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

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 

ELŐTERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  július 15-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat Javaslat a  „2  helyszínen közterületi illemhely kialakítása" tárgyú, közbeszerzési érték-
határt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: dr. Hencz Adrienn 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: ajánlattételi felhívás, felolvasólap 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az Önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként, melyet a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  687/2019. (V1.24.)  számú határozatában állapított 
meg,  2  db nyilvános, egy ügyfélteres, akadálymentes, közterületi automatikus illemhely 
beszerzését valósítja meg. Az adásvételi szerződés BOGÉP Kft.-vel került megkötésre  2019. 
július  05.  napján. 
A  Gazdálkodási Ügyosztály a  „2  helyszínen közterületi illemhely kialakítása" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatására irányuló ajánlattételi 
felhívást állított össze, tekintettel a becsült értékre, mely bruttó  5.000.000 Ft. 
Az ajánlattételi felhívás  2019.  július  11.  napján megküldésre került a munkálatok elvégzésére 
alkalmasnak ítélt, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által is több alkalommal felkért 
alábbi gazdasági szereplőknek, valamint megjelentetésre került a www.jozsefvaros.hu honlapon 
is. 

Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők az alábbiak voltak: 

Mardia Építő Kft. 1162 Budapest Hársfa utca  120 111111 . 1"  

ZÖFE Kft. 1119 Budapest Thán Károly utca 
3-5. 

EINS  
411111e 

GÉP-LIGET Kft. 2330 Dunaharaszti Somogyvári utca 
27. gepliget@invitel.hu 

Az ajánlatok benyújtásának határideje  2019.  július  15. 10  óra volt. 

Az ajánlattételi felhívás  3.  pontja kiegészítő tájékoztatás során az alábbiakkal egészült ki: 

„Az ajánlatkérő biztosítja azt a lehetőséget, hogy amennyiben a kivitelezés többletmunkát igényel, 
az ajánlatkérő erre fedezetet biztosít, melynek összege a nettó vállalkozói díj  3%-a  (tartalékkeret)" 

Az ajánlattételi határidőig az alábbi egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: 
1.  Mardia Építő  KR,  ajánlati ára  5.650.048,-  Ft+ÁFA. 

Az ajánlat formai és tartalmi szempontból történő vizsgálata megállapításra kerültek az alábbiak: 

Az ajánlattevő ajánlata megfelel a formai és tartalmi követelményeknek. 

deakne
Pencil



Az érvényes ajánlatot adó Mardia Építő  KR  ajánlati ára nettó  5.650.048,-  + ÁFA, azaz bruttó 
7.175.561,- Ft. 

A  fentiek alapján javasolom a  „2  helyszínen közterületi illemhely kialakítása" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás érvényesnek és eredményesnek 
minősítését, továbbá a Mardia Építő Kft-t, mint érvényes legalacsonyabb árat tartalmazó 
pályázatot benyújtó ajánlattevőt a pályázat nyertesének nyilvánítani. 

H. A  beterjesztés indoka 

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

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a  „2  helyszínen 
közterületi illemhely kialakítása" tárgyú beszerzési eljárás eredményesének és a nyertes 
ajánlattevőnek a megállapítása. 

A  nyertes ajánlattevő a Mardia Építő  KR  (székhely:  1162 Budapest,  Hársfa  u. 120., 
cégjegyzékszám:  01 09 180464,  adószám:  24752684-2-42,  képviseli: Lepsényi Marton 
ügyvezető), elfogadott ajánlati ára bruttó  7.175.561,- Ft. 

A  pénzügyi fedezet  5.650.048,-  Ft+ÁFA +  3%  tartalékkeret, azaz  5.819.549.- Ft  + ÁFA, azaz 
bruttó  7.390.827 Ft,  amely a  11601  címen biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület  es  Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati 
rendelet  7.  mellékletének  1.1.3  pontján alapul, amely szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság dönt beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról, bármely önkormányzati 
szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről. 

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I. a  „2  helyszínen közterületi illemhely kialakítása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő • ' 
beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  15. 

2. a határozat  1.  pontjában megjelölt beszerzési eljárás nyertesének, mint legalacsonyabb 
ajánlatot tevőt a Mardia Építő Kit. (székhely:  1162 Budapest,  Hársfa  u. 120., 
cégjegyzékszám:  01 09 180464,  adószám:  24752684-2-42,  képviseli: Lepsényi Marton 
ügyvezető) ajánlattevőt nyilvánítja. 
Az elfogadott ajánlati ár:  5.650.048,-  Ft+ÁFA +  3%  tartalékkeret, azaz  5.819.549.- Ft  + 
ÁFA, azaz bruttó  7.390.827 Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  15. 

3. felkéri a polgármestert a határozat  2.  pontja szerinti vállalkozási szerződés aláírására. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  15.,  a szerződés aláírására:  2019.  július  19. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzété-
tel módjára: honlapon 

Budapest, 2019.  július  15. 
dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: DR.  HENCZ ADRIENN 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL /  NEM  IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL:  U4042_,  
ELLENŐRIZTE: 

(OE G 



AJÁNLATTETELI FELHÍVÁS 

„2  helyszínen közterületi illemhely kialakítása" 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  On Altai  vezetett szer-
vezetet: 
L Az ajánlatkérő neve, címe: 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIIi KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  U. 63-67. 

