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Táľgy: ,,szeméIygépkocsi beszerzése', tárgyű kĺjzbeszerzési értékhatáľt el nem éľő beszerzési

elj áľás eľedményének m egá||apítása

Előterjesĺő:
Készítette:

dr. Mészár Erika aljeryző
Jegyzói Kabinet

A napirendet nyilvános ülésen lehet taľgyalni.
A döntés e l fo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbbsé g szĹiksé ge s.

Melléklet. 1 db ajánlattételi felhívás

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság!

Előzmény
A Képviselő-testĹilet 20If. oktőber 18-án taľtott ülése keretébentárgya|ta a,,Javaslat a járási rendszer

kialakításával kapcsolatos döntések meghozata|źrď? c. előterjesztést, mely tartz|mazta, hogy az űj

hivatal miĺködtetéséhez szükséges l db gépjármiĺvet źÍadja a Polgármesteri Hivatal.

Mindezek alapján ugyanakkoi szükséges 1 db gépjáľmű beszerzése, ezért a Képviselő.testiilet a

345/fo12.6:18.) szÁmtl hatźrozatźnak 4.a) pontjában úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal

részére l db gépjármubeszerzéséľe bruttó 4.500.000'- Ft-ot biztosít.

A becsiilt érték alapján a 6812012. (I. 16.) sámú képviselő-testületi batálrozatta| elfogadott

Józsefuáľosi onkormďnyzat Közbeszerzśsi és Beszerzési Szabá|yzat IX. Része szerinti beszerzési

eljárás kerĺ'ilt lefolýatásra. A Szabályzat 2O.|. pontja atapján aközbeszerzési értékhatárt el nem érő

źtíubeszerzésről, építési beruhazásról, szolgáltatĺás megrendeléséről dönteni legalább öt ajtln|at

bekérésével lęhet.

A Polgármesteri Hivatal jelenleg 1 db Skoda Octavia Clever típusú gépjáľművet hasznźú, és a cél ezen

flottaĺővítése, ezért a beszerzés tźrgya: 1 db személygépjráľmű beszerzése' melynek típusa:Skoda

octavia Cleveľ 1.6i, színe kék vagy sötétebb źtrnya|atai.

Mindezek atapjttĺ az ajźn|attételľe felkért szervezetek az ismeľteteff gépjármĺivet forga|maző,

budapesti székhelý (telephelytĺ) márkakereskedők voltak.

Az e|őterjesztés 1. szlźmú meltékletét képező ajźn|attéte|i felhívás, 2013. február 05.én elektronikus

úton tovíbbítasra került az a|źhb gazdasági tráľsaságok felé, valamint a wwwjozsefuaros.hu oldalon is

megjelent:
1. TétényAutóhrázKft.
2. Mentes és TĺírsaiKft.
3. Autó Derzbach Kft.
4. Porsche M5
5. Porsche Buda
6. Porsche Pest
7. Duna Autó Zrt.
8. Palota Automobil Kft.

Ajánlattevők ajántatainak ismeľtetése
zotg. ľeuruźr 6.ánelektronikus íftonazAutó Derzbach Kft., Porsche Buda, Mentes és Társai Kft.,

Porsche M5 jelezték, hogy a beszerzés tźtgyźú képező gépjárműtípus nem ál| rendelkezésükľe

tekintette| arra, hogy a Skóda ťlj, korszerÍĺbb, gazdaságosabb fenntartású motorľal működő modellt

kíván piacľa bocsátani.



Azajźn|attételi felhívás 14. pontja szeľint azajźn|attételi határidőig _2013. február ll. 12.00 őráig_
' cisszesen l db ajánlat érkezettbe az a|ábbiak szerint:

Ajánlattevő:
Palota A[tomobil Kft., 1154 Budapest, Szentmihályi út I4f ., me|y szerint:

ajánlrati ár netÍő 3.003.150'- Ft
regísztráciős adó 85.000,- Ft
Afa(27%) 810.850,- Ft,
üzembe helyezéssel kapcso|atos díjak l30.000'- Ft
összesen ajánlati ára összesen bľuttó 4.029.000'. Ft
,az aján|at szerinti gépjármti leírása: típusa Skoda Octavia Ambition |.6i 4- ajtós, színe
kristályfehér

Azajźn|attéf-eli felhívás 19. pontja szerint a beszerzési e|járás targyalásos, atárgya|ás 2013. február
11-én l2.30 óľakor megtaľĺĺsra került.

