
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály   sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2018.  szeptember 24-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és dísz-
kivilágítása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Gaál Krisztián ügyintéző 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 3  db 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület a  46/2017.  (XII.20.) önkormányzati rendeletében fedezetet biztosított Józsefváros 
karácsonyi feldíszítésére és díszkivilágítására. 

A  Gazdálkodási Ügyosztály — a becsült értékre tekintettel, melynek összege nettó  14.700.000 Ft  — 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásra irányuló ajánlattételi felhívást  (1.  sz. 
melléklet) állított össze, amely  2018.  augusztus  29.  napján megküldésre került az alábbi ajánlattételre 
felkért szervezeteknek, valamint megjelentetésre került a wwwjozsefvaros.hu honlapon is. 

Az ajánlattételre felkért szervezetek: 

KATAZOL Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

7400 Kaposvár Hársfa  u. 8/E  fsz.  3. info@takarsag.com 

Best-Vill.  2000  Kft. 1222 Budapest 
Fonó  u. 2-6. bestvill@bestvill.hu 

HUNILUX Kft. 1097 Budapest Vaskapu  u 43-45. hunilux@ hunilux.hu 

 

BDK Kft. 1203 Budapest Csepeli átjáró  1-3. bdk@bdk.hu 

MK  Hungaria Kft. 9423 Ágfalva Baracsi út  77. info@mk-illumination.hu 

Blachere  Illumination 
Hungary Kft. 2142 Nagytarcsa 

Csonka János út  4. 
K  épület info@blachere.hu 

Az ajánlatok benyújtásának határideje  2018.  szeptember  13.  napja  10  óra volt. 

Az ajánlattételi határidőn belül a KATAZOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:  7400 
Kaposvár, Hársfa  u. 8/E  fsz.  3.,  adószám:  11465795-2-14,  cégjegyzékszám:  14-09-314754)  nyújtott be 
ajánlatot  (3.  sz. melléklet). 

A  Hivatal a benyújtott ajánlatot megvizsgálta és megállapította, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt 
formai és tartalmi követelményeknek megfelel, így hiánypótlás szükségessége nem merült fel  (2.  sz. 
melléklet). 

Az érvényes ajánlatot adó KATAZOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlati ára nettó  13.499.200,-
Ft,  azaz nettó tizenhárommillió-négyszázkilencvenkilencezer-kettőszáz forint. 
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A  fentiek alapján javaslom a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése is 
díszkivilágítása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás érvényesnek és 
eredményesnek minősítését. Javaslom továbbá a KATAZOL Kereskedelmi  es  Szolgáltató Kft, mint 
érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő nyertesnek nyilvánítását és a Kft.-vel a vállalkozási szerződést 
megkötését. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a „Vállalkozási szerződés 
keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú beszerzési eljárás 
eredményének megállapítása. 

A  nyertes ajánlat ajánlati ára szerint Józsefváros karácsonyi feldíszítésének és díszkivilágításának 
teljes költsége  13.499.200,- Ft  +  27%  ÁFA, azaz bruttó  17.143.984,- Ft. A  pénzügyi fedezet a  11405 
címen biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Bizottság döntése a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 
(XI.06.) önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  1.1.3  pontján alapul. 

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást érvényesnek  es  eredményesnek 
nyilvánítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  szeptember  24. 

2. a határozat  1.  pontjában megjelölt beszerzési eljárás nyertesének a KATAZOL Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (székhely:  7400  Kaposvár, Hársfa  u. 8/E  fsz.  3.,  adószám:  11465795-2-14, 
cégjegyzékszám:  14-09-314754)  ajánlattevőt nyilvánítja. Az elfogadott ajánlati ár:  13.499.200,-
Ft  +  27%  ÁFA, azaz bruttó  17.143.984,- Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  szeptember  24. 

3. felkéri a polgármestert a határozat  2.  pontja szerinti vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  10. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon 

Budapest, 2018.  szeptember  19. 

 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 



BETERJESZTÉSRE  AL AS: JÓVÁHAGYtA: 

DANADA-RIMÁN ED \A 

JEGYZŐ AVÁROSGAZDÁIXODÁSIESPÉNZÜGYIBIZOITSÁGELNÖKE 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI EGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: GAM.  KRISZTIÁN 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL  /  NEM  IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: W4JL.4 - 

ELLENŐRIZTE: 

fOid 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 
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Ajánlattevő neve S székhelye: KATAZOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
7400  Kaposvár, Hársfa  u. 8/E  fsz.  3. 

AJÁNLATTÉTEL 

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és 
díszkivilágítása." tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Józsefvárosi Önkormányzat 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

AJÁNLATKÉRŐ  részére 

2018 
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I. számú melléklet 

Felolvasólap 
„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és 

díszkivilágítása." tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: KATAZOL Kereskedelmi  es  Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 7400  Kaposvár, Hársfa  u. 8/E  fsz.  3. 

Adószáma: 11465795-2-14 

Telefon: 06/20/359-2350 

Telefax: 06/82/310-812 

E-mail: info®titkarsag.com 

 

Kijelölt kapcsolattartó: Csalló Zsolt 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetőségei: 

(telefon, fax,  e-mail) 

06/20/359-2350; 06/82/310-812;  info©titkarsag.com 

 

Nettó ajánlat ár összesen  (HUF) 13.499.200 HUF 

  

Kelt Kaposvár,  2018.  szeptember  13. 
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Céginfortnächie %
' IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 

GÉGINFORM  /LC  FOS  AS AZ.  ELEKTRONW  US  CÉGELJÁRÁSBAN 
KÖZR EMI/KOCK) SZOLGÁLAT 

Cégkivonat 
A C9.14-09-314754  cégjegyzékszámú KATAZOL Keresicedeirni  n  Szolgáttetó Korlátolt Felelősségű  %snag (7400 
Kaposvár, Hirsfa utca 8/E.foldstint  34163  cég  2018.  szeptember  10.  napján hatályos adatai a következők: 

I. Cégformától független adatok 

1. adtak 

Cégjegyzéksztlm:14-09-3147S4 

Cégforma: Korlatolt felelösségü társaság 

Beegyezve: 1997/07/01 

2. A  cig  *meats 
2/1. KATAZOL Kereskedelmi S Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Hatályos:  1997/05/12  ... 

3. A ell  rovldftett elnevezése 
3/1. KATAZOL Kh. 

Hatályos:  1997/05/12 

5. A Sig  szildlelye 
5/3. 7400  Kaposvár, Hársfa utca  8/E.  földszint 3.ajtó. 

A  változás időpontja.  2015/06/04 
Bejegyzés keite:  2015/07/09  Közzétéve  2015/07/11 
Hatályos.  2015/06/04  ... 

8. A  létesh6 okirat kehe 
8/1. 1997.  május  12. 

Hatályos.  1997/05/12  ... 

8/2. 1999.  augusztus  26. 
Hatályos:  1999/09/10  ... 

8/3. 2000.  augusztus  9. 
Hatályos:  2000/08/30  ... 

8/4. 2004.  mértius  4. 
Hatályos:  2004/08/25  ... 

8/5. 2005. Oaks 22. 
Hatályos:  2005/05/31  ... 

8/6. 2008.  június  26. 
Bejegyzés kelte:  2008/07/14  Közzétéve:  2008/08/14 
Hatályos:  2008/07/14  ... 

8/7. 2009.  július  1. 
A  változás időpontja.  2009/07/01 
Bejegyzés kelte:  2009/07/17  Közzétéve:  2009/08/06  
Hatályos:  2009/07/01  ... 

8/8, 2010. Anus 12. 
A  változás id6pontjt  2010/07/12 
Bejegyzés kelte:  2010/07/19  Közzétéve:  2010/08/05  
Hatályos:  2010/07/12  ... 

8/9 2011.  december  2. 
A  változás időpontja.  2011/12/02 
Bejegyzés keite:  2012/01/09  Közzétéve:  2012/01S6 

1/10 
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Hatályos:  2011/12/02  ... 

8/10. 2013.  január  11. 

A  változás ld6pontje  2013/01/11 

Bejegyzés  kette:  2013/03/04  Közzétéve.  2013/05/76 
Hatályos:  2013/01/11  ... 

8/11. 2015.  június  4. 

A  változás lelópontja:  2015/06/04 

Bejegyzés kelte  2015/07/09  Közzétéve:  2015/07/11 
Hatályos:  2015/06/04  ... 

8/12. 2016.  decernbef  2. 
A  változás Időpontja:  2016/12/02 

Bejegyzés kelte  2017/01/06  Közzétéve:  2017/01/07 
Hatályos:  2016/12/02  ... 

902. A  cég tevékenysége 

97149. 4332 '08  Épületasztalos-szerkezet szerelése 

Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/17 
Hatályos:  2013/02/13 

9/150. 4334 138  Festés, üvegezés 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13 

9/151. 4615 '08  Bútor, háztartási äru,fémáru ügynöki nagykereskedelme 

Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/152. 4618 98  Egyéb  term&  ügynöld nagykereskedelme 

Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/153. 4619 '08  Vegyes termékkör ügynöki nagykereskedelem 

Bejegyzés  keife  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/154. 4779 '08  Iparc1kkjeileg0  bohl  vegyes kiskereskedelem 

Bejegyzés kelte  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/77 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/155. 5320 08  Egyéb  postal,  futárpostai tevékenység 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2073/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/156. 6202 '08  InformiSciStechnológiai szaktanácsadás 

Bejegyzés kehe:  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/157. 6209 '08  Egyéb Inforrnáció-technologlai szolgáltatás 
Bejegyzés kelte:  2013/02J13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/158. 7320 '08 Mac-,  közvélemény4cutalás 

Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/17 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/159. 8220 '08  Telefoninfonnéci6 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/160. 3312 '08  Ipari gép, berendezés javiteisa 

Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 
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9/161. 4311 138  Bontás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/11 
Hatellyor  2013/02/13  ... 

91162. 4372 08  Epftési terület előkészítése 
Bejegyzés  kette:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/163. 4321  VB Villanyszerelés 
Bejegyzés kent  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/164. 4322 '08 Viz-, főtés-, légkondiciond16-szerelés 
Bejegyzés  kette  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/17  
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/165. 4329 '08  Egyéb épületgépészeti szerelés 
Bejegyzés kelte  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/166. 433/  VB Vakolás 
Bejegyzés kelte  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

"Co 9/167. 4333 .08  Padló-,falburkolás 
Bejegyzés kelte  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/17  
Hatályos:  2013/02/13  .. 

9/168. 4339 '08  Egyéb befejező építés m.n.s. 
Bejegyzés  kettle 2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/169. 4391 '08 TM( edés, tetőszerkezet-dpités 
Bejegyzés  ken.: 2013/02/13  Közzétéve  2013/04/11 
Hatélyot  2013/02/13  ... 

9/170. 4399 V8  Egyéb speciális szaképltés m.n.s. 
Bejegyzés  ken.: 2013/02/13  Közzétéve:  2073/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/171. 4649 '08  Egyéb háztartási Cikk nagykereskedelme m.n.s. 
Bejegyzés  kette:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/17  
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/172. 4675 '08  Vegyi  ern  nagykereskedelme 
Bejegyzés  kette:  2013/02/13  Közzéléve:  2013/04/11 
Hatalyos:  2013/02/13  ... 

9/173. 4676 V8  Egyéb termelési célú  term&  nagykereskedelme 
Bejegyzés kelle:  2013/02./13  Közzétéve:  2073/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/174. 4741 .08  Szémítőgép,perlféria,szoftver kisicereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/71 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/175. 474208  Telekommunikációs tennék kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2073/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/176. 4743 '08 Audio-,  videoberendezés kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/17  
Hatályos:  2013/02/13 

9/177. 4754 '08  Villamos háztartási készölék kiskeresicedelme 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve  2013/05/17 

3110 



9/20 

ano 

Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/178. 4761 '08  Könyveslcereskedelem 
Bejegyzés  ken.: 2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 

Hatályos:  2013/02/13 

9/179. 4762 V8  Újság; paptráru-kiskereskedelem 
Bejegyzés  kette:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/71 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/180. 4789 178  Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 

Bejegyzés  kette:  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/181. 5821 '08  Számitégépes  pit& Ida  dása 

Bejegyzés  kette  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04177  
Hattilyos:  2013/02/13  ... 

9/182. 5829 178  Egyéb szoftverkiadás 

Bejegyzés kehe:  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/17  
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/183. 6207 V9  Szárnhogilpes programozás 
Bejegyzés  kette:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 j1. 9/20 

Hatályos:  2013/02/13... 

9/184. 6203 '08  Számft6gépezemeitelés 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 9/20 

Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/185. 637/ '08  Adatteldolgozás,web-hoszUng szolgáltatás 
Bejegyzés  kette:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/186. 6312 V8  Világháló-portal  szolgáltatás 

Bejegyzés kelta  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/17  
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/187. 6399 '09  M.n.t egyéb információs szolgáltatás 

Bejegyzés  kette  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/188. 6420 '08  Vagyonkezelés  (holding) 
Bejegyzés kelta  2013/02/13  Közzétéve:  20/3/04/11 
Hatellyos:  2013/02/13  ... 

• 
9/189. 7010 V8  üzletvezetés 

Bejegyzés kelta  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/190. 7021 '08 PR,  kommunikáció 
Bejegyzés kelta  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/191. 7022 '08  üzletvttell,egyéb vezetési tanácsadás 

Bejegyzés kelle:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/17  
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/192. 743008  Forditás, tolmácsolás 
Bejegyzés kelte  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/193. 7740 '08  immateriális javak kölcsönzése 

Bejegyzés kelte  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/71 
Hatályos:  2013/02/13 

6 
9/194. 8721 V8  Általános eillettakadtás 

4/10 



Bejegyzés  kette  2013/02/13  Közzétévt  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13 .-

 

9/195. 8122'08 Epp%  épület-, (pad takaritás 

Bejegyzés  kalte  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/17  
hatályos:  2013/02/13  ... 

9/196. 812908  Egyéb takarités 
Bejegyzés kelte  2013/02/13  Közzétéve  2073/04/17  
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/197. 8211 '08  összetett adminisztratív szolgáltatás 
Bejegyzés  kette  2013/02/13  Közzétéve:  2073/04/77  
Halábros:  2013/02/13  ... 

