát kizárják'

Felek rogzítit hogy a je|en szeaődésben sú|yos szerződésszegésként nevesített vagy egyéb súlyos

szerződésszegések a sére|met szenvedett fé| o|da|áró| az érdekmú|ást öná||óan és kétséget kizárólag

bizonyítját í9y a sére|met szenvedett fé| jogosu|t a szerzódés azonna|i hatá||yal töfténő felmondására.

I |yen sú |yos szerződésszeg ésnek m i nős Ü l Vá | | a I kozó r észérő| kü |önösen :

a) a szerződésben rögziltett fe|adatok esetében bizonyĺthatóan Vá||alkozó hibájábó|

történt mulasztás,

b) ha a szerződésben rögziltett esetekben a Megrende|ő á|tal tett észrevéte|eket,

utasiltásokat a Vál|a|kozó saját hibájából töfténő figyelmen kívri| hagyja,

c) Vá||a|kozó olyan tevékenységet Vagy mu|asäást tanúsilt, me|y a Megrende|ő

jóh írnevét sérti vagy veszélyezteti.

d) tevékenységéve| vagy mu|asztásáva| a Megrende|őnek vagy harmadik személynek

káft okoz,

e) Vá||a|kozó e||en jogerősen fe|számo|ási e|járás indul, vagy vége|számo|ási kére|met

nyújt be,

fl) adószámát fe|fiiggesztik,

g) tevékenységét - a szerzódés te|jesiltését - |ega|ább 3 napra felfüggeszti,

4.

5.
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h) amennyiben bárme|y a Kbt. álta| előílt köte|ezettségét - kivéve ha ahhoz más

jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kogens jogszabá|y - a Vá|lalkozó megszegi,

kü|önösen a 138.$ megséftése esetén.

7. Ilyen sú|yos szeĺződésszegésnek minősül Megrendelő részérő| kü|önösen:

a) ha Megrende|ő a fe|adat e||átásához szÜkséges adatokat |||' a szerződésben e|őílt

eszkozoket nem' Vagy nem te|jes korűen biztosítja Vá||a|kozó erre irányuló írásbe|i

felhÍvása e||enére sem.

b) ha Megrende|ő a szám|át megintés e||enére sem fizeti meg,

8. Szeződésszegés esetén bárme|y fé| köte|es fentiekben rĘzített fe|mondási/e|á||ási jogának

gyakor|ása e|őtt a másik, szerződésszegő fé| figye|mét ír.ásban fe|hívni a szerződésszegés

megszĹintetésére, megfe|elő, |ega|ább 3 munkanapos (fizetés te|jesítéséné| 15 napos) határidő

me|lett. p'z. azonna|i hatá|yú fe|mondást tafta|mazó nyi|atkozatban hivatkozni ke|| a sú|yos

szerződésszegés tényére, és meg ke|| je|olni a sú|yos szerzódésszegés megá||apításának a|apjáu|

szo|gáló tényt' körü|ményt. Nem ke|| je|en pontot a|ka|mazni akkor, ha a szerződésszegés je||ege miatt

(pl.: e|mu|asztott szigorú határidő) nem |ehetséges.

9. Megrendelő köteles a szerződés fe|mondani a Kbt-ben meghatározottak szerint, amennyiben:

a) Vá||alkozóban kozvetetten vagy közvet|enti| 250lo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést

szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy személyes joga szerint jogképes szeruezet,

amely tekintetében fenná|| a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) a|pontjában

meg hatá rozott fe|téte|;

b) Vá||a|kozó közvetetten Vagy közvetlenü| Lío/o-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést

szerez valame|y o|yan jogi személyben Vagy szemé|yes joga szerint jogképes

szeruezetben, ame|y tekintetében fenná|| a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb)

a lpontjában meghatározott fe|téte|.

c) Ennek érdekében a szerződés teljesítésének te|jes időtaftama a|att Vá|lalkozó

tu|ajdonosi szerkezetét Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a 1a3. 5 (3)

bekezdése szeri nti ügy|etekrő| Megrende|őt ha|adékta|anu| éftesíti.

10. Megrende|ő a szenődést fe|mondhatja (attó| elláthat) ha:

a) fe|tét|enül szükséges a szeęődés o|yan |ényeges módosi!|ása, ame|y esetében a Kbt.

141. 5 a|apján új közbeszezési eljárást ke|| |efo|ytatni;

b) Vá||alkozó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban fog|a|tak betaftását Vagy a Vá|la|kozó

szemé|yében éruényesen o|yan jogutódlás következett be, ame|y nem fe|e| meg a

Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 25B. cikke a|apján a kozbeszerzés szabá|yainak megszegése miatt

köte|ezettségszegési e|járás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.

cikke a|apján indított e|járásban kimondta, hogy az Európai Unió jogábó| eredő

:
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va|ame|y köte|ezettség tekintetében kötelezettségszegés töftént, és a bíróság á|ta|

megá||apított jogsétés miatt a szerződés nem semmis.

A szeződés bárme|y okbó| va|ó megszĹĺnése esetén a Vá||a|kozó a birtokában |évő, a Megrende|ő álta|

átadott dokumentumokat, Megrende|ői ingóságokat a te|jesÍtésse| egy időben, Vagy a szerződés

bármely okbó| tofténő megszűnését kovető 3 napon be|ü| átadja a Megrende|ő részére iratjegyzékke|

együtt, jegyzőkönyv fe|véte|e me||ett. Vá||a|kozó je|en szeződéssel vég|egesen és visszavonhatat|anu|

hozzájáru| ahhoz, hogy fenti kote|ezettsége szerződésszerű nem, Vagy késedelmes/hiányos te|jesítése

esetén a Megrende|ő az ingőságokat akár jogos önhata|omma| is biftokba Vegye' továbbá Válla|kozó

lemond a je|en szeződésse| vég|egesen és visszavonhatat|anu| a Megrende|őve| szembeni va|amennyi

biftolołéde|mi jogáról a fenti körben.

A szeződésszegő Fél te|jes körű káftérítési fe|e|őssegge| taftozik az á|ta|a szeĺződésszegésse| a másik

félnek, il|etve harmadik személynek okozott káréft.

Szeęődő Fe|ek je|en vá||a|kozási szerződés - bármely okból tofténő - megszűnése esetén köte|esek

te|jes korĹíen e|számo|ni egymással, be|eéftve az eset|eges káftérÍtési és kötbérigényeket is.

