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a Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság 2017. szeptember 11.ĺ üléséľe

Tĺáľry: Javas|at a ,,Kőztemetéshez kapcsolódóan az elhunyt hamvainak temetésĺ helyre történő
elhe|yezése), tárgĺÍl, közbeszerzesĺ éľtékhatáľt el nem érő beszeruésÍ eljáľás eredményének
megállapíÍásáľa

Előterjesztő: Dr. Kóróđi Éva iigyoszĺĺtyvezető
Készítette: LÁz,źméKispálIldikóiigyintézÍl
A napirendet nyílt ülésen lehet tĺírgyalni.
Adöntéselfogadásáhozegyszeruszavazatlöbbségszükséges.
Mellékletek: l. sz. mellékleĘ Ajĺánlattéte|i felhívás és melléklete

2. sz. me||ékleÍ Bíróné Bíró Csilla Temetkezési Szolgáltató hodák egyéni vá|lalkozó ajántata
(felolvasó lap)
3. sz. mellékleť Kiilső-Józsefuárosi Református Eryhazközségajźn|ata(felolvasó lap)
4. sz. mellékleť Keryelet Temetkezesi Szolgálat Kft. ajźn|ata(felolvasó lap)

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taŕalmának ľészletes ismertetése

A szociális igazgatásrő| és szociális e|látásokról szőló 1993. évi III. tiiľvény (atovábbiakban: Szt.) 48. $ (l)
bekezdése a|apján, a haláleset helye szerint illetékes települési iinkormĺányzat képviselő-testĺilete - a halálesetről
való fudomásszerzést követő huszonegy napon belül _ gondoskodik az elhunyt személy közkiiltségen történő
eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, va1y azeltemettetésre köteles
személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociáIis és gyeľmekjóléti elláüĺsok
helyi szabályairól szćiő 1012015. Gtr.Ol.) iinkormányzati rendelet 3. $-a a|apján, azJőzsefuárosi Önkoľmányzat
Képviselő-testĺilete azSzt.-ben a települési önkoľmányzatok részére megýatározott szociális tźEwtl feladat- és
hatĺásköriik gyakorlásá! amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, apo|gármester haüískörébe uta|ja.

Az elmúlt években a köztemetések szíma keriiletiinkben jelentősen megnövekedett,20|5. évben 75 eset,20|6.
évi ktiĺemetések szíma: I22 db volt. A kiiztemetésekhez kapcsolódó temetkezési szo|gálttatálsi tevékenységet
jelenleg a Budapesti Temetkezesi Intézęt Zrt. (szsÝ.he|y:||34 Buđapest Váci út 23-27.sz. nyilvĺántartĺási szám:
BP-I3/03l2314ĺ20I6.)láttjael. A hamvak a Rfüoskereszhiri új köztemetőben (Budapest X. keľiilet Kozma
utca) ravatal nélkiil, I --es umafiilkébe kerülnek elhelyezésre. A sírhelyek 10 évre keľülnek megváltasra
és a használati idő |ejárta utiín a síľhelyek újraváltásaľa az e|temettető Józsefuáľosi onkorményzatnem
tart igényt.
2016. évben a Fővárosi Kiizgyíĺlés a köztemetés hatósági fuakat, a keryeleti közszolgáltafásrol és a köztemetők
rendjéről szn|ő 15/2016. (V.11. ) Főv. Kgy. rendeletben szabá|yozva,jelentösen, |00Yo-a| megemelte, Qo|6.
június 01.-től kezdődöen a köztemetes ára hamvak urnahelyre tĆiľténő elhelyezese esetén 59.690.- Ft-ról
1l5.864.- Ft-ra emelkedett, az iír niivekedése a köztemetés árkedvezményénekcsiikkentéséve| keletkezeĐ.

A Budapest Temetkezésilntézet zrt. áLlrt^| kiállított szźmlá.1ĺ. szerint a hamvak elhelyezesének költségei az e|őzó
évben az a|ábbiak szerint alakultak:

Kiiztemetés
E|huný hamvainak e|helyezésének köttségei
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43.I17.-lfó 26.161.-/fo

łĺsszes kiiltsée / év 5.t74.040,-Ft. 3.139.320,- Ft.

uľna elhelyezés egyéb kiiltségei:
zźrő|ap vésése: l0.046.- Ft
zfuő|ap:2.370.-Ft
zárő|ap behelyezese: l.190.- Ft
hamvak temetőn belüli szallítás: 1 0.555'-Ft
urna elhelyezése: 2.000.- Ft
fisszes : 26.16l..Ft lfő

Keľiiletiinkben az egplÍe böviilő temetkezési szolgáltatás kínálat miatt lehetőség van a jelenleginél kedvezőbb
ĺírfekvésiĺ kiiaemetések megrendelésére is. A temetőkől és temetkezśsríĺ| sző|ó 1999. xLm. fiirvény
alapelvként ĺögzíti, hogy a tisztességes és méltó temetés, valamint a ha|ottak nyughe|ye előtt a tiszteletadás joga
mindenkit megillet. A végső nyughely megváiasztźtsában és a temetés lebonyolításában az abban közľemiĺködők
és az eltemettetők, az elhunyt életében tett rendelkez.esére figyelemmel kötelesek együttmiĺktidni. A temetés
polgári szertartás vagy vallási közösség által vallrásos szertaľľás keretében végezhető. A temetkezesi szolgáltatĺás
kizźtró|agtemetkezési szolgáltaüásra vonatkozó engedéllye| nyujthatók.

Nem minőstil temetkeznsi szo|gźtltatásnak a vallási közösség tulajdonában lévő temetőben, temetkezési
emlékhelyen a vallási közösség által vallási szertaľtás keľetében végrett uľnaelhelyezés, a tevékenység
végzéséheztemetkezési szolgźútatźsra vonatkozó ktilön engedély nem sziikséges.
E törvény értelmében a temetkezési emlékhely a temetőn kíviil, kiilönösen templomban, altemplomban,
templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokháuban, vagy más építményben és területen lévő' az elhunytak
eltemetéséľe, urnák elhe|yezésére és hamvak szptsznrésátra szolgál.

Fentiek fedezetére álló nettó 14.900,0 e Ft, mely a|apján a szo|gá|tatźls megrendelése érdekében közbeszerzesi
érté|<hatźn el nem érő beszeĺzési eljárás keriilt lefolytatĺásra.
Ajánlattevő feladata: vállalkozási keretszerződés keretében a megrendelt kiiztemetések esetében az elhuný
hamvainak eltemetése. A hamvakat tarta|mazô urniĺk urnafiilkébe tiirténő elhelyezése. Az eltemettető
rendelkezése alapján a temető aľra kí1ielölt helyén _ a kegyeleti igények betartásával - a hamvak szśtszórása. A
keretszerződés időtartama 3 év.

Az alábbiakban felsoľolt ajánlattételre felkéľt gazdasägi szereplők kiválaszLísa előzetes piackutatĺís a|apján
tiirtént, melynek során ťlgyelembe vételľe kerĺiltek a szprvezeti tevékenységi körei, azaz,hog1ĺrendelkezrek a
tevékenység végzéséhez sziikséges telephellyel, székhellyel, tevékenységi kiirtikben a kegyeleti szolgáltatĺás
szerepel.
Azajźn|attételrefelkéľt5gazdasáryiszereplő:

l. KegyeletKft.
2, TélizöId Kegyeleti Szolgálat Kft.
3. Bíľóné Bíró Csilla egyéni vállalkozó
4. Budapesti Temetkezesilntézet ZÍt.
5. Budapest Kĺilső-Józsefuárosi Református Egĺhźvközség.

A Közbeszerzesi és Beszeĺzési Sz-abźůyzat rendelkezései alapján 20|7. jtl|ius 12. napján öt gazdasági
szerep|őnek egyidejiíleg, közvetleniil elektronikus úton kĺildtĺik meg az eljárást megindító ajánlattételi felhívást
(előterjesĺés 1. sz. melléklete), melýel egy időben az a wwwjozsefuaros.hu honlapon is megjelent.

Azaján|attételi határidőig Q0|7. augusztus 15. 12.00 óĐ 3 db aján|atérkezettmeg, melyek ismertetése:
I.) Bíróné Bíró Csilla eryéni váilla|koző' 1084 Budapest, Máýás tér 4.

ajánlata:
1' A köztemetés szal,gáitatáts nettó vállalkozói dija a hamvak urnafiilkébe

(ravata|ozás né|kiil): nem tett aján|atot
2. A ktiztemetés szo|gáůtatźs nettó vállalkozói dija a hamvak sírboltba

(ravata|ozźs nélkĺil): nem tett ajźn|atot

történő temetése

történő temetése

esetén
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3. A köztemetés szolgáltatás nettó vállalkozói díja a hamvak sírhelybe történő temetése esetén
(tavata|oz,ás nélktil): 55.000,-Ft azaz. ötlłenötezer foľint. a Ref. templommal az önkoľmányzatnak kell
megállapodni.