9/198. 8219 '08  Fénymásolás, egyéb  nodal  szolgáltatás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/199. 8230'08  Konferencia, kereskedelmi bemutat6 szervezése 
Bejegyzés kelte  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/200. 8299 '08  PA.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/71 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/201. 856008  Oktatást kiegészítő tevékenység 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatillyos:  2013/02/13  ... 

9/202. 9511 '011 Sze  mftógép, Deriférla Javítása 
Bejegyzés kelte  2013/02/13  Közzétéve:  2073/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/203, 9521 '08  Szórakoztatóelektronikal cikk Javitása 
Bejegyzés kelte  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/77  
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/204. 952208 Há  ztaiä  El  gép,háztanásl,kertl eszközjavítása 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/71 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

)  9/205. 4799 '08  Egyéb nem bolti,  pied  klskereskedeiem 
Bejegyzés kelta'  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/17  
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/206. 5210 118  Raktározás,lärolás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/207. 5221 '08  Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
Bejegyzés kelte  2013/02/13  Közzétéve:  2013/0 4/ 11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

e  9/208. 5871 '08  Könyvkladás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/2/39. 5879 '08  Egyéb kiadól tevékenység 
Bejegyzés kelte  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/210. 6831 '08  Ingatlanügynöki tevékenység 
Bejegyzés kelta  2013/02/13  Közzétéve:  2073/04/71 
Hatályos:  2013/02/13  ... 7 

RI 0 



9/211. 6832'08  Ingatlankezelés 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve.  2013/04/17  
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/212. 7371 198  Reldámügynölti tevékenység 

Bejegyzés  kette:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 

Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/213. 7312 '08  146dlareklitm 

Bejegyzés  Wit 2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/214. 7870 .08  Munkaközventés 
Bejegyzés  kite: 2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 

Hatályos:  2013/02/13  .. 

9/215. 7820 '08  Munkaerókölcsönzés 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve.  2013/04/71 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/216. 7830 '08  Egyéb emberler6fontls-eilättis, -gazdálkodás 

Bejegyzés kelte  2013/02/13  Közzétéve:  2073/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/218. 873008  Zoldterület-kezelés 
Bejegyzés  kette  2013/02/13  Közzétéve  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/219. 8292 '08  Csomagolás 

Bejegyzés  kette:  2013/02/13  Közzétéve..  2073/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/220. 461308 Fa-,  építési anyag Ügynöki nagykereskedelme 
Bejegyzés  kette:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13 

9/221. 4110 '08  Epületépítési projekt szervezése 
Bejegyzéa  kette:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/17  
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/222. 4120 '08  Lakó-és nem lakó épület építése 

Bejegyzés  kette:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/17  
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/225. 2561 '08  Fémfelület-kezelés 

Bejegyzés  kette:  2015/03/19  Közzétéve:  2075/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/226. 2562 '08  Férnmegmunkabla 

Bejegyzés  kette:  2015/03/19  Közzétéve:  2015/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/227. 3314 '08  Iparl vIllamosgép.berendezés javítása 
Bejegyzés kehe  2015/03/19  Közzétéve:  2015/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/228. 2550 198  Fémalakftás. porkohászat 
Bejegyzés kelte:  2015/03/19  Közzétéve:  2015/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/229. 2512 V8  Fém épületelem gyártása 
Bejegyzés kelte.  2015/03/19  Közzétéve:  2015/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/230. 2511 V8  Fémszerkezet gyártása 
Bejegyzés kelte:  2015/03/19  Közzétéve:  20759/20 

6/10 

9/231 

9/232 

9/233 

9/234 

9n3: 

9/23: 

9/26 

9/28 

9/28 

9/3C 

10. 
1001 



11, 
hoz 

13. 

Hatilyos:  2015/03/19  ... 

9/231. 2529 '08  Fémtertály gyártilse 
Bejegyzés kehe  2015/03/19  Közzétéve:  2075/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

3320 V8 load gip,  berendezés üzembe helyezése 
Bejegyzés kelte  2015/03/19  Közzétéve:  2075/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

'  9/233. 33/9 V8  Egyéb Ipari eszköz javítása 
Bejegyzés kelte:  2015/03/19  Közzétéve  2015/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/234. 3377 '08  Egyéb közlekedési eszköz javítása 
Bejegyzés  kette  2015/03/19  Közzétéve:  2075/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/235. 33/1 V8  Fémfeldolgozási tennék javítása 
Bejegyzés kehe:  2015/03/19  Közzétéve:  2015/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/237. 8170 V8  Epftményüzemeltetés 
FEitaviikanyeig. 

A  vältoztis Idépontja:  2013/02/10 
Bejegyzés kelte  2016/12/07  Közzétéve:  2076/72/08 
Hatályos:  2013/02/20  ... 

;  9/265. 4674 '08 Grip, hays,  repülőgép ügynöki nagykereskedeime 

A  változás Iclöpontle  2016/12/02 
Bejegyzés kelte:  2016/12/07  Közzétéve  2016/12/08 
Hatályos:  2016/12/02  ... 

9/281. 4791 V8  Csornagküldö, intemetes idskereskedelem 

A  vältozás lélépontja:  2008/01/01 
Bejegyzés  kette  2016/12/07  Közzétéve.  2016/12/08 
Hatályos:  2013/02/20  .-

 

-  
9/283. 5030 V8 Belt  személyszállítás 

A  változás Id6pontja:  2016/ 12/02 
Bejegyzés kelte  2016/12/07  Közzétéve:  2016/12/08 
Hatályos:  2016/12/02  ... 

t  9/308. 773408  Vízi sailittöeszköz kölcsönzése 
A  változás ldepone:  2016/12/02 
Bejegyzés  kette:  2016/12/07  Közzétéve:  2016/12/08 
Hatályos:  2016/12/02  ... 

10. A  működés befejezésének időpontja 
10/1. Határozatlan. 

Hatályos:  1997/05/12  ... 

A  cég jegyzett tő • 

fdlegnurvezás thing  Pánznem 

 

Pénzben hozzájárulás 3 000 000 Ft 

Összesen 3 000 000 Ft 

Hatályos:  2000/08/30  ... 

A  vezető tisztségviseli5(k), • képviseletre jogosuk(ak) adatai 

7/10 

9 

t 9/292 



20. A  cég  statistical  aslanitle 
20/7. 11465795-8110-113-14. 

Bejegyzés kelte  2015/07/13  Közzétéve:  2075/07/14 
Hatályos:  2015/07/13  ... 

21. A  aftg adószérna 
21/5. Adószánt  11465795-2-14. 

Közösségi adószán: HU11465795. 
Adószám stitusza: itivenyes adószám 

Státusz kezdete  1997/05/12 

A  változás Időpontja  2015/07/10 

Bejegyzés kelte:  2015/07/10  Közzétéve  2015/07/11 
Hatályos:  2015/07/10  ... 

32. A  cég pinrforgalml jalzbaztfina 
32/4. 10300002-1053496548820010 

A  számla megnyitásának  datums: 2011/04/14. 
A  pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK IRT  (7057 BUDAPEST, VAC!  utca  38)  kezeli. 

Cég jegyzékszám: 

Bejegyzés kelte:  2011/04/18  Közzétéve:  2011191/05 
Hatályos:  2011/04/18  ... 

8/10 

01-10-040952 

- 

13/9. Csall6 Zsolt  (an.:  Kozma Zsuzsanna) 
Születési ideje:  1968/06/13 
7632 Pecs,  Nagy inue  Pit 41.2. an. 6. 
Adóazonosft6 jel:  8370531008 
A  képviselet módja: eniló 
A  képviseietrelogosult tisztsége ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A  hiteles cégaláírós1 nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. 

Jogviszony kezdete:  2008/06/26 
A  vtiRozós  !defame: 2015/06/04 

Ete9egyzés  kette:  2015/07/09  Közzétéve'  2015/07/11 
Hatályos:  2015/06/04  ... 

13/10. Bitchier  Borbála  (an.: Maximilian Min) 
Szütetési Ideje:  1976/01/11 
7400  Kaposvár, Nppl-Ftónaiutca  1. 
Adóazonosító  jet 8398210567 
A  képviselet módja:  &ea 
A  képviseletre  logos*  Usztsége ügyvezető (vezető tisztségviselő) 
A batiks  cégaláírisl nyilatkozat vagy az Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. 

Jogviszony kezdete:  2011/12/02 
A  változás Időpontja  2015/06/04 
Bejegyzés kelte:  2015/07/09  Közzétéve.'  2015/07/17  
Hatályos:  2015/06/04  ... 

14. A  könyvvizsgáke(k)adatai 
14/2. CONTIR-AUDIT Könyvelő  es  Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

HU-7633  Pécs. Körös) Csoma Sándor utca  2/a. 

Cégjegyzékszám: 02-09-065552 

32/S 

A  könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: 
Gadőné Szőke Tünde  (an.: Hard!  Ibolya Erzsébet) 
7633  Pécs, Körösi Csorna Sándor utca  2/9. 
Jogvlazóny kezdete  2016/12/02 
Jogviszony vége  2021/05/31 
A  változás Időpontja:  2016/12/02 
Bejegyzés kelte:  2017/01/06  Könétéve  2017/01/07  
Hatálya  2016/12/02  ... 

45. 
: 45/1 

49-

 

49ľ 

59/' 



01-10-041043 I  

f 32/5. 10300002-10534965.49020017 
A  számla megnyításinak dituma:  2011/04/14. 
A  pénzforgalmi jdzötzimot a MKB BANK zira  (1051 BUDAPEST,  VÁCI utca  38)  kezdi. 

Cégjegyzékszám: 

Bejegyzés kelte:  2011/04/18  Közzétéve:  2011/05/05 
Hatályos:  2011/04/18.,. 

1:32/ 10300002-10534965.49020031 
A *Uinta  megnyitásinak Mituma:  2015/07/13. 
A  pénzforgalmi Jelzőszámot a MKB BANK ZRT  (1051 BUDAPEST, VAC!  utca  38)  kezeli. 

01-10-040952 

Bejegyzés kelte:  2015/07/20  Közzétéve:  2015/07/22 
Hatályos:  2015/07/20  ... 

10403909-50526786-85561008 
A  sztimla megnyitásának dátuma:  2016/02/08. 
A  pénzforgalmi jelzőszámot a Kereskedelmi  its  Hitelbank Zártkörűen Miiköd6 Részvénytársaság  (1095 Budapest. 
!echoer °don f nor 9)  kezdi. 

Cégtegyzékszám: 

01-10-040952 

Cégjegyzékszám: 

01-10-041043 

Bejegyzés  'mite; 2016/03/02  Közzétéve:  2076/03/03 
KWh/cis:  2016/03/02  ... 

32/8. 10403909-50526786-85561015 
A  számla megnyiteisrinak dátuma:  2016/02/08. 
A  pénzforgalmi jelzószámot  a  Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Müköd6 Részvénytársaság  (1095 Budapest, 
Lechner  Ödön fasor  9)  kezell. 

Crigjegyzékszám: 

Bejegyzés kelte  2016/03/02  Közzétéve:  2016/03/03 
Hatályos:  2016/03/02  ... 

45. A  cég elaktronlicus didtatósige 
L  45/1. A  cég kézbesItési  dire info@titkarsag.com 

A  vittozó Ititlpontja:  2015/06/04 
Bejegyzés kelte:  2015/07/09  Közzétéve:  2015/07/11 
Hatályos:  2015/06/04  ... 

49. A  olc cégJegyzékaziknal 
49/1. Cégjegyzékszám:  1409-314754 

Vezetve  a  Kaposvári Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 
A  változás Időpontja:  2015/07/09 
Bejegyzés kelte:  2015/07/09  Közzétéve:  2015/07/77  
Hatályos:  2015/07/09  ... 

.59. A  cég  h Natalia*  elditronilais elörbetásige 
. A  cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 114657954icegkapu 

A  változás Időpontja:  2018/06/30 
Bejegyzés  kette:  2018/07/05  Közzétéve:  2078/07/10 
Hatályos:  2018/06/30  ... 

Európai Egyidl Azortositó 
$0/1. Európai Egyedi Azonosító: HU0CCS114-09-314754 

A  változás Idépontja:  2017/06/09 
Bejegyzés kelte:  2017/06/09  Közzétéve:  2017/06/13 
Hatályos:  2017/06/09  ... 

H  Cégformától függő adatok 

A  tag (ok)  'dated 
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1/13. Buehler  illorbála  (an.:  Maximlilán  Min) 
Születési Ideje:  1976/01/11 
7400  Kaposvär,PIpplabnal utca  1. 
A  tagsági jogviszony kezdete  2011/12/02 
A  vättozósid6pontit  2013/01/11 
Bejegyzés kelte:  2013/03/04  Közzétéve:  2013/05/16 
Hatályos:  2013/01/11  ... 

1/14. Csaliő Zsolt  (an:  Kozma Istasanna) 
SzületéslIdge:  1968/06/13 
7632  Pécs, Nagy  Imre  Al  41.2. ern. 6. 
A  tagsägl jogviszony kezdete  2004/03/04 
A  változás Időpontja:  2013/01/11 
Bejegyzés kelte:  2013/03/04  Közzétéve:  2013/05/16 
Hatályos:  2013/01/11  ... 

Az  IM  Céginformáclós Szolgálata hivatalosan Igazolja, hogy ezen kladmény adatai az illetékes cégbirősä g jogerős 
végzésein alapulnak  A  cégügyben el nem  Whitt  módosítás  nines  folyamatban. 

Készült:  2018/09/10 10:08:12. A  szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer 
adataival. 
Microsec céginforrnácIós szolgáltató 

Dr. Herczeg  Maria  közjegyző 
7400  Kaposvár, Főutca  12.1/13. 
Telefon:  06-82/414-428 

ügyszám:  4301251/500/2018 
HITELESÍTÉSI ZARADÉK 

A  közjegyzőkről szóló  1991.  évi XLI. törvény  136.  §  i.)  pontja alapján uenüsitom,  bole  ez a fenti és 
ideMzött cégkivonat  at  Igazságügyi Minisztérium Céginfomuiciós is  at  Elektronikus Cégeljárásban 
Közremükticlö Szolgálatától általam a mai napon lekért fenti számú cégkivonattal mindenben, szó szerint 
megegyezik. 
Kelt Kaposváron,  2018.  (ketteiczer-tirennyolcadik) év szeptember  h (tizedik) nap 



Aláírási címpéldány 

Alulírott Büchler Borbála (aki  1976.  év január hó I L napján Kaposváron született, 

anyja neve: Maxmilián  Ii-én)  7400  Kaposvár, Rippl-Rónai  u. 1,  szám alatti lakos mint a 

KATAZOL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelösségü Társaság  (7400 

Kaposvár, Hátsfa  u. 8/E  fsz.  3.)  ügyvezető igazgatója a céget akként jegyzem, hogy a 

cég kézzel, géppel írt, illetőleg előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a 

nevemet önállóan írom. 