Táľgya|áson megielent:
Palota Automobil Kft., aján|attevó képviselője, aki az aján|atźhan foglaltakat fenntartotta, valamint az
ajántati árat is. Egyuttal kijelentette, hogy az ajánlattételi felhívásban szereplő színben nem tudnak
ajánlatot tenni, ebből a típusbó| ľaktáľon 1 db gépjármű van, mive| az igényelt típus kifutómodell'

A tárgyatáson továbbá megjelent a Duna Autó Kereskedelmi és Szolgáltatő Zĺt. képviselője' aki
aján|atźú az ajźn|attételi fe|hívásban meghatźrozott időpontot követően 2013. februźr |L. If .03 órakor
nýjtotta be. Ajánlata Skoda octavia Cleveľ 1.2. TSI 4-ajtós gépjźrmú, színe platinaszürke-metál,

ajźn|ati bruttó 4.297 .000,- Ft.

Fentiek a|apjźn mind a Palota Automobil Kft, mind a Duna Autó Kereskedelmi és Szo|gźitatő Zrt.
ajźn|ata nem felel meg az ajźn|attételi felhívásban foglaltaknak, az ajźnlatllk érvénýelenek.

Javasolt,'hogy ismételte nközbeszerzési énékhatáľt el nem érő beszerzési eljárás kerĹilj<in |efolytatásra,

abeszerzendő gépjáľmű típusa Skoda octavia Clever l.2 TsI, sötét színben.

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| szőlő 19/2009. (V.06.)
önkormányzati rendelet 45. $ (4) bekezdés 1. pont c) alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság feladat- és hatásköľe kĹilö,nösen' hogy dönt közbeszerzési iigyekben az eljárás

megindítĺásĺáról, eľedmény megá,||apitátstrő|,beszerzési ügyekben az eredmény megállapítĺásáról.

Mindezeka|apjánkéremaza|ábbihatétrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság túgy dfint' hogy

1. a ,,személygépkocsi beszerzés,, tźIÍgw közbeszerzési értékhaüáľt ěl nem érő beszeruési eljrárást

eredménytelennek nyi|vźnitja,tekintettel ana,hogy kizálrőlag érvénýelen ajźn|atokat nýjtottak be.

2. fe|kéri a jegyzőt az ismételt ki)zbeszerzési éľtékhatát el nem érőbeszerzési eljaľás lefolytatasára. A
beszerzés tźrgya:1 db Skoda octavia Clever l.2 TSI, sötét színű személygépjiáľmű beszerzése.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: JegyzóiKabinet Belső Ellátási hoda

A lakosság széles köľét érintő dĺjntések esetén az e|őteqesztés előkészffiének javaslata akijzzétéÍe|
módjáľa: honlapon
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Budapest, 2013. február 15.
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,,Szcnlćlygép|rocsi lrcszcp,ós'' láľgy(l köz}esz.cľz.ési rlltékhat/rrĺ el rlenl ćľő bcszclzśsi e|jírľilsbłrll

|}ĺrĺlapcst lróvńľos v|I|. t<cľü|ct Józscľváľosi ollkoľnrátl.vz.ltÍ |)o|g!ĺľmcstcľi ľIivataIa
közbesz.eľzesĺ értékhatárt ęl nenr éľö beszeľzćsi eljáńs{ hirdet rrreg, arne|yben ajánlaĺtevókénĺ feĺkéľi
tnL illetve az Ön ĺrltal Vezetott szeľvczeľet:

|. Áz ajl|n|atkóľtĺ ltcvc' szókhc|ye, tclcfonszánlĺ:
Brrdapest |;óváľos V||]. keľĺ|let Józsefváľosi tnkornrányzlt Polgáľntcsteľi ľlivata|a
c|nr: l082 Bu<lapest, l)aľoss u.63-67'

2. Az ajánlatkéľő ncyóben eljáľó szcrvczct trcvc' szóklrclyc' ĺe|cfonszinra, e.ntail cínrc:
I}udapest ll.óváľos V]|l. kertllct Józseĺ.váľosi or*oľrnány:aĺ Polgáľlnestel.i l.|ivatala
Jegyzjĺi Kąbinet Belső Ellátási lĺoda
cítn:
teletbn;
cĺrlail:

