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

- sz. napirend 
ELŐ TERJESZTÉS 

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  szeptember  23-aj ülésére 

Tárgy: Javaslat  „A 2019.  október 13-ai helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, 
rakodási  es  ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" tárgyú beszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

Előterjesztő: dr.  Balla  Katalin jegyzői kabinetvezető 
Készítette: dr. Balisani  Ciro  Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda irodavezető 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 1  db ajánlattételi felhívás 

1  db bontási jegyzőkönyv 
3  db ajánlat 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Az eljárás célja, hogy a  2019.  október 13-án tartandó helyi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
valamennyi rakodási és szállítási feladat elvégzésre kerüljön az ütemezett határidők és egyéb igények 
figyelembe vételével,  2019.  október 10-től  2019.  október 14-ig terjedő időszakban Józsefváros 
közigazgatási határain belül. 
Becsült értékére tekintettel (bruttó  2.300,0  e  Ft)  a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)  IX.  Része szerinti beszerzési eljárás került 
lefolytatásra.  A  Szabályzat  20.1.  pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, 
építési beruházásról, szolgáltatás megrendeléséről legalább három ajánlat bekérésével lehet dönteni, 
ezért az ajánlattételi felhívás (L sz. melléklet) az alábbiakban felsorolt gazdasági szereplők részére 
került megküldésre. 

• Aqua Trans  Kft. 
székhely:  2089  Telki, Öreghegyi utca  5. 
email: aquatrans.officeegmail.com  

• Szöts Ákos Zsolt 
székhely:  1106 Budapest,  Gyakorló utca  4/D.  X.em.41. 
email: szots@hotmail.com  

• OTEE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
székhely:  2092  Budakeszi,  2418. 
email: oteekftgumail.com  

Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők rendelkeznek teherszállításra alkalmas gépjárművekkel, 
valamint biztosítani tudják a megfelelő mennyiségű humánerőforrást is. Az OPTEN cégtár 
nyilvántartása szerint működésük törvényes és megfelelő. 
Az ajánlattételi felhívás a Józsefvárosi Önkormányzat hivatalos weboldalán (wwwjozsefvaros.hu) is 
megjelenésre került  2019.  szeptember  05.  napján. 
Az ajánlattételi felhívás  10.  pontja szerint az ajánlattételi határidőig  —2019.  szeptember  12. 10.00  óra - 
3  darab ajánlat érkezett. 
Az ajánlatok bírálati szempontja a legjobb ár-érték arány elve volt. 

Ajánlattevők ajánlatának ismertetése: 

I. sz. Ajánlattevő: Veri-Trans Speed  Kft.  (1107 Budapest,  Száva utca  5-7.)  ajánlata  2019. 
szeptember  12. 9.48  órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat formai 
követelményeknek megfelel. 
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Nettó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

Bruttó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

Munkadíj/óra 2200,-Ft 2794,-Ft 

Gépjárműbérlés gépjárművezetővel/óra 8300,-Ft 10.541,-Ft 

2. sz. Ajánlattevő:  Aqua Trans  Kft.  (2089  Telki, Öreghegy utca  5.)  ajánlata  2019.  szeptember  12. 
9.54  órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat formai követelményeknek megfelel. 

 

Nettó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

Bruttó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

Munkadíj/óra 2100,-Ft 2667,-Ft 

Gépjárműbérlés gépjárművezetővel/óra 6000,-Ft 7620,-Ft 

3. sz. Ajánlattevő: TRI-CAN  Group  Kft.  (2040  Budaörs, Gyár utca  2.)  ajánlata  2019.  szeptember 
12. 8.54  órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat formai követelményeknek 

megfelel. 

 

Nettó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

Bruttó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

Munkadíj/óra 2000,-Ft 2540,-Ft 

Gépjárműbérlés gépjárművezetővel/óra 6000,-Ft 7620,-Ft 

Az ajánlattételi felhívásban szereplő ajánlatok elbírálásának szempontja alapján — a legjobb ár-
értékarány elve —javasolt nyertes ajánlattevő a TRI-CAN  Group  Kft. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  beszerzési eljárás eredményének és a nyertes ajánlattevőnek megállapítása a Bizottság hatáskörébe 
tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  beszerzési eljárás eredményének megállapítása a  2019.  október  13-aj helyi önkormányzati 
választásoz kapcsolatos logisztikai feladatok biztosításához szükséges. 