Kelt: Kaposvár,  2015.  év július hónap  16.  napján 

Dr.  Berezeg  Maria  közjegyző 
7400  Kaposvár, Fő utca  12. 
7401  Kaposvár,  Pf.  213 

Telefon:06-82/414-428 
ügyszám:  43012/W482/2015 

TANÚSÍTVÁNY 

Alulirott közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy ezt a fenti aláírási címpéldányt  Buehler  Borbála 
születési neve: Bliebler  Bettina  (született: Kaposvár,  1976.  január  11.,  anyja születési neve: 
Mani-10lb  Iren)  7400  Kaposvár, Rippl-Rónai utca I. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 

számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a számú lakcímet igazoló 
hatósági igazolványával igazolta, a mai napon előttem saját kezűleg írta alá.  --------

 

Kett  Kaposváron,  2015.  (kettőezer-tizenötödik) év július hó  16.  (tizenhatodik) napján.  

110r. Svend 
közjegyzőely 
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- 

2.  sz. melléklet 
Nyilatkozat 

„Vidialkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldiszitiese is diszldvilágitása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem  die  beszerzési eljárásban 

mulfrott..KATA 2-Gef f  OE't •  t,  
melyet képvisel: '1  

társaság (ajánlattevő), 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, és 
nem vehet részt alkalmacság igazolásában, aki: 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette,  es  a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elóélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült: 

cc)  a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV.  törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszer-
vezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elldivetését is; 

ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, veszte-
getés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, ha-
nyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós biincselelunenyelc, valamint 
a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Stk. szerinti költségvetési csalás; 

ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 

a» az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermtmka; 

ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlatozó megállapodás közbeszerzési 
és koncessziós eljárásban; 

ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncse-
lekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezett-
ségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását  es  az esetleges kamatot Is bírságot az ajánlat vagy rész
- vételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 

c) végelszámolás alatt élI, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzé-
tettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági szereplő sze-
mélyes joga szerinti hasonló eljárás  van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló hely-
zetben van; 

cl) tevékenységét felftiggesztette vagy akinek tevékenységét felffiggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt há-

rom  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
pesetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyá-

solni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, 
amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból 
ebből az okból kizárták,  es  a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési 
eljárás lezárulásától srimított három évig; 

k)  tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem ttz Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fej - 

lesztési Szervezet tagállamiban, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban ré-
szes államban vagy az EUMSZ  198.  cilckében említett tengerentúli országok és területek bármelyiké-
ben vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletöséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás 
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elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalu megállapodása van 
a közbeszerzés terén, 

kb)  olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett  *sang,  amely a pénzmosás  es  a terrorizmus fmanszt-
rozása megelözés6r61  es  megakadályozásáról szóló  2007.  évi CXXXVI. törvény  3.  §  r)  pont ra)-rb) 
vagy rc)-rd) alponüa szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

Ac)  a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a  kb)  alpont szerinti feltétel fennáll; 

1)  harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság  Mull  a munkaügyi ellenőrzéstől szóló  1996.  évi LXXV. törvény  7/A.  §-a alapján 
két évnél nem régebben jogeröre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
- határozatban megállapított  es  a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az ide-
genrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásán51 és tartózkodásáról szóló 
törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszghálysértést követett  ei. 

j)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint nem minősül átlátha-
tó szervezetnek, figyelemmel a törvény I.§  4.  pontján, 

Kelt: -ece3 3.2-5-)16-7a6Gr  ./3 
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Nyilatkozat korábbi teljesítésekről 
a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és 

díszkivilágítása." tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érö beszerzési eljárásban 
a pénzügyi-gazdasági alkalmasság megítéléséhez 

Alulirott KATAZOL Kft. (képviseli: Büchler Borbála) mint ajánlattevő az alábbiak szerint 
nyilatkozom az előző két lezárt üzleti év teljes nettó  es  díszvilágítási tevékenységből származó 
nettó árbevételéről 

ÁFA nélkül számított  Ft 2016.  év 2017.6v összesen 
Teljes árbevétel 958.631.000 1.323.842.000 2.282.473.000 
Diszvilágitási tevékenységből 
származó árbevétel 

45.013.100 42.782.040 87.795.140 

Kelt: Kaposvár,  2018.  szeptember  13. 

16 



Nyilatkozat korábbi teljesitésekröl 
a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldiszítése  es 

diszkivilágítása." tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 
a műszaki-szakmai alkalmasság megítéléséhez 

Alulirott KATAZOL Kft. (képviseli: Büchler Borbála) mint ajánlattevő nyilatkozom, hogy a jelen 
eljáráshoz kapcsolódó eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé 
számított  3  eves  (36  hónapos) időszakban teljesített, díszvilágítási munkáink az alábbiak 
voltak: 

Szerződést kötő másik  al 
(neve, székhelye, 
referenciát igazoló személy 
neve, telefonszáma,  e-mail 
címe) 

Az  ellenszolgáltatás 
összege, ezen belül  a 
saját teljesítés értéke 
(nettó  HUF) 

Teljesítés ideje 
(időtartama,  -01— 
ig, év/hónap/nap 
pontossággal) 
és helye 

A  szolgáltatás 
megnevezése, az 
elvégzett munkák 
felsorolása olyan 
részletezettséggel 
, melyből az 
alkalmassági 
feltétel 
megállapítható 

A  vonatkozó 
referencia-
igazolás 
oldalszáma az 
ajánlatban 

Budapest  Főváros  VI.  kerület 
Terézváros önkormányzata 
1067 Budapest,  Eutvös  u. 3. 

Dr.  Cselik  Andrea 
1/342-0905 
esellk.andreaeterezvaros,hu 

27.000.000  FH-ÁFA 
L részteljesítés: 
13.500.000  Ft+ÁFA, 
II.  részteljesítés: 
13,500.000  Et+ÁFA. 
100%  saját teljesítés 

2015.  október  05.— 
2016.  január  IS. 
Budapest VI. 
kerület 

Karácsonyi díszítő 
világítás kiépítése, 
üzemeltetése, 
bontása 

Feldíszítés:  308 fa 
és  159  kandeláber 
oszlop 

  

Budapest  Főváros VIII. ker. 
Józsefváros 
Önkormányzata 
1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67. 
(hál Krisztián  06/20/361- 
9924 
gaalkraMozservaros.hu 

18.986.300  Ft+ÁFA 
100  % saját teljesítés 

2015.  november  02. 
-  2016.  január  31. 
Budapest,  VIII. 
kerület Józsefváros 

Vállalkozási 
szerződés 
keretében 

karácsonyi 
feldíszítése és 
diszlcivilágítása 
Feldíszítés  a  kft.-n: 
180  db  fa  és  156  db 
kandeláber oszlop 
(plusz  a  kerületi 
terek, belső kerületi 
utcák feldíszítése) 

  

Budapest  Főváros  VI.  kerület 
Terézváros Önkormányzata 
1067 Budapest,  Eötvös  u. 3. 
Dr.  Pluhár Hajnalka 
1/342-0905 
pluharlatualkaetecezvaros.hu  

26.000.000  Ft+ÁFA 
I. részteljesítés: 
13.000.000  Ft+ÁFA, 
II. részteljesítés: 
13.000.000  Ft+ÁFA. 
100%  saját teljesítés 

2016.  október  12.  - 
2017.  január  IS. 
Budapest VI. 
kerület 

Karácsonyi díszítő 
világítás kiépítése, 
üzemeltetése, 
bontása 

3856  db 
díszvilágítási elem 

 

Budapest  Főváros VIII, ker. 
Józsefváros 
Önkormányzata 
1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67. 
(hál Krisztián  06/20/361- 
9924 
paalküiozservaros.hu 

18.310.300  Ft+ÁFA 
100%  saját teljesítés 

2016.  október  12.- 
2017.  január  31. 
Budapest,  VIII. 
kerület 

Vállalkozási 
szerződés 
keretében 
Józsefváros 
karácsonyi 
feldiszitése és 
diszkivilágítása 
1000  db-ot 
meghaladó 
díszvilágítási elem 
referenciaigazolásb 
an  részletezettek 
szerint 

  

Budapest  Főváros  VI.  kerület 
Terézváros Önkormányzata 

1067 Budapest,  Eötvös  u. 3. 

26.996.200  Ft+ÁFA 
I.  részteljesítés: 
13.498,100  Ft+ÁFA, 

2017.  október  17.  - 
2018.  január  15. 
Budapest VI. 
kerület 

Karácsonyi díszítő 
világítás kiépítése, 
üzemeltetése, 
bontása 
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Dr. Fluhár Hajnalka 
1/342-0905 
pluhar.hajnalka@terezvaros.hu  

II. részteljesítés: 
13.498.100  Ft+AFA. 
100  % saját teljesítés 

 

3986  db 
díszvilágítási elem 

 

Budapest  Főváros VIII. ker. 15,415300  Ft+kA 2017.  október  27.- Vállalkozási 

 

Józsefváros 100%  saját teljesítés 2018.  január  31. szerződés 

 

Önkormányzata 

 

Budapest,  VIII. keretében 

 

1082 Budapest,  Baross  u. 
6347. 
Gaál Krisztián  06/20/361- 

 

kerület Józsefváros 
karácsonyi 
feldíszitése és 
díszkivilágitása 

 

9924 
gaalkeiozservaros.hu 

  

1000  db-ot 
meghaladó 
díszvilágítási elem 
refereneiaigazolásb 
an  részletezettek 
szerint 

  

A  teljesítés az előírásoknak  es  a szerződésnek megfelelően történt: 

X IGEN 
0 NEM 

Kelt: Kaposvár,  2018.  szeptember  13. 
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Referenciaigazolás 

A  KATAZOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:  7400  Kaposvár, Hársfa  u. 8/E  fsz.  3.) 
kérésére pályázat benyújtása céljából az alábbi referenciát állítjuk ki. 

Szerződést kötő fél:  Budapest  Főváros VIII. ker. Józsefváros Ünkormányzata  (1082 Budapest,  Baross 
u. 63-67.) 

Szerződés tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és 
díszkivilágítása"  2015.  évben, ami az alábbi részfeladatokat tartalmazta. 

Eeriest  munkák 
József körút (a Blaha Lujza  ter  és Üllői út közötti szakaszáh): 

79  db kandeláberre díszítő motívum felszerelése, 
160  db fa feldíszítése  10  méteres, zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, 
kültéri  898  db fényfüzérrel. 

Baross utca 
67  db kandeláberre díszítő motívum felszerelése, 
fák feldíszítése:  402  db meglévő, másrészt az újonnan beszerzett  10  méteres, zöld kábeles,  100 
LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzérrel, 
a József körúti kereszteződésében „Áldott és Békés Karácsonyt" feliratú átfeszítés felszerelése 
a kandeláberekre. 

Horvath Mihaly ter 
fenyőfa fénydisszel és a kiíró által biztosított egyéb díszekkel történő feldíszítése  46  db 
10  méteres, zöld kábeles,  80 LED 4- 20 flash LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri 
fényfűzérrel, 
nagy adventi koszorú elhelyezése fém tartószerkezetre, dekorációval ellátva. 
a  ter  díszburkolat felöli fáinak feldíszítése. 

Mikszáth tér: 
6  db fa feldíszítése  40  db  10  méteres, zöld kábeles,  100 LED,  <  10W,  meleg fehér, toldható, 
kültéri fényfüzérrel. 

A  kerület karácsonyfájának feldíszítése 
Budapest,  VIII. kerület  Horvath Mihaly  téri Pázmány  Peter  szobor előtt kialakított helyen  1  db 
— az Ajánlatkérő által I biztosított —  12-14  m magas fenyőfa felállítása és feldíszítése, esti 
díszkivilágítása, a fa lebontása, feldarabolása. 

Lőrinc pap tér 
Betlehemi jászol felállítása, szükség esetén javítása fényfüzérrel történő feldíszítése az 
Ajánlatkérő által biztosított kellékekkel, leszerelés, raktározás, 
1  db  4-5  m fenyőfatfelállítása. 

Mátyás tér 
10  db kandeláber feldíszítése  Cassiopeia Pole  motívumokkal, 
1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése. 

Kálvária tér 
A  Baross utcát övező fák feldíszítése a  780  db meglévő, másrészt az újonnan beszerzett  10 
méteres, zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg  feller,  toldható, kültéri fenyítizerrel, 
I db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése, 
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Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefyárosi Önkormányzat 

képviseli 
Dr. Kocsi Máté 

polgármester 

20 

Teleki tér 
1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése, 
a  Bauer  Sándor utca és a Népszínház utcai torkolatnál  „Alden  és Békés Karácsonyt" feliratú 
átfeszítés felszerelése a kandeláberekre, 
3  db fa feldíszítése a  18  db meglévő, másrészt az újonnan beszerzett  10  méteres, zöld kábeles, 
100 LED,  <  10W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzérekkel. 

Golgota  ter 
1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése. 

Új díszkivilágítási elemek beszerzése, melyek az Ajánlatkérő tulajdonába kerültek: 
600  db  10  méteres, zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzér 
beszállítása, 
240  db Ensto szigetelésátszúró vagy vele egyenértékű csatlakozó beszállítása, 
60  db  aluminium  szerkezetű melegfehér  LED-es  fénykábeles csillag Motívum legyártása, 

- 6  db  4-5  méteres fenyőfa beszállítása, 
- 4  db  4-5  méteres fenyőfa szabadtéri kihelyezését lehetővé tevő fém talp legyártása. 

Nyertes ajánlattevő által az üzemelési időszakra, használatra biztosított anyagok: 
3,6 km  NFA 2x25-ös légkábel (az egyes díszítési helyszínek ellátásához és a bekötéshez), 
6  db elektromos szekrény, 
600  db  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri 
fényfűzér, 

- 360  db Ensto szigetelésátszúró. 