VII. Felek képviseletében e|járó személyek

1. Vá||a|kozó fe|adatát Megrende|őve| fo|yamatosan egyeztetve köteles e|látni.

2. Fe|ek jognyi|atkozataikat kizáró|ag írásban, az áwéte| he|yét és idejét azonosítható módon igazo|ó

módon tehetik meg éruényesen. A Fe|ek a fentieken éftik a fax és az e|ektronikus |eve|ezés (e-mai|)

formáját is.

3. A Fe|ek a Szerződésben fog|a|tak te|jesĺtésének e|ősegítése érdekében az a|ábbi szemé|yeket jelo|ik

meg ka pcsolatta rtóként.

Fe|ek tudomásul veszik, hogy egymáshoz címzett jognyi|atkozatokat hatá|yosan csak a fenti pontban

megje|ö|t személ|ye| közö|heti t iI letve részére továbbíthatjá k.

Amennyiben fentiekben meghatározott, Fe|ek képvise|etében eljáró szemé|yek megvá|toznak, erről

Fe|ek írásban köte|esek éftesÍteni egymást.

t2..
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VIII. Titoktaftás

Fe|ek kije|entit hogy minden o|yan adatot, tényt, információt me|y je|en szeĺződés keretein be|ü| a

másik fé||el kapcsolatban a tudomásukra jut titokként keze|nek, kivéve me|ynek nyi|vánosságra

hozata|át jogszabá|y e|őírja.

Vá||a|kozó kote|es mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik szemé|yek álta| a

Megrendelőve| szemben érvényesített va|amennyi kár, i||. igény vonatkozásában. Erre nézve az Y.

fejezet vonatkozó pontjainak rende|kezési megfe|elően irányadók.

A titoktaľtási köte|ezettség megszegésébő| eredő káréft az ezért fe|e|ős fé| kártérítési kote|ezettséggel

taftozik. E körben a Megrende|őt éľt kár vonatkozásában a je|en szerződés kotbérekre vonatkozó

szabá|yai megfe|e|ően aIkaImazandóak.

Fe|ek titoktartásĺ kötelezettsége kiterjed a munkavá||a|óikra, va|ame|y po|gári jogi szerződés a|apján

munkavégzésre irányu|ó jogviszony, Vagy más jogviszony a|apján a fé||e| kapcso|atban |évő egyéb

szemé|yekre, közreműkodőikre is. Ezen szemé|yek magatartásáért a titoktartási köte|ezettség

viszony|atában az érintett Fé|, mint saját magataftásáért fe|e|.

A szerződő Felek tudomásu| veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti i||etékes e||enőrző

szeruezetek fe|adat. és hatáskörüknek megfele|ően jelen szeződés a|apjáu| szo|gá|ó kozbeszezési

e|járást és jelen szerződés teljesítését el|enőrizhetĺt résztikre a jogszabá|y szerinti információ

megadása üz|eti titokra va|ó hivatkozással nem tagadható meg.

Az i||etékes el|enőrző szeruezetek e||enőzése, he|yszíni vizsgá|ata esetén Válla|kozó kote|es minden

segítséget Megrende|ő részére megadni, a he|yszíni vizsgá|aton jelen |enni az e||enőrzés hatékonysága

és Megrendelő köte|ezettségei nek megfe|e|ő te|jesítése érdekében.

Fe|ek kifejezetten rögzítĺt hogy tudomásuk van arról, hogy Megrende|ő köte|es a Közbeszezési

Hatóságnak bejelenteni, ha

a) Vá||a|kozó szerződéses köte|ezettségét sú|yosan megszegte és ez a szeződés

fe|mondásához vagy e|á|láshoz, káftérĺtés kovete|éséhez vagY a szerződés a|apján

aIkaImazható egyéb jogkövetkezmény éruényesĺtéséhez vezetett, va|amint ha

Vá||aIkozó o|yan magataftásáva|, ame|yéft fe|e|ős, részben Vagy egészben a

szerződés |ehetet|enülését okozta. A beje|entésnek tafta|maznia ke|| a

szeęődésszegés leírását az annak a|apján a|ka|mazott jogkövetkezményt, valamint

hogy a szerződő fé| a szerződésszegést e|ismeľte-e, Vagy sor kerÜ|t-e arra

vonatkozóan perindításra.

b) Válla|kozó szerződéses kote|ezettségének jogerős bírósági határozatban megá||apított

megszegése esetén a szerződésszegés tényét, |eírását, |ényeges je||emzőit, be|eértveo
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1.
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6.

azt is, ha a szerződésszegés a szerződés fe|mondásához vagy a szeződéstő| va|ó

e|á||áshoz, káftérítés követe|éséhez vagY a szerződés a|apján a|kalmazható egyéb

szankció éruényesítéséhez vezetett, va|amint Vá||alkozó szerződő fé| o|yan

magataftásáva|, ame|yéft fe|elős, (részben Vagy egészben) a szerződés

|ehetetlen ü lését okozta.

Fe|ek fenti körben megá||apodnak abban, hogy Vá|lalkozó nem jogosu|t a fenti adatok átadása miatt a

Megrende|ővel szemben semmifé|e igényt sem éľvényesíŁeni abban az esetben sem, ha bárme|y

átadott tény, vagy körtilmény utóbb nem bizonyu|na va|ósnat kivéve ha ezze| a Megrende|őnek az

adatok átadásának pi||anatában tényszerűen tisztában ke|lett |ennie (nem tartozik ide a hibás

jogszabá|y-éfte|mezésből vagy téves tényá||ás-érte|mezésbő| származő körü|mény, kivéve ha az a

Meg rende|őnek fe| róhatóa n következett be).

IX. Vegyes észárő ľendelkezések

Szerződő Felek k.rje|entik, hogy szeződéskötési képességük kor|átozás a|á nem esit ezért jelen

szerzódés megkotésének akadá|ya nem á|| fenn.

Szerződő Fe|ek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísér|ik peren kÍVti|i békés úton

rendezni, és csak ennek eredményte|ensége esetén forduInak bírosághoz.

Je|en szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a magyar jog, kü|önösen a Kbt., továbbá a Kbt.

á|ta| engedett körben a Ptk. rende|kezései, továbbá a kapcso|ódó jogszabá|yok vonatkozó

rende|kezései az irányadók.

Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bárme|y pontja kógens jogszabá|yba

titközne, Vagy a közbeszerzési e|járás kote|ező éruényű dokumentumának tafta|máva| e||entétes

|enne, akkor a szerződés fentieket séftő rende|kezése he|yébe - minden további jogcse|ekmény, így

kÜ|onosen a szerződés módosĺtása né|kül - a megsértett köte|ező érvényíi jogszabályi rende|kezés

vagy közbeszezésĺ dokumentumi rende|kezés kerü|' Fentieket ke|| megfe|elően a|ka|mazni akkor is, ha

va|amely kógens jogszabá|y akként rende|kezik, hogy valame|y rende|kezése a szerződés része (vagy

a szerződésben szövegszerűen szerepe|nie ke||) és azt szövegszerűen a szerződés nem tafta|mazza

(az adott rendelkezés a szerződésrészét képezi).

A szerződés és annak dokumentumainak nye|ve a magyar.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vál|alkozó nem fizethet, illetve számolhat e| a szeződés

te|jesítéséve| összefÜggésben o|yan ko|tségeket, ame|yek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb)

aIpontja szerinti feltéte|eknek nem megfe|elő társaság tekintetében merti|nek fe|, és ame|yek

Vá | |a I kozó adóköte|es jovede| mének csökkentésére a l ka I masa k.

Je|en szerződés me||ék|etét képezi (fizikailag nem csato|va) az eljárás iratanyaga'
34

7.

tłJ



8. Je|en szeződés ..'..... megegyező, eredeti pé|dányban késztj|t e|.

9. A szerződés a mindkét fél a|áír.ásra és köte|ezettségvá|la|ásra jogosu|t vezető tisztségviselőjének

(Vá | |a I kozóná | cégszerű) a |á írása esetén éľvényes.

10. Je|en szeződés az a|áírás napján |ép hatá|yba.

Fe|ek jelen szeződést - annak e|olvasását és érte|mezését követően - mint akaratukka| mindenben

egyezőt jóvá hagyó|a g a |á írtá k.

Megrende|ő Vá||aIkozó

Ellenjegyzem:

,hi
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1. számú mel|éklet

TARTALoM. És rnłrrEGYzÉK Az A'ÁNHTHoZ csAToLANDó IRAToK voNATKoásÁgnľ

o|daIszám

Taftalomjegyzék (fedő|apot vagy fe|o|vasó|apot követően) (1. sz. me||ék|et)

Fe|o|vasó|ap a Kbt. 66. 9 (5) bekezdése alapján (2lA.,flB' sz. me||ék|et)

Aján|ati nyi|atkozat a Kbt. 66. 5 (2), (a) és (6) bekezdése alapján (3. sz. me||ék|et)
(Eredeti, arra feljogosított személy(ek) által aláít nyilatkozat nyújtható
be.)

Nyi|atkozat a Kbt. 65. s (7) bekezdése a|apján a kapacitást nyújtó szeruezetekrő| (3.
sz. me||ék|et)

A kapacitásait rende|kezésre bocsátó szeruezet o|yan szeződéses Vagy
e|őszerződésben vá||a|t köte|ezettségvá||alását taľtaImazó okirat ame|y a|átámasĄa,
hogy a szerződés te|jesítéséhez szükséges erőforrások rende|kezésre á|lnak majd a
szerződés te|jesĺtésének időtaľtama alatt _ adott esetben

I. ALKALMASSAGGAL KAPCSOLATBAN
IGAzotAso x, öľ É I.eTRA'zo K

ELOTRT NYTLATKOATOKI

Nyi|atkozat a Kbt. 114. 5 (2) bekezdésében fog|a|takra vonatkozoan

(Ajá n lattevő vonatkozásá ba n) (4 l B, sz. me| |ék|et)

Nyi|atkozat a Kbt. 114. 5 (2) bekezdésében fog|a|takra vonatkozóan

(kapacitást nyújtó szeruezet) (4lC' sz. mellék|et)

I. FEJEZET: xrzÁnó oKoKKAL KAPCSoLATBAN ELőÍRT NYILATKozATotí
IGAzoúsoK
A fe|hÍvás megkÜ|déséné| nem régebbi nyi|atkozat a kizárő okok fenn nem á||ására
vonatkozóan aján|attevő, a|vál|a|kozó, kapacitást nyújtó szeruezet vonatkozásában
(4lA. sz' mel|ék|et)

Iv. FEJEZET: Az EuÁRÁsT MEGINoÍro FELHÍVÁSBAN ELóÍRT EGYÉB
NYI LATKo AT oK, IGAzo ńso K
Aján|attevő, kapacitást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosu|t, aján|atban csato|t
nyi|atkozatot, dokumentumot a|áíró képvise|őjének aláírási címpéldánya vagy
a!áírás mintaja.
Egyéni vál|aIkozó esetében Aján|atkérő e|fogadja bármely o|yan dokumentum
egyszerű máso|atának csato|ását, ame|y a|ka|mas a képvise|etre va|ó jogosu|tság
igazolására'

Aján|attevő vonatkozásában fo|yamatban |évő változásbejegyzési eljáľás esetén
az aján|athoz csato|andó a cégbírósághoz benyújtott vá|tozásbejegyzési kére|em és
az annak érkezésérő| a cégbíróság á|taI megkü|dött igazo|ás is.

Amennyiben aján|attevő vonatkozásában nincs fo|yamatban vá|tozásbejegyzési
e|járás, Ĺlgv kérjüt nem|eges tafta|mú változásbejegyzési nyi|atkozatot
szíveskedjenek az aján|at részeként benyújtani. (7. sz. me||éklet)
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A cégkivonatban nem szerep|ő köte|ezettségvá||a|ók esetében a cégjegyzésre
jogosu|t szemé|ytő| származő, aján|at aláírására vonatkozó (a meghata|mazott
a|áírását ĺs tafta|mazó) írásos meghata|mazás teljes bizonyító eĘĹĺ magánokiratba
foqlalva (5. sz' me|lék|et)
Aján|attevő nyilatkozata a Kbt. 73. 5 (4)-(5) bekezdéseiben fog|a|takra

(6. sz. me||ék|et)

Kozos aján|attevői megá||apodás (adott esetben)

Arazott ko|tségvetés (szerkeszthető excel formátumban is)

Iv. FEJEZET: ÜzLEľl TITKoT TARTALMAZó rnłrox (ADoTT ESETBEN)
Az üz|eti titkot tarta|maző, e|kri|önített ĺrathoz aján|attevő indoko|ást koteles csato|ni,
ame|yben rész|etesen a|átámasztja, hogy az adott információ Vagy adat
nyi|vánosságra hozata|a miéft és mi|yen módon okozna számára arányta|an sére|met
[Kbt.44. $ (1) bekezdés].

oná||ó
meIlék|etben

v. FEJEZET: A,z nrÁľuĺľevő ÁlľnI. BEcsAToLNI rÍvÁľr
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ az aján|athoz csato|ni ke|| a papír a|apú példány képo|vasó készÜ|ékke| készÜ|t CD-
re Vagy DVD-re ílt 1 db elektronikus pé|dányát, valamint .x|s kiterjesztésben az
á razott kö|tségvetéstl

Az aján|at minden o|yan o|da|át, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosiltást hajtottak végre, az
adott dokumentumot a|áíró szemé|y(ek)nek a módosításná| is kézjeggye| ke|| el|átni.

