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

ELŐ TERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  február  18-aj ülésére 

Tárgy: Javaslat a „Családlátogató  Mobil Team  / Családi Konzultációs  Team"  tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila vezérigazgató Rév8 Zrt. 
Készítette: dr. Sólyom Attila, Rév8 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Mellékletek:  1.  számú melléklet: Bíráló Bizottság ülésének dokumentumai,  2.  számú 
melléklet: ajánlattételi felhívás és közbeszerzési eljárás dokumentumai 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az  91/2018. 
(IX. 29.).  számú határozatában fedezetet biztosított a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú, 
Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program (a 
továbbiakban: Program) című projekthez kapcsolódóan az  1(112  Családlátogató  Mobil Team  / 
Családi Konzultációs  Team  alprogramok (a továbbiakban: Családlátogató  Mobil Team) 
projektelemhez.  A  szolgáltatás megrendelésének becsült nettó értéke  23.516.417 Ft. 
Fentiek alapján a „Családlátogató  Mobil Team  felállítása és működtetése" tárgyában a 
közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény  113.  §  (1)  bekezdés szerinti összefoglaló 
tájékoztatóval indított nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. 

A  közbeszerzés tárgya:  
A  szegénységi alkoholizmusból, droghasználatból, kitörni jóval komplexebb feladat, mint 
„csupán" az addiktológiai probléma kezelése.  A  Családlátogató  Mobil Team 30  hónapos projekt 
munkáját olyan kísérleti modell: amely a speciális akció terület és célcsoport részére (Magdolna 
és Orczy negyedekben élő) addiktológiai problémákkal érintett családok számára nyújt olyan 
holisztikus szemléletre épülő újszerű támogató szolgáltatásokat, amely képes a nem szokványos 
egyedi megoldások „kikísérletezésére" és azok további egyénre, családra szabott módon való 
alkalmazására. Az addiktológiai problémák kezelésén túl mutató,  de  azt mindig a fókuszban tartó 
alacsonyküszöbű motiváló és támogató szolgáltatásokat nyújt. 

A  Családlátogató  Mobil Team  (CsMT) tevékenységei: 

Prevenciós asztal szolgáltatásai és funkciói: 
A  „prevenciós asztal" szolgáltatás abszolút megfelel az alacsonyküszöbű szolgáltatások  2 
alapvető kritériumainak: önkéntesen és anonim módon igénybe vehető.  A  projekt időtartalma 
alatt  kb. 50  ilyen „kitelepülés" fog megvalósulni. Lehetséges helyszínek: közösségi tereken, 
közösségi programokon. 
A  „prevenciós asztal" funkciói: 



Integráció: Kapcsolat- és bizalomépítés az akció terület lakosságával. 
Érzékenyítő beszélgetések, célja: az alkoholizmust, drogfüggőséget egyszerűsítő, elítélő 
személyek érzékenyítő beszélgetések által a függő személyekkel és a 
szenvedélybetegségekkel kapcsolatos gondolkodását empatikusabbá, árnyaltabbá 
formálják. 

- Drog totó, mint „játékos" eszköz a kommunikációra, a felvilágosító beszélgetésekre. 
Informálás, felvilágosítás: hiteles információk az alkohollal, a kábítószerekkel 
kapcsolatban, használati módokkal, lehetséges veszélyekkel, ártalmakkal és azok 
csökkentésével kapcsolatban. 
Az addikt személyek hozzátartozóinak egyénre szabott informálása a szenvedélybetegség 
természetéről, a megmentő attitűdről, a hatékony és a jó szándékú,  de  káros (a jelenlegi 
állapotot konzerváló) támogatásról. 

- Addikt személyek hozzátartozóinak egyéni és családi konzultáció felajánlása és annak 
biztosítása. 
Addikt személyek hozzátartozóinak Hozzátartozói csoportba való delegálása. 