Elfogadott ajánlati ár: 
TRI-CAN  Group  Kft.  (2040  Budaörs, Gyár utca  2.) 

 

Nettó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

Bruttó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

Munkadíj/óra 2000,-Ft 2540,-Ft 

Gépjárműbérlés gépjárművezetővel/óra 6000,-Ft 7620,-Ft 

Ajánlattevő ajánlati ára megfelel a becsült értéknek. Fedezete: a Hivatal  12201-03  című előirányzatán 
biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014 (X1.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  melléklet  1.1.3.  alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
dönt beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról. 

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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KÉSZÍTETTE: JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLÁTÁSI IRODA 

LEÍRTA:  DR.  BALISANI CIRO IRODAVEZETŐ 

--

 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE: 

DR. MÉSZAR ERIKA 

ALJEGYZŐ 

JAL,-

 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

RIMÁN EDI 

JEGYZŐ 
SOOS WÖRGY 

A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. „A 2019.  október  13-aj helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, rakodási és 
ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

Felelős: Jegyző 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2. a beszerzési eljárásban érvényes és a legjobb ár-érték arány elve szerinti legkedvezőbb 
ajánlatot az TRI-CAN  Group  Kft.  (2040  Budaörs, Gyár utca  2.);  adószám:  24984412-2-13; 
cégjegyzékszám:  01-09-919002)  ajánlattevő tett, ezért a Kft. a nyertes ajánlattevő. Elfogadott 
ajánlati ára: 

 

Nettó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

Bruttó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

Munkadíj/óra 2000,-Ft 2540,-Ft 

Gépjárműbérlés gépjárművezetővel/óra 6000,-Ft 7620,-Ft 

Felelős: Jegyző 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

3. a határozat  2.  pontja alapján felkéri a Jegyzőt a szerződés aláírására. 

Felelős: Jegyző 
Határidő:  2019.  szeptember  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon 

Budapest, 2019.  szeptember  16. 
dr. Balla Katalin 

jegyzői kabinetvezető 





AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

Érkezett: 

Mell6klet: 

. C, el,r4 
.1(17servi rest Polgännesteri Hivatal 

„A 2019.  október  13-aj helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, rakodási 
és ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 
(fedezet bruttó:  2.300.000,- Ft) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben Ajánlattevőként felkéri Önt, 
illetve az Ön által vezetett szervezetet: 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: 
BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Tel:  06-1-459- 2505 
E-mail:  futob@jozsefvaros.hu 

2. Az ajánlatkérő  OW  a szerződéshez rendelt elnevezés: 
Megbízási szerződés keretében az Ajánlattevő feladata a  2019.  október  13-al  helyi 
önkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, rakodási és ezzel kapcsolatos 
feladatok teljes körű ellátása Józsefváros közigazgatási határain belül. Ajánlattevő 
részletes feladatait az ajánlattételi felhívás  3.  számú melléldetét képező műszaki 
leírás tartalmazza. 

3. A  szerződés időtartama, teljesítési határidő, teljesítés helye: a megbízási szerződés 
időtartalma a  2019.  október 10-től  2019.  október 14-ig tart. 

4. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
A  beszerzés finanszírozása az Ajánlatkérő saját forrásából történik. Az Ajánlatkérő 
előleget nem fizet.  A  termékek ellenszolgáltatását az Ajánlatkérő az Ajánlattevő 
bankszámlájának javára történő átutalással egyenlíti  Id, 30  napon belül a Ptic.  6:130.§ 
(1)  bekezdés értelmében. 

Ajánlati  är 
Az ajánlati árat forintban kell megadni.  Ha  az ajánlati ár számokkal megadott összege 
és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az 
Ajánlatkérő érvényesnek. 
Az ajánlatban szereplő áraknak  fix  ámak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők 
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó  twat  tartalmazó 
ajánlatot.  A  nettó árakat Úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden 
járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától. 
Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett a főösszesítőn egyértelmű 
formában szerepeljen az ÁFA  %-ban  és összegszerűen, valamint a bruttó ár. Az 
ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő 
kockázatot és hasznot is. Az Ajánlattevők csak magyar forintban  (HUF)  tehetnek 
ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat 
tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 
feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, 



Munkadíj/óra/fő 60 

Gépjárműbérlés 
gépjárművezetővel/óra/gépjármű 

40 

szállítási és egyéb más költségeket is. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot 
tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 
Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a 
befejezési határidőre rögzített dijként kell megadnia, forintban. 