Ęs



TARTALoM. És rnnrrrcvzÉr A KBT. 69. s (4) BEKEzoÉse sZERINT grľvÚrrłNoo
IRAToK voNATKozÁsÁgłN

II. FEJEZET: uíiszerl, ILLEWE SZAKMAI ,ALKALMAssÁcełl
KAPCSO LATBAN E LOI RT NYI LATKOZATO t(, IGAZO LASO K
Ml. Az aján|attevő csato|ja a 3fLlf0t5. (X. 30.) Korm. rende|et 21. 5 (3)

bekezdés a) pontja a|apján az ajánlattéte|i felhívás megküldését megelőző 3 év
je|entősebb referenciáit a 3fllf0I5. (X. 30.) Korm. rende|et 23. 5 szerint
meghatározott formában igazo|va, me|y taĺta|mazza |ega|ább az alábbiakat:

. azel|enszolgá|tatás mennyisége;

. a te|jesítés idejét (év-hónap-nap pontosságga| fe|trintetett kezdési és
befejezési dátum megadásáva|);

. a teljesítés helyét;

. a teljesített munkák leír.ását;

. nyi|atkozni ke|l arró|, hogy a te|jesítés az e|őír.ásoknak és a szeződésnek
megfele|ően tortént-e.

(8. sz. me||ék|et)

vI. FEJEZET: Az a"lÁľuľľrvő Álľłl. BEcsAToLNI rÍvÁľľ
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ csatolni ke|| a papír alapú pé|dány képo|vasó készü|ékke| készü|t CD-re vagy
DVD-re ílt 1 db elektronikus pé|dányát!
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2,l, sz, melléklet

FELoLvAsóup

(öná!ló ajánlattéte| esetén)

1. Ajánlattevő

Név:

Székhe|y:

Telefon:

Fax:

E-mail:

2. Ajánlattétel tárgya: ,Jállalkozási szerződés keľetében Józsefváľos karácsonyi
feIdíszítése és díszkivilá9ítása''

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen

meg hataImazott képvise|ő a|á írása)

Ä

kl
U\

s-D

3. Ajánlat:

ÉrtéreÉsi szempont

1. Nettó aján|ati ár osszesen (HUF) .. HUF

f.

A késede|mi kotbér méftéke minden késede|mes naptári
napra (aján|ati e|em minimum éľtéke: 50.000.-Fýnap;
|egkedvezőbb szintje: 150.000.-Ft/nap) Ajánlatkérő az
50.000.-Ft/nap és a 150.000.-Ft/nap közötti megaján|ásokat
éftéke|i a köte|ezően e|őíft ajánlati e|em |evonásával).

50.000,-Ft/nap +

...,-Ft/nap

-...,-Ft/nap

3.

A késede|mi kotbér mértéke a 24 őrás karbantaftási rigye|et
esetében (aján|ati elem minimum éftéke: 10.000.-Ft/nap;
|egkedvezőbb szintje: 50.000.-Ft/nap) Aján|atkérő az
10.000.-Ft/nap és az 50.000'-Ft/nap kozötti megajánlásokat
éftéke|i a kote|ezően e|őíft aián|atĺ e|em levonásáva|).

10.000,-Ft/nap +

...,-Ftlnap

-...,-Ft/nap



2,2, sz, melléklet
FELoLvAsol.łp

(közös ajánlattéte| esetén)

1. Közös ajánlattevők
Név:

Székhe|y:

Té|efon:

Fax:

E-mail:

Vezető tag adatai (név, székhe|y):

Tagok adatai1 (név, székhe|y):

2. Ajánlattétel tárgya: ''Vál|alkozási szeződés keretében Józsefváros karácsonyi
feldíszÍtése és d íszkivi lágítása''

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

hrU\
{Ą

3. Ajánlat:

łjáń|atil

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) .. HUF

f.

A késedelmi kötbér méftéke minden késede|mes naptári
napra (aján|ati e|em minimum értéke: 50.000.-Fýnap;
|egkedvezőbb szintje: 150.000.-Ft/nap) Aján|atkérő az
50.000.-Ft/nap és a 150.000.-Ft/nap közötti megaján|ásokat
éftéke|i a kötelezően e|őírt aiánlati e|em levonásáva|).

50.000,-Ft/nap +

...,-Ft/nap

=...,-Ft/nap

3.

A késedelmi kotbér méftéke a 24 őrás karbantaftási ügye|et
esetében (aján|ati e|em minimum értéke: 10.000.-Ft/nap;
|egkedvezőbb szĺntje: 50.000.-Ft/nap) Aján|atkérő az
10.000.-Ftinap és az 50'000.-Ftlnap közötti megaján|ásokat
énékeli a köte|ezően e|őíľt aiánlati e|em levonásáva|).

10.000,-Ft/nap +

...,-Ft/nap

-...,-Ft/nap

1 Közös aján|attevők va|amennyĺ tagjára vonatkozóan kü|ön-kÜ|ön.



3, sz, melléklet
n,rÁľuĺr NYILATKoZAT2

A|u|írott mint (ajánIattevő
(AjánIattevőtmegnevezése) (aján|attevő székhe|ye),

nyilvántaľtó cé9bíróság neve), (Aján|attevő cégjegyzékszáma) nevében
köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t (tisztség megje|ö|ése), Józsefváros önkormányzata,
mint Aján|atkérő á|ta| ',Vállalkozási szeľződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése
és díszkivilágítása,'tárgyban megindí|ott kozbeszezési e|járássa| összefüggésben.

Nyi|atkozom a Kbt. 66. 5 (6) bekezdés a) pontja a|apján3, hogy a közbeszerzés tárgyának a|ábbiakban

meghatározott részeive| összefüggésben a|vá||aIkozó(ka)t veszek igénybea:

Nyi|atkozom a Kbt' 66. s (6) bekezdés b) pontja a|apjáns, hogy a szerződés te|jesítéséhez a fenti
pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert a|vá||a|kozókat

Veszem igénybe:

A Kbt. 66. 5 (2) és (a) bekezdései alapján nyi|atkozom, hogy aján|atunk az e|őzóekben meghatározott
- á|ta|unk te|jes körűen megismeft - dokumentumokon a|apszik.