A  CsMT felkereső tevékenysége, annak funkciói: 
A  projekt időtartalma alatt heti  2  alkalommal, alkalmanként  5  órában az akció területen élő saját 
tulajdonú vagy önkormányzati bérleményben élő addiktológiai problémával küzdő családok 
felkeresése. Heti  2  alkalommal, alkalmanként  5  órában a szakmai stáb  1  tagja kísérő, delegáló, 
kapcsolattartó funkciókat lát el, információ adás az ártalomcsökkentés céljával: a CsMT 
szolgáltatásairól, alkohol- és kábítószerfogyasztáshoz kapcsolódó ártalomcsökkentés 
lehetőségeiről, kevésbé veszélyes használati módokról. 

- Tájékoztatás, motiválás a felépülés céljával: a Névtelen Csoportokról (filozófiájáról, 
„bekerülés" feltételeiről, elérhetőségeikről), detoxikálás, rehabilitáció lehetőségeiről. 
Esetmenedzselés: Az egyéni: anamnézis, kockázat elemzés, kapcsolati háló, 
erőforrások feltérképezése mentén, egyénre szabott ártalomcsökkentő információk 
adása, motivációs beszélgetések a magasabb küszöbű intézmények, szolgáltatások 
igénybevételére. Pszicho-szociális intervenciók, ügyintézés, támogatás a jelenlegi 
állapotból való előre mozdulás facilitálása. 

- Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a 
változtatásra motiváló tényezők feltárása, a szerhasználat, illetve a függés járulékos 
ártalmainak, káros következményeinek csökkentése. 
Krízis intervenció:  A  krízis intervenció szabályainak megfelelő segítő beszélgetés. 
Azonnali tanácsadás és segítségnyújtás a szolgáltatást csak eseti jelleggel igénybe 
vevők részére (is). 

A  talpra állásban motivált ügyfél kiemelt figyelmet és intenzív támogató szolgáltatást, ellátást 
igényel a CsMT részérő.  Ha  sikerül az addikt személyt a kórházi detoxikációig eljuttatni, akkor 
fontos lehet a rendszeres (hetente több alkalommal vagy akár naponta) történő látogatása, 
motiválása. 
A  részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

Az ajánlattételi felhívás  11.2.5.  pontja szerint elbírálási szempont a minőségi kritérium és ár. 
Kapcsolattartó a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ lesz. 
A  tevékenység teljesítési ideje:  2021.06.30. 
Az eljárás lebonyolítását az Ész-Ker Zrt. végzi. 
Az adott közbeszerzés becsült értéke, nettó  23.561.417,-  forint 

A  közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők: 
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1. Gazdasági szereplő: 
Név: Józan Babák Egyesület 
Székhely:  1043 Budapest,  Erzsébet  u. 20.  VII/42. 
Adószám:  18709900-1-41 
Fax: 
EKR reg. sz.: EKRSZ_84361003 

2. Gazdasági szereplő: 
Név: Alternatíva Alapítvány 
Székhely:  1077 Budapest,  Rottenbiller  u. 66. 3/40. 
Adószám:  18190742-1-42 
Fax: 
EKR reg. sz.: EKRSZ_42882880 

3. Gazdasági szereplő: 
Név: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat 
Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa 
Rövid név: INDIT Közalapítvány 
Székhely:  Pecs 7623  Szendrey  Yalta  utca  6. 
Adószám:  18313039-1-02 
Fax  szám:  72/332-600 
EKR regisztrációs szám: EKRSZ_87699021 

Az eljárás megindítása érdekében a Bíráló Bizottság  2019.  február 12-én  9  órától tartotta ülését, 
ahol a Bizottság megszavazta: 

1.) A  Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend (Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés) szerinti 
összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt közbeszerzési eljárás alkalmazását. 

2.) Az eljárást megindító felhívást és közbeszerzési dokumentumokat. 
3.) A  felhívás, közbeszerzési dokumentumok tervezetét javasolja elfogadásra a 

döntéshozónak. 