Vállalkozó további részfeladatai: 
szükséges engedélyek (BDK, ELN4Ü) beszerzése, közművekkel történő egyeztetések, 
az ajánlatkérő által biztosított díszvilágítási elemek felülvizsgálata, szükség szerinti 
javítása, pótlása, az új díszvilágítási elemek beszerzése, azok kihelyezése  es  beüzemelése, 
2015.  december  01.  napjától  2016.  január  06.  napjáig a díszvilágítási elemek üzemelés 
közbeni ellenőrzése,  24  órás karbantartási ügyelet biztosítäsa, a hibabejelentést követő  24 
órán belül a hibajavítás megkezdése, kellékek pótlása, 

- 2016.  január 6-án valamennyi díszítőelem, fényftizér, adventi koszorú áramtalanítása, azok 
leszerelése,  2016.  január  31.  napjáig azok raktározási helyre szállítása. 

Szerződés időtartama:  2015.  november  02.  napjától  2016.  január  31.  napjáig. 
A  szerződés ellenértéke:  18.986.300  Ft+AFA, azaz tizennyolcmillió-kileneszáznyolcvanhatezer-

 

háromszáz Forint+ÁFA. 

A  teljesítés szerződésszerű volt. 

Budapest, 2016.  augusztus  23. 



Referenclaigazolis 

A  KATAZOL Kereskedelmi  es  Szolgáltató  KR.  (székhely:  7400  Kaposvár,  Birds u. 8/E  fsz.  3.) 
kérésére pályázat benyújtása céljából az alábbi referenciát állítjuk ki. 

Szerződést kötő fél:  Budapest  Főváros  Viii  ker. Józsefváros Önkormányzata  (1082 Budapest,  Baross 
u. 63-67.) 

Szerződés tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldiszitése és 
diszkiviligttása"  2016.  évben, ami az alábbi részfeladatokat tartalmazta. 

Diszítési munkák 
D aye  kö rtit (a  Blahs Luke  tér á  HIM at Munn  szakaszán): 

• )candeliberekre díszítő világftás  (79  db motívum elhelyezése), 
• Aim 10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W.,  meleg fehér, toldható,  kilned 

fényfilzérból  876  db-ot 

D  A  Reviczky utca: 
parti fény  (700  m) elhelyezése a  era  az utca fölött 

• Szabó Ervin  Mr: 
— parti fény  (300  m) elhelyezése a fákra az utca fölött, 
- 1  db  4-5  méteres fenyöfa kihelyezése, 
— kismireta adventi koszorú elhelyezése, dekorációval eUátva 
— „Áldott Is Békés Karácsonyt" feliratú átfeszítés kandeláberekre 

sir 
• fare  (6db):  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, Icültéri 

fényfüzérből  40  db-ot (e fenyfetztek fákra történő kihelyezése); 

D  Horvath Mihaly  tér: 
— fenyea fénydIsszel és ajánlatkérő  aka]  biztosított egyéb díszekkel történő felszerelése: 

• 10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  80 LED  +  20 flash LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, 
kültéri fényfilerböl  46  db-ot 

— nagy advend koszorú elhelyezése fém tartószerkezetre, dekorációval ellátva. 
— a  ter  díszburkolat felőli fáinak feldíszítése  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W, 

meleg fehér, toldható, kültéri fényfőzérböl  308  db-ot 
— nyitott jászolra  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, 

Milted  fényruzerból  1  db felszerelése, 

D Baron mica  (Teaser körút  es  a Kálvária tér közötti szakasza) 
— kandeláberekre díszítő világítás  (67  db motívum elhelyezése), 
— fákra:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri 

fényftlzérböl  402  db-ot 
— a József körúti kereszteződésében „Áldott Is Békés Karácsonyt" feliratú átfeszítés kandeláberekre, 
— az önkormányzat épületénél (Baross  u. 63-67.)  útátfeszítés felszerelése  10  méteres jecsap  2  db 

(az épület homlokzaterkély részét nem kell kivilágítani), valamint  18  méteres fényffiggöny 

• rálvária tér 
— A  Baross utcát övező  &km: 10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, 

toldható, kültéri fényfőzérböl  780  db-ot, 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése (fénytüzérrel történő feldtszítése) 

D Teleki  Mr: 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése, 
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— a  Bauer  Sändor utca és a Népirrintulz utcai torkolatnal »Áldott Békés Karicsonyt" feliratú 
itfeszüks kandelibemlat, 

— 4  db fdra:  10  méteres, fekete vagy zöld kibeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható,  kWh 
fényfazérbtil  40  db-ot 

> Melts  tir 
— kandeliberekre:  10  db  Cassiopeia Pole  típusú motívum elhelyezése, 
— 1  db  4-5 macros  fenytga lulelyezése (fönyfüzerrel történő feldtszkése) 

• Llfrinc pap  Mr 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kelyezése 

• Golgora tér 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kitelyezése (fényfözázrel történő feldfultése) 

fij díszkivillágítási elemek beszerzése, melyek az Ajánlatkérő tulajdonába kerültek: 
• 400  db  10  méteres, fekete vagy zöld käbeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható,  killed 

fényftizér 
• 93  db — ajánlatkérő tulajdonaban lévő —  aluminium  szerkezető kandeläberre szerelhető 

motívum (csillag) tekies felújítása  es  melegfehér  LED-es  fénykibelel történő ellätäsa 
• 10  db — ajánlatkérő tulajdonaban lévő —  aluminium  szerkezető kandeläberre szerethető 

motívum  (Cassiopeia Pole  típusú) teljes felújítása  es  melegfehér  LED-es  fénylcäbellel történő 
ellátása 
6  db  4-5  méteres fenyőfa. 

Nyertes ajánlattevő által az üzernelési időszakra, használatra biztosított anyagok: 
- 3,6 km  NFA 2x25-ös légkébel (az egyes díszitési helyszínek ellatásához  es  a bekötéshez), 

6  db elektromos szekrény, 
600  db  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W, metes  fehér, toldható, kültéri 
fényfőzér, 
360  db Ensto szigetelestitszáró. 

Vállalkozó további részfeladatat 
- szükséges engedélyek  (SDK,  ELMÜ) beszerzése, közmüvekkel történő egyeztetések, 

az ajánlatkérő  fillet  biztosított díszvilágítási elemek felülvizsgálata, szükség szerinti 
javitása, pótlása, az új diszvilágítási elemek beszerzése, azok kihelyezése és beiizemelese, 
2016.  december  01.  napjától  2017.  januir  06.  napjáig a díszvilägítási elemek üzemelés 
közbeni ellenőrzése,  24 (iris  karbantartási ügyelet biztosítása, a hibabejelentést követő  24 
órán belül a hibajavítás megkezdése, kellikek pótlátm, 
2017. jean& 6-tin  valamennyi díszítőelem, fényfüzér, adventi koszorú tirandalanítása, azok 
leszerelése,  2017.  január  31.  napjáig azok raktirozási helyre szállítása. 

Szerződés időtartama:  2016.  november  02.  napjától  2017.  január  31.  napjáig. 
A  szerződés ellenértéke:  18.310.300  Fit/LEA, azaz tizennyolcmillió-háromszáztízezer-háromszá7 
Forint+ÁFA. 

A teljesités szerződésszero volt. 

Budapest, 2018.  szeptember  03. 



Referenciaigazobis 

A  KATAZOL Kereskedelmi  es  Szolgáltató Kfl. (székhely:  7400  Kaposvár,  Bards u. 8/E  fsz.  3.) 
kérésére pályázat benyújtása céljából az alábbi referenciát állítjuk ki. 

Szerződést kötő fél:  Budapest  Főváros VIII. ker. Józsefváros önkormányzata  (1082 Budapest,  Baross 
u. 63-67.) 

Szerződés tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszitése és 
diqzkivilágítása"  2017.  évben, ami az alábbi részfeladatokat tartalmazta. 

Díszítési munkák 
• József körút (a  Blake Lea  tar th tUbi  41 »JON  szakaszán); 

• kandeláberekre (IBM'S világítás  (79  db motivum elhelyezte), 
• tirkra:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED, <10 W,  meleg fehér, toldható,  kilted 

fényfüzérből  876  db-ot 

D  4 Kevin's),  ;Mat 
parti  May (700  m) elhelyezése a  Was  az utca fölött 

• Szabó Ervin  Ur: 
— parti fény  (300  m) elhelyezése a  fain  az utca  Matt, 
— OE,Aldott és  Bikes  Karácsonyt» feliratú átfeszítés kandeláberekre 

9.  Mikan:1h ifidetán 
— Mau  (edb):  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED, <10 W,  meleg fehér, toldható,  kitten 

fanyfttzérból  40  db-ot (a fényfUzérek fan történő kihelyezése); 
— 1 rib 4-5  méteres fenyőfa kihelyezése, 
— kismérető adventi koszorú elhelyezése, dekorációval ellátva 

9 Horvath filthily Mr: 
— fenyőfa fényclisszel  es  a  killer (that  biztosított egyéb dfszekkel történő felszerelése: 

• 10  méteres, fekete vagy zöld kábeles.  80 LED  +  20 flash LED, <10 W,  meleg fehér, toldható, 
kültéri fenythzerből  46  db-ot 

— nagy adventi koszorú elhelyezése fém tartószerkezetre, dekorációval ellátva. 
— a  ter  díszburkolat felölifirbtakjeldLetése  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED, <10 W, 

meleg fehér, toldható,  With  fényfttrérbr51308 db-ot 
— jászolra  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 'PD,  <10 W, mole  fehér,  toldható, kültéri 

fényfhatrből  1  db felszerelése, 

D Baron  utca (József körét ás az Orczy  ter  közötti szakasza) 
— kandeláberekre cifs4t8 világítás  (82  db motívum elhelyezése), 
— akin:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED, <10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri 

fényfilzerböl  402  db-ot 
— a Jesefköniti kereszteződésében „Áldott  es Bikes  Karácsonyt" feliratú átfeszítés kandeláberekre, 
— az önkormányzat épitleténél  (Baron n. 63-67.)  útátfeszítés felszerelése  10  méteres jegcsap  2  db 

(az épület homlokzaterkély részét nem kell kivilágítani), valamint  18  méteres fényAggöny 

• rálvária tár 
— A  Baross utcát övező  Nat 10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <I t)  W,  meleg fehér, 

toldható,  keen'  fényfilzkrböl  780  db-ot, 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése (fényfőzérrel történő feldfszítése) 

• Teleki  Mr: 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése, 
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— a  Bauer  Sándor utca és a Népszínház utcai torkolatnál  „Alden  is Békés Karácsonyt" feliratú 
átfeszítés kandeláberekre, 

— 4  db fára:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED, <10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri 
fényfazérből  40  db-ot 

• Mátyás 
— kandeláberekre:  10  db  Cassiopeia Pole  típusú motívum elhelyezése, 
— I db  4-5  méteres fenyőfa lolelyezése (fényfőzérrel történő feldíszítése) 

• Lerbtc pap  Mr 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése 

• Golgota 
— 1  db  4-5  méteres fenyöfa kihelyezése (fényftlzérrel történő feldtszítése) 

Új diszldvilágitási elemek beszerzése, melyek  at  Ajánlatkérő tulajdonába kerültek 
• 600  db  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED, <10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri 

fényfüzér, 
• 6  db  4-5  méteres fenyőfa, 
• 15  db  aluminium  szerkezetű kandeláberre szerelhető motívum (csillag) legyártása és 

melegfehér  LED-es  fénykäbelel történő ellátása. 

Nyertes ajinlattevő Old az üzemelési időszakra, használatra biztosított anyagok: 
• 4.2 km  NFA  2x25-ős légkibel (az egyes díszítési helyszínek ellátásához és a bekötéshez 

szükséges), 
• 6  db elektromos szekrény, 
• 400  db Ensto szigetelésátszúró vagy vele egyenértékű csatlakozó. 

Vállalkozó további részfeladatai: 
szükséges engedélyek  (SDK.  ELMO) beszerzése, közművekkel történő egyeztetések, 
az ajánlatkérő által biztosított díszvilágítási elemek felülvizsgálata, szükség szerinti 
javítása, pótlása, az  in  díszvilágítási elemek beszerzése, azok kihelyezése  es  beüzemelése, 
2017.  december  01.  napjától  2018.  január  06.  napjáig a díszvilágítási elemek üzemelés 
közbeni ellenőrzése,  24  órás karbantartási ügyelet biztosítása, a hibabejelentést kővető  24 
órán belill a hibajavitis megkezdése, kellékek pótlása, 
2018.  janofir 6-án valamennyi diszitőelena, fényflizer, adventi koszorú aramtalanítása, azok 
leszerelése,  2018.  január  31,  napjáig azok raktározási helyre szállítása. 

Szerződés időtartama:  2017.  november  02.  napjától  2018.  január  31.  napjáig. 
A  szerződés ellenértéke:  15.415.500  Ft+ÁFA, azaz tizenötmillió-négyszáztizenötezer-ötszáz 
Forint+ÁFA. 

A  teljesítés szerződésszerű volt. 

Budapest, 2018.  szeptember  03. 



Referenciaigazolás 

A  KATAZOL Kereskedelmi  es  Szolgáltató Kft. (székhely:  7400  Kaposvár, Hárfsa  U. 8/E.  fsz. 
3.)  kérésére pályázat benyújtása céljából az alábbi referenciát állítjuk ki. 

Szerződést kötő fél:  Budapest  Főváros VI. ker. Terézváros önkormányzata  (1067 Budapest, 
Eötvös  u. 3.) 
Szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés,  Budapest  Főváros VI. kerület Terézváros 
Önkormányzata közigazgatási területén a  2015.  évi karácsonyi díszítő világítás kiépítésére, 
üzemeltetésére, bontására: 

Andrássy  tit  (Oktogon  es  Hősök tere közötti szakasz): 
Budapest  Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzatának tulajdonát képező  85 
db lámpakar motívum,  es 143  db fa feldjszítéséhez használatos fűzér világítás 
szerelése. 
Teréz kit, (Váci út (Nyugati pályaudvar)  As Kiraly  utca közötti szakasz): 
Budapest  Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzatának tulajdonát képező  74 
db lámpakar motívum,  es 165  db fa feldíszítéséhez használatos fűzér világítás 
szerelése. 
Pethö Sándor  u. 2.  szám  es  az Avilai Szent Teréz-templom közötti közterület: 
Budapest  Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzatának tulajdonát képező 
díszítő elemek felhasználásával a Pethó Sándor  u. 2.  szám és az Avilai Szent Teréz-
templom közötti közterületen felállításra kerülő „Terézváros Karácsonyfája" 
feldíszítése  es  kivilágitása  (1  db). 