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

6. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére 
tehet-e ajánlatot: 
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé részajánlatok tételét. 

7. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat az Ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján a 
legjobb ár-értékarány elve szerint értékeli. Az  1.  számú melléklet — Felolvasólap — 
egyértelmű kitöltésével Ajánlatkérő súlyozott számolással állapítja meg a nyertes 
ajánlatot. 

Az összpontszámot az egyes részszempontokra megajánlott árakra adott pontszámok 
és a részszemponthoz tartozó súlyszámok szorzatainak összege határozza meg. 
A  részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa:  1-10  pont. 

A  bírálat módszere képletekkel leírva: 
P  =  (A  legjobb /  A  vizsgált)  x (10-1)  +  1 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P  max: a pontskála felső határa 
P min:  a pontskála alsó határa 
A  legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A  vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ha  e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő 
Microsoft Excel  programot fog használni a pontszámítás során). 

8. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 
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 
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a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és  a  bűncselekmény elkövetése 
az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg  a  büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
aa)  a  Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény  (a  továbbiakban:  1978.  évi 
IV.  törvény), illetve  a  Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény  (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti 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  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; 
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 és 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 kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását  es  az esetleges 
kamatot és 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 éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
J)  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  nein  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 

ilített 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  2007.  évi 
CXXXVI. törvény  3.  §  r)  pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a  kb)  alpont szerinti feltétel fennáll; 
h) 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. 
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 szerinti 
nyilatkozat (cégszerű) aláírásával. 

Az alkalmassági követelmények: 

Az ajánlattevők pénzügvi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

P.1.  Az Ajánlattevő közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevő köteles csatolni az 
előző üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított — teljes árbevételéről szóló 
nyilatkozatát attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Ha  az Ajánlattevő az alkahnasgAgi 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  mod  helyett bármely, az 
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő 
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, 
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és 
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott 
módjáról. 

Az ajánlattevők pénzügYi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelményei: 

P.1.  Alkalmatlan az Ajánlattevő amennyiben az előző üzleti évben nem rendelkezik 
összesen minimum nettó  2  millió forint teljes árbevétellel. 
Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláírással. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
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M.1.  Ajánlattevő csatolni köteles az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjától 
visszafelé számított egy évben  (12  hónapban) teljesített legjelentősebb 
szolgáltatásainak ismertetését — legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, 
a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás 
mennyiségére utaló más adat megjelölésével— tartalmazó, általa aláírt nyilatkozatát. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláírással. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménvei: 

M.I. Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő,  ha  az ajánlattételi felhívás feladásától 
visszafelé számított  12  hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított 
megelőző  12.  hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik 
összességében  min. 2  db különálló szerződés keretében teljesített, szállítási is rakodási 
feladatok tárgyára vonatkozó szerződés keretében megvalósult referenciával. 
Ajánlattevő nyilatkozata szükséges, hogy a  3.  pontban meghatározott 
időintervallumban rendelkezésre fog állni a  3.  számú mellékletben - műszaki leírás - 
meghatározott számú gépjármű, gépjárművezető és rakodómunkás. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláírással. 

9. Hiánypótlási lehetőség: 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal, teljes körben biztosítja. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási 
határidőben az abban foglaltaknak nem tesznek eleget, az a benyújtott ajánlat 
érvénytelenségét vonja maga után. 

10. Ajánlattételi határidő:  2019.  szeptember  12. 10.00  óra. 
Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 
A  kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje:  2019,  szeptember  10. 12.00  óra. 

11. Az ajánlat benyújtásának címe: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  földszint  2.  sz. helyiség 

12. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

13. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja: 
Budapest  Főváros  V111.  kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal földszint  2.  sz. 
helyiség  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

Bontás időpontja:  2019.  szeptember  12. 10.00  óra 

A  szerződéskötés tervezett időpontja: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának 
döntését követően. 

