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

Előterjesztő: Rév8 Zrt. 4 4  4 4  sz. napirend 

ELŐTERJESZTÉS 0,C2. I 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  március 25-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat a „Problémaorientált közösségi rendészet képzés résztvevői számára 
catering  szolgáltatás" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Rév8  Zn. 
Készítette: dr.  Nagy Attila,  vezérigazgató 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Mellékletek:  1.  számú melléklet: ajánlattételi felhívás, 
2. számú melléklet: nyertes ajánlat, 
3.számú melléklet: vállalkozási szerződés 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az  53/2018. 
(VI1.16.). számú határozatában fedezetet biztosított a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekthez kapcsolódóan „KP3 
Problémaorientált közösségi rendészet projektelem keretén belül tartandó képzés résztvevői 
számára  catering  szolgáltatás" elvégzésére. 

Fentiekre tekintettel a Rév8 Zrt., mint kapcsolattartó a közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárás indítása érdekében — a becsült nettó érték  1 547 523 Ft  - a szolgáltatás 
beszerzésére irányuló ajánlattételi felhívást állított össze, amely  2019.  március  19.  napján 
megküldésre került az ajánlattételre felkért szervezeteknek, valamint megjelentetésre került a 
www.jozsefvaros.hu honlapon is. 

Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők: 

Forum  Rendezvényszolgáltató Kit (székhely:  1085 Budapest,  Horánszky  u. 20.) 

Aston Catering  Szolgáltató Kit (székhely:  1016 Budapest,  Aladár  u. 16.) 

Linolin Trade&Consulting Kft. (székhely:  2600  Vác, Nagymező utca  3.) 

Az ajánlattételre felkért gazdasági társaságok honlapjukon elérhető referenciájuk, továbbá a 
cégkivonatban szereplő adatok alapján kerültek felkérésre. 

Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár. 

Az ajánlattételi határidő  2019.  március  21.  napján  14.00  órakor lejárt. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi három ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: 



I. Ajánlattevő neve:  Forum  Rendezvényszolgáltató Kft. 
Székhely:  1085 Budapest,  Horánszky  u. 20 
Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság 
Kapcsolattartó neve: Pál  Andras 
Telefon: 
E-mail: 
Adószám:  25019184-2-42 
Cégjegyzékszám:  01 09 195084 
Számlavezető intézet neve: K&H  Bank 
Pénzforgalmi jelzőszám:  10404089-50526783-67701005 
Képviselő neve: Pál Zsófia Ráhel 

Ajánlat bírálatra kerülő eleme: 

Az ajánlat értékelésre kerülő eleme Ajánlat 

1. Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás teljes összege 
(nettó  Ft  +  27  % Áfa—bruttó  Ft  megjelölésével): 

1 571 646 Ft  +  27  % Áfa= 
bruttó  1 995 990 Ft 

2. Ajánlattevő neve:  Aston Catering  Szolgáltató Kft 
Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság 
Székhely:  1016 Budapest,  Aladár  u. 16. 
Kapcsolattartó neve: Baluka Tamás 
Telefon: 
E-mail: 
Adószám:  11726038-2-41 
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:  01 01 931854 
Számlavezető pénzintézet neve:  Raiffeisen  Bank 
Pénzforgalmi jelzőszám:  10001006-01621623-00100000 
Képviselő neve: Baluka  Laszlo  Tamás 

Ajánlat bírálatra kerülő eleme: 

Az ajánlat értékelésre kerülő eleme Ajánlat 

1. Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás teljes összege 
(nettó  Ft  +  27  % Áfa=bruttó  Ft  megjelölésével): 

nettó  1 648 125 Ft +27% 
Áfa = bruttó  2 093 119 Ft. 

3. Ajánlattevő neve Név: Linolin Trade&Consulting Kfi. 
Székhely:  2600  Vác, Nagymező utca  3. 
Kapcsolattartó neve: Gyenge István 
Telefon: 
E-mail:  coast0903@gmail.com  
Adószám:  23894617-2-13 
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:  13 09 181739 
Számlavezető pénzintézet neve: CIB  Bank  Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám:  10700536-70105085-51100005 
Képviselő neve: Nagy Ildikó ügyvezető 
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Az ajánlat értékelésre kerülő eleme Ajánlat 

Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás teljes összege 
(nettó  Ft  +  27  % Áfa=bruttó  Ft  megjelölésével): 

nettó  1 648 125 Ft +27% 
Áfa = bruttó  2 093 119 Ft. 

Az ajánlatok bontását követően a Rév8 Zrt. az alábbiakat állapította meg, továbbá a beszerzési 
eljárás eredménye tekintetében az alábbiakat javasolja: 

Forum  Rendezvényszolgáltató Kft. (székhely:  1085 Budapest,  Horánszky  u. 20.)  ajánlattevő 
által benyújtott ajánlatát érvényesnek minősíteni, megfelel az ajánlattételi felhívásban 
foglaltaknak. 

Aston Catering  Szolgáltató Kft. (székhely:  1016 Budapest,  Aladár  u. 16.)  ajánlattevő által 
benyújtott ajánlatát érvényesnek minősíteni, megfelel az ajánlattételi felhívásban 
foglaltaknak. 

Linolin Trade&Consulting Kft. (székhely:  2600  Vác, Nagymező utca  3.)  ajánlattevő által 
benyújtott ajánlatát érvényesnek minősíteni, megfelel az ajánlattételi felhívásban 
foglaltaknak. 

Javasoljuk az  Forum  Rendezvényszolgáltató Kft. (székhely:  1085 Budapest,  Horánszky  u. 20.) 
ajánlattevő nyertes ajánlattevőként történő kihirdetését, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő adta 
a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot  es  alkalmas a szerződés teljesítésére 
valamint nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

Javasoljuk az eljárást eredményesnek nyilvánítani, a vállalkozási szerződést az  Forum 
Rendezvényszolgáltató Kft. (székhely:  1085 Budapest,  Horánszky  u. 20.)  ajánlattevővel 
megkötni. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a beszerzés tárgyában létrejövő 
szerződés ellenszolgáltatását a „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program" (azonosító szám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013) megvalósítása 
érdekében megkötött Támogatási szerződésből származó forrás(ok) terhére kívánja elszámolni. 

A  Program megvalósításához kapcsolódóan a Nemzetgazdasági Minisztérium által rendelkezésre 
bocsátott Pénzügyi Elszámolási Útmutató  5.2.  Piaci ár igazolása fejezete alapján a 
Kedvezményezettnek a beszerzés tárgya vonatkozásában legalább  3  érvényes árajánlattal kell 
rendelkeznie az adott tevékenység kifizetési igényléskor történő alátámasztása érdekében, 
melyekből megállapítható, hogy az adott beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelelő 
mértékben került meghatározásra. 

A  Rév8 Zrt. szakmai előkészítésében felvett bontási jegyzőkönyv, valamint szakmai javaslat 
alapján megállapítható, hogy a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program keretén belül a „KP3 Problémaorientált közösségi rendészet 
projektelem keretén belül tartandó képzés résztvevői számára  catering  szolgáltatás" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményes, tekintettel arra, hogy a 
beszerzés tárgya vonatkozásában rendelkezésre áll  3  érvényes ajánlat. 

Fentiekre tekintettel javasolt az eljárás eredményességének megállapítása. 
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II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat JCP3 
Problémaorientált közösségi rendészet projektelem keretén belül tartandó képzés résztvevői 
számára  catering  szolgáltatás" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
eredményének megállapítása. 

A  nyertes ajánlattevő:  Forum  Rendezvényszolgáltató Kft. (Székhely:  1085 Budapest,  Horánszky 
u. 20.),  elfogadott ajánlati ár  1 571 646 Ft  +  27%  Áfa, bruttó  1 995 990 Ft,  melynek pénzügyi 
fedezete a  11605-ős címen biztosított pályázati támogatás útján. 

IV. Jogszabályi környezet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.)  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. „ICP3 Problémaorientált közösségi rendészet projektelem keretén belül tartandó képzés 
résztvevői számára  catering  szolgáltatás" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárás eredményes. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019.  március  25. 

2. a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a  Forum  Rendezvényszolgáltató Kft.  (1085 
Budapest,  Horánszky utca  20.),  mely a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot adta, 
ajánlata az ajánlatkérő rendelkezésére  alto  fedezeten belül van. Elfogadott ajánlati ár nettó  1 571 
646 Ft  +  27  % Áfa= bruttó  1 995 990 Ft 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019.  március  25. 