5. Á tcljcsíłés hatáľiĺ|eje:

6. ĺ\ teljesĺtés hclyc:

| 082 Budapest, I}aľoss tl. 63-(ĺ7 .
ą.36 | 4592262
bę]soe!! fltąs@isłg fvaras!-lu

3. A lreszcrzés t4ľgya, il|ető|cg lncľnyiségc:
Adásvcte|i sz,Blz-ődés kęrctében l db szelné|ygépjánnti boszeľzése. .I'ípus Skoĺla octavia
C|eveľ, l.(li

A szľméýgépkocsinak éľvélryes müszĺ ki vizsgáva l kcl l ren<|elkeznie.

A vev<i tclephelyétől szłlnított lcgfeljebb 30 kn.es kłjrzcten beltil biäosÍtani kell a
megąiánkttt gépkocsi típusának nlcgfelelő szcľvizelési lehetőséget. Ázajánlatban aszeĺvi.złłt
meg kell uevezni.

Az aján|aflevónek az ajánlattételi hatáľidÖ idŕipontjťu lnegellzően, e|Őzetesen egyeztetetĺ
idöpontban az ajánlatkéľĺ5 vagy mcgbíimttia szárnáľa leheiővó kell tenrli a szcnlélygépkoosi
ajánlattevő telsphelyén töľtélń tt)ęgtękintĺĺs{t és kipľóbálását.

Áz ajánlattevó olyan szelnélygépkocsit ajánlhat ajánlatáball, mely 5 ąitls, fogyaszĺása nenl
haladja neg a l0-l l |/l00 km.t vegyesen' ťelszrre|tsége urin. Aľ}S, f |égzsäk' központi záľ,
klilnatizált, színe a kók vagy sötétebb árnyalatai.

Jel,en közbeszenćsĺ éľlékhaĺ!Íł! el nen érł beszcrzés hecslill éľ!ł!kp błullł| 4.500,0-00.. F,t.

anel,v nwgában foglalÍo a gśtrljltrn(I lčzenlbe hclyazéliévĺ| kllpcsolnľłs vnlaĺrcnryl dÍJn!'
l II at ł ket, k iilt sé gel.

4. A szeľzőt|és Incgbatálozása, mclybcn ajlinlĺrtkéľő táľgyalńst Íań: adásvrłteli sz.erzödés

szeľzödéskötéstől szálniĺva l munkanap.

aj ánlattevő teĺephelye

7. AszerzÖĺ|ést lrizlĺlsítóue|lókktitclezcttségck;

Késedc|mi kÖtbér a nettó sz.erzć}dés áľ l 7ľ.a, meghiťlstrlási kötbér a bľuttó szęľz<iclés áľ l (}
Yo-a,

Kćscdclni kötbóľ: A szeľzóc|ĺjs ajánlattcvólrck fę|ľóható késcdchrlr:s tc$esítése esętéll az
ajánlattevo késcdellni kötbérÍ köteles fizetní. Ajánlatkéľő a késeĺlelmi kÖtbéľ összegét
j ogosu |t az aj án |attcviĺ łl|tal k ĺál l ított szám|őba bcsámítani.

Mcghirisulási kötbór: A szľľzcĺlés teljesítésének aján|attevŐ hibájáMl bektivetkez-ő
nreghiílsulása csetén az ajánlatĺcvĺĺ rncghiťlstllási ki'tbćrt köteles fiz-etni' Ájánlatkérö a

n:eghiÍlsulási kĺitbéi: összegét jogosult ae ąiánlattevő áltaI kiá|lított szánllába bęszámítani.



oľśł7.ág .iĺlgszabálĺyai aĺap.iirn - |.}ę|l) Íett c|cgct, kir,ćvo, ha nlcgĺ'iz-ctrĺséľe lulasztílsl
ka1rĺr|ŕ;

Í)' ilz it||ttl,n|láz'|aľl'lisľÓĺ sz.ólÓ 20I l. ĺĺvi CXCV. töľvĺĺtry 50' $ (l) bckez<ićsének a) ponĺ.ja
szcľĺ llti ręnc|ezett rlt tln ka Ĺi gyi ka pcso latok nrcgsĺlľĺé.sér,e l