14. Az ajánlatok (elbontásán jelenlétre jogosultak: 



Az Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban Ajánlattevők vagy Ajánlattevők eljáró 
képviselőinek jelenlétét biztosítja. 

15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától 
számított  30  nap. 

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

17. A  dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. 

18. Amennyiben  a  szerződés  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal kapcsolatos, úgy annak megjelölése: 
Tárgyi beszerzési eljárás az  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
nem kapcsolatos. 

19. Egyéb információk: 
a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő — 
- első oldalaként felolvasólap szerepeljen (ajánlattételi felhívás  1.  számú melléklete), 
amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat. Az ajánlati ár bruttó összegben 
szerepelj en. 
- második oldalként a  3.  számú mellékletben a műszaki leírásban meghatározott 
időintervallumokban, a meghatározott számú gépjárművekkel és személyekkel kalkulált 
előzetes teljes költségbecslés szerepeljen, egy saját készítésű táblázatban. 
- harmadik oldalaként (ajánlattételi felhívás  4.  számú melléklete) ajánlati nyilatkozatot, 
- negyedik oldalaként (ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete) a kizáró okokra 
vonatkozó nyilatkozatot. 
- ötödik oldalként az ajánlattételi felhívás  5.  számú melléklete (Nyilatkozat 
szállítójárművekrő) szerepeljen, valamint az  5  db fotódokumentáció. 
- ezt követően az ajánlattételi felhívás  8.  pontja szerinti alkalmassági követelmények 
igazolására vonatkozó nyilatkozatok szerepeljenek. 
- ezt követően az ajánlattételi felhívás  19.  pont e) alpontja szerinti dokumentumok 
szerepeljenek. 
b) Az ajánlatot  1  eredeti és  1  másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben eltérés 
van az ajánlat „eredeti" és „másolat" példánya között, az ajánlatkérő az „eredeti" 
példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következő szöveget 
kell szerepeltetni: 

„A 2019.  október 13-ai helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, rakodási 
és ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" 

c) A  benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, 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 
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nem kell,  de  lehet.  A  címlapot  es  hátlapot  (ha  vannak) nem kell,  de  lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a  /A, /B 
oldalszám) is köteles elfogadni,  ha  a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást 
kiegészítheti,  ha  ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való 
hivatkozása érdekében szükséges; 
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
- Az ajánlatot két, — az ajánlati felhívásban meghatározott számú — példányban kell 
beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 
- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó 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 hatálya alatt áll. 

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 
az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál  60  napnál nem régebbi 
cégkivonat másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált 
módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a 
cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni 
vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata; 
az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
cinmintájának másolata. 

0  Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 
az ajánlattevőt terheli. 

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

h) Ajánlatkérő a felhívást jogosult az eljárás bármely szakaszában indokolás nélkül 
visszavonni, és köteles erről az érintetteket értesíteni. 

20.  Ajánlattételi felhívás megküldésének a wwwjozsefvaros.hu honlapon történő 
megjelentetésének időpontja:  2019.  szeptember  S25, 

Budapest, 2019.  szeptember  9:51 

Rimán Edina 
jegyző 
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Telefon 

Telefax: 

E-mail: 

Kijelölt  kapesolattartó: 

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

Nettó ajánlati ár 
összesen  (Ft)  

Bruttó ajánlati ár 
Összesen  (Ft) Ajánlati ár 

Munkadíj tóra/fő 

Gépjárműbérlés 
_gépjárművezetővel/óra/gépjármű  

I. sz, melléklet 

Felolvasólap 
"A 2019.  október  13-aj helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, rakodási 

is ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

Ajánlattevő adószáma: 

Kelt:  

[cégszerű aláírás] 
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2.  sz. melléklet 
Nyilatkozat 

„A 2019.  október  13-aj helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, rakodási 
is ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" 

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: 
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 Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi 
D/. 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 Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
a]) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztositási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását ás az esetleges kamatot és bírságot 
az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 

végelszámolás alatt Ml, 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; 
cp tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 



e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
ß  esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérö 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 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  2007.  évi CXXXV1. törvény  3. 
§  r)  pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes 
megnevezni, vagy 
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a  kb)  alpont szerinti feltétel fennáll; 
h) 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  es  tartózkodásáról szóló törvény szerinti 
közrendvédelmi birsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 
Nyilatkozom, hogy 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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3.  sz. melléklet 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