A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, a Program kapcsán a Családlátogató  Mobil Team  alprogram projektelemhez 
kapcsolódó nyílt közbeszerzési eljárás megindítása.  A  pénzügyi fedezet a pályázati támogatásból 
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

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

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 



Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program című projekten belül „Családlátogató  Mobil Team  / Családi 
Konzultációs  Team"  tárgyú a Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatóval 
indított nyílt közbeszerzési eljárást indít. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  18. 

2. a Bíráló Bizottság javaslata alapján elfogadja az előterjesztés mellékletét képező 
közbeszerzési eljárást indító felhívást és közbeszerzési dokumentumokat. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  18. 

3. elfogadja az alábbi ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket: 

1. Gazdasági szereplő: 
Név: Józan Babák Egyesület 
Székhely:  1043 Budapest,  Erzsébet  u. 20.  VH/42. 
Adószám:  18709900-1-41 
Fax: 
EKR reg. sz.: EKRSZ  84361003 

2. Gazdasági szereplő: 
Név: Alternatíva Alapítvány 
Székhely:  1077 Budapest,  Rottenbiller  u. 66. 3/40. 
Adószám:  18190742-1-42 
Fax: 
EKR reg. sz.: EKRSZ_42882880 

3. Gazdasági szereplő: 
Név: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat 
Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa 
Rövid név: INDIT Közalapítvány 
Székhely: Pécs  7623  Szendrey Júlia utca  6. 
Adószám:  18313039-1-02 
Fax  szám:  72/332-600 
EKR regisztrációs szám: EKRSZ_87699021 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  18. 

4. az eljárási határidőit tekintve úgy dönt, hogy az összefoglaló tájékoztatás alapján  5 
munkanap legyen az eljárásra való érdeklődésre rendelkezésre álló időtartam. Az 
összefoglaló tájékoztatás lejártát követően legkésőbb  2  munkanapon belül kerüljön 
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DANADA-RIMÁN EDINA 
JEGYZŐ 

S 
A  VÁROSGAZDALKODA ZÜGYI  B o SAG  ELNÖKE 

megküldésre az eljárást megindító felhívás a gazdasági szereplőknek. Az ajánlattételi 
határidő:  10  nap. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  18. 

Budapest, 2019.  február  12. 

dr. Nagy Attila 
vezérigazgató 

KÉSZÍTETTE: Riv8 ZRT. 
LEÍRTA: RÉv8 ZRI. 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL  NEM  IGÉNYEL, IGAZOLÁS 
JOGI KONTROLL: 1.i.a.Áb—OE. 

ELLENŐRIZTE: 

-e4-14- ir 1: 

L.  

  

047 "  Yeá  
dr. MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 
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BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI 
JEGYZŐ KÖNYV 

1. Ajánlatkérő: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

2. A  közbeszerzés tárgya: „Családlátogató  Mobil Team  felállítása és működtetése" tárgyú, a  2015. 
évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend (Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés) szerinti 
összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt közbeszerzési eljárás felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok tervezetének véleményezés 

3. Időpont:  2019.  február hó  12.  nap  9:00  óra 

4. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek: alulírott  BB  tagok 

1.) A  Bíráló Bizottság megszavazta a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend (Kbt.  113.  §  (1) 
bekezdés) szerinti összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt közbeszerzési eljárás alkalmazását. 

2.) A  Bíráló Bizottság megszavazta és elfogadta az eljárást megindító felhívást és közbeszerzési 
dokumentumokat. 

3.) A  Bíráló Bizottság megszavazta felhívás, közbeszerzési dokumentumok tervezetét javasolja 
elfogadásra a döntéshozónak. 

Melléklet: 
1. Egyéni bírálati lapok 
2. Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok 

Kmf. 