4. A k<iztemetés szolgáltatás nettó vállalkozoi díja a hamvak szórásos temetése esetén (ravata|ozás nélkiil):
72.000,-Ft,.

5. Ravatalozĺs nettó vállalkozói díja: 24.000,-Ft.

n.) Budapest Ktilső-Józsefuĺárosi Református Egháľlközség, 1089 Budapes! Kőris u. 13.
ajánlata:

1. A köztemetés szolgáltatĺás nettó vźůlla|kozni díja a hamvak urnafülkébe töľtérrő temetése esetén
(ravata|ozásnélktil):l7'000,-Ft(tizenhétezerforint)

2. A köztemetés szo|gáůtatás nettó vállalkozói dija a hamvak sírboltba történő temetése esetén
(tavata|ozás nélkĺil): 20.000,-Ft. (húszezer forint)

3. A kö'ztemetés szo|gá|tatźts nettó vállalkozói díja a hamvak sírhelybe történő temetése esetén
(ravata|ozásnélkül):20.000,-Ft.(htszeznrforint)

4. A köztemetés szolgáltaüás nettó vállalkozói dfia a hamvak szórásos temetése esetén (ravata|ozÁs nélkiil):
20. 000,-Ft. (htszezer forint)

5. Ravatalozás nettó vállalko zói díja: 20.000,-Ft. (húszezer foľinQ

ilI.) Kegyelet Temetkezési Szolgálat Kft., 1085 Budapest, József krt. 49.
ajánlata:

1. A köztemetés szolgáltatás nettó vállalkozói dija a hamvak uľnafiilkébe tiirténő temetése esetén
(r av ata|ozás nélkü l) : 5 7. 0 0 O'-Ft/fő

2. A köztemetés szolgáltatĺás nettó vál|alkozoi dija a hamvak sírboltba történő temetése esetén
(t av ata|ozás nélkül): 1 3 0. 000'-Fťfő

3. A köztemetés szo|gá|tatźls nettó vái|a|kozői díja a hamvak sírhelybe töľténő temetése esetén
(ravatalozás nélkül): 1 20.000'-Ft./fő

4. A köztemetés szo|gáitatás neffó vállalkozói dfia a hamvak szórásos temetése esetén (ravatalozás nélktil):
5 7. 0 0 0' -Ft./ fő (|ltszezet forint)

5. Ravatalozás nettó vállalko zői dĹja: 5. 000,-Ft./ffi (hűsznzer forint)

A Budapest Temetkezési Intézet Zrt, vźiasz|evélben je|ezte, hogy az eljárásban nem kíván részt venni,
tekintettel arra' hogy az ajźn|attételi felhívás szerint a szerződés időtaľtama 3 év és az aján|ati rár hatósági ĺárľal
szabáůyozott dĺitételeket is taľtalmaz. Sámukra ez jelentős kockázatothordoz.

Az ajźn|attételi felhívás szerint az aján|atok elbírálásanak szempontja:
Ajánlatkéľő az aján|atokat az Ajźn|atkérő képviseletében eljĺáró előterjesztése a|apjźn a legjobb ár.érték
arény a|apjźn értékeli aza|átbbiak szerint:

Éľtekercsi részszempon t
l. A köztemetés szolgáitatáts nettó vźi|a|kozói dija a

hamvak uľnafi'ilkébe tiirténő temetése esetén
(r av ata|ozźs nélkiil) :

A köztemetés szo|gáitatáts nettó vállalkozói díja a
hamvak sírboltba töľténő temetése esetén
(r av ata|ozás nélkii l) :

A kiiztemetés szolgáltatĺĺs nettó vállalkozói díja a
hamvak sírhelybe tö,ľténő temetése esetén
(r av atalozás nélkĺi l) :

A köztemetés szolgáltaüís nettó váůIa|kozsi dija a
hamvak szóľásos temetése esetén (tavata|ozÁs
nélkül):

Ravataloás nettó vállalkozői díja:

2.

J.

4.

5.
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Az aj án|attétel i hatĺáľidő i g beéľkezett aj án latok éľtéke lése :
1. Bíľóné Bíró Csilla egyéni váů|a|koző,l084 Budapest, Mátyás tér 4. ajánlattevíĺ ajźn|atában nem minden

elemľe tett ajánlatot, ezért az ajźn|at érvénýelen.

2. Budapest Kiilső-Józsefuáľosi Refoľmátus Egyházközség, 1089 Budapest, Kőris u' 13. ajánlattevő
ajźn|ata a rendelkezésre álló fedezetet nem haladja meg' nem źůl kizárő okok hatĺálya a|att, az ajän|at
érvényes' A hamvak elhelyezése temetőn kívüI, a vallĺási köziisség 1089 Budapest, Kőris u. 13. sám
alatti szélJrelyén, temetkezési emlék,helyen történne.

J.
4. Kegyelet Temetkezési Szolgálat Kft., 1085 Budapest József krt. 49. ajźn|attevő aján|ataa rendelkezésre

źilró fedezr:tet meghalađją ezért az ajźn|at érvénýelen.

I. A beteľjesztés indoka

Az előterjesńéstátgyátban abeszerzési eljárás eredményének megállapitása aBiznttsághatláskörébe tartozik.

II. A döntés célja' pénzĺĺgyĺ hatása

A döntés célja: az Szt-ben előírt ktitelező önkormĺányzati feladat e||źttása" a köztemetéshez kapcso|ódőan az
e|huný hamvainak temetési helyre történő elhelyezese tárgytl, közbeszerz,ési éľtékhatĺárt el nem érő beszerzési
eljárrís eredményének megállapÍtása. A nyertes ajanlattevö - Budapest Külső-Józsefrarosi R.eformáfus
Egyhźnközség - elfogad ott aján|ati ár a

A döntésnek pénzĹigyi hatása: évente 2.040 e Ft a |20 főre számolva a hamvak elhelyezése. 20I7-ben a fedezet a
11303 címen biztosított, 2018-tól atźtrgyévi költségvetési rendeletben jóvĺáhagyott e|őirányzat eĘéig.

III. Jogszabá|ý köľnyezet

A Bizottság diintése a Képviselő-testiilet és Szervei Szprvezeti és Működési Szabáůyzatárćll szóIó 36/20|4.
(XI'06.) önkormányzati ľendelet 7. melléklet l.l.3. pontján alapul, mely szeľint a Vĺárosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottság dönt beszerzési ügyekben źV eľedmény megállapítasáról.

Fentiekalapjánkéremaza|źbbihatźrozati javaslatelfogadását.

IJatározati javaslat

A VáľosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság a,$öztemetéshez kapcsolódóan az elhuný hamvainak temetési
helyre történő elhelyezése"tárgirűközbeszerzśsi értékhatáľt el nem érőbesz.erzśsi e|jáľásban úgy dönt, hogy:

1. abeszevśsieljárĺís eredményes.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáriđő: 2017. szeptember 1 l.

2. a legjobb źLr-éÍték arány elv szerinti biráůat alapján a legiobb érvényes ajánlatot az Budapest Kiilső.
Józsefuáros Református Egyházközség 1089 Budapest Kőris u. 13. aján|attevő tette, ezert ó az e|jźrźs
nyertese. Az elfogadott aján|ati ára 17.000,Ft. (tizenhéteznr forint)

Felelős: polgármester
Hatráridö: 2017. szeptember 1 1.

3, a határozat 2. pontja a|apján felkéri a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a válla|kozási
keretszerződés szerződés megkötésére.

Felelős: polgrármester
Hatĺíridő: 2017 szeptember 3 0.

Adöntésvégrehajtásźttvégzőszpwezetiegység:HatóságiTJgyosztát|y

4



A lakosság széles köľét érintő dontések esetén aze|őterjesńés elokészítőjénekjavaslataakozzététe| módjára:
nem indokolt hirdetőtáblálr honlapon

Budapest, 2017. augusztus 30.

.ĺ,//)v
ýďbW\
dr. Kóródi Eva
ugyosztá'|yvezeto
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AJÁNLATľnľpr.r ľrĺ,nÍvÁs

,,Köztemetéshez kapcsotódó^n ailelhunyt hamvainak temetési helyľe töľténő elhelyezése''
táÍgtl,kozbeszerzśsiértékhaúĺrtelnemérőbeszerzśsieljánásban

(abeszerzśs becsült nettó éľtéke 14.900.000 Ft)

Budapmt Fővĺńros VIII. kerĺilet Józsefrárosĺ Önkoľmányratközbeszsrzśsi értéklraĺáĺ el nem érő
beszprzśsi eljárrást hirdet meg, amelýen Ajĺánlattevőként felkéri ont, illetve az on á|ta| vezetett
szsrvezptet:

l. Az ajánlatkérő neve, címe:
BIIDAPEST FovÁRos vln. KERtTLET ĺizsnrvÁnosl oNKoRMÁNYZAT
Cím: 1082 Budapest Baross u.63-67.