í. a rrrulrkaviszony létesítésével összeÍiiggii lrejelclltési kötelczcttség e}lllulasztá.sával
összeÍiiggésbcn két ér,lrél ncnr ľógebbcn .iogeľőľc enrc|lĺeĺlett közigazgatásí. \,aĺ]y
arlnak ĺ.elülvizsgálata esetérr bíľósági hatáľozatllan nległi||apított és lnurrkaiigyi
lríľsággłr| vaBy aZac|ózls rcnrĺjéľöl sz-ó|ó ĺöľvény sz..ęľitlti lntl]aszľási bíľsággal sťlittltt

.iogszabá |ysóľtést követctľ el, vagy
ii. kĹi|ĺbl(li Ma$,aloľsz.ĺigoll engcclólyhez. kÖtöĺt fogla|koztatása csctélr az elrgecĺĺĺly

nlcg|<étćsóľc Voniłtkoz.,o munkĺiltatói lĺötc|ezctľsóg elnttl|asztásával c)sszeftiggĺisben
kćt évllél ncll.l ľégcbbell jogeľoľe omellĺec|eĺľ közigazgatási vagy' atrnak
ĺ.bliilvizsgálata csetén bílosági hatáľozatlralt nlegá|lapĺtott ĺis a köąlollti
költsógvctcsbe töľténó bęfizetésľe kötelezéssc|. \,tlgy a haľnlaĺ|i|ĺ oľszĺígl:eli
állaulpolgárcl< bctlľazásáľól ós taľtózkoĺ|ĺisáľól szťl|ó töľvćIly szeľintĺ
lĺcĺz'ľenĺlvć<|clln i bíľsággal sťlitott jogsz-abá lyséľtóst |<övętctt el :

í.. a biintet<i !öľvćrlyköltyr, szcrinti biĺnszľľvez.etbcll ľészvĺĺte| - ideeľtvc bt'rncscleklnény
biiltsz'eľvezetlren tÖľtóltŕJ ell<övctését js ., vesztegetés. r,csztegetĺis ncnlzetkÖ7-i
kapcso|atokba|11 i|z euľópai kcizcisségek pcnzĺigyi érĺ|ękcinek nlegseľtĺĺse, illctvc
;lónzl:rosás lrtillcse|cknlónyt' vagy szerué|ycs .ioga szeľinti hason|ó bĺĺncseIe|<lnérlyt
követett c|. fcltévc. hogy a biincsetcknlérry elkĺivetése jogerÓs bíľóságĺ íté|etben
nlegálĺapítást llycľt. allrĺg a biinteĺ.ett e|óĺĺlethez |iizőclĺi hátnillyo|< alól ncln lllentesĹilt;

c' háľtrlrr évné| |)e|ll ľógebbcn sŕl|yos. 'iogszabályban nlcghatáľozott szaknraĺ
k<itelezettsĺlgszegóst' vagy sztrklrrai ctikai szatlályoklla iitköz-ĺi cselekedetct köveĺett el.
vagy kol.ábbi . hálrlln évnél nenl lóge|rlren lezáľult - közbcszerć.si cljtirás a|a1>jtill

válIalt szelzőc|éses kötele7.ettŚégét sťlly<lsan ľnegsz'cgtc. anrc|yct az ĺliánĺatkéľő
bizonyítani ttr<J.

IgĺrzoLĺ.s nlĺiĺIjĺl: eľecleľlren, ąiíurlattĺltcIi í'.o|hívírs sz.cľinti llyíla|'kozat a}áĺl'ásával'

Az alkaImassági kiivetelrnónyclt:
Az aján|attev{ík llénziiqyi ós g.{tz(|asrĺqi łrIlĺa|nrasságánnlĺ megíÍélósóhez szĺiksóges
aĺlrrtok ĺós a lllcgkłir.cÍelt igrrzo|ási lrróĺ|:
|,|. Az. ajánIaĺtcvő k(izřis a'iálllattćtel esetórl l:linclen iliáll|attcvő kötcles osatolni valaruennyi
oógkivonatában szercplő sz-áttrlavezető pénzintóz.etnck (az aiá nlattételi fellrívás negkiiĺ<|é.sét
lnegclőzó 30 naprlá| nem ľógebbi) a nyilatkozatát az a|álrbi Íaľtĺllclllrlrral:

^ nrióta vęzcti a banksz'anr|át.