- „Terézvaros Karácsonya" felirat felszerelése  es  kivilágítása  (1  db). 
Továbbá a működtető gerincvezeték-hálózat  es  vezérlőrendszer kiépítése.  A 
rendszer folyamatos üzemeltetése, az időszak lezárását követően az eredeti állapot 
helyreállítása, füzérek  es  motívumok visszaszállítása. 

Szerződés időtartama:  2015.  október  05. —2016.  január  15. 
A  szerződés ellenértéke:  27.000.000  Ft+AFA. 

Az I.  részteljesítés  2015.  december  01.  napján, szerződés szerinti határidőre megtörtént. 
Az I.  részteljesítés ellenértéke, melynek pénzügyi rendezése  is 2015.  évre esett 
13.500.000  Ft+ÁFA.  A  jelen teljesítés körében vállalkozó ellátta  a  diszvilágítási  aktiv  elemek 
felülvizsgálatát, az elemek szükséges felújítását, javítását, közvilágítási hálózaton történő 
felszerelését, kábelek  es  vezérlés teljes körű kiépítését, üzembe helyezését,  a  rendszer 
felkapcsolását. 

A  II. részteljesités során a teljesítéS keretében vállalkozó ellátta a folyamatos üzemeltetést, 
ellenőrzést, szükséges javítást, a rendszer teljes körű bontását, az eredeti állapot 
visszaállítását, ami a  2016.  január  15-i  határidőre megtörtént. Ennek részarányos 
ellenértéke:  13.500.000  Ft+AFA, aminek pénzügyi rendezése  2016.  évben történt. 

?zee 

Hassey  Zefiserrt 
polgármester 

Budapest  Főváros 
VI. ker. Terézváros önkormányzat 

részéről 

A  teljesítés szerződésszerű volt. 

Budapest, 2016.  augusztus  22. 
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BUDAPEST  FŐVÁROS VI. KERÜLET TEREZVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 

Referenciaigazolás 

A  KATAZOL Kereskedelmi  es  Szolgáltató Kft. (székhely:  7400  Kaposvär, Harsfa  u. fsz.  3.) 
kérésére pályázat benyújtása céljából az alábbi referenciát állítjuk ki. 

Szerződést kötő fél:  Budapest  Főváros VL kerület Terézváros önkormányzata  (1067 Budapest, 
Eötvös  ii. 3.) 
Szerződés  threw  Vállalkozási szerződés,  Budapest  Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzata 
közigazgatási területén a  2016.  évi karácsonyi díszítő világítás kiépítése, üzemeltetése, bontása: 

- Andrássy fa  (Oktogon  is flősök tere közötti szakasz): 
Budapest  Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzatának tulajdonát képező  85  db 
lámpakar motívum, és  119  db fa feldíszítéséhez használatos  faze  világítás szerelése, fánként 
átlag  13  db. 
Teréz krt.  (Wei fit  (Nyugati pályaudvar)  es Kiraly  utca közötti szakasz): 
Budapest  Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzatának tulajdonát képező  77  db 
lámpakar motívum, is  165  db fa feldiszítéséhez használatos  Kizer  világítás szerelése, fánként 
átlag  13  db. 
1)mM Scindor  u. 2.  szám is az Avilai Szent Teréz-templom közötti közterület: 
Budapest  Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzatinak tulajdonit képező díszítő elemek 
felhasználásával a Pethá Sándor  u. 2.  szám is az Avilai Szent Teréz-templom közötti 
közterületen felállításra kerülő „Tereváros Karácsonyfája" feldíszítése és kivilágítása  (1  db). 
„Terézváros Karácsonya" felirat felszerelése és kivilágítása () db). 
További a működtető gerincvezeték-hálózat  es  vezérlőrendszer kiépítése.  A  rendszer 
folyamatos üzemeltetése, az időszak lezárását követően az eredeti állapot helyreállítása, 
filzérek  es  motívumok visszaszállítása. 

A  felszerelt és üzemeltetett díszvilágítási elemek száma fentiek szerint összesen:  3.856  db. 

Szerződés időtartama:  2016.  október  12.— 2017. január  15. 
A  szerződés ellenértéke:  26.000.000  Ft+ÁFA. 

Az I.  részteljesítés  2016.  december  01.  napján, szerződés szerinti határidőre megtörtént. 
Az I.  részteljesítés ellenértkke, melynek pénzügyi rendezése  is 2016.  évre esett 
13.000.000  Ft+AFA.  A  jelen teljesítés körében vállalkozó ellátta  a  díszvilágítási  aktiv  elemek 
felülvizsgálatát, az elemek szükséges felújítását, javítását, közvilágítási hálózaton történő felszerelését, 
kábelek és vezérlés teljes körű kiépítését, üzembe helyezését,  a  rendszer felkapcsolását. 

A  E. részteljesítés során a teljesítés keretében vállalkozó ellátta a folyamatos üzemeltetést, ellenőrzést, 
szükséges javitást, a rendszer teljes körű bontását, az eredeti állapot visszaállítását,  cunt  a  2017. jannit 
15-i  határidőre megtörtént. Ennek részaranyos ellenértéke:  13.000.000  Ft+ÁFA, aminek pénzügyi 
rendezése  2017.  évben történt. 

A  teljesítés szerződésszerű volt. 

  

Budapest, 2018.  szeptember  3. 

  

   

1067 Budapest,  Eötvös  u. 3.* Tel.: 342.0502,351-7967, 342-0509/2100 * Fax: 322-5202 • 1392 Budapest 62., Pt. 409. 
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A  teljesítés szerződésszerű volt. 

Budapest, 2018.  szeptember  3. 
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BUDAPEST  FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 

Referenciaigazolás 

A  KATAZOL Kereskedelmi  es  Szolgáltató Kit (székhely:  7400  Kaposvár, Hársfa  u. 8/E  fsz.  3.) 
kérésére pályázat benyújtása céljából az alábbi referenciát állitjuk ki. 

Szerződést kötő  fit: Budapest  Főváros VI. kerület Terizviros Önkormányzata  (1067 Budapest, 
Eötvös  u. 3.) 
Szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés,  Budapest  Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzata 
közigazgatási területén a  2017.  évi karácsonyi diszítő vilägltás kiépítése, üzemeltetése, bontása: 

- Andrássy  sit  (Oktogon  és Hősök tere közötti szakasz): 
Budapest  Főváros 'Vl. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonát képező  85  db 
lámpakar motívum, ás  129  db fa feldíszítéséhez használatos tüzér világítás szerelése, finként 
átlag  13  db. 
Teréz krt. (Váci út (Nyugati pályaudvar)  es Kiraly  utca közötti szakm7): 
Budapest  Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzatának tulajdonát képező  77  db 
lámpakar motívum,  es 165  db fa feldtsütéséhez használatos tüzér világitás szerelése, fánkent 
átlag  13  db. 

- Pethó  Sander u 2.  szám és az Avilai Szent Teréz-templom közötti közterület: 
Budapest  Főváros VI. kerület Tertzváros Önkormányzatának tulajdonát képező díszítő elemek 
felhagználásival a Pethö Sándor ti.  2.  szám ás az Avilai Szent Teréz-templom közötti 
közterületen felállításra kerülő „Terézváros Katicsonyfája" feldíszítése  es  kivilágítása  (1  db). 
„Terézváros ICaretcsonya" felirat felszerelése ás kivilágítása  (1  db). 
Továbbá a működtető gerincvezeték-hálózat  es  vezérlőrendszer kiépítése.  A  rendszer 
folyamatos üzemeltetése, az időszak lezárását követően az eredeti állapot helyreállítása, 
füzérek és motívumok visszaszállítása. 

A  felszerelt  es  üzemeltetett díszvilágítási elemek száma fentiek szerint összesen:  3.986  db. 

Szerződés időtartama:  2017.  október  17.  —  2018.  január  15. 
A  szerződés ellenértéke:  26.996.200  Fti-ÁFA. 

Az I. részteljesítés  2017.  december  01.  napján, szerződés szerinti határidőre megtörtént 
Az L részteresítés ellenértéke, melynek pénzügyi rendezése is  2017.  évre esett 
13.498.100  Ftt-ÁFA.  A  jelen teljesítés körében vállalkozó ellátta a díszvilágítási aktív elemek 
felülvizsgálatát,  at  elemek szükséges felújítását, javítását, közvilágítási hálózaton történő felszerelését, 
kábelek  es  vezérlés teljes körű kiépítését, üzembe helyezését, a rendszer felkapcsolását. 

A  II. részteljesítés során a teljesítés keretében vállalkozó ellátta a folyamatos üzemeltetést, ellenőrzést, 
szükséges javítást, a rendszer teljes körű bontását,  at  eredeti állapot visszaállítását, ami a  2018.  január 
15-i  határidőre megtörtént. Ennek részarányos el lenértéke:  13.498.100  Ft+AFA, aminek pénzügyi 
rendezése  2018.  évben történt. 

1067Budapest,EMvös u.3. • Tcl.:342-0502,351-7%7, 342-0509/2100 •Fax:322-5202 • 1392 Budapest 62., Pf. 409. 
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Árazott költségvetések összesítése 

Ärazott költségvetés megnevezése Összeg nettó  Ft 
Ui  díszkivilágítási elemek beszerzése, melyek  a  megrendelő tulajdonába 
kerülnek át 2 590 000 

Munkadíjak, további anyagköltségek vonatkozásában 10 909 200 

Összesen nettó 13 499 200 
ÁFA  27  % 3 644 784 

Összesen bruttó 17 143 984 

Kelt: Kaposvár,  2018.  szeptember  13. 
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Ärazott költésgvetés 
(Új diszkivilágítási elemek beszerzéséhez, melyek a megrendelő tulajdonába kerülnek át) 

megnevezés mennyiség 
(db) 

egységár 
(Ft/db) 

ár összesen 
(Ft) 

10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg 
fehér, toldható, kültéri fényfőzér 200 11000 2200000 

300  db parti fényhez használandó normál foglallatú, színes  LED 
es  izzó 

300 800 240000 

4-5  méteres fenyőfa 6 25000 150000 
Összesen 2590000 

Az árak nettó  HUE-ban  értendőek. 

Kelt: Kaposvár,  2018.  szeptember  13. 
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ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 

Munimdijak, további anyagköltségek vonatkozásában  Munkanemek Mennyiség i  

enség 
Mennyiség 

Anyag 

egységár 

Díj 
egységár 

Anyag 

ősszesen 
Díj ősszesen 

Nyertes Ajánlattevii által biztosítandó és tulajdonában mar dó anyagok 

NFA  2x25-ős légkábel biztosítása m 4400 0 400 0 1760000 
elektromos szekrények biztositása db 6 0 180000 0 1080000 

Ensto vagy vele egyenértékű szigetelésátszúró rib 400 0 550 0 220000 

ilj ;ctli .tiRetike. . .. - ,.. ,  

    

Nyertes Ajánlattevő  ant  térítendő költségek 

engedélyek, díjak (BDK mv. oktatás, oszlopbérlet, ELMÜ elektromos enregia felhasmalás dija, terilIctfoglalás, engedélyek) 

kit I 150000 2300000 150000 2300000 

Ajánlattevő általános feladatai 

a meglévő díszvilágítási elemek felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, pótlása, kit 1 157000 160000 157000 160000 

díszvilágítási elemek helyszínre szállítása a  1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 6.  szám alatti raktárból kit I  105000 155000 105000 155000 

24  órás karbantartási ügyelet és működés biztosítása nap 37 7700 9900 284900 366300 

valamennyi díszítőelem, fenyfiir, adventi koszorúk aramtalanítása, azok leszerelése, raktározási helyre szállítása kit I  158000 275000 158000 275000 

karácsonyt lebontása, feldarabolása, diszítőelemek raktárba visszaszállítása kit 1 49000 75000 49000 75000 

dokumentáció, FMV, építési naplózás. kapcsolattartás műszáki ellenőrrel, átadás-átvételi tételes jegyzek, pótlási javaslat összeállítása kit 1 35000 380000 35000 380000 

Józsefváros közigazgatási területének feldiszítése, a dokumentatióban részletezettek szerint (a jelen fejezetben rögzített anyagköltség Idzirólag a feldíszitéssel kapcsolatos közvetlen anyagköltségeket tartalmazza, amik nem 
szerepelnek az előző fejezetek, illetve a külön költségvetés tételeiben) 

József körút (a Blaha Lujza  ter es  Üllői  in  közötti szakaszán) klt 1 180000 960000 180000 960000 

Reviczky utca kit I  25000 150000 25000 150000 

Szabó Ervin  ter kit I 72000 120000 72000 120000 

Mikszáth  ter klt I 10000 35000 10000 35000 

Horvath Mihaly  tér kit I 115000 170000 115000 170000 

Baross utca kit I 62000 580000 62000 580000 

Kálváriatér klt 1 50000 410000 50000 410000 

Teleki  ter klt I 25000 90000 25000 90000 

Mátyás  ter kit 1 10000 60000 10000 60000 

Lőrinc pap tér kit I 10000 20000 10000 20000 

Golgota  ter klt I 10000 35000 10000 35000 

Összesen nettó  HUF 1507900 9401300 
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ÄRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 

MD  összesen nettó  HUF 10909200 

ÁFA  27 %IMF 2945484 

Mindösszesen bruttó  HUF 13854684 

Kelt: Kaposvár.  2018.  szeptember  13. 



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Budapest  Főváros VM. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri Önt, illetve az Ön által vezetett szer-
vezetet: 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: 
BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, címe, telefon- faxszáma,  e-mail  címe: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Tel: 06-1-459- 2567 
Fax: 459-2276 
E-mail:  gazdalkodas@iozsefvaros.hu 

2. Az ajánlatkérő által a megrendeléshez rendelt elnevezés: 
Ajánlattevő feladata vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és 
díszkivilágítása az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képező Műszaki leírás szerint. 