Ajánlatkéľő nevében e|járó szłruerłtcíme és elérhetősĘe:
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefváľosĺ Polgáľmesteľĺ Eĺvatal
Cím: 1082 Budapest Baross u. 63'6?.
Tel: 06-1459- 2267
E-mail: szalokne@.i ozsefu aľos.hu

2. Az ajánlatkérő áita|aszenódéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási keĺetszsrződés keretében az Ajĺánlattevő fe|adaa az ajźn|atkérćl áita| megrende|t
köztemetések esetében az elhuný hamvainak eltemetése. A hamvakat tarta|maző urnĺĺk urnafiilkébe
ttirténö elhelyezese,. Az eltemettetö rendelkezése alapján a Úemetö arra kljelölt helyén - a kegyeleti
igények betartĺísával _ a hamvak szétszśtása.

Ajrínlattevő részletes feladatait azaján|attételi felhívás 3. számú meltéHetét képezőmriszaki leírĺłs
taĺta|mazza.

3. A' szerződés ĺdőtartama, teljesítési határĺdő, tetjesítés helye: 2O|7.sznptember 1 _ 2o2o.
auguszfus 31-ig tartó.

Ą t9liesÍtés helye: ajánlattevő által biztosított hamvak elhelyezesét biztosító helyszín vag5| az
aj ĺán|attételi felhívĺás 2. pontjában megllatáromttak szerint.

4. 
^z 

ajánlatkéľő pénzĺigyi ellenszolgáltatásának feltétele:
Abeszprzés ťmanszírozása az Ajĺĺnlatkérő saját forrásábót történik. Az Ajánlatkérö előleget nem
ťtzst. Az ellenszolgáltatás a teljesítést követöen benyujtott szźm|a ellenében, a teljesítés igazalását
követően, 30 napon beliil, átuüalással keriil kifizetésľe.

AjánlatÍ ár
Az ajän|ati áľat forintban kell megadni.Ha az ajĺánlati ĺáľ számokkal megadott összege és a betüvel
leírt összege közi'tt eltérés van, akkor a betüvel kíírt összeget tekinti az Aján|atkérö érvényesnek.
Az aján|atban szereplö áraknak fix ĺárnak kell lennie, vagyis az Ajánlattev.ök semmilyen formában
és semmilyen hivatkozással sem tehetnek váitoző árattafta|mam ajĺánlatot. A nettó árakat riry kell
megadni, hory azok taĺtalhnaz.zartak minden járulékos költsége! fiiggetlenĺil azok formájától és
fonĺásától.

Minden ĺĺradatot úry kell megadni, hory a nettó ar mellett a Íöösszesítőn eryértelmű formában
szerepeljen az il,rĺ'Yo*ban és tisszegsárĺien, valamint a bruttó őr. Azajanlati-rámak taĺta|mania
kell a teljesítés időtartama a|atti ár:váitozźsból eredő kockázatot és haszrot is. Az Ąánlattevök csak
maryar forintban (I{uF) tehetnek ajĺínlatot és a sznrzńdéskötés valutaneme is csak ez lehet. ôAz ajän|ati áÍĺrak tilta|manlia kell mindazokat a költségeke! amelyek az aján|at tźrgának fr, !
eredményfelelős megvalősítźsáúloą az ajőnllati feltételekben ňgzített feltételek aetaĺĺsenoz,hĺ
sziikségeset így tiibbek közŕ'tt minden illetéket, dfiat bértete! szát||ítási,gépkötcsönzesi és a hibäy 'V
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kijavításához szükséges költségeket is. Az ajĺłnlat csak banki átutalłĺsos fizntésimódot tarta|mazhat,
minden eryéb fizetési mód elfogadhatat|an aż Ajĺántatkérő szjmrára.

Az aján|atok kidolgozísakor vegyék fi.ryelembe, hogy az ajránlati ĺárnak teljes kiinĺnek kell
lennie, varyis magába kell foglalni minden ajránlattevői kiflzetési-igenyt. Az Ajĺłnlattevőnek az
ajanlati árat a szcrződés tĺárryĺának teljes körű męgvalósításáľa" 

.a 
keretszprzśdés időtartamĺára

ĺögzített dfiként kell megadnia" forintban, az aján|attevő az ajén|ati áron a szľorződe.s időtartama
alatt nem változtathat

5. Szeruŕdést bĺĺosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kiitbér: 10.000 Fťnap. A maximuma az á,|talános forgalmi adó nélktil szímított
e||ensm|gáitatźts 10Yo-a. A kötbér maximumĺának elérésekor Vevö jogosu|t a szrlrződéstől elállni.

Meghiúsulĺási kötbér: A nyertes Ajrínlattevő meghiúsulási kiitbér megÍrzetésére köteles, ha olyan
okból, amelyért felelős a szsĺződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsutasi kötbeľ méréke a
felolvasólapon rögzített és általĺínos forgalmi adó nélkiil szímított eilěnsmlgáltatĺís 10%o.a.

A Ptk. 6:186. $ (1) bekezdése alapján a kötelezett pélufizetésére kötelezľleti magát drÍa azesetre,
ha olyan okból, amelyért felelós, megszegi asznrződést.

Az ajanlattevő a szerzśdéstől történő elállĺás vaw a szerzildés felbontása esetére az
ajanlatkérő tészśte foglalót, kötbéľt vagy egyéb szerződésibiztosítékot nem köthet ki.

6. Annak meghatározása, hory az ajánlattevő tehet-e többváItozatú ajánlatot:
Ajáĺllattevő nem tehet többváltozatu ajánlatot.

7. Annak męhatĺírozĹsa, hory az aián|attevő a beszprzćs íílgĺának ery részéľe tehet-e
ajánlatot:
Ajánlatkérö tź,rwi beszerzesi eljĺárĺĺs vonatkoásában nem teszi lehetővé Észajánlatok tételét.

8. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Ajánlatkérö az aján|atokat az Aján|atkérö képviseletében eljáró előterjesztése alapjrán a legjobb ár-
érték arány alapjĺĺn értékeli az a|ábbiak szerint:

Értekercsi
1. A köztemetés szo|gä|tatźts nettó váila|komi dfia a

hamvak urnafiilkébe tiirténö temetése esetén
(r av atalozźs nélkti l) :

A köztemetés szolgáltatás nettó vállalkozśń díja a
hamvak sírboltba történő temetése esetén
(ravata|oźásnélkĺil):

A köztemetés szolgáltatĺĺs nettó váillalkozói díja a
hamvak síľhelybe tiirténö temętése esetén
(ravata|ozźsnélkiil):

A köztemetés szolgáltatás nettó vállalkozÍi díja a
hamvak szórasos temetése esetén (ravatalozás
nélkiil):

Ravatalozĺs nettó vállalko zói díja:

3.

4.

50

l0

10

25

Az aján|atok részszempontok szerinti taľtalmi elemeinek értékelése során adható pontszĺm alsó és
felső hatĺíra: 0-10 pont. A részszempontok esetén ajánlatoknak az e|bírát|ás részszempontjai szerinti
tartalÍni elemeit a ponthatĺárok kt'zött értékeli úry, hogy a legiobb tartalmi elemre az értékelési
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pontszám maximumát adja. A tiibbi ajántat tészszempont szerinti pontszáma a legiobb tartalmi
elemhoz viszonyított arĺány szerint keriil megĺíllapításra' kettőtizedes jegłre való kerę|cítes mellett.
Ajanlatkérő az l-5. értékeiési részszempont esetében a fordított anínyosítĺĺs móđszerét a|ka,knaz'zl.

Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legiobb /A vizsgált) x 10

ahol:

P: a vizsgált ajánlatí elem adott szempontra vonatkozó pontszíma
A legiobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalni eleme
A viagált avizsgä|t ajĺĺnlat taťúal'ni eleme

IIa e módsznr a|ka|mazátsával tört pontertékek keletkeanet akkor azfrkat az áita|ános szabályoknak
megfelelöen két tizedes jegne kell keľekíteni.
A fenti módszerrel értékelt eryes taľtalmi elemekre adott értékelési pontszĺmot az ajánlatkérő
me$smÍozxa az ajĺánlattételi felhívásban meghatĺáľozott súlyszłmmal, a szprzatok'at pedig
aj ĺánlatonként ös szeadj a.

Azaj ajan|ata legiobb ar.érték aränyíI,amelynek az összponts zźtmaalegnaryobb.