- szánl|á.iáll 20l2'.iantláľ l. nap.jťrt követően vo|ĺ-e ó0 tlaptrľ nlegha|aĺlĺi ic|otaľtanrťr
soľtrłn á'|lás.

ĺ\z a.iĺĺnlattevőlĺ pénzĺigyi.gazĺ|asági irlkalmasság:ĺn:rlt lrtittinlunl|ĺtivetc|nrĺĺnytl:
Pl. Äz a.jánlattcvií aIlĺallltatlall, ĺunennyilrctr báľnrelyik a cćgkivonalábalr szľľepIo
szĺilrr|avezctő 1lĺĺttzintrĺzctétöl száľnrazó nyilaĹktrzata a|ap.ján báľnrolyik sz'áln|á.iáĺ 2012.
jantláľ l. tltáll ó0 napot nleghala<ló strrlralt ál|ó tétel nrtltatkoz-ott.

Az :rján}rrttcvłilt n.lĺĺsznľi-.szlrlcnlai al|<lt|nlasságłillnk ntegítéIésóhez, sziilĺ.séges łđatok és
a nlcglĺöYętclt igazol:ĺsi lllótl:
M'|, Az. aján|aťtóĺeli Í,clhív/rs nlcgkti|<|ćsót nlcge lőzö 24 hťlllap összességrĺben ntininrunr 3
clb' cgyenkćnt lcgĺl|ább nctt(i 3.5 nli||iÓ Ft éľtrlkŕi gćpkrcsĺ éľtékesítĺjsi ľcfcľenciĺira|.
lgaz-olás móclja: a.iánlaÍtev<ĺ errĺleti rryilĺrtkoz.ata a ľeí-.ercllciáril.
Az ĺj:ill|aÍtcvőlĺ Iníiszĺlki és szaknrai nlkalnlas.ságiĺnal< uriniluttľllĺłjvcĺchrrénye :

MI' AIkaInlatlall az. aiánlaltevťl, anrennyibelt ncrrr lcnt.lc|kezik az a.iánIirttćte1i l.elhĺvás
ntcgkiii<|ését llregclŕízii 24 hĺ,lnap <}sszess<igében nlininrttrn 3 c|b. egycnkónt legaláĺrb netto
3.5 miIlíó Fĺ ćľtékĺi gépkocsi éľtékesitésí ľeĺbľerrcíával.

|{ iány;lótlílsi IehctŐsóg:
A.iłin|atkóľii a hiállypóľlíls Ichcĺ:ósógéľ te lics köľťicn lliz.tosíĺ.ia.

I3.



- í|Z iliállIil1()t ł cl.qIct icis I lllĺisolĺlti 1ŕ|ĺ|ĺilly|>ĺur kcll lrcll;,.íI}ĺarlĺ. ĺ\lľtclln.yillcrt c|(ćľć.s l,an
a7' ilĺĺilIlťtt..cl.ct|c|'i..ćs..Irlŕtsrrlat'' 1lć|tlĺill.v,a k(lzijtt. ĺtz ĺtjĺirrlĺltlićl.ĺi az,.cľec|c|ĺ..1lcltllill-vt
tckitrlĺ iľlitl-yirĺlĺinłtk. Az iliiinlattllĺĺ||. täľtĺ|lnlĹl7(i Üso|Tlag()|l lr kiivctkcz.ö szötagcl lĺcl!

szclr:pc I tct n i : 
" 
S zc l l t ú l.1,1; ćpk oťs i I) es ?t!,,zú s -- Jb l h o n t u n i l i k łs''

Ą lrclr.yťtiĺł'ltt trjárl|atnak łrz. ĺr|íĺblri ĺilľlrlai k(jvc|elnlt!łlyckrlck |ĺcIl nrcluĺc|oInic:
Az a.iĺilllĺtľ cľcĺ|cti pćlĺ|ĺilry1rt z-sillťlľľa|, Ia;rĺrz|ratĺiall iisszc |ĺcl| |iiz'lri. a cs()|nť)t
tllaĺľiciir,ĺtl az, a.iĺilt|at clsó vagy |rátsťl Iap.jĺłhĺlz tiĺgz.ítelli' a lnalľiciit Ic lĺcIl
tŕ|ycgez.lli. vaił}.ít7 a,|árnlaĺtcvö rćsz-ćtcll eľľc 'iclgostlltnak alá kc|l íľrli, ťlg.v lrtlgy a