3. a határozat  2.  pontja alapján felkéri a polgármestert a „ICP3 Problémaorientált közösségi 
rendészet projektelem keretén belül tartandó képzés résztvevői számára  catering  szolgáltatás" 
tárgyú a VEKOP-6.2.1-15-2016 azonosító számú projekt során a vállalkozási szerződés 
aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019.  március  28. 



KÉSZÍTETTE: Rtv8 ZRT. 

LEÍRTA: Itüv8 ZRT. 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYELI NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS 

JOGI KONTROLL: La---OEzby 

ELLENŐ RIZTE: 

dr. MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ  

u2k. 

, 
OEk  

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANADA- ÁN EDINA öRGY 

JEGY 0 A  VÁROSGAZDÁLKODA S  PT  ZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt. 

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

Budapest, 2019.  március  22. /IV  

dr. Nagy Attila 
vezérigazgató 
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SZÉCHENYI 

  

Európai Unió 
Európai Strukturális 
es  Beruházási Alapok 

  

  

  

   

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA BEFEKTETÉS  A  JÖVŐBE 

JUZSEFVÄRDS1 POLGÁRMESTERI HIVATAL 
68. 
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BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA  BOTOND 
POLGÁRmESTER 

Iktatószámi  -1/2019. 

AJÁNLATTETELI FELHÍVÁS  

Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz 
kapcsolódóan „KP3 Problémaorientált közösségi rendészet projektelem keretén belül 

tartandó képzés résztvevői számára  catering  szolgáltatás" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri Önt, illetve az Ön által képviselt 
szervezetet: 

L Az Ajánlatkérő neve, címe: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

2. A  Kapcsolattartó szervezet neve, címe, telefonszáma,  e-mail  címe: 
Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs  es  Városfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: Rév8  Zn.) 
elm: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
tel:  +36-11459-2150 
e-mail:  patatics-balazsgrev8.hu 

3. BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE: 

Szolgáltatás-megrendelés 

Vállalkozási szerződés 
keretében a Budapest-

 

Józsefváros Magdolna-

 

Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs 
Programhoz kapcsolódóan 
„KP3 Problémaorientált 
közösségi rendészet 
projektelem keretén belül 
tartandó képzés résztvevői 
számára catering 
szolgáltatás" az alábbiak 
szolgáltatásával: 

IDŐ SBARÁT  8 
ÖNKORMÁNYZAT 



Mennyisége: 

I.ÜTEM 

Szakmai előkészítő  Café  alkalom (várhatóan  2019.  március  28.) 35  fő részére szénsavas 
és szénsavmentes ásványvíz, kávé, capuccino, pogácsa bekészítés (sajtos, magos, 
burgonyás). 

Vezetői tréning alkalom (várhatóan  2019.  április  1-2.) 18  fő részére szénsavas és 
szénsavrnentes ásványvíz, kávé, capuccino, pogácsa bekészítés (sajtos, magos, 
burgonyás), szendvics ebéd (szalámis, sonkás, vegetáriánus) 

Police Café  Módszertani tréning alkalom (várhatóan  2018.  május  02,) 18  fő részére 
szénsavas és szénsavmentes ásványvíz, kávé, capuccino, pogácsa bekészítés (sajtos, 
magos, burgonyás), szendvics ebéd (szalámis, sonkás, vegetáriánus) 

II.ÜTEM 

Lakossági  Police Café  alkalom (várhatóan  2019.  június  1.- 2019.  december  31., 8 
alkalom)  25  fő részére szénsavas és szénsavmentes ásványvíz, kávé, capuccino, pogácsa 
bekészítés (sajtos, magos, burgonyás) 

Konflilctuskezelő tréning alkalom (várhatóan  2019.  szeptember)  15  fő részére szénsavas 
és szénsavmentes ásványvíz, kávé, capuccino, pogácsa bekészítés (sajtos, magos, 
burgonyás), szendvics ebéd (szalámis, sonkás, vegetáriánus) 

III. ÜTEM 

Konfliktuskezelő tréning alkalom (várhatóan  2020.  május)  15  fő részére szénsavas és 
szénsavmentes ásványvíz, kávé, capuccino, pogácsa bekészítés (sajtos, magos, 
burgonyás), szendvics ebéd (szalámis, sonkás, vegetáriánus) 

Lakossági  Police Café  alkalom (várhatóan  2020.  január  1.  —  2020.  december  31., 8 
alkalom)  25  fő részére szénsavas és szénsavmentes ásványvíz, kávé, capuccino, pogácsa 
bekészítés (sajtos, magos, burgonyás) 

IV. ÜTEM 

Lakossági  Police Café  alkalom (várhatóan  2021.  január  1.  —  2021.  május  31., 5  alkalom) 
25  fő részére szénsavas és szénsavmentes ásványvíz, kávé, capuccino, pogácsa bekészítés 
(sajtos, magos, burgonyás) 

Konfliktuskezelő tréning alkalom (várhatóan  2021.  március)  15  fő részére szénsavas és 
szénsavmentes ásványvíz, kávé capuccino, pogácsa bekészítés (sajtos, magos, 
burgonyás), szendvicsebéd (szalárnis, sonkás, vegetáriánus). 

Szakmai összegző  Café  alkalom (várhatóan  2021.  június)  35  fő részére szénsavas és 
szénsavmentes ásványvíz, kávé, capuccino, pogácsa bekészítés (sajtos, magos, 
burgonyás). 

2. 



4. A  SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, AMELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN  A  BESZERZÉSI 

ELJÁRÁST LEFOLYTATJÁK: 

Vállalkozási szerződés 

5. A  SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, ILLETVE  A  TELJESÍTÉS TERVEZETT HATÁRIDEJE: 

A  szerződés határozott időtartamú, várhatóan  2019.  március  28.  -  2021.  június  30.  napjáig. 

6. A  TELJESÍTÉS  HELVE: 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ 
(1085 Budapest,  Horánszky utca  13.) 

7. A  SZERZŐ DÉST BIZTOSÍTÓ MELLEKKÖTELEZETTSÉGEK: 

A  vállalkozási szerződés tervezetben meghatározottak szerint. 

8. Az ELLENSZOLGÁLTATA'S TELJESITÉSENEK FELTÉTELEI: 

Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít. 

Fizetési ütemezés: Megrendelő  4  db számla  (3  db részszámla  es 1  db végszámla) 
benyújtására biztosít lehetőséget a szerződéstervezetben meghatározottaknak megfelelően. 

A  számla összegének átutalását az Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a számla 
kézhezvételétől számított  30  naptári napon belül vállalja. 

A  számla melléklete az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás. 

A  szerződésszerű és  a  jogszabályoknak megfelelő számla kifizetésének pénzneme forint 
(HUF). 

Ajánlatkérő  a  szerződés alapján az általa teljesített ellenszolgáltatást  a  „Budapest-
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs  Program"  (azonosító 
szám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013) megvalósítása érdekében megkötött Támogatási 
szerződésből származó forrás(ok) terhére kívánja elszámolni. 

9. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY  AZ  AJÁNLA1TEVő TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATOT: 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé  a  többváltozatú  (alternativ)  ajánlatot. 

10. RÉSZAJÁNIATTÉTEL LEHETŐSÉGE VAGY ANNAK KIZÁRÁSA: 

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok 
tételét. 

//. AZ  AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA: 

Ajánlatkérő  a  benyújtott ajánlatokat  a  legalacsonyabb ár értékelési szempont elve szerint 
értékeli. 

A  vállalkozói díjnak tartalmaznia kell minden,  a  Vállalkozó tevékenységével összeftiggö, 
azzal járó költséget, járulékot és díjat.  A  Vállalkozó  a  vállalkozói díjon kívül  a  szerződés 
teljesítése során semmilyen más jogcímen nem jogosult többletmunkával kapcsolatos díjat 
vagy költséget elszámolni. 

12. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:  2019.  március hó  21  nap  14.00  óra 
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13. Az AbiNLAT BENYÚJTÁSÁNAKMÓDJA: 

Az ajánlatokat elektronikus  Mon  (PDF formatumba szkennelve) a patatics-balazserev8.hu  e-
mail címre kell megküldeni a  12.  pontban megadott ajánlattételi határidő lejártáig. 