9. Khá.ľő okot alkalmassági követelmények:
IKizárő okok:
Ajĺĺnlattevö V,,lzárásrakerül, amennýben aza|äbbikJzáÍő okok bármelyike vele szemben fennáll:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevö, részvételľe jelentkezö, a|vá|la|kom, és nem vehet reszt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az a|ábbi bűncselekmények valamelyíkét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elĺnrilt öt
évben jogerös bíľósági ítéletben megállapíüást nyert amíg a bĺintetett előélethez fť|ńdő hátrányok
alól nem mentesĺilt:
aa) a Btintetö Törvénykönywől szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
tiirvény), illetve a Büntetö Tiirvénykönyrnöl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bĺinszervezetben részvétel, ideéľtve a bűncselekmény bĺinszervezetben ttirténö elkövetését
is;
ab) az |978. évi IV. tiirvény szerínti vesztegetés, befolyássa| Íjnrkedés, befolyas vĺásárlásą
vesztegetés nemzetktizi kapcsolatokbaÍ'' befolyás vásĺírlása nemzetközi kapcsolatokban, hütlen
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. xxvtr. fejezetében meghaüírozott komrpciós
bťincselelanényet valamint a Btk. szerinti hütlen kezelés vary hanyag kezeĺés;
ac) az 1978. évi IV. tö,rvény szerintÍ kiiltségvetési csalás, európai közŕisségek pénziiryi érdekeinek
megsértése, illetve a Btk. szerinti kiiltségvetési csalás;
ad) u 1978. évi IV. tiirvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ellhez kapesolódó
felbujüás, bűnsegely vary kísérlet;
ae) az 1978. évi [V. tö'rvény, illetve a Btk. szeľinti pénzmosĺás, valamint a Btk. szerinti terrorizrnus
ťlnanszírozása;
ąl) u 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
aĐ az |978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versený kortźúozś megállapodás közbeszeľzesĺ
és koncessziós eljárłísban;
ah) a gazÄaľiági szereplö szeméýes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoľoltakńoz hasonló
bĺincselekmény;
b) ew évnél régebben lejárt ado., vámfizetési vaw tĺársadalombiztosítĺási járulétďizetési
kiitelezettségének nem tett elege! kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bíľságot az
ajĺánlat vary ľészvételi jelentkezes benyíljt"ásĺĺnak idöpontjáńg meýtzrtte vagĺ eznk megfizetésére
halaszt.ást kapott;
c) vége|szÁmolás alatt áll, vonatkozäsában csődeljrárĺás elľendeléséről szoló bírósági végznst
közzerettet az ellene indított felszámolĺási eljĺárást jogerösen e|ľendeltét vagĺ ba a_ gazÄasĺgi
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szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárĺfu van folyamatban' yaĐ|aki személyes joga szerint
hasonló helyzetbon vary
d) tevékenységét felfiiggesztette vary akinek tevékenységét felfiiggesztették;
e) gazÄasáęi, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt
harom éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítrást nyert;
fl eseteben az aján|atkérő bizonyítani tudją hory az adott eljĺárasban megkísérelte jogtalanul
befolyĺásolni az ajän|atkérő dö,ntéshorata|i fo|yamatát, vag olyan bizalmas infonnációt kísérelt
megszererÍri, amely jogtalan elöný biztosítana szÄmára a beszsrzési eljárásban, va5ý korábbi
beszerzési eljánásbol ebbő|azokbóĺ kizártĺílq és a kizárás tekintetében jogoľvoslatľa nem keriilt sor
az érintett beszerzési elj ĺáĺás |ezfuu|ásáttől szímított hĺáľom évig;
g) tekintetében a következö feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Ewőpai Unió, az Európai GazÄaság;l, Térség vaw a GazÁzsági EgytitEnůködési és
Fejlesztési Sznrveznttagállamában, a Kereskedelĺni Világszewezstközbeszprznsi megállapodĺásban
részes államban vaĐ a:z EUMsz 198. cikĺ<ében említett tengerentuli orságok és terĺiletek
bĺánnelyikében vary nem olyan államban rendelkezik adói|letőséggel, amelýel Maryarorságnak
kettős adőzás elkeriiléséről szoló eryezménye van' vary amellyel az Europai Uniónak kétoldalú
megá||apođĹsa van a kÍizheszenés terén,
gb) olyan szabáiyozott tözsdén nem jeryzett trársaság amely a pénanosĺás és a terrorizrnus
ťtnanszÍrozÁsa mege|őzśséről és megakadályoz^źrć,| szśiő 2007. évi C)oo(VI. törvény 3. $ ,
pontra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szeľinti tényleges fulajdonosát nem képes megnevezni, V&EY
gc) agazÄasági szereplőben ktizvetetten vagy kiizvetleniil tiibb, mint 25%o-os fulajdoni resszel vary
szavazatijoggal rendelkezik olyan jogi személy vary személyes joga szerint jogképes sznrłeznt,
amelynek tekintetében a Áib) a|pont szerinti feltétel fennáll;
l) hannadik orszígbeli állaĺnpolgrár Maryaľországon engedéýhez kötött foglalkoztatrása esetén a
munkaügyi hatósag á|ta| a munkaüryi ellenörzésről szoló |996. évi L)o(V. tiirvény 7/A. $-a
alapjĺán két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vary annak feltilvizsgálata
esetén bíľósági . hatźrozatban megállapított és a kiiąponti kiiltségvetésbe történő befizetésre
kiitelezessel vary az idegenrendészeti hatóság áital' a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és taĺtózkodrásĺáról szoló törvény szerinti kiizrendvédelĺni bírsíggal sújtott
jogszabálysértést kiivetett el.

Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás 2. számű melléklete szerinti nyilatkozat
(cégszerű) a|áír ásź.ľ a|.

Az alkalmasságĺ ktivetelmények:

Äz aián|attevők nénzüevi.gazdaságÍ alkalmasságĺ{nak megítéléséhez sziiksĘes adatok és a
mękövetelt igamlásĺ mód:
P.1. Az Ajánlattevö közĺis ajánlattétel esetén minden Ąanlattevö kiiteles csatolni attól fiiggően, hory
mikorjött léte, illewe mikor kezÄte meg műkiidését, amennyiben ezek az adatok rendelkezesre állnak
. csatolja valamennyi szźm|averntő pénzÍigyi intéZnénytö| szźrmaző, az ajźn|attételi felhívás
feladĺásának napjától visszafelé szźmított |2 hőnap sonán vezetett valamennyi él pénzforgalmi
szÁmlläjfua vonatkozó, az aján|attételi felhívĺás megkiĺldésétől nem régebbi keltezesű nyi|atkozatot az
alábbi ki'telező taľtalommal:
-avezstettszźľriaszÁma,számlanyitĺísd.ífu mą
- szźmliá!án az aján|attételi felhívás feladĺásától visszafelé szĺmított 12 hónapban 45 napot meghaladó
sorbaĺíllíüás volt-e.

Azaián|attevők nénzĺiwĺ-gazdasáei alkalmasságának minimumktivetelményeĺ:
P.1. Alka|natlan az aján|attevö amennyiben bármely szám|avez.ető pénangyi intézrrrényének
nyi|atkozata szerint az é|ő szźtm|áĄěn az ajánlatteteli felhívás feladásĺának napját mege|őző 12
hónapban 45 meghalađó sorba á|litźlsfordult elő.

Sorbaĺĺllítĺás fogalmĺán ajánlatkérő a pénďorgalmi szolgáltatĺás nýjůásaról szśiő 2009. évi LXXXV.
tiirvény 2. s25. pontjában foglaltakat érti.
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Az aián|attevők mĺis.zaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szĺiksĘes adatok és a
mękövetelt ĺgazolĺ{sĺ móđ:
' M.1.. Ajánlattevó köteles az ajźtn|attéte|i felhívás feladásának időpontjától visszafelé szamított

kettő évben (24 hónapban) igazolni, bory rendelkezik az a|apvető keryeleti feltételeknek,
valamint a muĺÝ,avégzśsre vonatkozo elöínásoknak megfelelö, a tevékenység méltóságát nem
sértő, a környezetben élők egeszségét és a környezetet nem veszélyeźető telephellyel. Gazdálkodó
sznruezpt esetében saját magą vary legalább agy, d temetkezesi szolgáltatási tevékenységben
személyesen közremüktidó alkalmazottja" eryéni vállalkozo esetében - tn a tevékenyseget nem
maga látja el - legalĺíbb ery foglalkoztatottja rendelkczik a Kormány rcndelctében mcghatĺáľozott
szakmai képesítéssel, és megfele| az ott meghatáromtt eryéb feltételeknek.

Igamlás módja: Ajánlattevö által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláínással.

Az aián|altevők műszaki.szakmai allĺalmasságának mĺnimumkövete|nénveĺ:
M.Ĺ.Azeljárásbanalkalmatlanazaján|attevő,ha
. nem rendelkezik a temetkezesi szolgáltaüást engďélyezś hatósági engedéllyel, valamint az
ajánlattételi felhívás feladĺásának ídöpontjától visszafelé számított kettö évben (24 hónapban) nem
rendelkezik az a|apvető keryeletĺ feltételekneb valamint a murk'avégznsre vonatkozó előínásoknak
megfelelĄ a tevékenység méltóságĺát nem sértő, a ktirnyezetben élök egészségét és a kiirnyezetet nem
v eszś|yeztető telephel|yel.
- gazdáLl.kďő szprvezBt esetében saját magą vary legalá.ů,b eg, a temetkezesi szolgáltatĺńsi
tevékenységben személyesen közremüködő alkalmazottja' eryéni vállalkozó esetében - ha a
tevékenységet nem maga látja el - legalább ery foglalkoztatottja nem rendelkezík a Kormány
rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és nem felel meg az ott meghatározoü eryéb
feltételeknek.