' Közös aján |attéte| esetén, kÜ|ön-kÜlön szükséges benyrijtan i, ajá n |attevőnként'

" Kbt' 66. $ (6) bekezdés a) pont: Az aján|atkérő a kozbeszezési e|járást megindÍti fe|hívásban e|őírhatja, hogy az aján|atban, több
szakaszbó| á||ó e|járásban a részvéte|i je|entkezésben meg ke|| jelölni a közbeszezésnek azt a részét (részeit), amelynek
te|jesítéséhez az Ąán|attevő (részvéte|re je|entkezo) a|vá||a|kozót kíván igénybe venni.
oAmennyiben nem kíván igénybe venni' úgy írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni''

' Kbt. 66. $ (6) bekezdés b) pont: Az aján|atkérő a közbeszerzési eljárást megindÍto fe|hÍvásban e|őírhatja, hogy az aján|atban, több
szakaszbó| á|ló e|járásban a részvételi jeĺentkezésben meg ke|| je|ölni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az aján|at
vagy a részvéte|i je|entkezés benyújtásakor már ismeľt a|vá|ĺa|kozókat.
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A szeződésteruezetben rögzített, a tárgyi fe|adat ellátásához szükséges köte|ezettségeinket
maradékta|anuI te|jesítjĹik a Fe|o|vasólapon rogzített ár aIkaImazásával. Nyi|atkozunk, hogy
aján|atunkat az aján|ati kötottség beá|ltát kovetően az e|járást megindíto fe|hÍvásban megjelö|t
időpontig fen nta rtj uk.

Nyi|atkozom, hogy nyeftességünk esetén a je|en dokumentáció me||ék|etét képező szeaődéstervezet
megkötését válla|juk és azt a szerződésben fog|a|t a feltételekke| te|jesítjÜk.

Nyi|atkozom továbbá, hogy vá||aIkozásunk

tr a kis- és kozépvá|la|kozásokró|, fej|ődésük támogatásáró| sző|ő töruény
. szerint ....-vá||a|kozásnako minősü|/

tr nem taftozik a kis- és középvá|lalkozásokró|, fej|ődésĹik támogatásáró| szó|ó töruény hatá|ya

a|á7.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen

meghataImazott képvise|ő a|áírása)

6 mikro-, kis- vagy középvá|la|kozás a fOO4. évi )CC(IV. törvény meghatározásai szerint - a megfe|e|ő választ a
jogsza bá |y rende|kezéseĺnek ta nuI má n y ozását követően kérjük megadn i.
7 A nem a|ka|mazandó szövegrészt kérjÜk törölnĺ.

-í3



4l A. számú mel|ék|et

A|ulírott
a(z)

Nvrurrozłť
a kizárő okok vonatkozásába n

(székhe|y: .............'..'..) aján|attevő szeruezet
cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője a Józsefváros önkormányzata, mint Aján|atkérő á|tal

',Vállalkozási szerződés keretében Józseńráros karácsonyi feIdíszítése és díszkivilágítása''
tárgyban megindiltott közbeszezési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem a kizáró okok
vonatkozásában:

I.
Az á|ta|am képviselt szeruezet nem taľtozik a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjában
meghatározott kizáró okok hatá|ya a|á.

II.
Cégünt mint aján|attevő a szerződés teljesiitéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés 9)-
k);m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatá|ya alá eső a|vá||a|kozót/a|vál|alkozókat, i||etve
á|taIunk az alkaImasság igazo|ására igénybe vett más szeruezete(ke)t.

Iil.
A|u|írott aján|attevő nyi|atkozom, hogy cégemetg

szabá|yozott tőzsdén jegyzik l szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegyzit űgyĹlaz a|ábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásárő| sző|ő 2007. évi C)OcryI. törvény
3. 5 r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált va|amennyi tény|eges tu|ajdonosró|ll:

á||andó |akóhe|ye:

R- Közösajánlattételesetén,ajánlattevőnkéntkÜlön-kü!łinszĺikségesbenyújtani.
n 

,"nfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
10 

Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
11

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| sző|ó 2007. évi OOC&I. törvény 3. $ r)
ponťja szerint tény|eoes tuIajdonos:

ra) az a természetes szemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi személyiségge| nem rende|kező szervezetben kozvet|enÜ|
Vagy - a Po|gári Törvénykönyvrő| szóló 2013' évi V' tÓrvény (a továbbiakban: Ptk.) B:2. 5 (4) bekezdésében meghatározott módon

- közvetve a szavazati jogok vagy a tu|ajdonĺ hányad |ega|ább huszonöt száza|ékáva| rende|kezik, ha a jogi szemé|y vagy jogi
szemé|yiségge| nem rende|kező szervezet nem a szabá|yozott piacon jegyzett társaság, ame|yre a kcizösségi jogi szabá|yozással
vagy azza| egyenéńékű nemzetközi e|őírásokka| összhangban |évő közzététe|i követelmények vonatkoznat
rb) az a természetes szeméĺy, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezetben - a Ptk' 8:2. 5 (2)
bekezdésében meghatározott - meghatározó befo|yással rendeIkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából va|ame|y Ügy|eti megbízást végrehajtanak,
rd) a|apÍtványok esetében az a természetes szemé|y,
1. akĺ az a|aprtvány Vagyona |ega|ább huszoncit száza|ékának a kedvezményezetřje, ha a |eendő kedvezményezetteket már
meghatároztát
2. akĺnek érdekében az a|apítványt |étrehoztát i||etve mĹjködtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, Vagy
3. aki tagja az a|apÍtvány keze|ő szervének, vagy meghatározó befo|yást gyakoro| az a|apítvány vagyonának |ega|ább huszonöt
száza|éka fe|ett, i||etve az a|apítvány képvise|etében e|jár'
12

Szükséo esetén bőVíthető!

mint

,fu
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vagy

- nyi|atkozom, hogy a c{;nek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáró| sző|ő 20o7. évi c}ccryI. törvény 3. 5 r) pont ra)-rb) vagy rc)_rd)
aIpontja szerinti tényleges tu|ajdonosa.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