A  tárgymezőbe kérjük feltüntetni: „Ajtinlat — KP3 Problémaorientált közösségi rendészet 
proiektelem keretén belül tartandó képzés résztvevó7 számára  catering  szolgáltatás" 

14. AJÁNLATTEVŐ VEL KAPCSOLATOS ALKALMASSÁGI ELVÁRÁSOK  ES  KIZÁRÓ OKOK: 

Műszaki és szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

M,1.  Ajánlattevő ismertesse az ajánlattélteli felhívás megküldésétől visszafelé számított  3 
évben  (36  hónap) teljesített, legjelentősebb  catering  szolgáltatásra vonatkozó 
szerződésszerűen teljesített (befejezett) szolgáltatás-megrendeléseit.  A  referenciák 
tekintetében a nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, 
- a teljesítés időpontja (év, hónap), 
- az ellenszolgáltatás összege (nettó  Ft), 
- azt a nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak  es  a szerződésnek megfelelően volt. 

Az alkalmasság minimumkövetehnénye(i): 

M.1.  Rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított  3  évben  2  db 
teljesített, beszerzés tárgya  (catering)  szerinti szolgáltatással. 

Kizáró okok: 

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben 
fennáll: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 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  2013.  június 30-ig hatályban lévő Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV. 
törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV.  törvény), ilIetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a 
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab) az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. 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; 
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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 pénaliosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 

af) 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 S koncessziós eljárásban; 

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

b) egy évnél régebben lejárt adó-, viunfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot  es  bírságot 
az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, 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 felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

fl  esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 
jogtalanul befolyásolni 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, és 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 
es  Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli 
országok és területek baimelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséröl szóló egyezménye 
van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről  es  megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38. 
pont szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

go)  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 vonatkozó jogszabály szerinti feltétel fennáll; 

5. 



i) 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  nein  régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy 
annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított  es a  központi 
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által  a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról  es  tartózkodásáról szóló törvény szerinti 
közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést 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: az ajánlattételi felhívás  6.  számú melléklete szerinti nyilatkozat 
aláírásával, eredetben. 

Ajánlathoz kötelezően esatolandó mellékletek: 

- Ajánlattételi nyilatkozat  (1.  sz. nyilatkozatminta) 
- Ajánlati ár részletezése  (2,  sz. nyilatkozattninta) 
- Referencia nyilatkozat  (3.  sz. nyilatkozatminta) 
- Nyilatkozat az adó- és köztartozás mentességről  (4,  sz, nyilatkozatminta) 
- Nyilatkozat a közérdekű adatok nyilvánossá tételéhez  (5.  sz. nyilatkozatminta) 
- Nyilatkozat kizáró okokra  (6.  sz. nyilatkozatminta) 
- Aláírási címpéldány/aláírás minta 

/Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű 
másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság 
igazolására (például: számlavezető pénzintézet által kiadott aláírás-bejelentő, vagy a 
személyi igazolványon szereplő aláírás minta) / 

15. Az AJÁ NLATTETEL NYELVE:  Magyar 

16. AJÁNLATI KÖTÖITSÉG {Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.  6:75.  §  (2)  bekezdése alapján)  30.  nap. 

17. AZ  ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁRGYALNI, VAGY  A  BENYÚJTOTT AJÁNLATOKAT TÁRGYALÁS 

NÉLKÜL BÍRÁLJÁK EL: 

Jelen eljárásban a benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő külön tárgyalás  neat!,  bírálja el, 
fenntartja azonban magának a jogot, hogy ajánlattevők előzetes értesítését követően a 
műszaki tartalomról  es  az ellenszolgáltatás összegéről tárgyalást tartson. 

18. Az EREDMÉNY KÖZLÉSÉNEK MÓDJA ÉS  A  SZERZŐDÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban tájékoztatja az ajánlattevőket.  A  szerződés 
megkötésének pontos időpontjáról a nyertes ajánlattevő értesítést kap. 

Ajánlatkérő a Ptk.  6:74.  §  (2)  bekezdése alapján a szerződéskötéstől való elállási jogot 
kiköti.  

Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő jogosult a 
nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tevővel szerződést kötni. 

19. KAPCSOLATTARTÁS, KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK: 

Az ajánlattevő — a megfelelő ajánlattétel érdekében — az ajánlati felhívásban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban további kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől 
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az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
legkésőbb  2  naptári nappal, ide nem értve az ajánlati árat  es  műszaki tartalmat 
befolyásoló kérdéseket.  A  tájékoztatás kizárólag írásos formában kérhető az 
ajánlatkérő elérhetőségén  (e-mail). A  kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő írásban adja meg 
úgy, hogy az ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét, egyidejűleg megkapja az összes 
ajánlattevő.  A  tájékoztatás megadása e-mailben történik. 

20.  EGYEBEK: 

20.1.  Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a jelen ajánlattételi felhívásban  es  annak mellékleteiben 
foglalt előírások S feltételek alapos áttekintésére S kérjük, hogy ajánlatukat a leírtak 
figyelembevételével tegyék meg. 

20.2. A  késve beérkezett ajánlatot, valamint azt az ajánlatot, amely lényeges ajánlati elemeket 
(ajánlati ár, ajánlati feltételek elfogadása stb.) nem tartalmazza, az Ajánlatkérő nem fogadja 
el érvényes ajá.nlatnak. 

20,3.  Amennyiben az ajánlat hiányos, nem egyértelmű adatot, nyilatkozatot, vagy számítási hibát 
tartalmaz, Ajánlatkérő jogosult hiánypótlást elrendelni, felvilágosítást kérni, illetőleg az 
Ajánlattevőtől a számítási hiba javítását kérni. 

20.4.  Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja a jelen felhívásban 
foglaltakat. Az Ajánlatkérő a módosítást jelen felhívással egyező módon teszi meg. 

20.5.  Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a PtIc.  6:74.  §  (3)  bekezdése alapján jelen 
felhívás visszavonására az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás kiküldése előtti 
időpontig bármikor  es  bármilyen okból jogosult, a felhívás visszavonását nem szükséges 
megindokolnia.  A  visszavonásról Ajánlatkérő közvetlenül, írásban tájékoztatja az 
aj ánlattevőket. 

20. 6.  Ajánlattevők jelen eljárásban kifejezetten saját költségükre és kockázatukra vehetnek részt, 
az eljárás indoklás nélküli felfüggesztése, visszavonása vagy a beszerzési eljárásra történő 
visszajelzés elmaradása, illetve a szerződéskötés elmaradása esetén az Ajánlattevő 
kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet ajánlatkérővel szemben. 

20.7.  Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy szerződéskötés esetén a kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatok körébe tartozó szerződések esetén a szerződésben 
rögzítésre kerül, hogy a nyertes ajánlattevő tudomásul veszi  es  hozzájárul személyes adatai 
(neve, a szerződés megnevezése, típusa, tárgya, értéke, időtartama, S esetleges 
módosulásuk) közérdekű adatként történő nyilvánossá tételéhez, és  5 even  keresztül 
történő nyilvános kezeléséhez. Az ajánlattevőnek a fentiek tudomásulvételéről az 
aiánlatában nyilatkoznia kell.  

21. Az AJÁNLATKÉRÉS KIKÜLDÉSÉNEK ÉS  A  HONLAPON MEGJELENÉSÉNEK DÁTUMA:  2019.  év 

március hó .... nap 

 

  

zLr pogälmester 

Mellékletek: \e,s•ta 
• 

-Nyilatkozatminták 
-Vállalkozási szerződés tervezet 
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Az ajánlat értékelésre kerülő eleme: Nettó  RUF 

Ajánlati ár 

I. számú nyilatkozatminta 
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

Nyilvántartó cégbíróság neve: 

 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 

 

Belföldi adószáma: 

 

Számlavezető intézet neve: 

 

Pénzforgalmi jelzőszám" 

 

Képviselő neve: 

 

A  kapcsolattartó adatai: 

Kapcsolattartó személy neve: 
Kapcsolattartó személy telefon vagy  mobil  száma: 
Kapcsolattartó személy  e-mail  címe: 

Alulírott , mint a  (Ajánlattevő 
megnevezése) nevében kötelezettségvállalásra jogosult  (tisztség megjelölése) 
nyilatkozom, hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által 
az  „1P3  Problémaorientált közösségi rendészet projektelem keretén belül tartandó képzés 
résztvevői számára  catering  szolgáltatás" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárás tekintetében az alábbi ajánlatot tesszük: 

Az Ajánlattevő képviseletében nyilatkozom, hogy az Ajánlattevő  at  ajánlatkérésben közölt feltételeket  at 
ajánlatában elfogadja, kijelenti,  bogy  ellene jelenleg nem folyik végelszámolási, felszámolási, illetve 
csődeljárás vagy egyéb jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás,  es  az ajánlat elfogadása 
esetén — nyertes Ajánlattevöként — kötelezettséget vállal  at  abban foglalt kikötések maradéktalan 
teljesítésére. 