Bíráló Bizottság tagjai: 
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EGYÉNI BÍRÁLAT/ LAP 

„Családlátogató  Mobil Team  felállítása és működtetésen tárgyú, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti 
eljárásrend (Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés) szerinti összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt közbeszerzési 
eljárás során a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tervezetének véleményezése. 

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

Bíráló Bizottság tagja: dr. Hencz Adrienn 

0 Egyetértek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti 
eljárásrend (Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés) szerinti összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt 
közbeszerzési eljárást megindító felhívását és közbeszerzési dokumentumokat. 

2.) A  felhívással, közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak: 

Budapest, 2019.  február  12. 

OEttnr--2.-

 

aláírás 



EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

„Családlátogató  Mobil Team  felállítása és működtetése" tárgyú, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti 
eljárásrend (Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés) szerinti összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt közbeszerzési 
eljárás során a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tervezetének véleményezése. 

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

Bíráló Bizottság tagja: Paiya Sándor Péter 

1.) Egyetértek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti 
eljárásrend (Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés) szerinti összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt 
közbeszerzési eljárást megindító felhívását és közbeszerzési dokumentumokat. 

2.) A  felhívással, közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak: 

Budapest, 2019.  február  12. 



EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

„Családlátogató  Mobil Team  felállítása és működtetése" tárgyú, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti 
eljárásrend (Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés) szerinti összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt közbeszerzési 
eljárás során a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tervezetének véleményezése. 

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  U. 63-67.) 

Bíráló Bizottság tagja: Lantos Bernadett 

Egyetértek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti 
eljárásrend (Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés) szerinti összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt 
közbeszerzési eljárást megindító felhívását és közbeszerzési dokumentumokat. 

2.) A  felhívással, közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak: 

Budapest, 2019.  február  12. 

aláirás 



aláírás 

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

„Családlátogató  Mobil Team  felállítása és működtetése" tárgyú, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti 
eljárásrend (Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés) szerinti összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt közbeszerzési 
eljárás során a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tervezetének véleményezése. 

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

Bíráló Bizottság tagja: Váradi Gizella 

Egyetértek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti 
eljárásrend (Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés) szerinti összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt 
közbeszerzési eljárást megindító felhívását és közbeszerzési dokumentumokat. 

2.) A  felhívással, közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak: 

Budapest, 2019.  február  12. 
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EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

„Családlátogató  Mobil Team  felállítása és működtetése" tárgyú, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti 
eljárásrend (Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés) szerinti összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt közbeszerzési 
eljárás során a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tervezetének véleményezése. 

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

Bír' izottság tagja: Szabó Csaba 

Egyetértek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti 
eljárásrend (Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés) szerinti összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt 
közbeszerzési eljárást megindító felhívását és közbeszerzési dokumentumokat. 

2.) A  felhívással, közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak: 

Budapest, 2019.  február  12. 



ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

A 2015. än  CXLIII. TÖRVÉNY  (A  TOVÁBBIAKBAN Kan) 

25.  §-a SZERINT 

Alulírott LantoS Bernadett, mint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(1082 Budapest)  Baross  u. 63-67.)  ajánlatkérő által a „Családlátogató  Mobil Team"  tárgyú 
közbeszerzési eljárás kapcsán beérkezett ajánlatok elbírálására  es  értékelésére létrehozott Bíráló 
Bizottság tagja kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.)  25.  §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok 
nem állnak fér-m. Rendelkezem továbbá a Kbt.  27.  §  (3)  bekezdése által megkövetelt megfelelő — 
Jogi! pénzünvi / közbeszerzési / a közbeszerzés tárgya szerinti' — szakértelemmel. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat hatályos Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatát megismertem és elfogadom. 

Az eljárás során tudomásomra jutott információkat, adatokat és tényeket sem az eljárás 
befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan, az eljárásba be nem vont személy tudomására 
nem hozom, az információkkal, adatokkal és tényekkel az ajánlattevőket (alvállalkozókat) nem 
befolyásolom. Kötelezem magam arra, hogy  ha  a kizáró ok az eljárás alatt következik be, erről 
haladéktalanul értesítem a döntéshozó személyt (vagy a megbízómat). 