10. Eiánypótlásĺ lehetősę:
Ajánlatkérő a hián1pótlás lehetöségét ery alkalommal, teljes körben biztosí{ia.
Ąĺín|atkérö felhívja Ajánlattevők firyelmét hory amennyiben a hián),pótlási haŁáľidöben az abban
foglaltaknak nem tesznek elege| azabnýjtottajánlat érvénýelenségét voąia maga utĺĺn.

11. Ajántattételi határĺdő:2017. augusztus 15. 12.00 óra

Ajánlattevő a megfelelö ajánlattétel érdekében az aján|attételi felhívásban foglaltalckal kapcsolatban
ínásbankiegészítö(éĺte|mező)tájékoztatástkérhetazajánlatkéľőtöl.

12. Az ajánlat benyńjtásának címe:
Budapest Főváros Mtr. kertilet Józsefuáĺosi Polgáľmesteri Hivatal, Ilatósági Üryosĺály Anyakönyvi
hoda 1082 Budapest Baľoss u.63-67. félemelet Z||.he|yiség

|3. 
^zajánlattétel 

nyelve: maryar

14. Azajánlatok felbontásának helyą ĺdeje:
Budapest Főváros wtr. keriilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal félemelet 2l|. sz. helyiség (1082
Budapest Baross u. 63-67.)

Azaján|atokfelbontásaazaján|attételihatáľidőlejáratakor.

15. A szeződéskötés tervezett időpontja:
A Budapest Főváros vltr. kertilet Józsefuárosi onkormőĺryzat Képvisel&testĺilete
VárosgazdáIkodási és Pénziiryi Bizottságrának döntését követöen.

|6. Áz ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az aján|atkérő táľryí bszn,rzśsi eljĺárásban Ajánlattevők vary Ajánlattevők eljáró képviselöinek
jelenlétét biztosítja.

17 . 

^z 
aj ánlati kötöttség mĺnĺmá|ĺs ĺdőtartama:
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Az ajźn|attétel i haĺíridő |ejártźttő| szĺmított 3 0 nap.

18.A Úĺĺrryalás tefolytatĺísĺńnak menete és az ajánlat|éľő által előíŕ alapvető szabályok:
Jelen eljránásban azĄánlatkérő tárryalást nem folytat.

19.A đokumentációrendelkezesre bocsátĺásának m.ódja, hatáľídeje, beszeruésĺ helye és pénzüryÍ
feltételeĺ:
Ajánlatkérő tź,tgi besrnrzśsi eljárĺásban Hilön dokumentíciót nem késát.

20.Amennýben a szerződés EU alapokból Íinanszíromtt projekttel és/vary programmal
kapcsolatos, úry annak megjelölése:
Taľryi besznrznsi eljánás az Ev alapokból finanszírozott pĺojekttel és|vag programmal nem
kapcsolatos.

2l. Eryéb ínformácĺók:
a) Azajánlat - tarta|omjegzéketkövető -

. első oldalaként felolvasólap szerepeljen (ajánlaüételi felhívĺás l. szamú melléklete)' amelyben
közölni ke|| az értékelés alá keńilö adatokat az aján|attételi felhíváshoz mellékelt minĺíban
meghatĺározottak szerint. Azaján|ati árat nettó és bruttó összegben is meg kell megađni.

- młísodik oldal ajánlati ĺáľ képzésének bemutatĺásłíról sńló kiiltsęvetés

- harmadik oldalaként(ajrínlattételi felhívás 4. szźmű mellék|etQ ajánlati nyilatkozatot.

- negyedik oldalaként (ajránlattételi felhívás 2. szźmű melléklete) a kĺlzÁrő okokra vonatkozó
nyilatkozatot.

. ezt követően az aján|attételĺ felhívás 9. pontja szerintí alkalmasĺági követelmények igazn|äsára
vonatkozó nyilatkozatok szerepeljenek.

- ezt követőenazaján|attete|i felhívás Z2.ponte) alpontja szerinti dokumentumok szerepeljenek.

b) 
^z 

ajánlatot 1 eredeti és l mĺĺsolati példányban kell benyujtani. Amennyiben eltérés van az ajánlat
,,el€deti'' és ,,mĺásolať' ffldĺłnya közłitt, az ajőn|atkérő az ,,eredeti'' példányt tekinti inĺnyadónak. Az
ajánlatokat taĺta|mazó csomagon a következő szöveget kell szerepeltetni:

',Köztemetéshez 
kapcsolódĺóan az elhunyt hamvainak temetésĺ helyľe történő elhelyezése'

c) A benyujtott ajanlatn akaza|ĺbbi"-';iŤľ"1:ffiľ#- kell megfele|nie:
. Az ajőn|at eredeti pé|dátlyätt zsinórľal, lapoztratoan össze kell ff:.zĺli, a csomót mafuieÁva| az
ajánlat elsö vary hátsó lapjához rögziteni, a matricát le kell bélyegeaní, vag5| azajánlattevő részáót
erľe jogosulfuiak alá kell íľni, úry hory abé|yegń, illetóleg azaläirás legalább eg részn a matricán
leryen;
. Az aján|at oldalszámozása eg5ĺel kezdödjön és oldalanként niivekedjen. Elegendó a szöveget
vary számokatvag képet taľta|mazó oldalakat sámozní, az Ĺires oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szímozrri. Az ajanlatkérö azettő| kismértékben
eltérö szamozást (pl. eryes oldalaknál a lA, ĺB oldalszím) is köteles elfogađni, ha a
tartalomje5zékben az eryes iratok helye eryértelműen azonosítbató. Az ajanlatkérö a
kismértékben hiányos szźmozást kiegészítheti, ha ez az aján|atban va|ó tájékozódása, illetve az
ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;

. Az ajánlafuiak az e|ejéntaĺta|omjegľzsket kell taľtalmaai4 mely alapján az ajánlatbaĺl szereplö
dokumenfu mok oldalsám alapján megtalálhatóak;

- Az aján|atot kéĹ - az aján|ati felhívásban számú - példányban kell beadni, az
eredeti ajĺĺnlaton meg kell jelö|ni, hory azazerďteĺi;

- Az ajĺínlatban lévö, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell ímia az adott
gazdálkodó sznĺvezphél eĺľe jogosul(ak)nak va5l olyan személynet vagľ sznmélyeknek aki(k)
erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
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- Az aján|at minđen olyan oldalát ameýen _ az aján|at beadasa előtt _ módosíĺást hajtottak végre,
az ado|l dokumentumot aláíró személynek vagl sznmélyeknek a módosítĺásnál is kézjegryel kell
ellrátni.

d) Érvénýe|eĺ az ajánlat ha az Aján|attevő a jelen felhívásban meghatározott kizźľľć, okok hatrílya
alattáil.

e) Azajráĺrlafuak tartalmaznia kell ajanlattevő alábbi ĺratait:

- az ajĺánlattételi felhívrás megkiildésének idöpontjánál 60 napnál nem régebbi cégkívonat
mrĺsolati példĺĺnya" amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosíúís van folyamatban, az
esetleges váůtozÁsbejegĺzési kérelem a cégbíróság érkeúető bé|yegzś,jével ellátott masolati
példźnya;eryéniväila|kozőesetébenaváů|akozniigazo|ványmĺásolata;

- az ajĺánlatot a|áúró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldĺányának vary címmintĺájĺának
másolata.

Đ 
^z 

ajánlatok összeállítĺĺsával és benyújtĺásával kapcsolatban felmertilt összes költseg az aján|attevőt
terheli.

g) Amennyiben valamely igazolĺís vary nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyujtásra maryar
nyelvű fordítĺása ís csatolandó.

22.Äián|attéte|i felhívás
megjelentetésének időpontja:

Budapest 2017. július./tŁ .

megkĺĺldésének a wwyjozsefvaľos.hu hon|apon töľténő
2017. iúliusj!*:.

b.{-. eJs-ł
ĺ'.jl

1:ł

iŤj

dr. Kocsis lVÍáté
pót!ámester
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I. sz. melléHet

Felolvasĺólap

Křiztemetéshez kapcsolódóan az elhuný hamvaĺnak temetési helyľe töľténő elhelyezése''
tź,ÍgíI,közbeszrĺzésiértékhatátelnemérőbeszprznsieljánásban

Ajrínlattevő neve:

Ą ánlattevő szel,ĺüelye :

Aj ĺínlattevő adószáma:

Teleľon

Telefax:

E-mail:

Kii eltilt kapcsolattaľtó :

Kiielölt kapcsolattaľtó elérhetősége (telefon, fax' e.mail):

Ajánlatĺ ár:
1. A kiiztemetés szolgáltatas nettó vállalkozói dfia a

hamvak urnafiilkébe történő temetése esetén
(ravata|ozÁsnélkiil):

2. A kiiztemetés szolgáltaüás nettó vállalkozoi díja a
hamvak sírboltba tiirténő temetése esetén
(ravatalozás nélktil) :

3. A köztemetés szolgáltatĺás nettó vállalkozoi dfia a
hamvak sírhelybe történö temetése esetén
(ravatalozźsnélkiil):

4. A köztemetés szolgáltatĺás nettó vállalkozni díja a
hamvak szónásos temetése esetén (ravatalozĺs
nélkĺil):

5. Ravatalozás nettó váIlalkozni d$a:

'"-fr;"":