3. A  szerződés időtartama: 
Teljesítés időtartama:  2018.  november  01. -2019.  január  31. 

4. A  szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Késedelmi kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  0,5%-a/naptári 
nap.  A  maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  7,5%-a. A 
kötbér maximumának elérésekor  (15  nap késedelem esetén) Megrendelő jogosult a 
szerződéstől elállni. 
Meglhhisulási kötbér:  A  nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,  ha 
olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási kötbér 
mértéke a felolvasólapon rögzített  es  általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 
20%-a. 
A  Ptk.  6:186.  §  (1)  bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az 
esetre,  ha  olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

5. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
Ajánlatkérő a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás tekintetében 14.700.000,-

 

Ft+ÁFA összegben határozza meg a rendelkezésre álló fedezetet. 

Megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. 

A  vállalkozói díj a szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott, 
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek a Megrendelő általi 
kézhezvételét követően, a Ptk.  6:130.  §  (H-(2)  bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, 
30  napos fizetési határidővel átutalással kerül kiegyenlítésre. 
Ajánlatkérő részszámlázást biztosít: 

Ajánlattevő egy részszámla is egy végszámla benyújtására jogosult. 

A  részszámla benyújtásának időpontja a  Horvath Mihaly  téren kihelyezendő nagy fenyőfa fel-
díszítését követő napjától az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában.  A 
részszámla összege a nettó vállalkozói díj  70%-a.  Végszámla benyújtására a szerződésszerűen 
igazolt teljesítést követően jogosult nyertes ajánlattevő.  A  végszámla mértéke a teljes nettó 
vállalkozói díj  30%-a. A  kifizetések módja átutalással,  30  napon belül. 
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Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló  2003.  évi XCII. törvény (a továbbiak-
ban:  Art.) 36/A.  §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban  (2013.  évi V. törvény) meghatározott  6:155. 
§  (1)  szerinti mértékű, is a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 

6. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot 

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e 
ajánlatot: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét. 

8. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár szempontja szerint értékeli. 

9. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 
Kizáró okok: 
Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fen-

 

náll: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gaz-

 

dasági szereplő, aki 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az el-
múlt  tit  évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűző-
dő hátrányok alól nem mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elköve-
tését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűt-
len kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVH. fejezetében meghatározott korrupciós bűn-
cselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érde-
keinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcso-
lódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terro-
rizmus fmanszírozása; 
al)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerin-
ti kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbe-
szerzési is koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési köte-
lezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az aján-
lat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 
halasztást kapott; 

e) végelszámolás alatt  all,  vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van; 

d) tevékenységét felfilggesztette vagy akinek tevékenységét felfiiggesztették; 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az el-
múlt három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
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f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísé-
relt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy ko-
rábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, S a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem 
került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési is 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapo-
dásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok S terü-
letek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magya-
rországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uni-
ónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a ten-orizmus fi-
nanszírozása megelőzéséről is megakadályozásáról szóló  2007.  évi CXXXVI. törvény  3.  §  r) 
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a  kb)  alpont szerinti feltétel fennáll; 

harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén 
a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi  DOM.  törvény  7/A.  §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgála-
ta esetén bírósági - határozatban megállapított  es  a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok be-
utazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közzendvédelmi bírsággal sújtott jogsza-
bálysértést követett el; 

j)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.* (6)  bekezdése szerint nem minősül 
átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény  1.* 4.  pontjára. 

Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete szerinti nyi-
latkozat cégszerű aláírásával. 

Az alkalmassági követelmények: 

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
0.1  Az Ajánlattevő közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevő köteles esatolni az előző üzleti 
év - általános forgalmi adó nélkül számított — teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát attól fiig-
göen, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben 
ezek az adatok rendelkezésre állnak 
Ha  az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért 
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követel-
mény  es  igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilat-
kozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett 
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges  es  tá-
jékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód he-
lyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságinak minimumkövetelménye(i): 
0.1  Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az előző két üzleti évben nem rendelkezik díszvilá-

 

gítási tevékenységhez kapcsolódóan összesen minimum nettó  30  millió forint teljes árbevétellel. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok  es  a 
megkövetelt igazolási mód: 
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Mi Ajánlattevő csatolja az előző két év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését —legalább 
a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás 
összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével— tartalmazó, 
általa aláírt nyilatkozatát. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 
M.1  Alkalmatlan az ajánlattevő,  ha  nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésé-
nek időpontjától visszafelé számított három évben  (36  hónapban) szerződésszerűen teljesített, 
díszítő világítás és/vagy közterületi díszkivilágítást tartalmazó szolgáltatási referenciával, ahol a 
felszerelt és üzemeltetett díszkivilágitási elemek darabszáma legalább  1000  db volt. 
A  referencia meglétét a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással kell igazolni. 

10. Ajánlattételi határidő: 2018.  szeptember  13. 10  óra 

Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében  at  ajánlattételi felhívásban foglaltakkal kapcso-

 

latban Írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 
A  kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje:  2018.  szeptember  10.  nap  10.00  óra. 

11. Az ajánlat benyújtásának 
Az ajánlatot elektronikus úton a gazdalkodas(d/ozsefvaros.hu  e-mail  címre kell benyújtani. 

12. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

13. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Ügyosztály 
III. emelet  315.  sz. helyiség  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Bontás időpontja: 2018.  szeptember  13. 10  óra 

A  szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményét megállapító polgármesteri döntést 
követően. 

14. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró képviselőinek 
jelenlétet biztosítja. 

15. Hiánypótlási lehetőség 
Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehe-
tőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazo-
lások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítás kérését. 
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására ha-
táridő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre  nerve  az ajánlatkérő 
nem hívta fel hiánypótlásra. 
Az ajánlatkérő  at  értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó ada-
tokat, valamint indokolást írásban kéri  es  erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írás-
ban értesíti,  ha  az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul ala-
csony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely 
önállóan értékelésre kerül. 

16. Az ajánlati kötöttség  minimills  időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított  30 
nap. 

17. A  tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok 
Jelen eljárásban az Ajánlatkérő tárgyalást nem folytat. 

18. A  dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénz-

 

ügy! feltételei: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. 
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r.  Sara Botond 
polgámiesterd  

LIOEOE 

19. Amennyiben  a  szerződés  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kap-
csolatos, ágy annak megjelölése: 
Tárgyi beszerzési eljárás az  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem 
kapcsolatos. 

20. Egyéb Információk: 
a) Az  ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben 
közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában 
meghatározottak szerint.  Az  ajánlati árat nettó + ÁFA összegben kell megadni. 

b) Érvénytelen az ajánlat,  ha 

- az Ajánlattevő  a  jelen felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt  all 

- az ajánlatkérő által az  5.  pontban meghatározott összegtől magasabb ajánlati árat tesz. 

c) Ajánlatkérő  a  felhívást jogosult az eljárás bármely szakaszában indokolás nélkül visszavon-
ni, és köteles erről az érintetteket értesíteni. 

d) Az  ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 

az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál  30  napnál nem régebbi cégkivonat 
másolati példánya, amennyiben  a  cégkivonat szerint  el  nein  bírált módosítás  van  fo-
lyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem  a  cégbíróság érkeztető bélyegzőjé-
vel ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében  a  vállalkozói igazolvány má-
solata; 

az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy cím-
mintájának másolata. 

e) Az  ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az aján-
lattevőt terheli. 

O  Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra ma-
gyar nyelvű fordítása  is  csatolandó. 

Ajánlattételi felhívás megküldésének  a  www.jozsefvaros.hu honlapon történő megjelentetésé-

 

nek időpontja: 2018.  augusztus  2.1 

Budapest, 2018.  augusztus  41 



Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

Adószáma: 

Telefon. 

Telefax: 

E-mail: 

Kijelölt kapcsolattartó: 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, fax,  e-mail). 

Nettó ajánlati ár összesen  (HUF) 

1.  sz. melléklet 

Felolvasólap 

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése is díszkivilágítása" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

[Keltezés] 

Regszerit aláírás] 
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2.  sz. melléklet 
Nyilatkozat 

„Vällalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldiszítése és díszkivilágítása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulírott  társaság (ajánlattevő), 
melyet képvisel:  

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő,  es 
nem vehet részt alkalmasság igazolásában, aki: 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV.  törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszer-
vezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, veszte-
getés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, ha-
nyag kezelés, illetve a Btk. OEOCVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint 
a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 

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

ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési 
es  koncessziós eljárásban; 

ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a,)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncse-
lekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezett-
ségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy rész-
vételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzé-
tettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági szereplő sze-
mélyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló hely-
zetben van; 

d) tevékenységit felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt há-

rom  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyá-

solni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, 
amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból 
ebből az okból kizárták,  es  a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési 
eljárás lezárulásától számított három évig; 

k)  tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
/ca)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fej-

lesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban ré-
szes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok  es  területek bitmelyiké-
ben vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás 
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elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállaporlása van 
a közbeszerzés terén, 

kb)  olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszí-
rozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2007.  évi CXXXVI. törvény  3.  §  r)  pont ra)-rb) 
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a  kb)  alpont szerinti feltétel fennáll; 

1)  harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény  7/A.  §-a alapján 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
- határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az ide-
genrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról is tartózkodásáról szóló 
törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 

j)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint nem minősül átlátha-

tó szervezetnek, figyelemmel a törvény I.§  4.  pontjára. 

Kelt: 

cégszerű aláírás 
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3.  sz. melléklet 

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

1. A  kiemelt helvszínek díszítése 

Horváth Mihály tér feldíszítése 
Horváth Mihály téri fák feldíszítése fényfizérrel.  (2018.  december 2-án vasárnap) 
Meglévő adventi koszorú kihelyezése 
Az  aluminium  vázú adventi koszorú (belső átmérője  170 cm;  külső átmérője 250cm) a 
1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 6.  szám alatti raktárban található.  A  koszorút a  Budapest, 
VIII. kerület Horváth Mihály téren kell elhelyezni a  knit  Dal megjelölt helyen  2018. 
december 2-án (vasárnap). 
Az adventi koszorú ellenőrzése (a megrongálódott elemek kicserélése), alkalmi feldíszí-
tése, az első gyertya ünnepélyes felkapcsolása advent első vasárnapjára  2018.  december 
2-án, ezt követően az adventi vasárnapokon egy—egy gyertya ünnepélyes keretek közötti 
felkapcsolása (vasárnaponként,  de  a pontos időpont meghatározása később). 
Meglévő betlehemi jászol kihelyezése 
A  jászol paraméteri:  2,8  m széles  1,7  m magas  es 1,6  m mély tömör fából készült biz-
tonsági üveggel ellátott. Kihelyezésének időpontja:  2018.  december 2-án 

A  kerület karácsonyfáinak feldíszítése 
Budapest,  VIII. kerület Horváth Mihály téri Pázmány Péter szobor előtt Icialaki-
tott helyen  1  db — a pályáztató által biztosított —  12-14 in  magas fenyőfa felállítása 
is feldíszítése, esti díszkivilágítása, 
Műszaki tartalom: 
Az ajánlatkérő által biztosított fenyőfa felállítása, beemelése legkésőbb  2018.  december 
14-ig a Horváth Mihály téren, a Pázmány  Peter  szobor előtt kialakított faverembe, majd 
a fa feldíszítése, díszkivilágítás felszerelése.  2019.  január 17-ig a fa lebontása, feldara-
bolása (ezt követően a faanyag hasznosításáról a pályáztató gondoskodik). 
Egyéb helyszínek ahol  1-1  db  4-5  méteres fenyőfát kell elhelyezni: 

• Lőrinc pap tér; 
• Teleki tér; 
• Mikszáth Kálmán tér; 
• Golgota tér; (fényfüzérrel történő feldíszítése) 
• Kálvária tér; (fényfüzérrel történő feldíszítése) 
• Mátyás tér. (fényfüzérrel történő feldíszítése) 

2. El  díszkivilágitäsi elemek beszerzése. melyek a megrendelő Önkormányzat tulajdo-
nába kerülnek  ät 

• 200  db  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldha-
tó, kültéri fényfüzér 

• 6  db  4-5  méteres fenyőfa 
6) 300  db parti fényhez használandó nonnál foglalatú ledes színes izzó beszerzése 
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3.  Vállalkozó által az üzemelési időszakra, használatra — kizárólag a díszvilágítás idejére 
— biztosítandó anyagok, amik a Vállalkozó tulajdonában maradnak 
• 4.4 km  NFA 2x25-ös légkábel (az egyes díszítési helyszínek ellátásához és a bekötés-

hez szükséges) 
• 6  db elektromos szekrény 
• 400  db Ensto szigetelésátszúró vagy vele egyenértékű csatlakozó 

4.  Vállalkozó által — a saját körében felmerülő dologi és anyagi költségeken túl — téri-
tendő költségek 

• ELMŰ-felé: elektromos energia/áramfelhasználás díja, 
• BDK-felé: munkavédelmi oktatás díja, oszlopbérleti díj, 
• területfoglalással, engedélyezéssel kapcsolatban felmerülő költségek 

5.  Vállalkozó kötelezettsége 
• építési napló vezetése, 
• felelős műszaki vezetés, 
• együttműködés Megrendelő műszaki ellenőrével, 
• műszaki dokumentáció összeállítása, ami tartalmazza különösen a megvalósulási 

tervet, a felhasznált anyagok mübizonylatait, mérési jegyzőkönyvet, FMV-
nyilatkozatot, kivitelezői megfelelőségi nyilatkozatot, 

• a meglévő díszvilágítási elemek felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, pótlása, 
helyszínre szállítása a  1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 6.  szám alatti raktárból, 

• az elemek felszerelése, beüzemelése, üzemelés közbeni ellenőrzése,  24  órás karban-
tartási ügyelet biztosítäsa, a hibák kijavítása, hibás elemek pótlása, az eszközök 
2019.  január  6-än  éjfélkor történő kikapcsolása és az időjárástól függően  2019.  ja-
nuár végéig leszerelése, a  1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 6.  szám alatti raktárba 
visszaszállítása, 

• az átadás-átvétel során tételes hibajegyzék és a következő idényre vonatkozó kar-
bantartási, pótlási javaslatok dokumentálása, kiíró részére történő átadása. 