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a Bíráló Bizottság munkáját  es  a döntéshozó 
döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem, és 
tudomásul veszem, hogy a Kbt. alapján a Bíráló Bizottság elnökeként! taniaként8  a többi taggal 
együttesen a döntéshozó elé terjesztett javaslatok megalapozottságáért felelek. 

Budapest, 2019.  február  19. 

aláírás 

' a megfelelő aláhúzandó 
s a megfelelő aláhúzandó 
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

A 2015.  Évi CXLIII. TÖRVÉNY  (A  TOVÁBBIAKBAN  Ken) 

25. §-A  SZERINT 

Alulírott dr. Hencz Adrienn, mint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(1082 Budapest,  Baross  U. 63-67.)  ajánlatkérő által a „Családlátogató  Mobil Team"  tárgyú 
közbeszerzési eljárás kapcsán beérkezett ajánlatok elbírálására és értékelésére létrehozott Bíráló 
Bizottság tagja kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.)  25,  §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok 
nem állnak fenn. Rendelkezem továbbá a Kbt.  27.  §  (3)  bekezdése által megkövetelt megfelelő — 
j221.  / pénzügyi! közbeszerzési / a közbeszerzés tárgya szerintis  — szakértelemmel. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat hatályos Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatát megismertem  es  elfogadom. 

Az eljárás során tudomásomra jutott információkat, adatokat és tényeket sem az eljárás 
befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan, az eljárásba be nem vont személy tudomására 
nem hozom, az információkkal, adatokkal és tényekkel az ajánlattevőket (alvállalkozókat) nem 
befolyásolom. Kötelezem magam arra, hogy  ha  a kizáró ok az eljárás alatt következik be, erről 
haladéktalanul értesítem a döntéshozó személyt (vagy a megbízómat). 

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a Bíráló Bizottság munkáját és a döntéshozó 
döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem, és 
tudomásul veszem, hogy a Kbt. alapján a Bíráló Bizottság elnökeként / taaiakéne  a többi taggal 
együttesen a döntéshozó elé terjesztett javaslatok megalapozottságáért felelek. 

Budapest, 2019.  február  4  . 

el  141  C  2-

 

aláírás 

3  a megfelelő aláhúzandó 
4  a megfelelő aláhúzandó 
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

A 2015. An  CXLIII. TÖRVÉNY  (A  TOVÁBBIAKBAN KBT.) 

25. §-A  SZERINT 

Alulírott Szabó Csaba, mint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 
Budapest,  Baross  U. 63-67.)  ajánlatkérő által az „Családlátogató  Mobil Team"  tárgyú 
közbeszerzési eljárás kapcsán beérkezett ajánlatok elbírálására és értékelésére létrehozott Bíráló 
Bizottság tagja kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi 
törvény (a továbbiakban: Kbt.)  25.  §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok 
nem állnak fenn. Rendelkezem továbbá a Kbt.  27.  §  (3)  bekezdése által megkövetelt megfelelő — 
jogi! pénzügyi / közbeszerzési! a közbeszerzés  time  szerinti"  — szakértelemmel. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat hatályos Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatát megismertem és elfogadom. 

Az eljárás során tudomásomra jutott információkat, adatokat és tényeket sem az eljárás 
befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan, az eljárásba be nem vont személy tudomására 
nem hozom, az információkkal, adatokkal és tényekkel az ajánlattevőket (alvállalkozókat) nem 
befolyásolom. Kötelezem magam arra, hogy  ha  a kizáró ok az eljárás alatt következik be, erről 
haladéktalanul értesítem a döntéshozó személyt (vagy a megbízómat). 