4ś

Kelt:



2. sz. melléklet

Nyĺlatkozat

',Köztemetéshez 
kapcsolĺódóan az elhunyt hamvainak temetési helyľe töľténő elhelyezése''

tźľ:g5ľÚt közbeszntzÉsi értékhatárt el nem érő beszptzśsi elj árĺásban

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

az a|ábbi nvilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem / veliink szemben az a|ábbiku7j:tć, okot mely szerint nem lehet ajĺínlattevő,
aki:
A20I5. évi C)0Itr. törvény aközbeszerzśsekről (a továbbiakban: Kbt.) 62.$ (1) bekezdése szpťlntaz
eljáľásban nem lehet ajránlattevő, részvételre jelentkező, alvállďkozo, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasĺĘi szoroplő, aki

a) az a|äbbi bĺincselelanények valamelyikét elkövette, és a biincselekmény elkövetése az elmúlt öt
évben jogerös bírósági ítéletben megállapítĺást nyert amíg a btintetett előélethez ffizfr,dő, hátranyok alól
nem mentesĺilt:

aa) aBÍintető Tiiľvénykiinyvről szóló t978. éxitV. törvény (a továbbiakban: t978. évi IV. törvény),
illetve a Bĺintető Törvénykiinyvľöl szoló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti
bűnszeľvezetben résanétel, ideértve a b{incselekmény bűnszervezetben történö elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyĺíssal tizérkedés, befolyĺás vĺásłárlásą
vesztegetés nemzetktizi kapcsolatokbaĺ' befolyĺás vásĺrlrása nemzstkőzi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. )offIl. fejezetében megsatÄrozott komlpciós
bĺincselekményet valamint a Btk. szerinti hütlen kezelés vary hanyag kezelés;

ac) az L978. évi [V. törvény szerinti kiiltségvetési csalás, európai közösségek pénzĺiryi érdekeinek
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) u 1978. évi IV. tiirvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselelanény, valamint ehhez kapcsolódó
felbujtĺás, bűnsegély vary kísérlet;

ae) az 1978. évĺ IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzrnosás, valamint a Btk. szerinti terrorizľnus
finanszírozásą

afl az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;

ag) u 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versený korlfitozn megállapodĺás kiizbeszerzesi
és koncessziós e[iárĺásban;

oh) a ga?Äa.ságĺ szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltalĺüoz hasonló
bĺincselekmény;

b) eg évnél régebben lejárt adó., vámfizetési vagy tĺáľsadalombiztosítási jrárulélďlzetési
kötelezettségének nem tett eleget kivéve, hatartozźsátt és az esetleges kamatot és bírságot azajánlat
vagy résnlételi jelentkezés benyujtrásának időpontjäig megfizette vagĺ eznk megfizetésére halasztĺĺst
kapott;

c,) végels"ámolás alatt áll, vonatkozÁsáhan csödeljĺárĺás elľendeléséről szoló bíľósági végzest
közzétettet aze||ene indított felszámolási eljĺárast jogerösen e|Íendeltét vary ha agazÄasági szereplö
személyes joga szerintí hasonló etjĺáľás van folyamatban, vary aki személyes joga szerint hason|ó
helyzetben van;

d) tevékeĺységét felfiiggesztette vary akinek tevékenységét felfiiggesztették;
e) gazdaságĺ, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt

harom éven beltil jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
j/ esetében az aján|atkérö bizonyítani tudja' hogĺ az adott eljárĺásban megkísérelte jogtalanul

befolyásolni az aján|atkérő diintéshozatali folyamatá! vary olyan bizalmas információt kísérelt
megszeľeali, amely jogtalan elöný biĺosítana szÁmára a besz.erzśsi eljĺínásban, Väď korábbi
beszerzési eljánásból ebből az okból kJzáttilK, és a kizárás tekintetében jogorvoslatľa nem került sor az
érintett beszerzési eljĺárás |ezÁraläsáttól számított hĺĺľom évig;

ŕ/ tekintetében a kiivetkező feltételek valaľrelyike megvalósul:
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- 
Ia) nem az Eurőpai |Jniő, az Europaí Gazdasźęi Térség vag! a GazÄasági Együttműkiiđési és

Fejlesztési Sznnłezęt tagállamában' a Keľeskedelmi VilágsłtÍveigt.kłjzbeszsrzśsi ńegállapodásban
f9zes államban vagy az EUMsz 198. cild<ében em]Írctt tengerentuli orságok- és tertiletek

!Ęelľ'!ýu9n vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletősęget, amellyel Maryaľországnak
kettös adózás elkeriiléseről szoló egľeznénye van' vary arne||ye|-az Európäi Unióíak {<étoidalú
megállapodasa van a közhesznrzns terén,

- 
kb) o|yan szabályomtt tőzsdén nem jegĺzľltt tĺársaság amely a ýnzrnosáts és a terrorizĺlus

finan-s{rozása megelőzeséről és męakadályozÁsárő| szo|ő 2007. évi C)ooilfl. törvény 3. $ ľ/ pont
ra)łĐ vagy rc)-Ą alponfa szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezní ,vdy

kc) a gazÄasági szereplöben kiizvetetten vary közvetlenĹil több, mnt?S%o-os fulajdoni résszel vary
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy szsmélyes joga szeľint jogképes szswe.,n:ą
ameýnek tekintetében a kb) a|pont szerinti feltétel fennáll;

/ harmadik országbeli állampolgĺár Maryaľországon engedélyhez kiitöü fog|akoúatźtsa esetén a
munkaügyi hatóság áita| amunkaüryi ellenőrzesröl szóló |996. évi L)oŠ/. törvény 7tA. $-a alapján
kéj évnél nem régebbenjogerőre emelkedett kőzigazgatźtsi . vary annak fetiilvizsgálata esetén bírós-ági
. 
.határozatban męállapított és a kö4ponti költségvetésbe történő befizetésre kötelezessel vagĺ az

idegenľendészeti hatóság áital a harmadik országbelĺ állampolgárok beutazásĺĺról és tartóz,koaesarot
szoló törvény szerinti kiizendvédelĺni bíľsággal sújtottjogszabálysértést követett el.

cęszerü a|áirás
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3. sz. melléklet

uĺJszexr rpÍnÁs

''Ktiztemetéshez 
kapcsolódóan az elhuný hamvaínak temetesi helyre történő elhelyezése''

táE glľú közbesznrzśsi éĺtélĺfi atárt el nem érő beszprzśsi elj ánásban

As.zociális igaz.gatźsró| és szociális etlátásokról sm|ő 1993. m. fu.48. $ (1) bekezdése a|apjän,a
haláleset helye szerint illetékes telęülési iinkonĺlányzat képviselő-testtilete-_ a halálesefudí uło
tudomásszerzest követö huszonery napon belĺil - gondoskodik az elhuný személy közköItségen
történö eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhetö fel, az eltemetúetésre kö,te|es személy, ,^gy u
eltemettetésre köteles személy az e|temettetesről nem gondoskodik

A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit
megillet. A temetés polglĺri szertartás vary vallĺĺsi kiizösség által vallásos szertartlĺs keretében
vfsezhetö. A polgĺíri szertartás rendjét az eltemettetők hatĺírozzáů< meg. A vallasi közösség által
végzntt temetés a vallási ktizisség hitéleti tevékenységénet vallási szokaśainak tiszteletben tartĺsával
történik.

közkiiltségen történö temetés esetén a temetésre ktitelezett személyt aköztemetés heýéröl és idejéről a
temetést megrendelö iinkormán1zat jegľzóje értesíti.

Ajánlattevö feladata a Józsefuárosí Önkormányzat ki)zigazgatási tertiletén elhuný személyek _
jogszabályokban meghatáromtt köztemetése esetén - az elhuný hamvainak temetéši helyre tbrteno
elhelyezese, a hamvakat tarta|mazć, urnák urnaftitkébe töŕénő elheýezese, urnasírbą sírhělybe, vary
sírboltba temetése, az eltemettetö ľendelkezése alapjáĺl a temetö arľa k[ielöIt helyén - a-keryelěři
igények betartásával - a hamvak szśtszőrása. A helykiielölés sorĺĺn 

_firyelemmel 
kell Ěnnĺ a

temetővel, temetési helýel szomszédos beépített vary beépítésre szánt teriilet hasmálóinak
méltányolható érdekeire is.

Az elhunýat vary hamvait a kötelez€tt kérelmére az áitalla megielölt temetési helyre kell temetni, ha
az e,lhaláiozás helye szerinti település kiiztemetöjében megjelölt temetési hely felett a kérelmezőnek
rendelkezésijoga van.
Az e'lhunytat _haaz eltemettetőnek nincs a temetőben meglévö temetési hely feletti rendelkezési joga_ az e|ha|áiozÁs ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve, ha-a
szabä|yzat másként rendelkezík.