JJ



4lB. sz. mel|éklet

NYILATKOZAT
Kbt. 114. 5 (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan

A|u|írott mint a(z) (székhe|y:

tepviselop a lozseĺna.os ďn*"?'ilxT::Ł, ři#x1"'.''..?ż?äY'äi,: ''J:í:ilľ'J:ľ:1.:ľáá::keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilág,ltása'' tárgyban kiíľt
közbeszezésĺ e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem a kizáró okok és az alka|massági
követe|mények tekintetében az e|járást megindító fe|hĺvásban előíľt igazo|ások benyújtására
vonatkozóan:

Nyi|atkozom, hogy az á|ta|am képvise|t szeruezetl3

megfe|e| a Kbt' 65. $-a a|apján az ajánlatkérő á|tal meghatározott a|kalmassági kovetelményeknet
így amennyiben aján|atkérő fe|hív az a|ka|massági kovete|mények tekintetében az e|járást megindító
felhívásban e|őít igazolások benyújtására, űgy azt a Kbt. 69. 9 (4) bekezdésében fog|a|taknak
megfe|e|ően teljesítem.

Je|en nyi|atkozat a|áírásáva| tudomásu| veszem, hogy a Kbt. 165. 9 (8) bekezdés a) pontja szerint a
Közbeszerzési Döntőbizottság a 165. 5 (2) bekezdés f) pontja a|apján a jogséľtés megá||apiltása
me||ett köte|es az aján|attevőt, a|vá||alkozót vagy a közbeszezési e|járásban részt vett más
szeruezetet vagy szemé|yt - a Kbt. 165. 5 (11) bekezdésében fog|a|tak figyelembevéte|éve| - fé| éVtől
három évig terjedő időszakra elti|tani a közbeszezési e|járásban va|ó részvéte|tő|, ha az a
közbeszerzési e|járás során, i||etve közbeszerzési e|járássa| kapcso|atban hamis adatot szo|gá|tatott
vagy hamis nyi|atkozatot tett és a kĺzárásnak a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés i) pontja szerinti fe|téte|ei
fennálInak.

Ke|tezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(Cégjqyzésre jogosu lt vagy sza bá |yszerűen

meghataImazott képvĺse|ő a|áírása)

." 
Aján|attevő soro|ja fel me|y alkalmasság szempontoknak fele| meg öná||óan vagy kapacitás nyújtó szervezet segítségéve|

45
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4IC. számú mel|éklet
NYILATKOZAT

Kbt. 114. $ (2) bekezdésében fog|altakra vonatkozóan

A|u|írott mint a(z) (székhe|y:

':;,#;ľ:H"-.Jl;;l.Ł;:ľ!.*x'ľä'.n'dÍffiJ1Til':äTil:Aján|atkérő á|ta| ,'vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és
díszkivilágítása'' tárgyban kiíľt közbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem az á|ta|am
igazo|ni kÍvánt ........ a|ka|massági követe|mények tekintetében az e|járást megindító felhívásban e|őírt
igazo|ások benyújtására vonatkozóa n :

Nyi|atkozom, hogy az á|ta|am képvise|t szeruezet megfe|e| a Kbt. 65. $-a a|apján az aján|atkérő á|ta|

meghatározott azon a|ka|massági követe|ményeknet ame|yek vonatkozásában az aján|attevő részére
kapacitást nyújtunt így amennyiben aján|atkérő fe|hilrĺja az aján|attevőt az a|ka|massági
követe|mények tekintetében az e|járást megindító fe|hĺvásban e|őílt igazo|ások benyújtására, Űgy aď, a
Kbt. 69. 5 (4) bekezdésében fog|a|taknak megfe|e|ően aján|attevő közreműködésévelte|jesítem.

Je|en nyi|atkozat a|áír.ásáva| tudomásu| veszem, hogy a Kbt' 165. s (8) bekezdés a) pontja szerint a
Kozbeszerzési Dontőbizottság a 165. $ (2) bekezdés f) pontja a|apján a jogsértés megá||apítása
me||ett köte|es az aján|attevőt, a|vá||a|kozót vagy a közbeszezési eljárásban részt vett más
szeruezetet vagy szemé|yt - a Kbt. 165. s (11) bekezdésében fogla|tak figye|embevéte|éve| - fé| éVtől
három évig terjedő időszakra e|ti|tani a közbeszerzési e|járásban va|ó részvéte|tő|, ha az a
kiĺzbeszerzési e|járás során, illetve közbeszerzési e|járássa| kapcso|atban hamis adatot szo|gáltatott
vagy hamis nyi|atkozatot tett és a kizárásnak a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés i) pontja szerinti fe|téte|ei

fenná||nak.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(Cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen

meghataImazott képvise|ő a|áírása)

Á
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5. számú me|léklet

MEGHATALMAáS

Alu|írott ., mint a(z) ...................
(székhe|y: '...........................................:...............) aján|attei,ó ĺ availä|k;;äiä ;éójegyzésre jogosu|t
képvise|ője ezenne| meghata|mazom .......... ....... (szemé|yi igazo|vány száma.: ...............),
hogy a Józseńĺáros önkormányzata, mint Aján|atkérő á|ta| ,ľáIlalkozási szerződés keretében
Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítáfi,, tárgyban indított közbeszezési eljárás
során készített ajánlatunkat a|áír.ásáva| |ássa eI.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(meg hata l m azó cégjegyzésre jogosu lt
képvise|őjének a |á írása)

(meghataImazott a|áírása)

E|őttünk, mint tanrik e|őtt:

A|áírás:
Név:
Lakcím:

A|áírás:
Név:
Lakcím:

14 
A nyilatkozattevő szemé|ye szerint a megfe|e|ő rész a|áhúzandó!
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6. számú melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 73. s (4).(5) bekezdésében foglaltakról

A|u|írott
a(z)
(székhely: .'.................) aján|attevő szeruezet
cégjegyzésre jogosu|t képviselője a Józsefiĺáros önkoľmányzata, mint Aján|atkérő á|ta|

''Vállalkozási szerződés keľetében Józseńĺáros karácsonyi feldíszítése és díszkivilá9'ltása,'
tárgyban megindított közbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem a Kbt' 73' 5 (4)-(5)
bekezdésének vonatkozásá ba n :

Nyi|atkozom, hogy az á|ta|am képviselt szeruezet á|tal benyújtott ajánlat a Kbt. 73. 5 G) bekezdés
a|apján megfe|e| azoknak a környezetvéde|mi, szociális és munkajogi követe|ményeknet ame|yeket a
jogszabályok vagy köte|ezően alka|mazandó ko||ektív szerződés, i||eWe a Kbt. 4. me|lék|etben fe|soro|t
környezetvédelmi, szociá|is és munkajogi rende|kezések írnak e|ő.