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a Bíráló Bizottság munkáját és a döntéshozó 
döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem, és 
tudomásul veszem, hogy a Kbt. alapján a Bíráló Bizottság elnökeként / tacriaként12  a többi 
taggal együttesen a döntéshozó elé terjesztett javaslatok megalapozottságáért felelek. 

Budapest, 2019. február 1... 

aláírás 
OE\ 

a megfelelő aláhúzandó 
12  a megfelelő aláhúzandó 

8 



ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

A 2015. än  CXL/II. TÖRVÉNY  (A  TOVÁBBIAKBAN Kan) 

25. §-A  SZERINT 

Alulírott Váradl Gizella, mint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 
Budapest,  Baross  U. 63-67.)  ajánlatkérő által az „Családlátogató  Mobil Team"  tárgyú 
közbeszerzési eljárás kapcsán beérkezett ajánlatok elbírálására és értékelésére létrehozott Bíráló 
Bizottság tagja kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.)  25.  §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok 
nem állnak fenn. Rendelkezem továbbá a Kbt.  27.  §  (3)  bekezdése által megkövetelt megfelelő — 
jogit pénzügyi! közbeszerzési / a közbeszerzés tin:1p szerinti9  — szakértelemmel. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat hatályos Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatát megismertem és elfogadom. 

Az eljárás során tudomásomra jutott információkat, adatokat és tényeket sem az eljárás 
befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan, az eljárásba be nem vont személy tudomására 
nem hozom, az információkkal, adatokkal és tényekkel az ajánlattevőket (alvállalkozókat) nem 
befolyásolom. Kötelezem magam arra, hogy  ha  a kizáró ok az eljárás alatt következik be, erről 
haladéktalanul értesítem a döntéshozó személyt (vagy a megbízómat). 

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a Bíráló Bizottság munkáját és a döntéshozó 
döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem, és 
tudomásul veszem, hogy a Kbt. alapján a Bíráló Bizottság elnökeként / tagjakéne°  a többi 
taggal együttesen a döntéshozó elé terjesztett javaslatok megalapozottságáért felelek. 

Budapest, 2019.  február  

9  a megfelelő aláhúzandó 
to  a megfelelő aláhúzandó 

7 



ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

A 2015. Ain  CXLIII. TÖRVÉNY  (A  TOVÁBBIAKBAN Kim) 

25. §-A  SZERINT 

Alulírott Palye Sándor  Peter,  mint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(1082 Budapest,  Baross  ii. 63-67.)  ajánlatkérő által a „Családlátogató  Mobil Team"  tárgyú 
közbeszerzési eljárás kapcsán beérkezett ajánlatok elbírálására és értékelésére létrehozott Bíráló 
Bizottság tagja kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.)  25.  §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok 
nem állnak fenn. Rendelkezem továbbá a Kbt.  27.  §  (3)  bekezdése által megkövetelt megfelelő — 
jogi / pénzügyi / közbeszerzési! a közbeszerzés tárgya szerintis  — szakértelemmel. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat hatályos Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatát megismertem és elfogadom. 

Az eljárás során tudomásomra jutott információkat, adatokat és tényeket sem az eljárás 
befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan, az eljárásba be nem vont személy tudomására 
nem hozom, az információkkal, adatokkal és tényekkel az ajánlattevőket (alvállalkozókat) nem 
befolyásolom. Kötelezem magam arra, hogy  ha  a kizáró ok az eljárás alatt következik be, erről 
haladéktalanul értesítem a döntéshozó személyt (vagy a megbízómat). 

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a Bíráló Bizottság munkáját S a döntéshozó 
döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem, és 
tudomásul veszem, hogy a Kbt. alapján a Bíráló Bizottság elnökeként / tag1aként6  a többi taggal 
együttesen a döntéshozó elé terjesztett javaslatok megalapozottságáért felelek. 

Budapest, 2019.  február 

s a megfelelő alahúzandó 
6  a megfelelő aláhúzandó 

5 
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