Sírboltba történő temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg. Umafiilke, urnasíľhely, urnasírbolt
fe|nyiüásához, tová.ŕlbá hagyomĺĺnyos sírhelyre ľátemetett urna kivéte|éhez a népegészségiigyi
feladatkörében eljáľó járási hivatal engedélyére nincs sziikség. A nyilvĺántartó końyvbe mĺođěn
temetést (umaelhelyezes! uľnakiadás! umakiemelést hamuszóľáslt) időrend szeńnt kell bejeryezri.
Az íizeme|tetö a sírbolt könyv és a nyílvĺántartó kiinyv adatait elektronikus adathordozón is t,árólhatja.
Elekhonikus nyilvĺántartás esetén hiteles biztonságĺ másolat készítése vagy párhvzamos manuális
nyilvántartlás vezetése szĺikséges.

A hamvakat taÍta|mazć, urnát urnafülkébe elhelyezĺli, urnasírba temetni vary sírheýbe, sírboltba
nítemetni eryanłnt szabad. Az umä/- a ta|aj szintjétől tegalább 0,5 méter melysegbe tóll elľlelyezri.
Mtemetésnél az urna a koporsós temetésí hely haszĺrálati idejét nem hosszabbítja meg.
Urnát urnatartóban a sír feliiletére is el ĺehet helyezni. M ew urnafiilkébe vary urnasírba
ęIhęlyęzľlętő, valamint a sírheýbe (síĺboltba) temethetö umák szÁmát a temetö fulajdonosa
(iizemeltetője)aszabőiyzatbanhatfu oz.za'meg.
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A. kiadoü urna blírmd olyan ingatlanon vagy temetkezési emlékÍrelyen elhelyezhetö vary
eltemethetö, ahol a tulajdonos (kezelő), továbbá azingat|an jogszerű használója etlhezfugzzájarult és a
keryeĺeti igények biztosíthatók. Eznk a ĺende|kezÉsek a koníbban temetőben elhelyezett urnára is
alkalmazńatóak. Kiiz<is tulajdonri ingatlanon való urnaelhe|yezśshez a tulajdonostrársak hozz-ĺájárulása
sziikséges. Az ingatlanon elhelyezett wnáú. az eltemettető (öriiköse) kívánságáĺa _ a halottvizsgáiati
bizonyítvĺánnya|vagy a halotti anyakiinyvi kivonattal vallő igazn|áls mellett _ az ngat|an helye szerinti
köztemető tulajdonosa (iizemeltetője) aziĺźnyadőhaszĺrźiati időigkiiteles visszafogadniés elhelyezni,
illetve a hamvak b'ármely mrás temetőben elhelyezhetök.

A hamvak az eltemettető rendelkezese alapján a temető aľra kiielölt helyén - a kegyeleti igények
betarĺísával - szetszoľhatók. A hamvak szetszórĺásakor gondoskodni kell arľól, hory azsk a
szétszóráskor a ta|ajba bemosódjanak. Ha a szśtszÁtás zárt rcndszľlĺbe (pl. medence) torténit
gondoskodni kell, hory a hamvak abból ne keriilhessenek ki. Ha a mĺitrárry betelt azt, a tęmető
megszűnéséig fenn kell taľtani, vary kiiziis emlékhelyen kell megőrizni.
Szetszonásos temetés esetén a hamvakat a szétszśtás e|végzesére alkalmas urnába kell helyezni. A
hamvakat temetőn kíviili ingatlanon a tulajdonos ftezelő) előzetes ho""ájátu|ása utĺĺn lehet szetszorni.

A temetési hely feletti rendelkezési jog idótartama (haszľlálati idő) nem lehet kevesebb, mint
a,) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
á,) sírbolt esetén 60 év;
c/ unrafiĺlke és uľnasírhely esetén l0 év;
d/ urnasírbolt esetén ?0 év.

Megszűnik a rendelkezes jog ryakorlásą ha a használati idő meghosszabbíüás hiányában lejĘ illetve,
ha a temetési hely megszünik. A temetési helyre vonatkozó rendelkezesi jog a temetési helyből
kikerült holtüest új temetési helyľe tĺirténő áthe|yezésével, ílletve elhamvasztĺásával is megszĺinit
kivéve, ha az vrnáú uryanaÍra a temetési helyre nátemetéssel visszahelyezik. Ha a rendelkezesi jog
azért szűnlk meg mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívĺánja eltemetni, ajogosult részérę
a megfizetett megváltĺási dfi idöarányos részet vissza kell téríteni.
Ha a lejárt hasanálati idejű temetésí helyen lévö holttestnaradványokat az elhuný hozzźtarĺazoja
máshol el kívánja temetni, erröl a kiürítésre megielölt idöpontig kell gondoskodnia. Ennek hianyában
a holttesfuiaradvĺinyokat (az urnĺákat) a kitirítésre megieliilt idöpontot ktivetö 6 hónap elteltével - a
fővĺĺrosi és meryei koľmányhivatal népegészségtiryi feladatkiirében eljríró jánási (trvĺĺrosi keriileti)
hivatala (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró jánási hivatal) jelenlétében _ köziis
sírhelyben kell elhelyeai, illetve a hamvak azarrakiieliilt helyen szétszórhatók.
A sírjellel az rende|kezilq aki a Ůemetési hellyel rendelkezik. Ha a rendelkezésre jogosulq illetöleg
annak iirököse a kiiirítésre megieliilt időpontig a síľjel elszállításaról nem intézkedit a megjelölt
idöpontot követö ery év elteltével a sírjelet a temetö tulajdonosa éľtékesítheti.

Temetőben - temetkezesi emléküely kivételével _ ravata|ozót kell építeni. Ravatalozot úry kell
megépíteni, hog az alkalmas leryen az elhuný ravata|ozÁsra való elökészítésere' a keryelet
lerovĺĺsárą az elhuný elbúcsúztatĺásátra.Eg épiileterységen beliil az tizemi-technikai és a bricsúztató
helyiségeket úry kell elválasztani e5rmastól, hog az ne zavĄa a gyászsznrtartźlst. Ravatalozo
épiiletet riry kell megépíteni, hogy az kiilső ravatalozĺsra is alka|ĺnas és akadálymentesen
megkiizelíthető leryen. A ruvata|ozń rendszeres takaríŁásáról és szükség szerinti fertőtlenítéséröl a
temetó tizemeltetője gondoskodik. Temetkezesi emlékÍrelyen épített ravata|ozśt kizÁtćńag a
búcsrizüatĺás idejéig lehet használni. A ravata|ozśban az elhunýa't ideiglenesen elhelyezni,
búcsúzt.atĺásra elökészíteni tilos. Temetkezesi emlékhelyen kiilsö ravata|ozás nem végeztretö.

A síľhelytrĺblĺńkat' a sorokat és a temetési helyeket szźlmonli kell. A temetési helyek nyilvrĺntartĺással
való azonosíthatóságát bizosítani kell. A sírhelytĺĺbla számozásált a helyszínen is fel kell tiintefuii. A
sírhelytríblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. A sírhelytráblát a tereprendezés, iiltetvényezes,
ňsítás, valamint a sírhelytáblát határoló út megépítése előtt nem lehet haszrálatba venni. A temetö
fenntaľtójĺĺnak ftezelőjénĄ a temetöröl térképet (váaajmt) kell készíteni, amelyen fel kell tiinteüri,
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hory mely sírhelytĺáblĺát sorok miĺyen temetési helyek céljára vannak fenntaľtva. A temetö részletes
hÚr*ĺép,at annak bejráratránál ki kell függeszteni és a változasokkal legalább évenként ki kell egészíteni.

A temető tulajdonosĺának fe|adata a temető tź,tgi és infrastruktunális létesítményeinet
ziildfelületeinet valamint sírhelyhábláinak megépítése, illetőleg kialakítĺásą a temető keryeleti
méltóságanak őrzese. A temető tulajdonosa - ha nemzetközi szsrződés másként nem ľendelkezik _
köteles a temetö fenntartasáról, továbbá iizemeltetéséről gondoskodni. E feladatait saját magą illetve -
srĺe;rződés alapjĺán - gazdĺálkodő szpwezetútján is elláthatja.