Nyi|atkozom, továbbá, hogy aján|atunkat a Közbeszezési Hatóság - a fog|a|koztatáspo|itikáéft fe|e|ős
miniszter á|tal minden évben rende|kezésére bocsátott adatszo|gá|tatás a|apján - á|ta| kiadott, a
Magyarországon egyes ágazatokban a|kalmazandő köte|ező |egkisebb munkabérrő| sző|ő
tájékoztatásba n fog |a |ta k figye|em be véte|éve| á l| ítottu n k össze.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(Cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen

meghataImazott képviselő a|áírása)

mint



7. sz. melléklet

NYI LATKoZAT vÁLToás grr ecvzÉsnő l

Alu|írott mint a(z)

gnatalmazf íęľT.I;''"','".'.'."".
mint Aján|atkérő álta| ''Vá|lalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése
és díszkivilágítása', tárgyban megindÍĽott közbeszezési e|járás során az a|ábbiak szerint
nyi latkozom a változásbejegyzés vonatkozásá ban :

Nyi|atkozom, hogy nincs fotyamatban változásbejegyzési eljárás16

vagy

Nyi|atkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van fotyamatbanl7

Fo|yamatban |évő vá|tozásbejegyzési eljárás esetén az aján|athoz csato|om a cégbír.ósághoz benyújtott
vá|tozásbejegyzésĺ kére|met és az annak érkezéséről a cégbír.óság á|ta| megkü|dött igazo|ást is.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t vagy
szabá|yszerűen meg hata I mazott képvise|ő

a|áír.ása)

'5 Kérjük a|áhúzássaI je|ö|ni!

16 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!

17 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!

,]rl
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8, sz, melléklet

NYILATKOZAT

a32í.ĺ2015. (x. 3o.) Korm. rendelet 21. s (3) bekezdés a) pontia alapján

az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafe!é számított 3 év legje|entősebb
szolgáltatásairóI

A|u|írott mint a(z)

. ,,.. ,nunĺi'"u\,.Tľ.*á. .,".u",.ť, .égrgy,é.," jogo,ut )
meghata|mazottlg képviselője Józsefvárosi önkormányzat mint ajánlatkérő á|ta| a(z)

,Xá||a|kozäsi szerződés keretében Józseńráros kaľácsonyi feldíszítése és díszkivilágitása,,
tárgyban indított közbeszezési e|járás során ezenne| kije|entem, hogy az á|ta|am képviselt szeľvezet a
fe|hívás megkü|désétő| visszafe|é számílott 3 évben az alábbi közbeszeĺzés tárgya szerinti
referenciákat te|jesítette :

(cégjegyzésre jogosu |t vagy
szabá |yszerűen meghataImazott képvise|ő

a|áírása)

'8 Kén'ük a|áhúzássa| je|ö|ni!
19 KérJ.t]k a|áhúzássa| je|ö|ni!

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

r,ł
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5.
MUSZAIG IEIRAS

1. A kiemelt helyszínek díszítése

Horváth MĺháIy tér feldíszítése
Horváth Mihály téri ffü feldíszítése fényfljzérre|. (2017. decembeľ 3-an vasárnap)
Meglévő adventi koszoľú kihelyezése
Az alumíniumvázu adventi koszoľú (belső átméľője 170 cm; ktilső átmérője 250cm) a 1084
Budapest, Déľi Miksa u. 6. szám a|atti raktárban talá|hatő. A koszorut a Budapest, VIII.
kertilet Horváth Mihály téren kell elhelyezni a kiíró által megjelölt helyen f017. december
3-án (vasríľnap).
Az adventi koszorú ellenőľzése (a megrongálódott elemek kicseľélése), alkalmi feldíszítése,
az e|ső gyertya iinnepélyes felkapcsolása advent első vasárnapjára2017. decembeľ 3-án, eń,
követően az adventi vasámapokon egy--€gy gyertya iinnepélyes keretek közĺitti
felkapcsolása (vasárnaponként, de a pontos iđőpont meghatározása később).

A kerület kaľácsonyfáinak feldíszítése
Budapest, VIII. keľiilet Hoľváth Mihály téri Pázmány Péter szobor előtt kialakított
helyen 1 db _ az aján|atkérő által biztosított _ |2.|4 m magas fenyőfa felállÍtása és

feldíszítése, esti díszkivilágítása'
Mtiszaki taľtalom:
Az ajánlatkéro áIta| biztosított fenyőfa felállítása, beemelése 2017 . decembeľ 9-ig a Hoľváth
Mihály téren, a Pázmtny Péter szoboľ előtt kialakított faverembe, majd a fa feldíszítése,
díszkivilágítás felszerelése. 2018.januaľ 17-íg a fa lebontása, feldaľabolása (ezt követően a
f aarryaghasznosítástĺrőIazajánlatkérőgondoskodik).
Egyéb helyszínek ahol 1.1 db 4.5 méteľes fenyőfát kell elhelyezni:

o Lőrinc pap téľ;
o Teleki téľ;
o Mikszáth Kálmán tér;
o Golgota téri (fényfiizéľrel tiirténő feldíszítése)
o Kálváľia tér; (fényfüzérre| ttiľténő feldíszítése)
o Mátyás tér. (fényfiizérre|tiirténő feldíszítése)

2. Úi díszkivilágítási elemek beszeľzése. melvek a megľendelő Onkoľmánvzat tulaidonába
kerůilnek át
o 600 db 10 méteľes, fekete vagy zöld kábeles, 100 LED, < 10 W meleg fehér, toldható,

kültéri fényfüzéľ
o 6 db 4.5 méteręs fenyőfa
o 15 db alumínium szerkezetrĺ kandeláberľe szerelhető motívum (csillag) legyártása és

mele gfehéľ LED-es fénykábelel történő ellátása

3. Vállalkozĺi által az ĺĺzemelési időszakra. használatra - kizáľólae a díszvilágítás ideiéľe _
biztosítandrí anvagok. amik a Vállalkozĺó tulaidonában is maradnak
C 4.2 km NFA 2x25-os légkábel (az egyes díszítési helyszínek ellátásóhoz és a bekatéshez

szüIĺséges)
o 6 db elektromos szekrény

,]u
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. 400 db Ensto szigetelésátszúľó vagy vele egyenértékú csatlakozó