Kell.  2019  

(eégszen1 aláírás) 

Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet  at  ajánlattevő  at  eljárással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben 
a megkötendő szerződésben ettél eltérő bankszámlát kíván  at  ajánlattevő feltüntetni, agy ezt ketjük külön is feltüntetni. 
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2.  számú nyilatkozamünta 

AJÁNLATI Ält RÉSZLETEZÉSE 

L ÜTEM 

Szakmai előkészítő  Café  alkalom várhatóan  2019.  március  28. 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

35 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

35 

    

Kávé 35 

    

Capuccino 35 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

35 

    

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

35 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

35 

    

Összesen: 

   

Vezetői tréning alkalom várhatóan  2019.  április  1-2. 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

18 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

18 

    

Kávé 18 

    

Capuccino 18 

    

pogácsa 
bekészités 
(sajtos) 

18 

    

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

18 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

18 

    

Szendvics ebéd 
(sonkás) 

18 

    

Szendvics ebéd 
(szalámis) 

18 

    

Szendvics ebéd 
(vegetáriánus) 

18 

    

Összesenialkalom: 

   

Összesen a  2  alkalmas Vezetői tréning: 
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Police Café  Módszertani  titling  alkalom várhatóan  2019.  május  2. 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó  lc 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

18 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

18 

    

Kávé 18 

    

Capuccino 18 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

18 

    

pogácsa 
bekészités 
(magos) 

18 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

18 

    

Szendvics ebéd 
(sonkás) 

18 

    

Szendvics ebéd 
(szalámis) 

18 

    

Szendvics ebéd 
(vegetáriánus) 

18 

    

összesen: 

   

IL  ÜTEM 

Lakossági  Police Café  alkalom várhatóan  2019.  június  1.— 2019.  december  31. 
(összesen  8  alkalom) 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

25 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

25 

    

Kávé 25 

    

Capuccino 25 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

25 

    

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

25 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

25 

    

Összesen/alkalom: 

   

Összesen a  8  alkalmas Lakossági  Police 
Café: 

   

10. 



Konfliktuskezelő tréning alkalom várhatóan  2019.  szeptember 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

15 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

15 

    

Kávé 15 

    

Capuccino 15 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

15 

    

pogácsa 
bekészités 
(maps) 

15 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

15 

    

Szendvics ebéd 
(sonkás) 

15 

    

Szendvics ebéd 
Jszalámis) 

15 

    

Szendvics ebéd 
(vegetáriánus) 

15 

    

Összesen:  

   

in.trEm 

Konflikbaskezelő tréning alkalom várhatóan  2020.  május 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

15 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

15 

    

Kávé 15 

    

Capuccino 15 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

15 

    

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

15 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

15 

    

Szendvics ebéd 
(sonkás) 

15 

    

Szendvics ebéd 
(szalámis) 

15 

    

11. 
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Szendvics ebéd 
(vegetáriánus)  
Összesen: 

15 

Lakossági  Police Café  alkalom várhatóan  2020.  január  1. —2020,  december  31. 
(összesen  8  alkalom) 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó  är 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

25 

 

_ 

  

Szénsavmentes 
ásványvíz 

25 

    

Kávé 25 

    

Capuccino 25 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

25 

    

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

25 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

25 

    

Összesen /alkalom: 

   

Összesen a  8  alkalmas Lakossági  Police 
Café: 

   

IV.  ÜTEM 

Lakossági  Police Café  alkalom várhatóan  2021.  január I. —  2021.  május  31.  (összesen  5 
alkalom) 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

25 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

25 

    

Kávé 25 

    

Capuecino 25 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

25 

    

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

25 

  

_ 

 

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

25 

    

Összesen/alkalom: 

   

12. 



Összesen a  5  alkalmas Lakossági  Police 

   

Café: 

   

Konfliktuskezelő tréning alkalom várhatóan  2021.  március 

Megnevezés Létszám 
M 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó  är 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

15 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

15 

    

Kávé 15 

    

Capuccino 15 

    

pogácsa 
bekészítés 
(saj tos) 

15 

    

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

15 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

15 

    

Szendvics ebéd 
(sonkás) 

15 

    

Szendvics ebéd 
(szalámis) 

15 

    

Szendvics ebéd 
(vegetáriánus) 

15 

    

Összesen: 

   

Szakmai összegző  Café  alkalom  2021.  június 

Megnevezés Létszám 
fó 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó  är 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

35 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

35 

    

Kávé 35 

    

Capuccino 35 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

35 

    

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

35 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

35 

    

Összesen: 

   

13. 



Kelt. ‚2019  

(cégszerű aláírás) 

14. 



3.  számú nyilatkozatminta 

NYILATKOZAT 

„KP3 Problémaorientált közösségi rendészei projektelem keretén belül tartandó képzés 
résztvevői számára  catering  szolgáltatás" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzési eljárásban 

Alulirott mint a(z) 

Név: 

 

Székhely/Lakcini: 

 

Adószám (adóazonositó jel): 

 

Vállalkozó ig. szám vagy 
cégjegyzékszám, egyéb azonosító 
szám: 

 

Számlavezető pénzintézet neve: 
Bankszámlaszám: 

 

Személyes közreműködő neve, telefon, 
faxszám,  e-mail  cím: 

 

képviselője a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ajänlatkérésere nyilatkozom, 
hogy, rendelkezem az ajimlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított  3  évben  (36  hónap)  2  darab 
teljesített, beszerzés tárgya  (catering)  szerinti szolgáltatással. 

A  teljesítés időpontja (óv, 
hónap) 

Szerződést kötő 
másik fél 

megnevezése 

Ellenszolgáltatás 
összege 

(nettó  Ft) 

A  teljesítés az előírásoknak  es 
a szerződésnek megfelelően 
volt. 

            

Kelt:  ‚2019.  

cégszerű aláírás 
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4.  számú nyilatkozatminta 

NYILATKOZAT 
a 

„KP3 Problémaorientált közösségi rendészet projektelem keretén belül tartandó  kegs 
résztvevtii számára  catering  szolgáltatás" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzési eljárás vonatkozásában. 

Alulírott  mint a(z) 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő székhelye/címe: 

 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma 
/vállalkozói igazolvány száma: 

 

Ajánlattevő adószáma: 

 

Ajánlattevő képviselője: 

 

Telefonszáma: 

 

képviselője a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ajánlatkérésére nyilatkozom, 
hogy az Ajánlattevőnek adó- és köztartozása  nines. 

Kelt: ‚2019  

cégszerű aláírás 

16. 
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5.  számú nyilatkozatminta 

NYILATKOZAT 
közérdekű adatok nyilvánossá tételéhez 

Alulirott   (képviselő neve), a 
(cím ) mint ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozoin, 

hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  - 
mint ajánlatkérő  anal  a „KP3 Problémaorientált közösségi rendészet projektelem keretén belül 
tartandó képzés résztvevői számára  catering  szolgáltatás" tárgyában indított közbeszerzési 
ertékatárt el nem érő beszerzési eljárásban tudomásul veszem, hogy szerződéskötés esetén hozzájárulok 
a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körébe tartozó (név, a szerződés megnevezése, típusa, tárgya, 
értéke, időtartama,  es  esetleges módosulásuk) közérdekű adatként történő nyilvánossá tételéhez,  es  a 
jogszabályokban foglalt határidőig történő nyilvános kezeléséhez. 

Kett ‚2019  

cégszerű aláírás 

17. 



NYILATKOZAT 

Alu   (képviselő neve), a 

6.  számú nyilatkozatminta 

   

   

(elm' ) mint ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, hogy velem/az általam képviselt szervezettel/gazdasági társasággal szemben 
az alábbi kizáró okok nem állnak fenn: 

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

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

aa) a  2013.  június 30-ig hatályban lévő Bűntető 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 elkövetését is; 

ab) az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. 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  Mc.  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; 

af) 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 
bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetesi vagy társadalombiztosítási järulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot  es  bírságot 
az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 

18. 



c)  végelszámolás alatt áh, 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; 

Ó) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 
jogtalanul befolyásolni 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; 

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési 
ás Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli 
országok  es  területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 
van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás  es  a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről  es  megakadályozásáról szóló  2017.  évi  Lill.  törvény  3.  §  38. 
pont 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 vonatkozó jogszabály szerinti feltétel fennáll; 

i) 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  es  a központi 
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 
közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

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

Kelt. ‚2019  

   

 

19. 

cégszerű aláírás 



Kapcsolattartó személy neve: 
Kapesolattartó személy telefon vagy  mobil  száma: 
Kapcsolattartó személy  e-mail time: 

Pal Andras 

Az ajánlat értékelésre kerülő eleme: Nettó  HUF 

Ajánlati 1 571 646,49  Ft. 