„A 2019.  október  13-al  helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, rakodási 
is ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" 

Tárgy: Szállítási és rakodási feladatok ellátása 

Megbízási időszak:  2019.  október  10-01 2019.  október 14-ig. 
Ajánlattevő feladata a  2019.  október  13-i  helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó 
szállítási, rakodási és ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása Józsefváros 
közigazgatási határán belül az alábbiak figyelembe vételével. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes helyszínekre történő kiszállítás-
visszaszállítás időpontja, szállítandó tárgyak mennyisége és egyéb elérhetőségek (pl. terület-
felelős neve, elérhetősége, stb.) a nyertes ajánlattevővel kerülnek egyeztetésre. 

Követelmény: 
A  szállítási feladatokra zárt rakodóterű,  33  tonnás (nem megfelelő a nagyobb teherbírású 
szállítójármű) kishaszon járművek szükségesek, gépjárművezetővel és rakodó 
személyzettel. 
Az igényelt gépjárművek óradíja minden esetben gépjárművezetővel együtt értendőek.  A 
gépjárművezetők rakodótevékenységet is folytatnak a fel és lepakoláskor,  de  részükre 
rakodói óradíj nem számolható fel. 
A  fuvarozásban résztvevő legalább öt darab teherautó rendszámát és a sorőr nevét az 
ajánlat benyújtásakor a Nyilatkozat a szállítójárművekről dokumentum  (5.  számú 
melléklet) kitöltésével közli az ajánlattevő. Az  5.  számú mellékletben megnevezett 
gépjárművek és gépjánniivezetők —szükség esetén — a szerződés időtartama alatt 
rendelkezésre kell, hogy álljanak.  A  gépjárművekről fotódokumentáció benyújtása 
szükséges  (5  db), melyen egyértelműen beazonosítható a rendszám is) 

I. pont (szállítási helvszínek (szavazókörök) — teriiletfelelösök) 

# intézmény neve ant (Budapest, 
VIII. kerület) 

Terület- 
felelős 

Szavazókörök 
sorszáma 

1. H13  Diák és Vállalkozásfejlesztési 
Központ 

Horánszky utca 
13. 

I. számú I 2., 3., 4., 
10. 

2. Egyszülős Központ Üllői út  30. 1.  számú 5., 6. 
3. Molnar  Ferenc  Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Somogyi Béla 
utca  9-11. 

L számú 9., 11. 

'  4. Józsefvárosi Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Általános Iskola 

Tolnai Lajos utca 
11-15. 

II. számú 12., 22., 23., 
24., 25. 

5. 

. 

. 

Leövey Klára Görögkatolikus 
Gimnázium Közgazdasági 
Szakgimnázium és 

Bezerédj utca 
16/A. 

II. számú 26., 47. 

Szakközépiskola 
Reménysugár Idősek Klubja Mátyás tér  4. II. számú J  29., 31. 
Ciklámen Idősek Klubja 11. Janos  Pál_pápa_ II. számú 45., 46. 
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Ik 



  

téri?. 

  

. Szent Benedek Gimnázium Prater  utca  11. HI.  számú 7., 15., 16., 

 

Szajc_l_pcé ző Iskola és Kollégium 

  

17., 18. 
9. Budapesti Fazekas Mihály Rigó utca  16. HI.  számú 8. 

 

Általános Iskola és Gimnázium 

    

Sportlétesítmény 

   

10. Budapest  VIII. Kerületi Németh Német utca  14. III. számú 14. 

 

Laszlo  Általános Iskola 

   

11. Százszorszép Tagóvoda Szűz utca  2. i  III. számú 19., 20. 
12. Losonci Téri Általános Iskola Losonci tér  1. IV.  számú 33., 34., 37., 

    

38., 39., 40., 

    

41. 
13. Csodasziget Tagóvoda Tömő utca  38/A. IV.  számú 35., 36. 
14. Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola 

és Gimnázium 
Dugonics utca  17- 
21. 