6.  Díszvilágítási elemek felszerelési helyszínei 

> József körút (a Blaha Lujza  tie  és Üllői Út közötti szakaszán): 
— kandeláberekre díszítő világítás  (79  db motívum elhelyezése), 
— fákra:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, 

toldható, kültéri fényfüzérből  876  db-ot 

D  A  Reviczky  Inca: 
parti fény  (700  m) elhelyezése a fákra az utca fölött 

• Szabó Ervin tér: 
— parti fény  (300  m) elhelyezése a fákra az utca fölött, 

• Mikszáth Kálmán tér: 
— fákra (6db):  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, 

toldható, kültéri fényfilzérböl  40  db-ot (a fényftizérek fákra történő kihelyezése); 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése, 
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> Horvath  Mihály tér: 
— fenyőfa fénydísszel S a kiíró által biztosított egyéb díszekkel történő felszerelése: 

>  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  80 LED  +  20 flash LED,  <  10 W,  meleg 
fehér, toldható, kültéri fényftizérből  46  db-ot 

— nagy adventi koszorú elhelyezése fém tartószerkezetre, dekorációval ellátva. 
— a tér díszburkolat felöli fáinak feldíszítése  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles, 

100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzérből  308  db-ot, 
— betlehemi jászol kihelyezése, melyre  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 

LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzérből  1  db felszerelése, 
— Áldott és Békés Karácsonyt" feliratú átfeszítés kandeláberekre 

• Baross utca (József körút és Orczy  ter  közötti szakasza) 
— kandeláberekre díszítő világítás  (82  db motívum elhelyezése), 
— fákra:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldha-

 

tó, kültéri fényfilzérből  402  db-ot 
a József körúti kereszteződésében "Áldott és Békés Karácsonyt" feliratú átfeszítés 
kandeláberekre, 
az Önkormányzat épületénél (Baross  u. 63-67.)  úrátfeszítés felszerelése  10  méte-

 

res jégcsap  2  db (az épület homlokzaterkély részét nem kell kivilágítani), valamint 
18  méteres fényftiggöny 

• Kálvária tér 
— A  Baross utcát övező fákra:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 

W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzérből  780  db-ot, 
— a Turay Színház előtti  4  fára:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 

W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényrúzérből  50  db-ot, 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése (fényfazérrel történő feldíszítése) 

• Teleki tér: 
1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése, 
a  Bauer  Sándor utca és a Népszínház utcai torkolatnál „Áldott és Békés Kará-

 

csonyt" feliratú átfeszítés kandeláberekre, 
—  4  db fára:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, 

toldható, kültéri fényezérből  40  db-ot 
— kisméretű adventi koszorú elhelyezése, dekorációval ellátva 

• Mityás tér 
— kandeláberekre:  10  db  Cassiopeia Pole  típusú motívum elhelyezése, 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése (fényfüzérrel történő feldíszítése) 

• Lőrinc pap  Mr 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése 
— betlehemi jászol kihelyezése, melyre  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 

LED,  <  10  \V, meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzérből  1  db felszerelése 

D Golgota  ter 
1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése (fényfüzérrel történő feldíszítése) 
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Me  évő karácsonyi díszvilátítási elemeLkellékek felsorolása 
Megnevezés mennyisig 

D-fényfűzér, melegfehér,  10  m,  100 LED, 80/20 
flashing 

46  db 

LED-fényfűzér, melegfehér.  10  m,  100 LED 2538  db (melyből 36db rossz) 
Ensto szigetelésátszúró 340  db 

Pt  i  fény 
900  m  (9  db) + 

(ldb sérült  (100  m) 
parti fényhez használt izzó 625  db 
egyedi izzós dupla soros motívum (elhelyezés: József  kör-
úton és Baross utcában kandeláberekre (csillag motívum) 

168  db 

szerelvények a motívumok oszlopra való rögzítéséhez (és 
a csillaghoz felszerelő készletoszlopokon van) 

oszlopokon 

,Áldott és Békés Karácsonyt" feliratú átfeszítés kandelá-
berekre 

3 db 

10  m  x 0,9  m-es jecsapffizér (Baross utcában) 2  db 
18  m  x 1,5  m fényfiiggöny Polgármesteri Hivatal erké-
lyére való 

1 db 

Cassiopeia Pole  típusú motívum elhelyezés a Mátyás téren 
kandeláberen (felfelé emelkedő ív, tetején csillag motívu- 
mok)) 

10  db ledes 

Karácsonyfa talp 6  db 
Adventi koszoru nagy (belső átmérője  170 cm;  külső átmé-

  

rője 250cm) 
Adventi koszorú kicsi (belső átmérője  100 cm;  külső átmé-
rője 150cm) 

ldb 

Betlehemi jászol 2  db 
Betlehemi figurák  (11  db) 2  készlet 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS 

mely létrejött egyrészről a Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

cím: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 

törzsszám: 7535715 

adószám: 15735715-2-42 

számlaszám: 10403387-00028570-00000000 

képviseli: dr. Sara Botond polgármester 

(a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a KATAZOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

cím: 7400  Kaposvár, liársfa  u. 8/E  fsz.  3. 

cégjegyzékszám: 14-09-314754 

adószám: 11465795-2-14 

képviseli: Csalló Zsolt ügyvezető 

(a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

Preambulum 

A  Felek rögzítik, hogy a Megrendelő tárgyi beszerzés megvalósítása céljából közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese Vállalkozó lett, mely 

alapján jelen szerződés megkötésére került sor. 

Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, így a szerződés a teljes beszerzési tárgyra és 

mennyiségre vonatkozik. 

Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő az alábbi szerződést köti. 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a  2013.  évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  8:1.  §  (1) 

bekezdés  7.  pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

I.  A  szerződés tárgya 

1.  Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződésben illetve a 

beszerzési eljárás iratanyagában (különösen műszaki leírás) rögzített feladatok elvégzését jelen 

szerződés és a beszerzési eljárás iratai, továbbá a hatályos jogszabályok, a beszerzendő 

közszolgáltatói előírások szerinti módon, tartalommal és mennyiségben, eredményfelelősséggel. 
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2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötelezettsége a műszaki leírásban meghatározott új díszkivilágítási 

elemek beszerzése és Megrendelő tulajdonába adása, továbbá a díszkivilágítási elemek műszaki 

leírásban foglaltak szerinti kihelyezése és eltávolítása 

3. A  teljesítés során a Vállalkozó által ellátandó feladatok részletezését és teljesítési határidejeit a 

beszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza azzal, hogy Megrendelő kifejezetten tájékoztatja a 

Vállalkozót arról, hogy: 

a) az egyes helyszíneken más-más feladatokat kell megvalósítani, 

b) Megrendelő a Vállalkozó részére a felhívásban, illetve a műszaki leírásban 

rögzített vagyontárgyakat biztosítja a szerződés teljesítéséhez, melyet a 

teljesítéskor a Vállalkozó köteles rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban visszaszolgáltatni a Megrendelőnek — kártérítési felelősség mellett, 

c) egyéb szükséges elemeket (akár a Megrendelő tulajdonába kerülnek, akár nem) 

a Vállalkozónak kell biztosítania. 

4. Vállalkozó a megrendelést elfogadja. 

5.  Felek megállapodnak abban, hogy a fenti feladatokat a Vállalkozónak, mint a fenti feladatokat 

rendszeresen, üzletkörében végzően ellátó személytől elvárható fokozott gondosság mellett kell 

ellátnia, eredményfelelősséggel. 

6.  Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a feladat ellátása során az ajánlatában foglaltak megfelelően 

alvállalkozó(k) (Ptk. szerint közreműködők) igénybevételére jogosult, akként, hogy a Vállalkozó az 

igénybe vett alvállalkozó(k)ért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Nem jogszerű 

igénybevétel esetén felel mindazon károkért is, mely e nélkül nem következett volna be. 

7. Felek a szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak tekintik. 

IL A  felek jogai és kötelezettségei 

1. Vállalkozó köteles minden jelen szerződésben meghatározott tevékenysége során a mindenkor 

hatályos valamennyi magyar, Európai Uniós jogszabály, egyéb rendelkezés, továbbá a szakmai 

szabályok betartására. 

2. Vállalkozó tevékenységét az előírtakhoz képest  1.  osztályú minőségben kell, hogy megvalósítsa 

(teljesítse), az előírt határidőkön (időtartamon) belül. Az egyes feladatokra vonatkozó határidőket 

a beszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza. Az ott rögzített határidők szigorú,  (fix)  határidők, 

melynek tartalmával a felek tisztában vannak.  1.  osztályú teljesítés alatt Felek az ellátandó 

szolgáltatás jelen szerződésben illetve a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő hiány-, és 

hibamentességét értik. 

3. Vállalkozó tevékenysége során nem sértheti a Megrendelő jóhírnevét, azt köteles folyamatosan 

megőrizni a tevékenysége ellátása során. 

4. Vállalkozó és közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely sértheti, vagy 

veszélyeztetheti a Megrendelővel szembeni jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítését. 
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5. A  Vállalkozó a szerződés teljesítésekor köteles a szolgáltatásra vonatkozó valamennyi iratot, 

dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a Megrendelőnek. 

6. Vállalkozó köteles folyamatos kapcsolatot tartani a Megrendelővel, felkérés esetén beszámolni 

saját tevékenységéről, szakmai működéséről. 

7. Megrendelő köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a jelen szerződésben rögzített feladat 

ellátásához szükséges adatokat, iratokat, információkat. 

8. Megrendelő a szolgáltatással kapcsolatban Vállalkozónak biztosítja a beszerzési eljárás 

iratanyagában rögzített díszítőelemeket, azzal, hogy minden további szükséges feltétel biztosítása 

Vállalkozó kötelezettsége. 

9. A  Megrendelő által biztosított díszítőelem tulajdonjoga az átadással (birtokbaadással) nem 

változik meg. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés szerint nem tudja bármely díszítőelemet, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas módon visszaszolgáltatni, köteles megtéríteni — a 

felszólítás kézhezvételét követő  15  napon belül - annak átadáskori piaci értékét. 

10. Vállalkozó felelőssége az átadott díszítőelemek ellenőrzése, és az előírások szerinti felújítása 

azzal, hogy csak a biztonságosan felhasználható elemek szerelhetőek fel. 

11. A  meglévő díszvilágítási elemek átvétele és helyszínre szállítása a  1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 6. 

szám alatti raktárból a Vállalkozó feladata. Az átadás-átvételről (annak pontos időpontjáról) a 

felek egyeztetnek. Fentiek megfelelően alkalmazandóak a visszaszolgáltatásra is. 

12. Megrendelő biztosítja a műszaki leírásban rögzített  1  db. fenyőfát (Horváth Mihály téri). Annak 

felállítása, feldíszítése, rögzítése továbbá majdani elbontása és feldarabolása a Vállalkozó feladata 

azzal, hogy a faanyag a Megrendelő tulajdona. Az egyéb fenyőfák biztosítása a Vállalkozó 

feladata. 

13. A  Vállalkozó által beszerzendő és üzembe helyezendő eszközök csak legális forrásból 

származhatnak, melyet Megrendelő kérésére igazolni kell. 

14. A  keletkezett hulladék elszállítására a Vállalkozó köteles, aki köteles ezt a Megrendelő felé 

igazolni. 

15. Vállalkozó köteles a munkaterületet megfelelően elkeríteni akként, hogy az csak a szükségeshez 

képest legkevesebb területen és időben korlátozza a közlekedést.  A  szükséges forgalomelterelési 

feladatok ellátásáért, illetve azok nem szerződés-, vagy jogszabályszerű teljesítéséből eredő 

hátrányos jogkövetkezményekért a Vállalkozó felel. 

16. Vállalkozó csak a jogszabályi feltételeknek megfelelő, szabványos, megfelelő tanúsítványokkal 

rendelkező termékekkel teljesíthet a szolgáltatás nyújtása során. 

17. Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki leírásban tételesen rögzített, a jelen szerződés 

alapján a Vállalkozó által biztosított (beszerzendő) eszközök az első 70%-os részszámláról szóló 

teljesítésigazolás kibocsátása napján jelen szerződés alapján a Megrendelő tulajdonába mennek 

át.  A  vállalkozói díj a vételárat teljes mértékben tartalmazza. 



18. Vállalkozó köteles naprakészen építési napló vezetésére, továbbá a felelős műszaki vezetői 

feladatok biztosítására. 

19. Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőrével együttműködni és annak utasításait 

betartani. 

20. Az elemek (díszítőelemek) felszerelése, beüzemelése, üzemelés közbeni ellenőrzése,  24  órás 

karbantartási ügyelet biztosítása, a hibák kijavítása, hibás elemek pótlása, az eszközök  2019. 

Január 6-én éjfélkor történő kikapcsolása és az időjárástól függően  2019.  január  31.  napjáig, a 

1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 6.  szám alatti raktárba visszaszállítása a Vállalkozó kötelezettségét 

képezik. 

21. Vállalkozó köteles a - bekapcsolás előtt - műszaki dokumentáció összeállítására  es  Megrendelőnek 

történő átadására (elektronikus és papír alapú formátumban,  1-1  példányban), ami tartalmazza 

különösen a megvalósulási tervet, a felhasznált anyagok műbizonylatait, mérési jegyzőkönyvet, 

FMV-nyilatkozatot, kivitelezői megfelelőségi nyilatkozatot. Ennek hiányában az eszközök nem 

helyezhetőek feszültség alá. 

22. Vállalkozó nem felel a neki fel nem róhatóan, harmadik személy által a díszítőelemekben okozott 

károkért. Felel a Vállalkozó a díszítőelemekben az ő tevékenysége vagy mulasztása okán 

bekövetkezett valamennyi kárért. 

23. Vállalkozó köteles a Megrendelő tulajdonába álló vagy kerülő díszítőelemek vonatkozásában az 

átadás-átvétel során tételes hibajegyzék és a következő idényre vonatkozó karbantartási, pótlási 

javaslatok írásban történő rögzítésére és átadására. 

24. Vállalkozó felel a tevékenysége vagy mulasztása miatt akár a Megrendelőre, akár harmadik 

személyekre háramló valamennyi kárért. 

25. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul mentesíteni minden olyan követelés alól, melyet 

Vállalkozó tevékenységével, vagy mulasztásával összefüggésben harmadik személyek a 

Megrendelővel szemben érvényesítenek. 

26. Vállalkozó nem felel a Megrendelő által szolgáltatott eszközök, anyagok vonatkozásában az ezek 

hibájából, hiányosságából eredő, a Megrendelőre,  ill.  harmadik személyekre háramló károkért. 