8. 
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szerű aláírás) ' 

I. számú nyilatkozatminta 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 
Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Forum  Rendezvényszolgáltató Kfi. 
Ajánlattevő székhelye: 1085 Budapest,  Horánszky  u. 20. 
Nyilvántartó eégbiróság neve: Fővárosi Cégbíróság 
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 01 09 195084 
Belföldi adószáma: 25019184-2-42 
Számlavezető intézet neve: K&H  Bank 
Pénzforgalmi jelzőszám" 10404089-50526783-67701005 
Képviselő neve: Pál Zsófia Ráhel 

 

A  kapesolattartó adatai: 

Alulírott Pál Zsófia Ráhel, mint a  Forum  Rendezvényszolgáltató Kft. nevében kötelezettségvállalásra 
jogosult ügyvezetője nyilatkozom, hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat, mint 
Ajánlatkérő által az „KP3 Problémaorientált közösségi rendészet projektelem keretén belül 
tartandó képzés részhevo7 számára  catering  szolgáltatás" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárás tekintetében az alábbi ajánlatot tesszük: 

Az Ajánlattevő képviseletében nyilatkozom, hogy az Ajánlattevő az ajánlatkérésben közölt feltételeket az 
ajánlatában elfogadja, kijelenti, hogy ellene jelenleg nem folyik végelszámolási, felszámolási, illetve 
csődeljárás vagy egyéb jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás,  es  az ajánlat elfogadása esetén — 
nyertes Ajánlattevőként — kötelezettséget vállal az abban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére. 

Kelt:  Budapest, 2019.  március  20. 
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2.  számú nyilatkozatminta 

AJÁNLATI  ÄR  RÉSZLETEZÉSE 

L ÜTEM 

.eniiiidkészitő  Café  alkalom várhatóán  2019.  márolus.2.8) 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó  är 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas ásványvíz 35 299,2 10472,0 2827,4 13 299,4 
Szénsavmentes 
ásványvíz 35 299,2 10472,0 2 827,4 13 299,4 

Kaye 35 299,2 10472,0 2 827,4 13 299,4 
Capuccino 35 378,0 13230,0 3 572,1 16 802,1 
pogácsa bekészítés 
(sajtos) 35 280,0 9 800,0 2 646,0 12446,0 

pogácsa bekészítés 
(magos) 35 280,0 9 800,0 2646,0 12446,0 

pogácsa bekészítés 
(burgonyás) 35 280,0 9800,0 2 646,0 12446,0 

Összesen: 74 046 Ft. 19 992 Ft. 94 038 Ft. 

,Yézétői tréning alkalom várhatóan  2019.,  ápri:4§ 

Megnevezés 

Szénsavas ásványvíz 

Létszám - fő Nettó. eFgYLségär Nettó ár -  Ft. Áfa -  Ft. Bruttó ár -  Ft. 

18 299,2 

 

5385,6 

 

1454,1 6839,7 

Szénsavmentes 
ásványvíz 

18 299,2 

 

5385,6 

 

1454,1 6839,7 

- 
Kaye 18 299,2 

 

5385,6 

 

1454,1 6839,7 

Capuccino 18 
378,0 

 

6804 
_ 

1837,1 8641,1 

pogácsa bekészítés 
(sajtos) 

18 280,0 

 

5040 

 

1360,8 6400,8 

pogácsa bekészítés 
(magos) 

18 280,0 

 

5040 

 

1360,8 6400,8 

pogácsa bekészítés 
_(!)_ursorlyás) 

18 280,0 

 

5040 

 

1360,8 6400,8 

Szendvics ebéd 
(sonkás) 

18 275 

 

4950 

 

1336,5 6286,5  - 

Szendvics ebéd 
(szalámis) 

18 275 

 

4950 

 

1336,5 6286,5 

Szendvics ebéd 
(vegetáriánus) 

18 275 

 

4950 

 

1336,5 6286,5  ---

 

'összesen/alkalom: 52 930,8 Ft. 

 

14 291,3 Ft. 67 222,1 Ft. 

-Összesen a  2  alkalmas Vezetői 
IS:  

10$ .‚*&$8 

re 

$582,6 Ft 134 444,2 Ft. 

9. 
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Effaid4411g1,41diziertei. trégii4 

Megnevezés Létszám 
fii 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 18 299,2 5385,6 1 454 6 840 

Szénsavmentes 
ásványvíz 18 299,2 5385,6 1 454 6 840 

Kaye 18 299,2 5385,6 1 454 6 840 
Capuccino 18 378,0 6 804 1 837 8 641 
pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

18 280,0 5 040 1361 6 401 

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

18 280,0 5 040 1 361 6 401 

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

18 280,0 5 040 1 361 6 401 

Szendvics ebéd 
(sonkás) 

18 275 49.50 1 337 6 287 

Szendvics ebéd 
(szalámis) 18 275 4 950 1337 6 287 

Szendvics ebéd 
(vegetáriánus) 18 275 4 950 1 337 6 287 

Összesen: 52 930$ Ft. 14 2913 Ft. 67222,1 Ft. 

IL  ÜTEM 
itiirerigarálk752t5 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó  air 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

25 299,2 7480,0 2 019,6 9499,6 

Szénsavmentes 
ásványvíz 

25 299,2 7480,0 2 019,6 9499,6 

Kávé 25 299,2 1480,0 2019,6 9499,6 
Sapuccino 25 37820 9450)0 2551,5 12001,5 

8 890,0 
pogácsa bekészítés 
(sajtos) 

25 280,0 7 000,0 1 890,0 

pogácsa bekészítés 
Imagos) 

25 280,0 7 000,0 I  890,0 8 890,0 

Pogácsa bekészítés 
(burgonyás) 

25 280,0 7 000,0 1 890,0 8 890,0 
.. 

' összesen/alkalom: 52 890 Ft. 14 280,3 Ft. 67 170,3 Ft, 
-Összesen a  8  alkalmas Lakossági  Police Café: _  423 120F' _114 242,4 Ft. 537362'4p 

10. 
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kkéze1ötrpjng al146in yitr1m1Oarf 2019: ÜPSd  

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

'Ara 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 15 299,2 4488,0 1 211,8 5699,8 
Szénsavmentes 
ásványvíz 15 299,2 4488,0 1211,8 5699,8 
Kávé 15 299,2 4488,0 1 211,8 5 699,8 
Capuccino 15 378,0 5670,0 1530,9 7 200,9 
pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

15 280,0 4200,0 1134,0 5334,0 

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

15 280,0 4200,0 1134,0 5334,0 

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

15 280,0 4200,0 1 134,0 5334,0 

Szendvics ebéd 
(sonkás) 15 275 4 125,0 1113,8 5238,8 

Szendvics ebéd 
(szalámis) 15 275 4 125,0 1113,8 5 238,8 

Szendvics ebéd 
(vegetáriánus) 

15 275 4 125,0 1113,8 5238,8 

Összesen: 44 109,0 Ft. 11 909,4 Ft. 56018,4 Ft. 