IV.  számú 42., 50. 

15. Kesztyűgyár Közösségi Ház Mátyás tér  15. V. számú 13., 21., 27., 

    

28. 
16. Napsugár Tagóvoda Dankó utca  31. V. számú 30., 44. 
17. BVHSZC Bókay János Humán Csobánc utca  1. V. számú 32., 43., 48., 

 

Szakközépiskola 

  

49. 
18. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kálvária tér  12. V. számú 60. 

 

VIII/2. könyvtár 

   

19. Vajda Péter Enek-zenei Altalános 
és Sportiskola 

Vajda Péter utca 
25-31. 

VI. számú 51., 52., 54. 

20. Mandy  Iván Szakképző Iskola és Elnök utca  3. VI. számú 53. 

 

Speciális Szakiskola 

   

21.-  Katica Bölcsőde Vajda  Peter  utca VI. számú 55. 

,-

  

37.  

  

Pitypang Tagóvoda Százados út  14. 56., 57., 58., 22. VI. számú 

    

59. 

II. pont (székheh - készenléti pont) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal -  1082 Budapest,  Baross 
utca  63-67. 

Műszaki paraméterek:  
Akadálvinentesítő rámpa maximális mérete:  120 cm  széles,  150 cm  hosszú,  20 cm  vastag 
fából készült rámpa  kb. 35-40 kg/  db. 
Akadálvmentesítő íiéo:  100 cm  széles,  180 cm  hosszú,  150 cm  magas gép, melynek tömege 
megközelítőleg  50 kg. A  szállítás alatt a gépeket a raktérben rögzíteni szükséges elmozdulás, 
eldőlés ellen, a kerekeken álló gépeket csomagolni a felhívás szerint nem szükséges,  de 
bárminemű sérüléséért a szállító kárfelelősséggel tartozik. 
Szavazófülke mérete összehajtott állapotban: szélessége: 95cm, magassága: 190cm, vastagság: 
87cm. Megközelítőleg  40 kg/  db. 
Asztal:  50 cm  széles,  120 cm  hosszú,  70 cm  magas  kb. 40-45  kg/db. 
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Feladatleírás: 

1. 2019.  október  10-11.  (csütörtök-péntek) 
Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő székhelyéről az I. pontban meghatározott címekre 
szavazófülkék, szavazóurna csomagok, valamint egyéb tárgyi eszközök (takarófólia, 
térelválasztó paraván, padlóvédő textilek) szállítása, bútorok, fénymásoló berendezések, 
akadálymentesítő rámpák, akadálymentesítést szolgáló gépek kiszállítása, szavazókörökbe 
való kihelyezése és az ezzel járó rakodási feladatok lebonyolítása. Az akadálymentesítő 
gépeket (hernyótalpas lépcsőjáró, lépcső kuli) rögzítve szükséges szállítani, annak bárminemű 
sérüléséért a szállító kárfelelősséggel tartozik. 

Munkavégzés ideje:  08.00  —  16.00  óra 

Igényelt gépjármű/gépjárművezető száma naponta:  4  darab 

Igényelt rakodók száma naponta:  8  fő 

Az igényelt teherautók naponkénti beosztása változhat a szavazókörök berendezésének a 
függvényében. ( Egyik napra több teherautó szükséges a 4db-nál,  de  másnap kevesebb is 
elég.)  A  részletes berendezési terv a nyertes ajánlattevővel került egyeztetésre a  2019.  október 
07.-i  hét elején. 

Szállítandó eszközök darabszáma:  

Szavazófülkék mennyisége:  170-180  darab 

Szavazóurna csomag mennyisége:  60  darab 

Akadálymentesítő gép mennyisége:  8  darab 

Rámpák mennyisége:  8  darab 

Bútorok mennyisége: megközelítőleg  150  asztal és  250  szék 

2. 2019.  október  13.  (vasárnap) 
A  II. pontban jelölt székhelyen készenléti ügyelet biztosítása. Az I. pontban jelzett 
területfelelősöknek gépjárművek biztosítása.  A  területfelelősök irányításával szavazókörökbe 
történő kiszállítások, szállítmányok (pl. reggeli, ebéd, stb.) rakodások bonyolítása. 
Munkavégzés ideje:  4.00— 19.00  óra 

Igényelt gépjárművek/gépjárművezetők száma: 4.00  —  6.00  óra között  7  darab gépjármű 