hć|;,cgz-ó. illct(ilcg az ałiĺír.lis ĺcgaláLl|r cgy ľtisz-c ĺt nlíltľicíiIl Icgycn;
. ĺ\z ĺrjłirl|at ĺlIdaIsz.łilltozĺisir cggycl kczĺłik|.iiĺrl ć.s o|daIalrhćllt növoliccl.jcll' [:llcgcnĺ|ó ĺr

szt)r'ci;r:t 'r,ĺg;- sztiltlĺ)|(al \,ítg,v kćpet tartĺrĺnlĺteĺi olclalakilt szíllllozlli. az iiľcs
olc|aIakat.llclll |ĺcJl. c|c |chct. ĺ\ círrllapĺlt ĺ!s hĺitlapot (ha vailnrtk) llcln kel|' <|c Iehct
.sziinltlzlri. Az ajłiĺlIatkćľö az ottŕiI ltislnćľĺó|ĺllcll cItéľ(ĺ sZŕino7.ilst (p|. cgycs
tlIclalĺlkllriI a /ĺ\. /t] trIclalszi.rtu) i.s kĺĺtcIcs clfi>gĺrt|lli. Illt a taľta|ĺltlricgyzĺ!kbcll irz
cgyes iľĺĺok helyc cgyćľtc|lnfictl ĺrzĺnosíthatťl ćs az iľĺt[ĺl|ĺ hclyć'l.c c14yÚ'ľtcInliicll
|chct hivatkrrzni. Al. ĺrjŕrllIaíkĺiľö a |ĺislućľ(é|ĺllcll hiĺitlyos szźlnl()Zŕ|st kic1'1ćszíthcti. Ila

ez- az a.iĺiltlĺ|txrtl va|ĺi tíljókttzĺ<|lisa, illcľr,c az- ĺtjĺinIatľa r'alti Ilivntkozása ćľc|ckćbcll
*7ii}i5c1gcsi Az- aiálllĺrtrtĺrk az clc.iéll Íaľta|ĺlnl.icg.vzćkeĺ kcl| |aľtalmazltia. lllc|y
a|a1liáu az ąiálr|atban szcľcplő doktlllle|ltt|llltlk ĺrIclir|szŕttll ala1l.ján rllcgta|ĺillratÓakl

- /ĺr. ĺriłirlIakrt cgJ vagy tiilrlr -. az- ąjánIati Íblhĺviisbi'rľl rrlcg,lraltiľtrz.łrtt sz.íllllri -
pé|t|írllylran kclĺ llcaclrri, az. clcc|cti ł1iłinlĺrtĺlll nrcg kcIl.ic|öllli. lrogy az az cľcĺ|ęti;

" Az:l.iłirt|łłthan ]d'vő. ltlinc|c.'n dĺlktrlrlctlttltutlt (nyi|ĺrtkoznt()tJ łl vćgólr a|á kcIl iľnia az.

łĺ|otĺ gazĺlłiĺkĺlĺlĺi sz.cľvczetllć| cĺ'e .iĺlgtlstlIt(ak)rlak t,ĺtgy ()lya|l Szcnlćl'vnck. r,a.gy

szclnć|yckllck rrki(k) cľľc a.iĺr3trsttlt 'szclľlély(ck)tő| ĺrŕis()s i.clIlntaInaziist ka;:ĺak.
-Az a'jálllat l1litldcll o|yaľ olcla|rit. arlrc|ycn _ az a.iĺillIat bcaĺlírsa c|(jtt.. lrlirc|ĺ:sítírst
ĺtĺtitĺlľtak r,ćgľc, az ac|ott cltlktlrlrcnittlľltll alĺiíľó sz-cntĺ!l'vllck vagy szcnlĺiIycknc|r a
rn<,lt|ĺls ítĺislrłi I i s kćzicggycl ku.l I c l ĺźrt u i.

c) Az a.ińnIaľbatl bcll.vťrjttltt igazo|łisohal. L'gysZcľĺi lttĺisĺ:Iatlratl is bc Ic'het n;,úittlni.
d) l..)l.véĺlytcIcn az aiĺilllat. ha az Aiĺiltlaltr;vii a.iclcll lŁ.ĺhivĺist:an nrog,hatiiľĺ:ztltt kizĺirri