IILÜTEM 

alkalom várlia16an  2020.  Májül 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Ma 
_ Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

15 299,2 4488,0 1 211,8 5699,8 

Szénsavmentes 
ásványvíz 

15 299,2 4488,0 1 211,8 5699,8 

Kávé 15 299,2 4488,0 1211,8 5699.8 

Capuccino 15 385,0 5775,0 1559,3 7334,3 

pogácsa bekészítés 
(sahos) 

15 280,0 4 200,0 I  134,0 5 334,0 

pogácsa bekészítés 
(magos) 

15 280,0 4 200,0 1134,0 5334,0 

pogácsa bekészítés 
(burgonyás) 

15 280,0 4200,0 1134,0 5334,0 

Szendvics ebéd 15 290,0 4350,0 1174,5 5524,5 
si2t____)ile 

Szendvics ebéd 
Iszalámis) 

15 290,0 4 350,0 1174,5 5524,5 

Szendvics ebéd 
(vegetáriánus) 

15 290,0 4350,0 1174,5 5 524,5 

Összesen: 

 

44 889,0 Ft. 12 120,0 Ft. 57 009,0t. F 

 

11. 
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t1Iii.841 eoliée  Café  alkarom várhatóan  200. jaMe.l.  22 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó  är 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 25 299,2 7480,0 2 019,6 

_ 
9499,6 

_ Szénsavmentes 
ásványvíz 25 299,2 7480,0 2019,6 9499,6 

Kávé 25 299,2 7480,0 2 019,6 9499,6 
Capuccino 25 385,0 9625,0 2 598,8 12223,8 

_ 

pogácsa bekészítés 
(sajtos) 25 280,0 7000,0 1 890,0 8 890,0 

pogácsa bekészítés 
(magos) 25 280,0 7 000,0 I  890,0 8 890,0 

pogácsa bekészítés 
(burgonyás) 25 280,0 7000,0 1 890,0 8 890,0 

Összesen /alkalom: 53 065,0 14 327,6 67 392,6 
Összesen a  8  alkalmas Lakossági  Police Café: 424 520 Ft. 114 620,4 Ft. 539 14014 Ft. 

IV. OTEM 

t 'akossägi Police Café  alkalom  várhatóao 2021.. janaii I . Mij us 31. (5,:aajilj 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó  är 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó  är 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

25 299,2 7480,0 2 019,6 9499,6 

Szénsavmentes 
ásványvíz 

25 299,2 7480,0 2 019,6 9499,6 

Kávé 25 320,0 8000,0 2 160,0 10 160,0 
Capuccino 25 400,0 10 000,0 2700,0 12 700 0 
pogácsa bekészítés 
(sajtos) 25 300,0 7 500,0 2 025,0 9 525,0 

pogácsa bekészítés 
(magos) 

25 300,0 7 500,0 2 025,0 9 525,0 

pogácsa bekészítés 
(burgonyás) 

25 300,0 7 500,0 2 025,0 9 525,0 

Összesen/alkalom: 
r

 55 460,0 Ft. 14 974,2 Ft.  L. 70 434,2 Ft. 
Összesen a  5  alkalmas Lakossági  Police Café: 277 300 Ft. 74 871 Ft. 352 1711*. 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó  är 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó  *Sr 
Ft 

Szénsavas ásványvíz 15 299,2 4 488,0 1 211,8 5 699,8 
Szénsavmentes 
ásványvíz 

15 299,2 4488,0 1 211,8 5 699,8 

Kávé 15 320,0 4 800,0 1 296,0 6 096,0 

12. 
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Capuccino 15 400,0 6 000,0 1 620,0 7 620,0 

pogácsa bekészítés 
(sajtos) 

15 300,0 4500,0 1 215,0 5715,0 

pogácsa bekészítés 
(magos) 

15 300,0 4500,0 1 215,0 5715,0 

pogácsa bekészítés 
(burgonyás) 

15 300,0 4500,0 1215,0 5715,0 

Szendvics ebéd 
(sonkás) 

15 310,0 4650,0 1 255,5 5905,5 

Szendvics ebéd 
(szalámis) 

15 310,0 4 650,0 1255,5 5905,5 

Szendvics ebéd 
(vegetáriánus) 

15 310,0 4650,0 1 255,5 5905,5 

Összesen: 47 226 Ft. _  12 751 Ft.  59 977 Ft. 

tisszeáiö•Café alkalom  2021.  jüriiu, 

Megnevezés Létszám 
tá 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas ásványvíz 35 299,2 10472,0 2 827,4 13 299,4 
Szénsavmentes 
ásványvíz 

35 299,2 10472,0 2 827,4 13 299,4 

Kávé 35 320,0 11 200,0 3 024,0 14 224,0 
Ceuccino 35 400,0 14 000,0 3 780,0 17 780,0 
pogácsa bekészítés 
(sajtos) 

35 
í 

300,0 10500,0 2 835,0 13 335,0 

pogácsa bekészítés 
(magos) 

35 300,0 10500,0 2835,0 13335,0 

pogácsa bekészítés 
(burgonyás)  

35 300,0 10500,0 2835,0 13335,0 

Összesen: 77 644 Ft  20963$ 98 607,8 Ft. 

Kelt:  Budapest, 2019.  március  20. 
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1, 
Cidcyc  OES 

vee
sk

y. 

........ 
eru aláírás 

3.  számú nyilatkozatminta 

NYILATKOZAT 

OE,KP3 Problémaorientált közösségi rendészet projektelem keretén belill tartandó képzés 
résztvevői számára  catering  szolgáltatás" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzési eljárásban 

Alulírott, Pál Zsófia Ráhel, mint a(z) 

146.v: Forum  Rendezvényszolgáltató Kit. 
Székhely/Lakcím: 1085 Budapest,  Horánszky  u 20 
Adószám (adóazonosító jel): 25019184-2-42 
Vállalkozó ig. szám vagy 
cégjegyzékszám: 01 09 195084 

Számlavezető pénzintézet neve: 
Bankszámlaszám: 

K&H 
10404089-50526783-67701005 

Személyes közreműködő neve, telefon'
 faxszám,  e-mail  cím: Pal  András 

képviselője a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ajánlatkérésére nyilatkozom, hogy, 
rendelkezem az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított  3  évben  (36  hónap)  2  darab 
teljesített, beszerzés tárgya  (catering)  szerinti szolgáltatással. 

A  teljesítés időpontja  (4v, 
hónap) 

Szerződést kötő 
másik fél 

megnevezése 

Ellenszolgáltatás 
 összege 

(nettó  Ft) 

A  teljesítés az előírásolcnak 
és a szerződésnek 
megfelelően volt. 

2018-tél 
Pázmány  Peter 

Katolikus Egyetem 
42 000 000 Keretszerződés 

2016.  március 
Uj Nemzedék 

Központ 
11 500 000 Keretszerződés 

EFOP projekt 

2018.  május  10-11. EMMI 
798 000 Konferencia  catering 140 

fő részére 

Kelt:  Budapest, 2019.  március  20. 

14. 
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gszerii aláírás 

4.  számú nyilatkozatminta 

NYILATKOZAT 
a 

aCP3 Problémaorientált közösségi rendészet projektelem keretén belül tartandó képzés résztvevői 
számára  catering  szolgáltatás" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

vonatkozásában. 

Alulírott  Pal  Zsófia  Babel,  mint a(z) 

Ajánlattevő neve: Forum  rendezvényszolgáltató  KR. 

Ajánlattevő székhelye/címe: 1085 Budapest,  Horánszky  u. 20. 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma 
/vállalkozói igazolvány száma: 01 09 195084 

Ajánlattevő adószáma: 25019184-2-42 

 

Pál Zsófia Ráhel Ajánlattevő képviselője: 

Telefonszáma: 

 

képviselője a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ajánlatkérésére nyilatkozom, hogy 
az Ajánlattevőnek adó- is köztartozása nincs. 

Kelt:  Budapest, 2019.  március  20. 

15, 
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5.  számú nyilatkozatminta 

NYILATKOZAT 
közérdekű adatok nyilvánossá tételéhez 

Alulirott Pál Zsófia  Kahl,  a  Forum  Rendezvényszolgáltató Kit  (1085 Budapest,  Horánszky  u. 20.)  mint 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, 

bogy  a  Budapest  Főváros  V111.  kerület Józsefvárosi önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  — mint 
ajánlatkérő — által a ,,KP3 Problémaorientált közösségi rendészet projektelem keretén belül tartandó 
képzés resztvevői számára  catering  szolgáltatás" tárgyában indított közbeszerzési értékatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban tudomásul veszem, hogy szerződéskötés esetén hozzájárulok a kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatok körébe tartozó (név, a szerződés megnevezése, típusa, tárgya, értéke, időtartama,  es 
esetleges módosulásuk) közérdekű adatkent történő nyilvánossá tételéhez, és a jogszabályokban foglalt 
határidőig történő nyilvános kezeléséhez. 

Kelt;  Budapest, 2019.  március  20. 