6.00— 17.00  óra között  6  darab gépjármű 

17.00  —  19.00  óra között  3  darab gépjármű 

3.2019.  október  14.  (hétfő)  
A  L pontban felsorolt berendezési tárgyak visszaszállítása az elszállításuk helyszínéről. 
Munkavégzés ideje:  4.00  —  16.00  óra 

Igényelt gépjárművek/gépjárművezetők száma:  2  darab 

Igényelt rakodók száma:  4  fő 

Munkavégzés ideje:  08.00— 16.00  óra 

Igényelt gépjárművek/gépjárművezetők száma:  3  darab 

Igényelt  raked&  száma:  6  fő 



4.  sz. melléklet 

Ajánlattételi Nyilatkozat 

„A 2019.  október  13-aj helyi iinkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, rakodási 
is ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" 

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában 

Alulírott , mint a  ajánlattevő (székhely: 
 (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi 

felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés is műszaki 
leírás gondos áttekintése után 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, 
akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük  es  a szerződést teljesítjük az 
ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben  es  az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. 

4. Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített 
szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 
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5.  sz. melléklet 

Nyilatkozat szállítójárművekről 

„A 2019.  október  13-aj helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, rakodási 
es  ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" 

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában 

Alulírott , mint a  ajánlattevő (székhely: 
 (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi 

felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés  es  műszaki 
leírás gondos áttekintése után 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

iGjelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az alábbi 
rendszámú tehergépjárművek, valamint gépjárművezetők rendelkezésre álnak a 
feladatellátás során. 

Sorszám 

1. 

Gépjármű tipusa Rendszáma Gépjárművezető 
neve 

 

2. 

  

_J 
3. 

. 

     

5. 
J  

  

Az öt darab gépjánnűről a fotódokumentációt csatoljuk az  5.  számú melléklethez, melyen 
egyértelműen beazonosítható a rendszám. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 
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Érkei9 SHP' 13, et/cK —Abe 
Melléklet; 

tc;ViZtc_ 
Elékmény: 

JELENLÉTI ÍV 

QD Józsefvárosi Polgärmesteri Iiivatal 

twaikdk-tek 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérőnek a 
"A 2019.  október 13-ai helyi önkormányzati választásokkal kapcsolatos szállítási, 
rakodási és ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a Polgármesteri 
Hivatal  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  Fszt./2. helyiségében megtartott beérkezett 
pályázatok bontásáról. 

2019.  szeptember  12, 10.00  óra 

Megjelent személy neve Szerveiet 24.141r 

dr. Balisani  are JPH Belső Ellátási Iroda, 
irodavezető 

 

ó B a lázs  irod avezető-helyettes 
JPH Belső Ellátási Iroda, 

1 -1-6 

 

Takács Bertalan Aqua Trans  Kit _ 

Veres  Zoltan Veri-Trans Speed  Kfl. 
------

 

fig 
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BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérőnek a  „A 
2019.  október  13-aj helyi önkormányzati választásokkal kapcsolatos szállítási, rakodási 
is ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" 

eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  Fszt./  5.  helyiségében megtartott 

beérkezett pályázat bontásáról. 

2019.  szeptember  12. 10.00  óra 

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: dr. Balisani  Ciro  irodavezető, 

Jegyzöi Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Futó Balázs irodavezető-helyettes 

Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Ajánlattevő részéről jelen van: Veress  Zoltan  Veri-Trans Speed  Kft. 

Takács Bertalan  Aqua Trans  Kfl. 

I. sz. Ajánlattevő: Veri-Trans Speed  Kft.  (1107 Budapest,  Száva utca  5-7.)  ajánlata  2019. 
szeptember  12. 9.48  órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat formai 

követelményeknek megfelel. 

                    

Emu()  ajánlati ár 1  
összesen  (Ft) 

2794,-Ft 

10.541,-Ft 

              

Nettó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

 

Munkadíj/óra 

Gépjárműbérlés gépjárművezetővel/óra 

    

2200,-Ft 

  

    

8300,-Ft 

  

                       

                       

2.  sz. Ajánlattevő:  Aqua Trans  Kft.  (2089  Telki, Öreghegy utca  5.)  ajánlata  2019.  szeptember  12. 
9.54  órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat formai követelményeknek 

megfelel. 