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

2. Az ajánlatkérő  anal  a megrendelésbez rendelt elnevezés: 
Ajánlattevő feladata vállalkozási szerződés keretében  "2  helyszínen közterületi Illembely 
kialakítása" az ajánlattételi felhívás  3.  sz. melléklet — műszaki leírásában foglaltak — szerint. 

3. A  beszerzés tárgya  es  mennyisége 

Előzmények: 

Az Önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként  2  db nyilvános, egy 
ügyfélteres, akadálymentes, közterületi automatikus illemhely beszerzését valósítja meg. Az 
adásvételi szerződés BOGÉP  1C01.-el köttetett  2019.  július  05.  napján. 

Beszerzés tárgya 

Ajánlatkérő  2  helyszínen az Ajánlattételi Felhívás  3.  sz. mellékletét képező Műszaki tarta-
lommal és az ott megjelölt helyszíneken kívánja megvalósítani a két illemhely alapozási mun-
kálatait és a közinübekötéseket (áram, víz-es  csatorna), a közműcsatlakozások tervezésével. 

4. A  szerződés időtartama: 
A  szerződés határozott időtartamú, a teljesítés határideje  2019.  szeptember  02.  napja. 

S. A  szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Késedelmi kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számitott ellenszölgáltatäs  0,5%-a/naptári 
nap.  A maximums  az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  7,5%-a. A 
kötbér. maximumának elérésekor  (15  nap késedelem esetén) .Megrenclelő jogosult a 
szerződéstöl elállni. 

Meghiúsulási kötbér:  A  nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,  ha 
olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási kötbér 
mértéke a felolvasólapon rögzített és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 
20%-a. 

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

6. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
Az Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás a teljesítést követően benyújtott 
számla ellenében, a teljesítés igazolását követően,  15  napon belül, átutalással kerül kifizetésre. 

Ajánlati ár 
Az ajánlatban szereplő áraknak  fix  árnak kell  Jennie,  vagyis az ajánlattevő semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot.  A  nettó 



árakat ügy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, fiiggetlenül 
azok formájától és forrásától. Ajánlattevő az ajánlati árat nem módosíthatja. 
Az ajánlati ának teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői 
kifizetési igényt. Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat a megadott részletezés szerint a szerződés 
tárgyának teljes körű megvalósítására, rögzített díjként kell megadnia. 
Az ajánlati árat forintban kell megadni.  Ha  az ajánlati  är  számokkal megadott összege is a 
betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő 
érvényesnek. 
Minden áradatot ügy kell megadni, hogy a nettó  är  mellett a főösszesítőn egyértelmű formában 
szerepeljen az ÁFA  %-ban  is összegszerűen, valamint a bruttó ár. 
Az ajánlattevők csak magyar forintban  (HUF)  tehetnek ajánlatot is a szerződéskötés 
valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, 
minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

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

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

9. Az ajánlatok elbirilisinak szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ellenszolgáltatás elve szerint bírálja el. 

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

 

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

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

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

esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísé-
relt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy ko-
rábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták,  es  a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem 
került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

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

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

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

h) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása ese-
tén 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 felülvizs-
gálata esetén birósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befize-
tésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jog-
szabálysértést követett el; 

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

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

Az allodmassigi követelmények: 
Az ajánlattevők nénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok  es  a 
megkövetelt igazolási mód: 
0.1  Az Ajánlattevő közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevő köteles csatolni az előző üzleti 
év - általános forgalmi adó nélkül számított — teljes árbevételéröl szóló nyilatkozatát attól függö-
en, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységet, amennyiben 
ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Ha  az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért 
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal 
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és glazelAgigi alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő 
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, 
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges  es  tájékoztatást 
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kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény is igazolási  mod  helyett az al-
kahnasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 
P.1  Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az előző üzleti évben nem rendelkezik összesen mi-

 

nimum nettó  2  millió forint teljes tubevétellel. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
M.1  Ajánlattevő csatolja az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított  2  évben  (24  hó-
napban) teljesített a beszetzes tárgyával hasonló szolgáltatást, ahol építmények alapozási munká-
latait és/vagy közműbekötéseket végzett — legalább a teljesítés ideje, a megrendelő, a szolgáltatás 
tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más 
adat megjelölésével — tartalmazó igazolással. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 
M.1  Ajánlattevő alkalmatlan,  ha  nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé 
számított  24  hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított  24.  hó/napjáig terjedő 
időszakot vizsgálva) legalább  1  db szerződésszerűen teljesített, a beszerzés tárgyával hasonló re-
ferenciával, mely  1  db szerződés/megrendelés ellenszolgáltatásának összege összességében lega-
lább a nettó  1.000.000,-  Ft-ot eléri. 

11. Ajánlattételi határidő: 2019.  július  15. 10  óra 

Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal kapcso-

 

latban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 
A  kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje:  2019.  július  12.  nap  12.00  óra. 