łlkĺl|< hatá|y,a a|iltľ áĺ|.
c) Áz- a.iĺinIatllalĺ laľlaltllazltia |tclĺ triłinlattcvťi a|ĺibbi iľatait

- az. e1iĺillIattótc|i l'elhívtis lllcglĺiildćsónek ic|cípĺrlrtiállril (l() lra1rrlirI ncnt r.ć3c|rbĺ

cĺlgkir'onat lrlírsĺllĺli pćltliinyĺl. anrctlllyitrcll łt cćg|<ivtlrlat szĺ:rľillt cl rrcln bíl'tilt
llrtie|osĺtiis r,atl lblyalrtatlralt, az esctleges r'łiIbzťtsllcjcgyzĺSsĺ kćľe|cnl a cĺéghíľĺisĺĺg
ćľ|<cztctii bć'tycgzriićvcl el|ĺ,rkltl lltásoIati pćlt|ĺillyil: egyólli vírllal|iozrl cseĺćlrclt a
vá| |aIkozói igazoIr,titly nlĺisolatal
- az i1iĺinIaÍ<lt rr|ńíľti vaIalltcllnYi szclrlć|y óľr.ćll-vcs a|ĺlíľĺisi oínlpć|cĺĺtnyiirla|ĺ r.ä9}
oíltl ur i rltń,iłillĺlk nlasoIata.

Í) r\z, zriĺilllalĺlk (is.^z.cłiIlílĺisiir'ĺrl ćs lrcn'vťtitĺisĺĺvaÍ ka1rcso|ĺlharl t.elnteľiiIt iisszcs k(iltsćg
az a.jíl nlatlcr.ót ľcľllclĺ.

g) r\llrcrtllyilren vaIalncly igĺrzo|ĺiĺ vagy llyi|łrłkÖ7-at tlcl]l r|liul}.'!lľ ĺlycĺvcll kcľi'iI
lrcn.v.ŕlj tĺisľa 1üÍ| g.vłl ľ ll)'c}vii lb lť ítása is csatcr |allĺ|<i.

24' Äz ajĺilllntté|cli |'eIIlív:is lrlcgkĺi|<lć'sćllc|ł ćs

idiĺpolrtjlr: 20l3.l'clrľuáľ0'5.

l'}u<lapcsl. 2() l .i. Í.cbľLlĺlr 05'
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llc|oIvrtsó Ia1l

,'szenró|ygép|<ocsi bc$zcľzés'' tirľgyťr. kozlrcsz'cľz.ési cľtćkhatál.t el nem éľő beszeľzési
e|iĺiľástran

Keĺtezĺĺs'

cĺôgszcľĺi rrlńíľírs

Aján|attel,ó neve:

Aiánlaĺtevő cínlc:

Á,.j án I rrĺĺevo képvi se| ĺĺj e :

Ą ĺin |attevö teI e ftrlrszĺitrra :

Aj ír n Ialtevó faxsz..łinl a

Á.ián lłttevő c-lnaiI cínle:

Á.ián lattevo kapcsoIatĺaľtó.iána|< llcve,
tc|e ĺ.otlsz-ánla. e-nraiI cinrę:

Á'iálrÍati ĺ{ľ (neÍ1ó l:t + Afa)



Nyilat.kozat

,,Szemó|ygé1rltocsi lrcsz,cľzós'' táľgyŕl ki3z)łęszęlzssi éľtókhatálÍ e| tlęnr éľő beszelzćsi eljáľzisban

Alulíľoĺt táľsaság (a.ián|attevő), tlrelyet képvisel:

az a|tĺblri nyiIntkĺrzłtot tcsszĺik:

Ncm á||nak fenn r,elenr / ve|iink sz'embon az, alábbi kizáľó okok, nte|y 'szcľint nenr |ehet ajánlattevii, aki:
. végelszálnolás a|att ált, uugy az ę||ęnę in<lított csoc|e|jáľás vagy Í-elszálnolĺisi etjáľás folyalnatbaIl van;
. tcvékellysógét ÍblÍiiggesztette vagy akillek tevékenységét felftiggesz,,tették;