Munkadij lóra 

Nettó ajánlati ár 
összesen  (F0 

2100,-Ft 

]Bruttóajánlati ár 
összesen  (Ft)  

2667,-Ft 

Gépjárműbérlés gépjárművezetővel/óra ,  6000,-Ft 7620,-Ft 

3.  sz. Ajánlattevő: TR1-CAN  Group  Kft.  (2040  Budaörs, Gyár utca  2.)  ajánlata  2019. 
szeptember  12. 8.54  órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat  formal 

követelményeknek megfelel. 

Nettó ajánlati ár 
összesen  (Ft)  

2000,-Ft 

 

Bruttó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

2540,-Ft 
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6000,-Ft 7620,-Ft Gépjárműbérlés gépjárművezetővel/óra 

dr. Balisani Ciro  irodavezető Futó Balázs irodavezető-helyettes 

Ta1iBata1an  A  ua  Trans  Kft. 

c--c  

Veress  Zs!  anr_.  Veri-Trans  Speed  Kft 
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3 . teellutkiuti 

I. sz. melléklet 

Felolvasólap 
„A 2019.  október  13-aj helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, rakodási 

is ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" 
támvú. közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: Veri-Trans Speed  Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1107 Budapest,  Szávaii.  5-7. 

Ajánlattevő adószáma: 14769153-2-42 

Telefon +36-30-9412473 

Telefax: 

 

E-mail: koltoztetes@veritrans.hu 

Kijelölt kapcsolattartó: Veress  Zoltan  ügyvezető 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, 
fax,  e-mail): +36-30-9412-873;  koltoztetes@veritrans.hu 

Ajánlati  är Nettó ajánlati ár 
Összesen  (Ft) 

Bruttó ajánlati  är 
összesen  (Ft) 

Munkadíj/óra/fő 2200,- Ft 2794,- Ft 

Gépjárműbérlés 
gépjárművezetövel/óra/gépjármű 

8300,- Ft 10.541,- Ft 

Kelt:  Budapest, 2019.  szeptember  11. 

[cégszerű aláírás] 

deakne
Pencil

deakne
Pencil

deakne
Pencil

deakne
Pencil

deakne
Pencil





aláírás] 

sz. melléklet 

Felolvasólap 
„A 2019.  október  13-aj helyi Önkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, rakodási 

és ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: Aqua Trans  Kft 

Ajánlattevő székhelye: 2089  Telki öreghegyi út  5. 

Ajánlattevő adószáma: 23841420-2-13 

Telefon 06 20 350 4772 

Telefax: 

 

E-mail: aquatrans.office®gmail.com 

Kijelölt kapcsolattartó: Takács Bertalan 

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

06 20 350 4772 
aquatrans.office@gmail.corn 

Ajánlati är Nettó ajánlati  är 
Összesen  (Ft) 

Bruttó ajánlati  är 
összesen  (Ft) 

Munkacift/óra/fd 2100 2667 

Gépjárműbérlés 
gépjármüvezetövellórdgé Jármű 

6000 7620 

Kelt: Telki,  2019.09.12 

AQUA TRANS  KFT. 
2089  Telkl, öreghegyl  U. 5. 
Adószám:  23841420-2-13 

8sz.:  10918001-00000061-29630009 

— 2 
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deakne
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TRt-CAN .GROUP'xrT 
2040 rfad.ziln,  • fielpitits] 
Adösz.: 249844 - - 
Cég1sz.: 13-09-171113 

I. sz. melléklet 

Felolvasblap 
„A 2019.  október  13-aj helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, rakodási 

is ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: TRI-CAN  GROUP  KFT. 

Ajánlattevő székhelye: 2040  BUDAÖRS GYÁR UTCA  2 

Ajánlattevő adószáma: 24984412-2-13 

Telefon +36203502808 

Telefax: 

 

E-mail: oftice@tri-can.hu 

Kijelölt kapcsolattartó: Candroi  Daniel 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, 
fax,  e-mail): +36203502808 

 

Ajánlati ár Nettó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

Bruttó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

Munkadíjtóradö 2 000 2 540 

Gépjárműbérlés 
gepjárnatívezetövel/öra/gépjámlii 

6 000 7 620 

Kelt: Budaörs  2019.09.10. 

deakne
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