12. Az ajánlat benyújtásának  eine: 
Az ajánlatot  1  eredeti  ea  I másolati példányban kell benyújtani a Józsefvárosi Polgármesteri Hi-

 

vatal Gazdálkodási Ügyosztályára  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 3. em. 315.  sz.). 
Az ajánlatot elektronikus úton a henczaaiozsefvaros.hu  e-mail  címre is be kell nyújtani. 

13. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

14.  4z  ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja: 
—  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Ügyosztály 
_ill,  emelet  315.  sz. helyiség  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Bontás időpontja: 2019.  július  15. 10  óra 

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

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

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

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

18. A  tárgyalás lefolytatásának menete is az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok: 
Jelen eljárásban az Ajánlatkérő tárgyalást nem folytat. 

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

 

ügyi feltételei: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. 

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

21. Egyéb információk: 
a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben 
közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában meghatá-
rozottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó összegben is meg kell megadni. 

b) Az ajánlatot  1  eredeti és  1  másolati példányban kell benyújtani a Polgännesteri Hivatal Gaz-
dálkodási Ügyosztályára (Baross  u. 63-67. 3. em. 315.  sz). Amennyiben eltérés van az ajánlat „erede-
ti" és „másolat" példánya között, az ajánlatkérő az „eredeti" példányt tekinti irányadónak. Az ajánla-
tokat tartalmazó esomagon a következő szöveget kell szerepeltetni: 

„2  helyszínen közterületi Wemhely kialakítása"— Jelbontani tilos" 

c) A  benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell főzni, a csomót matricával az 

ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről 
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 
legyen; 
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön  es  oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell,  de  lehet.  A  címlapot 
es  hátlapot  (ha  vannak) nem kell,  de  lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő szá-
mozást (pl. egyes oldalaknál a  /A, /B  oldalszám) is köteles elfogadni,  ha  a tartalomjegyzékben az 
egyes iratok helye egyértelműen azonosíthatz ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást ki-
egészítheti,  ha  ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében 
szükséges; 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szerep-
lő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

Az ajánlatot két, — az ajánlati felhívásban meghatározott számú — példányban kell beadni, az 
ereded ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 

Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gaz-
dálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a 
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen — az ajánlat beadása előtt — módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

d) Érvénytelen az ajánlat,  ha  az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok hatá-
lya alatt 

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

0 Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 
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- az ajánlattáteli felhívás megldildésének iddpontjánál  30  napnál nem régebbi cégkivonat máso-
lati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az esetleges 
változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bályegz,öjével ellátott másolati példánya; egyéni 
vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata; 

- az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányinak vagy cimmintájának 
másolata. 

Az ajánlatok összaäll(tásával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az aján-
lattevöt terheli. 

h) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra 
magyar nyelvű fordítása is csatolandó. 

i) Ajánlattételi felhívás megküldésének a wvvw.jorsefiraros.hu honlapon történő megjelen-

 

tetésének időpontja: 2019. július 

Budapest, 2019.  július  .44 



Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

Adós 

Telefon: 

Telefax: 

E-mail. 

Kijelölt kapcsolattartó: 

Kijelölt lcapesolattartó elérhetősége 
(telefon, fax,  e-mail): 

vállalkozói  d  (nettó  HUF) 1. 

I, sz. melléklet 

Felolvasólap 

„2  helyszínen közterületi illemhely kialakítása" tárgyú, közbeszerzesi értékhatárt el nem örö 
beszerzési eljárásban 

[Keltezés] 

cegszem Sans] 
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2.  sz. melléklet 
Nyilatkozat 

„2  helyszínen közterületi illembely kialaldhisa" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban 

Alulírott  társaság (ajánlattevő), 
melyet képvisel:  

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, 
aki: 

Nein  állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, 

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

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

ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, veszte-
getés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, ha-
nyag kezelés, illetve a Btk. 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 Btk. szerinti tenorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

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

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

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

ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti,  a14)  pontokban felsoroltakhoz hasonló büncse-
lelcmény, 

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

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

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

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

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

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési  es  Fej-

lesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban ré-
szes ällamhán vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok  es  területek bármelyiké-
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ben 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 finanszí-
rozása megelözéséröl és megakadályozásáról szóló  2007.  évi CXXXVI. törvény  3.  §  9  pont ra)-rb) 
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

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

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

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény 
41.§ (6)  bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény  1.§ 4.  pontjára 
Kelt: 

cégszerű aláírás 
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Felolvasólap 

helyszínen közterilleti illemhely kialakítása" titer),  közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: MARDIA épitö Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1162 Budapest,  Harsfa utca  120. 

Adószáma: 24752684-2-42 

Telefon: +3630 941-1505 

Telefax: +361 405-2763 

E-mail: mardia@mardia.hu 

Kijelölt kapcsolattartó: Lepsényi Marton 

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

+3630 941-1505 

   

1. vállalkozói díj  (netto HUF) 5.650.048,-

 

   

   

Budapest, 2019.07.12. 

tr, 

MARDIA EpiteS 
1162 Budapest  Hársfe  it 720. Adószám:  24762664-2.42 Fsuipda. MKB  Bank 10300002-10637151-49020017 
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