16. 
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6.  számú nyilatkozatminta 

NYILATKOZAT 

Alulírott  Pal  Zsófia Ráhel, a  Forum  Rendezvényszolgáltató Kft.  (1085 Budapest,  Horánszky II.  20.)  mint 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, hogy velem/az általam képviselt szervezettel/gazdasági társasággal szemben az 

alábbi kizáró okok nem állnak fenn: 

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 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  2013.  június 30-ig hatályban lévő Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  W.  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 elkövetését is; 

ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlás; 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XX VII. 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 Bdt, 
szerinti kényszermunka; 

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

ah) a gazdasági szereplö személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 

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

c) végelszámolás alatt  till,  vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 

Ceti; 
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szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

o  esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni 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 kizártak, és 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 és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38. 
pont 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 vonatkozó jogszabály szerinti feltétel fennáll; 

i) 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 idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

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

Kelt;  Budapest, 2019.  március  20. 
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Ügyvéd  Oral  ellenjegyzett 
AL/IDS MINTA 

Aluhrott Pát Zsófia Ráhel (lakckni ' anyja neve: 
született: magyar állampolgár, személyazonosító igazolvány: 
lakcímkártya: a  Forum  Rendezvényszolgáltató  Kt  ügyvezetőjeként a társaságot, mint céget 
akként jegyzem,  bogy  a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszövegéhez a 
nevemet önállóan az alábbiak szerint írom: 

Budapest, 2018.  október  1. 

Ügyszánt  0_1/15448_38_2018 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
tervezet 

Amely létrejött egyrészről a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(székhely:  1082 Budapest  Baross  u. 63-67.,  adószám:  15735715-2-42,  törzsszám:  735715, 
bankszámlaszám:  10023002-00344506-00000017,  statisztikai szám:  15735715-8411-321-01) 
mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), képviseli: dr. Sara Botond polgármester 

másrészről 

Cég neve: [szerződéskötéskor kitöltendő] 

székhely. [szerződéskötéskor kitöltendő] 

cégjegyzekszáma: [szerződéskötéskor kitöltendő] 

adószáma: [szerződéskötéskor kitöltendő] 

bankszárnlaszáma: [szerződéskötéskor kitöltendő] 

képviseli: [szerződéskötéskor kitöltendő]  mint  Vállalkozó, 

együttes emlitésük esetén: „Szerződő Felek" vagy „Felek" között jött létre az alábbi feltételek 
szerint: 

I. A  szerződés megkötésének előzményei: 

Megrendelő Támogatási szerződést kötött (azonosító szám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013)  a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési  Operativ  Programok Irányító 
Hatósággal,  mint  támogatóval  a  „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs  Program" (a  továbbiakban: MONP) projektre vonatkozóan. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő az előzetes 
számítások szerinti becsült értékre való tekintettel közbeszerzési értékhatárt  el  nem érő, 
beszerzési eljárást  (a  továbbiakban: beszerzési eljárás) folytatott  le a  Budapest-Józsefváros 
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs  Program  keretén belül  a „1(113 
Problémaorientált közösségi rendészet projektelem keretén belül tartandó képzés 
résztvevői számára  catering  szolgáltatás" tárgyában.  A  Megrendelő által lefolytatott 
beszerzési eljárás eredményeként Felek az alábbi vállalkozási szerződést kötik. 

Felek rögzítik, hogy  a  „Szerződés" megnevezés alatt  a  jelen vállalkozási szerződés értendő. 

Felek megállapítják, hogy  a 
Szerződés alapját  a  beszerzési 
eljárás során keletkezett 
dokumentumokban foglaltak 
képezik, különös tekintettel az 
ajánlattételi felhívásra, valamint  a 
szerződéstervezetben foglaltakra. 

Európai Unit) 
Európai Strukturális 
äs  Beruházási Alapok 

SZÉCHENYI 

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA BEFEKTETÉS  A  JÖVŐBE 



2. A  szerződés tárgya 

2.1.  Megrendelő megrendeli a jelen szerződéskötést megelőző beszerzési eljárást megindító 
ajánlattételi felhívásban meghatározott  catering  szolgáltatás biztosítását. 

2.2.  Vállalkozó vállalja az ajánlattételi felhívásnak megfelelően, valamint az  5.1.  pontban 
megjelölt időpontban  es 4.6,  pontban megjelölt helyszínen  catering  szolgáltatás 
biztosítását, az  5.1.  pontban rögzített árakon. 

3. A  teljesítés időtartama 

3.1.  .Felek rögzítik, hogy jelen szerződést határozott időre kötik azzal, hogy hatályba lépésének 
napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával, 
es  az ajánlattételi felhívásban, valamint annak  2.  számú mellékletében rögzített utolsó 
rendezvény időpontjáig (várhatóan  2021.  június  30.)  tart. 

4. Felek jogai és kötelezettségei 

4.1. A  Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése  sorb  jóhiszeműen  es  tisztességesen„ 
egymással kölcsönösen együttműködve járnak el. 

4.2.  Vállalkozó a szerződés teljesítése során közreműködőt (alvállalkozót) vehet igénybe, 
annak tevékenységéért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga teljesítette volna, 

4.3. A  Megrendelő köteles a szolgáltatás időpontjában bekövetkezett változásról, pontosításról 
a Vállalkozót értesíteni a szolgáltatás nyújtásának időpontja előtt legalább  3  munkanappal, 

Azon rendezvények esetében, ahol a pontos  datum  nem ismert előre, azok esetében 
Megrendelő köteles időben tájékoztatni Vállalkozót. 

4.4.  Vállalkozó a szolgáltatást a Megrendelő  filial  kijelölt helyen köteles teljesíteni.  A 
Megrendelő köteles a szolgáltatás nyújtásának helyét arra alkalmas állapotban Vállalkozó 
rendelkezés Se  bocsátani: 

4.5. A  teljesítésre kijelölt hely: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-H13 Diák. és 
Vállalkozásfejlesztési Központ  (1085 Budapest,  Horänszky utca  13.). 

5. Díjazás, fizetési feltételek 

5.1. A  Felek megállapodnak, hogy Vállalkozót a jelen szerződés szerinti szolgáltatás 
teljesítéséért összesen legfeljebb bruttó nettó  Ft  + ÁFA, azaz bruttó 

forint díj illeti meg. 

I. rTEM 

Szakmai előkészítő  Café  alkalom várhatóan  2019.  március  28. 

Megnevezés Létszám 
fő' 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

35 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

35 

    

Kávé 35 

    

2 



3 

Capuccino 35 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

35 

    

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

35 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

35 

    

Összesen: 

   

Vezetői tréning alkalom várhatóan  2019.  április  1-2. 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó  är 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

18 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

18 

    

Kávé 18 

    

Capuccino 18 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

18 

    

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

18 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

18 

    

Szendvics ebéd 
(sonkás) 

18 

    

Szendvics ebéd 
(szalámis) 

18 

    

Szendvics ebéd 
(vegetáriánus) 

18 

    

Összesen/alkalom: 

   

Összesen a  2  napos Vezetői tréning: 

   

Police Café  Módszertani tréning alkalom várhatóan  2019.  május  2. 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

18 

    

Szénsavmentes 18 

    

ásványvíz 
Kávé 18 

    

Capucc no 18 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

18 

    



pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

18 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

18 

    

Szendvics ebed 
(sonkás) 

18 

    

Szendvics ebéd 
(szalámis) 

18 

    

Szendvics ebéd 
(vegetáriánus) 

18 

    

Összesen: 

   

II. ÜTEM 

Lakossági  Police Café  alkalom várhatóan  2019.  június  1. — 2019.  december  31.  (összesen  8 

alkalom) 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó  är 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

25 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

25 

    

Kaye 25 

    

Capuccino 25 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

25 

    

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

25 

    

pogácsa 
bekészítés 
burgonyás) 

25 

    

Összesen/alkalom: 

   

Összesen a  8  napos Lakossági  Police Café: 

   

Konfliktuskezelő tréning alkalom várhatóan  2019.  szeptember 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó  ix 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

15 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

15 

    

Kaye 15 

    

Capuccino 15 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

15 
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pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

15 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

15 

    

Szendvics ebéd 
(sonkás) 

15 

    

Szendvics ebéd 
(szalámis) 

15 

    

Szendvics ebéd 
vegetáriánus) 

15 

    

Összesem 

   

merEm 

Konfliktuskezelő tréning alkalom várhatóan  2020.  május 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó  är 
Ft 

Ara 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

15 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

15 

    

Kaye 15 

    

Capuccino 15 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

15 

    

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

15 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

15 

    

Szendvics ebed 
(sonkás) 

15 

    

Szendvics ebéd 
(szalámis) 

15 

    

Szendvics ebéd 
(vegetáriánus) 

15 

    

Összesen: 