- gazĺlasńgi, i||etöleg szaknmi tevékellységével kapcso|atban jogelos bíľósági ĺtéletben lnegállapított

biillcse|ekményt követett e|, antíg a biirrtetett elöĺĺ|etlrcz Íiizjidő háĺrányok alól uonr nrentesĺ'ilt] illetö|e5;

akinek tevékenységét a jogi sz'enlél|ye| szettlbelr alka|rnazható bĺintctö.iogi intĺizkedésekľil szó|ó 200l '

ĺĺvi CtV. töľvény 5. $.a (2) bekezdés b)' vagy g) pontja a|ap.iáll a bĺl.óság jogeľős íté|etébetl koľlátozta,

az eltiltás ideje a|att, illetöleg ha az a.iánlĺritevö tevékenységét más łlíľiság ha.soltlćl okbó| ús nródon
j ogeľösen koľ|áĺoz.ta;

- ogy évnél ľógebben lejrfut aĺló-, válnfizetési vagy táľsadalombiztosĺtási jáľu|ékfizrtési

köte|ezettségének . ł lctclepedése szeľiIrtĺ ország v?LBy az ąjáulatkólo széklre|ye szeľinti oľszag
jogsz.abályai alapján . nem tett e|eget, kivéve, |ra nlegfizetéséľe halasztást kapott;

-az. írllamháztaľtĺ{sľól sz.óló 20ll. évi CXCV. tĺiľvény 50. {i (l) bckezdésének a) pontja szeľinti

ľendezett munkaĺigyi kapcsolatok nregséltésével

a) a mulrkaviszolly létesítésóve| összeÍiiggii beje|errtési kötelezettség elnru|asztásáva|

ĺĺsszeftiggésbąr két ćvné| nem ľégel:ben jogeľore emęlkedett k?ĺzigazgaÍási, vagy annak
fclülvizsgálata esetén bĺľĺlsági hatáľozatban megál|apított és munkaügyi bírságga| v,dgy 

^7. 
adózas

rcndjéľő| szó|ó toľvény szeľíllti lllulasztási bíľsággal sújt.ottjogszabá|ysóltést követett el, vagy

b) kii|fdtdi Magyaľoľszágon engedélyhcz kötött fog|alkoztatása esetĺ5lr az engec|é|y Ir:egkól.óséle'

vonatkozó nlunkĺiltatói kötelezcttség e|lnuĺasztásával tissz.eĺtiggésben kćt évnél nenr ľógebbelt
jogel&e enle|kedett közigazgatási vagy allnak feliiIvizsgálata esetéll bíľósági hatáľozatban

megállapított és a központi kö|tségvetésbe történő bcfizetésľe koto|ezésse|, vagy a haľnradik

oľszńgbe|i állampolgárok beutazásáról ós taltózkodásáľól szó|ó töľvény szeľillti ktjzľełrdvóĺle|lni
bíľsággal sť|tott jogszabályséľtést követett el;

- bĹintetető ttľvénykiinyv szeľinti biillsz-eľvezetben ľészvétel - ideéľtvc bűncseleknrény bűnsz.eľvczctlrcn

töľténó e|követését is -' vesztegetes, vesztegctés nernzetközi kapcsolatokbalt, az eulopai közĺisségek
p(ł,llzi|lg1li éldokeingk lrlcgséľtése, illetve pénzmosás bűncse|ekntényt, vagy szellrélyes .ioga szerinti
hasoll|ó bíincseleknényt követeÍt el, t.e|téve, hory a biillĺ:soleklnóny e|kĺivctóse jogerłls bíľósági
ítéletben nlegállapítást uyert, amíg a biinteteľt eliiélethez ĺ"iĺzőĺlii hátl.állyok alól nenl mentesü|t;

- hároln évné| tlenl ľége'bbcn sťl|yos, jogszabályban nreghatáľoz.ott szakmai ktite|ezettségszegést vagy

sz-aknrąi etikai szabályokba ütközo cse|ekecletet követett el, vagy koľábbi - háronr évnél nonr ľegebben

lezáľult - ktĺz.bęszsľzésĺ eljáľás alap.ián vá||alt szerződéses k<itelezettségét sťllyosan tnegszegte, alnelyet

az aj árrlatkól'ő b iz.ouy ítalr i tuc|.

Kęlt:'...'.........

cégszeľii aláítás