Kivételt képeznek ez alól azon részek, melyeket a jelen szerződés alapján Vállalkozónak kellett 

ellenőriznie, kicserélnie, felújítania, vagy a hiányt/hibát egyébként észlelnie kellett volna. 

27. Vállalkozó köteles tevékenysége megkezdése előtt (kihelyezés, kiépítés) a szükséges közmű-

egyeztetéseket lefolytatni. Vállalkozó köteles határidőben megfizetni a szolgáltatással 

kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, díjat (különösen: ELMÜ-felé: elektromos 

energia/áramfelhasználás díja, BDK-felé: munkavédelmi oktatás díja, oszlopbérleti díj, 

területfoglalással, engedélyezéssel kapcsolatban felmerülő költségek) és ezt Megrendelő felé 

igazolni. 

28. Bármilyen, a szerződésszerű teljesítést veszélyeztető akadályoztatást, (ide értve a késedelmet is) 

Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása 
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érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie.  A  tájékoztatás 

elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

29.  Megrendelő jogosult a Vállalkozónak utasítást adni a feladat ellátása tekintetében, azonban az 

adott utasítás nem teheti a szolgáltatást terhesebbé.  Ha  a Megrendelő célszerűtlen vagy 

szakszerűtlen utasítást  ad,  a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni.  Ha  a Megrendelő a 

figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot 

a Megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja.  A  Vállalkozó köteles 

megtagadni az utasítás teljesítését,  ha  annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat 

megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. Vállalkozó szükség 

esetén konzultációt kezdeményez Megrendelőnél a feladat teljesítésének egyeztetése érdekében. 

Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a Vállalkozó terhére esik. 

30.  Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, valamint szükség esetén tájékoztatást 

kérni.  A  tájékoztatás kérés keretében a Vállalkozó köteles a kért tájékoztatást megadni  5 

munkanapon belül (kivéve,  ha  a tájékoztatás,  ill.  az érintett feladat jellegéből, vagy jelen 

szerződésből más nem következik), szükség esetén a teljesítéssel kapcsolatban a Megrendelőt 

kérés nélkül tájékoztatni. Az ellenőrzés elmulasztása vagy nem megfelelő ellátsa nem mentesíti 

Vállalkozót a szerződésszegés jogkövetkezményeitől. 

31.  Felek rögzítik, hogy Megrendelő a teljesítést műszaki ellenőr bevonásával ellenőrzi. 

32. A  teljesítés helyei:  Budapest,  VIII. kerület 

a) Budapest,  VIII. kerület Mikszáth tér 

b) Budapest,  VIII. kerület  Horvath Mihaly ter 

c) Budapest,  VIII. kerület Lőrinc pap  ter 

d) Budapest,  VIII. kerület József krt. Blaha Lujza  ter  és üllői  Cat  közötti szakasz 

e) Budapest,  VIII. kerület Baross  u.  József körút és az  Cray ter  közötti szakasza 

f) Budapest,  VIII. kerület Reviczky utca 

g) Budapest,  VIII. kerület Mátyás  ter 

h) Budapest,  VIII. kerület Kálvária  ter 

i) Budapest,  VIII. kerület  Szabo  Ervin  ter 

j) Budapest,  VIII. kerület Teleki  ter 

k) Budapest,  VIII. kerület Golgota  ter 

I) Budapest,  VIII. kerület Déri Miksa  u. 6.  (vagyontárgyak birtokbaadása 

vonatkozásában) 

33.  Fend vállalkozói kötelezettségek bármely módon való megszegése, mely a szolgáltatás 

szerződésszerű teljesítését kizárja, vagy veszélyezted, súlyos szerződésszegésnek minősül. 



III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

1. Vállalkozót jelen szerződés szerinti tevékenységek ellátásáért vállalkozói díj illeti meg.  A 

vállalkozói díj mértéke:  13.499.200,-  Ft+Áfa, azaz Tizenhárommillió-négyszázkilencvenkilencezer-

kettőszáz forint+Áfa. 

2. A  fenti díj magában foglalja különösen  a  Megrendelő tulajdonába kerülő vagyontárgyak 

ellenértékét  is. 

3. A  vállalkozói díj magában foglalja Vállalkozó feladat-ellátáshoz szükséges valamennyi költségét és 

kiadását. Vállalkozó  a  tevékenysége ellátása során  a  fenti pontban meghatározottakon túl 

semmiféle további díjazást, összeget, stb. nem követelhet, kivéve  a  késedelmi kamatot. 

4. Megrendelő az ellenszolgáltatást saját forrásból biztosítja. 

5. A  szerződéskötés,  a  számlázás és  a  kifizetések pénzneme:  HUF. 

6. Megrendelő előleget nem fizet. 

7. Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. 

8. A  részszámla  a  Horváth Mihály téren kihelyezendő nagy fenyőfa feldíszítését követően állítható ki 

az addig  (2018.  december  14.  napjáig) ellátandó feladatok Vállalkozói teljesítését követően, 

teljesítésigazolás birtokában.  A  részszámla mértéke  a  teljes nettó vállalkozói díj  70%-a. 

9. Végszámla benyújtására  a  szerződésszerűen igazolt teljesítést követően jogosult Vállalkozó.  A 

végszámla mértéke  a  teljes nettó vállalkozói díj  30%-a. 

10. A  kifizetések módja átutalás. 

11. Megrendelő  a  vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően kiállított számla 

ellenében, átutalással, forintban  (HUF)  teljesíti  30  napos fizetési határidő mellett,  a 2013.  évi V. 

törvény  6:130.  §  (1)-(2)  bekezdés rendelkezései alapján. Megrendelő részéről teljesítésigazolásra 

jogosult  a Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási 

Ügyosztály vezetője jogosult. 

12. Késedelmes fizetés esetén  a  Megrendelő,  mint  szerződő hatóság köteles  2013.  évi V. törvény 

6:155.  § szerinti késedelmi kamatot és  a  külön jogszabályban meghatározott költségátalányt 

megfizetni. 

13. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag  a  jelen szerződésnek és  a  hatályos 

jogszabályoknak megfelelő számla  es  mellékletei Megrendelő  altar'  kézhezvétele eredményez. 

IV. A  szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

1. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,  ha  olyan okból, amelyért a Vállalkozó 

felelős (Ptk.  6:186.§),  a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási kötbér alapja a 

szerződés szerinti nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap  20  %-a. 

2. Vállalkozót az olyan okból, amelyért felelős (Ptk.  6:186.  §), a jelen szerződésben meghatározott 

bármely kötelezettségének (kivéve karbantartási ügyelettel kapcsolatban a következő pontban 

foglalt kötelezettség késedelme), feladatának késedelmes teljesítése esetén (általános) késedelmi 
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kötbér-fizetési kötelezettség terheli.  A  késedelmi kötbér mértéke az általános forgalmi adó nélkül 

számított ellenszolgáltatás  0,5%-a/naptári nap.  A  maximuma az általános forgalmi adó nélkül 

számított ellenszolgáltatás  7,5%-a. A  kötbér maximumának elérésekor  (15  nap késedelem 

esetén) Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

3. A  Ptk  6:186.  §  (1)  bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az 

esetre,  ha  olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem érinti Megrendelőnek azt a jogát, hogy a 

kötbéren felüli kárát érvényesítse Vállalkozóval szemben. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy a kötbért a Megrendelő a Vállalkozóval szemben írásbeli 

felszólítás útján érvényesíti. Amennyiben a Vállalkozó az írásbeli felszólítás kézhezvételétől 

számított  3  munkanap alatt magát nem menti ki (érdemi indoklással és azt alátámasztó 

bizonyítékokkal), akkor a kötbérkövetelést, mint elismert követelést kell nyilvántartani és így az 

beszámíthatóvá válik. 

6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót kellékszavatosság terheli. 

V.  A  szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése 

1.  Jelen szerződést a felek a teljesítésig kötik azzal, hogy az egyes teljesítési határidőket  ill. 

teljesítési időszakokat a műszaki leírás tartalmazza azzal, hogy Vállalkozó a szerződést köteles 

maradéktalanul  2019. 01. 31.  napjáig teljesíteni. 

2.  Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a 

szerződés — alakszerű szerződésmódosítás nélkül — módosul az alábbi esetekben: 

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 

nyilvántartásba bejegyzés napjával, 

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok 

módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával. 

3.  Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása,  ha  az arra irányul, hogy a Vállalkozót 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 

jogkövetkezményei - ide nem  drive  a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása 

alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon 

a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a 

Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és 

azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

4.  Felek a fentiek okán az indoklás nélküli elállás (felmondás) jogát kizárják. 

5.  Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként nevesített vagy egyéb 

súlyos szerződésszegések a sérelmet szenvedett fél oldaláról az érdekmúlást önállóan és kétséget 

kizárólag bizonyítják, így a sérelmet szenvedett fél jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő 

felmondására. 



6.  Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen: 

a) a szerződésben rögzített feladatok esetében bizonyíthatóan Vállalkozó hibájából 

történt mulasztás, 

b) ha  a szerződésben rögzített esetekben a Megrendelő által tett észrevételeket, 

utasításokat a Vállalkozó saját hibájából történő figyelmen kívül hagyja, 

c) Vállalkozó olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megrendelő 

jóhírnevét sérti vagy veszélyezteti. 

d) tevékenységével vagy mulasztásával a Megrendelőnek vagy harmadik 

személynek kárt okoz, 

e) Vállalkozó ellen jogerősen felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási 

kérelmet nyújt be, 

f) adószámát felfüggesztik, 

g) tevékenységét — a szerződés teljesítését — legalább  3  napra felfüggeszti. 

7.  Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő részéről különösen: 

a) ha  Megrendelő a feladat ellátásához szükséges adatokat,  ill,  a szerződésben 

előírt eszközöket nem, vagy nem teljes körűen biztosítja Vállalkozó erre irányuló 

írásbeli felhívása ellenére sem. 

b) ha  Megrendelő a számlát megintés ellenére sem fizeti meg, 

8.  Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fentiekben rögzített felmondási/elállási jogának 

gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés 

megszüntetésére, megfelelő, legalább  3  munkanapos (fizetés teljesítésénél  15  napos) határidő 

mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos 

szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául 

szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor,  ha  a szerződésszegés jellege 

miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges. 

9. A  szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokában lévő, a Megrendelő 

által átadott dokumentumokat, Megrendelői ingóságokat a teljesítéssel egy időben, vagy a 

szerződés bármely okból történő megszűnését követő  3  napon belül átadja a Megrendelő részére 

iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett. Vállalkozó jelen szerződéssel véglegesen és 

visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy fenti kötelezettsége szerződésszerű nem, vagy 

késedelmes/hiányos teljesítése esetén a Megrendelő az ingóságokat akár jogos önhatalommal is 

birtokba vegye, továbbá Vállalkozó lemond a jelen szerződéssel véglegesen és 

visszavonhatatlanul a Megrendelővel szembeni valamennyi birtokvédelmi jogáról a fenti körben. 

10. A  szerződésszegő Fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa szerződésszegéssel a 

másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért. 
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11.  Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződés — bármely okból történő — megszűnése esetén 

kötelesek teljes körűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és 

kötbérigényeket is. 

VI. Felek képviseletében eljáró személyek 

1. Vállalkozó feladatát Megrendelővel folyamatosan egyeztetve köteles ellátni. 

2. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló 

módon tehetik meg érvényesen.  A  Felek a fentieken értik a fax és az elektronikus levelezés (e-

mail) formáját is. 

3. A  Felek a Szerződésben foglaltak teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi személyeket 

jelölik meg kapcsolattartóként. 

  

t 

 

Gaál Krisztián Csalló Zsolt 

 

06 1 459 2594 06 20 359 2350 

 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 7401  Kaposvár,  Pf.  274 

. gaalk@jozsefvaros.hu info@titkarsag.corn 

4. Felek tudomásul veszik, hogy egymáshoz címzett jognyilatkozatokat hatályosan csak a fenti 

pontban megjelölt személlyel közölhetik, illetve részére továbbíthatják. 

5. Amennyiben fentiekben meghatározott, Felek képviseletében eljáró személyek megváltoznak, 

erről Felek írásban kötelesek értesíteni egymást. 

VII. Titoktartás 

1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belül 

a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra 

hozatalát jogszabály előírja. 

2. Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik személyek által a 

Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár,  ill.  igény vonatkozásában. Erre nézve az V. 

fejezet vonatkozó pontjainak rendelkezési megfelelően irányadók. 

3. A  titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 

kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen szerződés 

kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak. 

4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés 

alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban 

lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási 

kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel. 
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5. A  szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes ellenőrző 

szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló 

közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti 

információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

6.  Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles 

minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés 

hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

7.  Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési 

Hatóságnak bejelenteni,  ha 

a) Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 

felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés 

alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, 

valamint  ha  Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy 

egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.  A  bejelentésnek tartalmaznia kell 

a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, 

valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e 

arra vonatkozóan perindításra. 

b) Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban 

megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges 

jellemzőit, beleértve azt is,  ha  a szerződésszegés a szerződés felmondásához 

vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés 

alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint 

Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 

egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

8.  Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása 

miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem,  ha 

bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve  ha  ezzel a 

Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem 

tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó 

körülmény, kivéve  ha  az a Megrendelőnek felróhatóan következett be). 

VIII. Vegyes és záró rendelkezések 

1. Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, ezért jelen 

szerződés megkötésének akadálya nem  all  fenn. 

2. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton 

rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. 
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3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk. rendelkezései, 

továbbá a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 

ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 

lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden további jogcselekmény, 

így különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett kötelező érvényű jogszabályi 

rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően 

alkalmazni akkor is,  ha  valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely 

rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt 

szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

5. A  szerződés és annak dokumentumainak nyelve a magyar. 

6. Jelen szerződés mellékletét képezi (fizikailag nem csatolva) az eljárás iratanyaga. 

7. Jelen szerződés  5  megegyező, eredeti példányban készült el. 

8. A  szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének 

(Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes. 

9. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 

Felek jelen szerződést — annak elolvasását és értelmezését követően — mint akaratukkal 

mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2018. 

  

    

Megrendelő Vállalkozó 

Fedezet:  Dátum:  Budapest, 2018. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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