Az ilz|etsznrťi tevékenység sorłín a váila|kozó kiiteles betartani a szabáiyzatban meghatĺłrozott
feltételeket. Munka úry végezhetö, hory az ne sértse ahozzáúartoznk és a látogatók keryeleti érzśsei7
ne akadályo7jlĄ uz elhunyt elbúcsúztatlásĺát. A munkavégzes során a szomszedos temetési hely nem
sériilhet gondoskodni kell arról, hory eredeti átlapota ne váůtozznn. A munka ideje alatt a temetési
helyek |átogatásátt nem lehet akadályozni.

o Ą temető ĺizemeltető meghatfuozza, a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzntt
eryéb váIlalkozási tevékenységek etlát"ísĺĺnak temetöi rendjét;

o biztosítiaaze|tpmetés (urnaelhelyezes) feltételeit, ideertve a temetési helyre való elsö temetést
megelózöen a síľhely kíásásáról (sírásás) való gondoskodást

o megállapítja a temetőlátogatók keryeletryakorlásának feltételeit, a nyiwatartrísi időt;
o bizosítia a ravatz|ozśt" és ezek technikai berendezéseit, valamínt a temető eryéb közcélri

létesítnényeinek karbantaľtĺás.á! és mfüiidteti amkat
o gondoskodik a temetőbe kisállított elhunytak átvéŮeléröl, és biztosítja a temető nyitrísá!

zźrásált;
o megörzi a nyilvántartó kiinyveket;
. tájékotrzba atemetölátogatókat;
o ktieliili a temetési helyeket;
o elvévi a temető és létesítnényeinek tisztan tar1lsiátt, az utak karbantartĺásá!

síkosságmentesítését és a hóeltakarítrĺst;
. tisszeryüjti és elszíllítja a hulladékot;
o gondoskodik a temető rendjének betartásĺíróI és betartatásĺĺról;
o összehangolja a temetöi létesítményet íry ktilönösen a ravatalozś haszľláiatźľial kapcsolatos

temetkezésí szn|gí|tatóitevékenységeke! szervezési intézkedésekkel elösegíti a temétés és az
urnaelhelyezes zö,kkenömentes lefolytatrĺság

o gondoskodikaztigĺfelfogadásról.
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4. sz. melléHet

Aj ánlattételi Nyilatkozat

,,Köztemetéshez kapcsolóđóan az elhunyt hamvaÍnak temetési helyre történő elhelyezése'
táÍ ĐlíI kőzbesrerznsi értékhatrírt el nełn & ő beszsrzśsi eljĺánásban

Alulírott mint a ajĺínlattevő (szeküely: ..................)
. j.......... .... (kepviseleti jogkör/titulus megnevezése) az aján|attételi felhívasban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelnény, utasíĹás, kiki'tés és műszaki leíras gondos áttekintése utĺán
az alábbĺ nýlatkozatot tesszĺik:

1. Elfogadjut hory amennyiben olyan kitételt tettĺĺnk ajánlafunkban, ami ellentétben van
ajántattételi felhivĺássď, vary annak mellékleteivel, illetve azok bánnely feltételével, akkor az
aj ĺínlatunk érvénýelen.

2. Az ajariat benyujtásával kijelentjĺit hory amennýben nyeľtes ajĺánlattevőnek nyilvanítarrak
benntinket, akkor a szeľzödést megkötjtik és a srerzńdést teljesídtik az aján|atteteli felhívĺásban,
annak mellékleteiben és az aján|ailnkban lefektetettek szerint.

3. Tudatĺíban va5runk annĄ hory ktizös aján|at esetén a közösen ajánlatottevök személye nem
válltozhat sem a beszeľzesi eljánás, sem az annak alapjan megkiitiitt sznĺz'ffiés teljesítese sorián.

Annak is tudatában vasrunk' hory a köziis ajrínlattevök eryetemlegesen felelösek mind a
beszeľzesi eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szeľđés teljesítése sorĺán.

4. Kijelen{itit hory amennyiben mint nyertes ajánlattev'ő kiválasztĺísra kertitiint a szsrződést
megkötjiit továbbá az aján|atteteli felhívásbano annak mellékleteiben rĘzített árubesrnrzsst az
ajrĺnlatban meghatározott dijért sznrzÍldésszerűen teljesí{iiik.

cégszeriĺ a|áúräs
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IBtĺlésĺu
Ąánlattevő széklrelye: .ťł#jł..u

LOłk6 Ke -D
2ą3sqą6T

(c6,| 3-|^6í9,,(

ü:I"ľ!I:,: ĺ',y,aÁď

Kiielölt kapcsolattartó:

Kijelölt kapcsolatüartó elér.hetősége (teleforr, fax, e.nail): b/br(-,(\ď
Ájántati ár:

l. A kiiztemetés szolgáltaĺas nettó váIlalkozóÍ dija a
hamvak umafiilkébe ĺ:öľĹénő temotésę esetén
(ravatalozás nélkttl) :

f. A ktiztemetés szolgáItaŁás nettó vállalkozói díja a
hamvak sírboltba tö'ľtálő temetése eseÜon
(ravatalozas nélkiil) :

3. Á kiiztemetés szolgáIĺatłás nettó vállalkozóĺ dija a
lramvak síľhelybe történő ĹęmeĹése esetén
(ravatalozís nélküI):

4. A köztemętés szolgáltatás neťĺó váltalkozói dĺja a
harnvak szóľásos temetése esetéIr ftavata|ozŕs
nélkill):

5. Ravatalozĺ{s nettó vállalkozńi diia:

YŁffix)
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Zqoooq'

], sz' nle!l'é|ď'et

řelolvasólap

Kłjzteľnetóshez kapcsolóĺlóan az elhunyt hamvainak temetésĺ hclyre történő ellrelyczése''
targru, korhesr*rz.ési értékllatáľt e| nem éĺőhesznrzÉsi cljárásban
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Felolvasólap

Ktĺztemeíóshcz kapcso|óĺtóan az ethunyt hamvainak tcmetési lrĄľe töŕénő el[c[yczése''
tárgú,kiizbeszoľzesi óĺéklntáľt el nem érő besz*rzési c[iárásban

Ájánlattevő neve: Budapest Külső-Józsefu aľosi
Refoľmátus Egyhazközség

Ajánlattevő székhelye: 1089-Budapest
Kőris u. 13.

Ąánlattevő adószáma: 19818094-I-42

Telefon +36304918479

Telefax:

E-mail: kul so i ozsefvaros @ gn:lai L com

Kiiolö|t kapcsolattartó : Kovács Dávid Emil

Kiielölt kapcsolattaľtó elérlret.ösége (telefon, far; e.nail):
kulsoi ozsefÝaľos@ gmai 1. com
06?0491R47q

Ájĺ{nlati ár:
1. A közĺemetés szo|gáltaĺás nettó vállalkozói díja a

hamvak urnaftilkébe történő temgtése esetén
(ravatalozás nélktil):

,, A közĺenretés szolgáltaŁás rrettó vállalkozói díja a
Iramvak síľboltba tiiľténó temeírose esetén
(ľavata|oz{s néIküI):

Á közĺemetés smlgálĺatás nettó vállalkozói diia a
lrarnvak sírhelybe történő tęmetése esetén
(ravaĺalozas nélkii[):

A köztemętés szolgáltatrás uęttó vallalkozÍi díja a
hamvak szóńsos temetése esetén (ľavataloa{s
néĺkĺil):

4.

5. Ravataloałs nettó váltalkozói diia: /.L ,

ą$;

17.000 Ft
(tizenhétezer forint)

20.000 Ft
(Húszezeľ forint)

20.000 Ft
(Hűszezer forint)

20.000 Ft
(Híszezet forint)

5z$Wqo Ft
.-ŕHűs .ä,er forint)
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Felolvasólap

Kłiztemetéshez kapcsolóđóau az ellrunyt hanrvainak tcmetésĺ lrclyľe tiiŕénő ethelyezésc''
tárgru, közbeszerzśsí értékllatárt e| nem érőbesrnrzńsí e|iárásbaĺr

Ąánlattevő nove:
9G-Y€l-e--i- f

= 
ýIąJT 1< eĘe S I

sŽoLG,t|l+r- {<tT.

Ąĺĺnlattevő székhelye: ''1ođ 5 . 
}*}#Pe.sr
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+ 3e 3o 4"28 he+b

+3G Á h85Ą.+h

{to. sscr^. . iłĺ.,.{r.ľ Q
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Kiielčĺlt kapcsolattaľtó elérhetösége (telefon, fax, e-nrait): Ze ba *teY^łU
1. A közŕemetes szolgáltaĺas nettó vállalkozói diia a

hamvak urnafiilkébe töľténő temetése esetén
(ravatalozäs nélkĺil):

2. Á köáemetés szolgáltaüás neťtó vállalkozoi dija a
lramvak síľboltba ttĺrténó teĺnetése esetén
(ľavatalozás néIkiil) :

3. Á közŕemetés szolgáIĺatĺás nettó vállalkozói điia a
hamvak sírheýbe tłir:ténó temetése esetón
(ravataloaäs nélküI):

4. A köáemętés szolgá|tatás rrettó váIlalkozói dija a
hamvak szónásos temetése esetén (ravatalozás
nélkül):

5. Rąvatalozĺ{s nettó válĺalkozói óIja: 5 . ooo ĘJ. ĺĄ)

5+ ooo F-F

,tbo. ooo +-F

Á 9..". ooo Tf,

S+oooFf/#

3.. ...*.*:n.: :J..*f. (ř.. o ď. l 5 .
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[cégszeľil aláíras]

ĺffiGYELET
TemetkezésÍ Szĺ'' ;áIat' KFT

,l085 lJrlcjłp,tsi' Jĺjzsef ĺcrľ' ,{9

Adószáln: 10j891 4a.?-12
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