4. Vállalkozĺĺ által _ a saiát ktirében felmeľülő doloei és anvaei kiiltséeeken túl - téľítendő
ktiltséeek

o ELMÚ-felé : elęktromo S ener gia/ áĺ arrlfe|haszĺá|źts díj a,
o BDK-felé: munkavódclmi oktatás díja, oszlopbérleti díj,
o területfo glalással, eĺgedéIy ezéssel kapcsolatban felmerülő kĺiltségek

5. Vállalkozó ktĺtelezettséee
. építési napló vezetése,
o felelős műszaki vezetés,
. e$rüttműkĺjdésMegľendelőműszaki ellenőrével,
o műszaki dokumentáció összeállítása, ami tartaImazza különösen a megvalósulási tervet,

a felhasznált anyagok műbizonylatait, mérési jegyzők<inyvet, FMV-nyilatkozatot,
kivitelezői megfelelőségi nyilatko zatot,

. a meglévő díszvi|ágításí ęlemek feliilvizsgálata, szfüség szerinti javitása, pótlása,

helyszínĺe száIlitása a 1084 Budapest, Déri Miksa u.6. sztlma|attiÍakttlÍbő|,
. az elemek felszerelése' beüzemelése, üzemelés közbeni ellenórzése, 24 órás

karbarfiartási ügyelet biztosítása, a hibák kijavítása, hibás elemek pótlása, az eszkozok
2018. januáľ 6-án éjfelkor ttjrténő kikapcsolása és az időjáľástól fliggően 2018. január

végéig leszeľelése, a 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6. szźnrl alatti raktárba

visszaszállítása,
. az źttadás-átvete| során tételes hibajegyzék és a következő idényre vonatkozó

karbariartási, pótlási javaslatok dokumentálása' kiíró részére tĺjľténő átađása.

6. Díszvilágításĺ elemek felszeľelési helyszínei

kandeláberekľe díszítő világítás (79 db motívum elhelyezése),
fákra:10 méteres, fekete vagy zo|đkábeles, 100 LED, < 10 W meleg fehéľ, toldható,
kültéľi fényfiizérb ó| 87 6 db-ot

Y AReviczky utca:
paľti fény (700 m) elhelyezése afćů<raazutcaft'lött

paľti fény (300 m) elhelyezése aftů<raazutcaftilott,
,,Áld o tt és Békés Karács onyt'' feliľatú átťeszités kandel áberekĺe

fáka (6đb): 10 méteres, fekete vagy zold kábeles, 100 LED, < 10 W meleg fehér,
toldható, kültéľi fényfuzérből 40 db-ot (afényfuzérek fákĺa történő kihelyezése);
1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése,
kisméľetű adventi koszoľú elhelyezése. dekoľációval ellátva

,ľrt
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_ fenyőfa fénydísszel és a kiíró által biztosított egyéb díszekkel töľténő felszerelése:
o 10 méteres, fekete vagy zo|d kábeles, 80 LED + 20 flash LED, < 10 W meleg fehér,

toldható, kültéri fényflizérből 46 db-ot
_ nagy adventi ko s zo rú elhelyezése fém hrtőszerkezetre, dekorációval elláwa.
_ a tér díszburkolat felolí flźinak feldíszítése I0 méteres, fekete vagy zold' kábeles, 100

LED, < 10 W meleg fehér' toldható, kültéri fényfuzérből308 db-ot
_ jászolra 10 méteľęs, fekete vagy zold kábeles, 100 LED, < l0 W meleg fehér, toldható,

kültéri fényfiizérből 1 db felszerelése,

_ kandeláberekľe diszíto világítás (82 db motívum elhelyezése),
_ fá|<ľa:10 méteres, fekete vagy zo|d kábeles, 100 LED, < 10 W meleg fehér, toldható,

kültéri fényfiizérbő| 40f db-ot
_ a Jőzsef köruti kereszteződésében ,,Áldott és Békés Karácsonyt'' feliratu átfeszítés

kande1áberekľe,
_ az Onkoľmányzat épületénél (Baľoss u. 63-67.) iltźifeszítés fęlszerelése 10 méteľes

jégcsap 2 db (az épület homlokzateľkély részét nem kell kivilágítani), valamint 18

méteľes fényfliggĺiny

_ A Baľoss utcát ovező fźtkľa: 10 méteres, fekete vagy zo|d kábęlęs, 100 LED, < 10 W
meleg fehér, toldható, kĹiltéri fényfr.vérből780 db-ot,
1 db 4-5 méteľes fenyőfa kihelyezése (fényfüzértel tclrténő feldíszítése)

1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése,
_ a Bauer Sándoľ utca és a Népszínházutcaitoľkolatnál ,,Áldott és Békés Karácsonyt''

fęliratú átf e szités kandeláb eľelff e,
_ 4 db fźra: 10 méteres, fekete vagy zo|d' kábeles, 100 LED, < 10 W meleg fehér,

toldható, kriltéľi fényfüzérből 40 db-ot

- kandeláberekľe: 10 db Cassiopeia Pole típusú motívum elhelyezése,
1 db 4-5 méteres fenyofa kihelyezése (fényfuzénel történő feldíszítése)

1 db 4-5 méteľes fenyőfa kihelyezése

1 db 4-5 méteľes fenyőfa kihelyezése (fényfnzérrel toľténő feldíszítése)

7. Meglévő karácsonvi díszvilágítási elemek" kellékek felsoľolása

f,5
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Megnevezés mennyiség

LED-fényfűzér, me|egfehér, 10 m, 100 LED, 80/20 flashing 46 db

LED-fényfűzér, me|egfehér. 10 m, 100 LED 1938 db

Ensto szigete|ésátszú ró 340 db

parti fény
900 m (9 db) +

(ldb sérü|t (100 m)

pa fti fényhez haszná|t izző 1045 db

egyedi izzós dup|a soros motívum (e|he|yezés: Jőzsef körúton
és Baross utcában kande|áberekre (csi||ag motívum)

153 db

szere|vények a motívumok osz|opra va|ó rögzítéséhez (és a
csi | |ag hoz fe|szere|ő kész|etosz|opokon va n )

oszlopokon

10 m x 0,9 m-es jégcsapfüzér (Baross utcában) fdb

18 m x 1,5 m fényftiggöny Po|gármesteri Hivata|

erké|yére va|ó
1db

Cassiopeia Po|e típusú motĺvum e|he|yezés a Mátyás téren
kande|áberen (fe|fe|é eme|kedő ív, tetején csi||ag

motilvumok))
10 db ledes

Adventi koszorú fdb

//
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