   

Lakossági  Police Café  alkalom várhatóan  2020.  január  1. —2020.  december  31.  (összesen  8 
alkalom) 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

25 

    

5 

44 



Szénsavmentes 
ásványvíz 

25 

    

Kávé 25 

    

Capuccino 25 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

25 

    

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

25 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

25 

    

összesen /alkalom: 

   

Összesen a  8  napos Lakossági  Police Café: 

   

IV.  ÜTEM 

Lakossági  Police Café  alkalom várhatóan  2021.  január  1. —2021.  május  31.  (összesen  5 

alkalom) 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó  är 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

25 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

25 

    

Kaye 25 

    

Capuccino 25 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

25 

    

pogácsa 
bekészítés 
ilii_ga  os) 

25 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

25 

    

összesen/alkalom: 

   

Összesen a  5  napos Lakossági  Police Café: 

   

Konfliktuskezelö tréning alkalom várhatóan  2021.  március 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Áfa 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

15 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

15 

    

Kaye 15 

    

Capuccino 15 

    

5 



pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

15 

    

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

15 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

15 

    

Szendvics ebéd 
(sonkás) 

15 

    

Szendvics ebéd 
(szalámi» 

15 

    

Szendvics ebéd 
(vegetáriánus) 

15 

    

Összesen: 

   

Szakmai összegző  Café  alkalom  2021  június 

Megnevezés Létszám 
fő 

Nettó egységár 
Ft 

Nettó ár 
Ft 

Ma 
Ft 

Bruttó ár 
Ft 

Szénsavas 
ásványvíz 

35 

    

Szénsavmentes 
ásványvíz 

35 

    

Kaye 35 

    

Capuccino 35 

    

pogácsa 
bekészítés 
(sajtos) 

35 

    

pogácsa 
bekészítés 
(magos) 

35 

    

pogácsa 
bekészítés 
(burgonyás) 

35 

    

Összesen: 

   

5.2. Fe  ek rögzítik, hogy az  5.1.  pontban meghatározott egységarakat Válla kozó nem 
módosíthatja, azok teljes egészében  fix  árak, s ehhez képest az időszaki piac árváltozás 
kö tség,hatásai a  fix  áron belül a Vállalkozót terhelik. 

5.3.  Megrendelő előleget nem fizet. Vállalkozó  3  db részszámla és I db végszámla benyüjtására 
jogosult az alábbiak szerint: 
Az első részszámla az I. ütem utolsó rendezvényét követően nettó 

Ft+Áfa, bruttó  Ft, azaz 
bruttó Ft  díj illeti meg. 

A  második részszámla a  IL  ütem utolsó rendezvényét követően nettó 
Ft+Áfa, bruttó  Ft, azaz 

bruttó Ft  díj illeti meg. 



A  harmadik részszámla a III. ütem utolsó rendezvényét követően nettó 
Ft+Áfa, bruttó  Ft, azaz 

bruttó Ft  díj illeti meg. 

A  végszámla a  IV.  ütem utolsó rendezvényét követően nettó Ft+Áfa, 
bruttó Ft,  azaz bruttó Ft  díj illeti meg. 

5.4. A  szerződés finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország 
költségvetése forrásaiból történik utófinanszírozással. Megrendelő a szerződés alapján az 
általa teljesített ellenszolgáltatást — a megbízási díj összegét - a „Budapest-Józsefváros, 
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Värosrehabilitációs Program" (azonosító szám: 
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013) megvalósítása érdekében megkötött Támogatási 
szerződésből származó forrás(ok) terhére kívánja elszámolni. 

5.5.  Megrendelő nevében az előre meghatározott formátumú teljesítésigazolást a MONP 
projektmenedzsere a teljesítést követő  15  napon belül állítja ki.  A  teljesítésigazolás a 
számla elválaszthatatlan része. Vállalkozó számláját a teljesítésigazolás kiállítását 
követően állíthatja ki. 

5.6. A  díjat banki átutalás útján kell megfizetni a Vállalkozó  által vezetett 
 számú bankszámlájára, az aláírt teljesítésigazolás 

szerint kiállított számla kézhezvételét követő  30  napon belül.  A  díj tartalmazza a feladat 
ellátásával kapcsolatos valamennyi díjat ás költséget, ide értve különösen az általa bevont 
alvállalkozók (szakértők, közreműködők, egyéb teljesítési segédek) díját is. 

5.7.  Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő köteles a Ptk.  6:48.  §  (2)-(3)  bekezdésben 
szakaszban foglalt késedelmi kamat megfizetésére. 

6. A  szerződés megszűnése, megszüntetése 

6.1.  Jelen szerződés automatikusan megszűnik a  3.1.  pontban megjelölt határozott időtartam 
elteltével. 

6.2.  Tekintettel a szerződés határozott időtartamára, jelen szerződést kizárólag indokolással 
ellátott, a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal lehet felmondani a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén.  A  felmondás a szerződést azonnali hatállyal megszünteti. 

6.3.  Megrendelő kiköti a szerződéstől való elállás jogát arra az esetre,  ha  Vállalkozó ellen a 
szerződéskötést követően, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a 
megszüntetésre irányuló eljárás indul. 

6.4.  Jelen szerződés bármely okból történő megszűnésekor Vállalkozó Megrendelővel köteles 
elszámolni. 

6.5.  Jelen szerződés megszűnik, amennyiben a Támogatási szerződés bármely okból 
megszűnik. 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettség 

7.1.  Vállalkozó kötbér fizetésére kötelezett arra az esetre,  ha  olyan okból, amelyért felelős, 
nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít. Késedelmi kötbér  1 000  forint/naptári nap.  A 
maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított,  5.1.  pontban rögzített 
ellenszolgáltatás  5  %-a.  A  kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a 
szerződéstől elállni. 

7.2.  Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,  ha  olyan okból, amelyért felelős a 
szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási kötbér mértéke az  5.1.  pontban rögzített, 
és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  5  %. 

8 



7.3.  Vállalkozó felel a kötbéren felül felmerült, neki felróható károkért. 
7.4. A  kötbért a Vállalkozó a Megrendelő  8  napos fizetési kötelezettséget tartalmazó írásbeli 

felszóll tása alapján átutalással köteles megfizetni. Amennyiben a Vállalkozó a felszólítás 
kézhezvételét követő  3  napon belül érdemi — dokumentumokkal tényszerűen alátámasztott 

kimentést nem tesz, akkor a kötbérigény elismertnek minősül Vállalkozó részéről és 
beszámítható, 

7.5. A  Ptk  6:186.  §  (1)  bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az 
esetre,  ha  olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

8. Kapcsolattartás 

8.1. A  jelen szerződéssel kapcsolatos kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott  level, 
fax, vagy  e-mail)  történik és az alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e 
személyek részére történő kézbesítés esetén tekinthető érvényesnelc. 

8.2.  Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése  sot  kapesolattartásra az 
alábbi személyek jogosultak: 

Megrendelő részéről: 
Telefon/Fax: 
E-mail: 

Vállalkozó részéről:  
Telefon:  
E-mail:  

8.3.  Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok 
helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.  A  kapcsolattartók személyében 
bekövetkezett változást szerződő Felek kötelesek  3  munkanapon belül a másik fanek 
Írásban bejelenteni. 

9. Vegyes és záró rendelkezések 

9.1.  Jelen szerződésre a magyar jog irányadó.  A  jelen szerződésben nem szabályozott 
kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény (Ptk.), valamint a 
Támogatási szerződés rendelkezései alkalmazandók. 

9.2.  Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, 
ez nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Ebben az esetben a Felek 
az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, 
amelynek gazdasági célja leginkább megfelel az érvénytelen rendelkezés céljának. 

9.3.  Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét Vállalkozó a Megrendelő számára megismerhetővé teszi. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény szerint 
átlátható szervezetnek minősül. 

9.4.  Jelen szerződés megkötésére írásban kerül sor és kizárólag írásban, mindkét fél általi 
aláírással módosítható. 

9.5. A  jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéskötést megelőző beszerzési 
eljárás valamennyi dokumentuma fizikai csatolás hiányában is. 

9.6.  Felek a jelen szerződést, mint alcaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
9.7.  Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba. 



Budapest, 2019. ..... . 

     

Budapest  Főváros VIII, kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletében 
dr. Sara Botond 
polgármester 
Megrendelő 

Vállalkozó 

 

   

Fedezete: datum: Budapest, 2019.  

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláne 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina 
jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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