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ELŐ TERJESZTÉS 

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  2021.  szeptember  6-i  ülésére 

Tárgy:  A  „Faltól falig takarítás" tárgyú beszerzési eljárás eredményével kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Borbás  Gabriella,  Gazdálkodási Ügyosztály 

Készítette: Borbás  Gabriella,  Gazdálkodási Ügyosztály 

A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás  es  szerződéstervezet 
2. számú melléklet: Nyertes pályázati anyag 

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  VIII. kerület területén található közterületek tisztaságának biztosítása érdekében  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő be-
szerzési eljárást indított koncentrált takarítási szolgáltatás („faltól-falig takarítás") nyújtása 
tárgyban a felsorolt helyszíneken és alkalmak szerint.  A  koncentrált takarítási szolgáltatás 
(„faltól-falig takarítás") az alábbi elemeket tartalmazza: 

a.) A  gyalogos járófelületek (járdák, lépcsők) magasnyomású gőzborotvás felülettisztítá-

 

sa, szükség esetén kézi takarítáS. 
b.) Speciális célgéppel,  ún.  önfelszedővel a járdáról az úttestre kerülő szennyeződés fel-

szedése, a megtisztított útfelület mosó-locsolóval felmosása. 
c.) Illegálisan kihelyezett plakátok (vadplakát), falragaszok eltávolítása épületekről és 

építményekről. 
d.) Falfirkák  (graffiti)  eltávolítása épületekről és építményekről magasnyomású gőzborot-

vás felülettisztítással. 
e.) Burkolt közutak szegélytől-szegélyig történő önfelszedő seprése és gépi mosása. 
f.) Hulladékgyűjtő edények tisztítása, fertőtlenítése. 

„Faltól-falig takarítás" szolgáltatás helyszíne és alkalmak száma 

ÉRKEZETT 

2021 SLEPT 01. 11- 2:.) 



Helyszín 

Baross  u. 

Alkalom 

• Fiumei út — Muzsikus cigányok parkja 1 
• Muzsikus cigányok parkja — körút (Harminckettesek tere 1 
• körút (Harminckettesek tere) — Kálvin tér 1 

Népszínház utca 1 

Nagyfuvaros utca 1 

Karácsony S. utca 1 

Szerdahelyi utca 1 

Vajda Péter utca 1 

Orczy út 1 

Fiumei út 1 

Diószegi 1 

Rákóczi tér 1 

II. János Pál pápa tér 1 

A  szolgáltatás-beszerzés —  2021.  október 31-ig tartó határozott időtartamra — becsült értékére 
tekintettel (bruttó  3.556.000-Ft.)  a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési 
Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)  IX.  Része szerinti beszerzési eljárás került lefolyta-
tásra.  A  Szabályzat  20.1.  pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzés-
ről, építési beruházásról, szolgáltatás megrendeléséről legalább három ajánlat bekérésével 
lehet dönteni, ezért az ajánlattételi felhívás az alábbiakban felsorolt gazdasági társaságok ré-
szére került megküldésre. 

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 
Székhely: 1081 Budapest,  Alföldi  u. 7. 
Elérhetőség: ertekesites@fkfhu  

Szurdokvölgy  Mt. 
Székhely: 
E-mail: 

2013 Pomáz, Vróci út 20. 
szurdokvoluykftegmail.com 

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 119 Budapest,  Andor utca  47-49. 3.  emelet 
Elérhetőség: officeelian.hu 

Az Ajánlattételi felhívás a felsorolt gazdasági társaságok részére hivatali kapun keresztül lett 
megküldve. Az ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, 
hogy a cégek tevékenységi körébe releváns takarítási tevékenység tartozzon.  A  felkért szerve-
zetek megfelelő referenciájú, megbízható és piacképes cégnek bizonyultak. Az  OFTEN  cégtár 
nyilvántartása szerint működésük törvényes és megfelelő. 



Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig  1  darab pályázati anyag 
érkezett Az ajánlat elbírálásának értékelése a „legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás" elve 
szerint történt. 

Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése: 

Ajánlattevő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 
(1081 Budapest  Alföldi  u. 7.)  ajánlata a formai követelményeknek megfelel.. 

Ajánlat Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 

Faltól falig takarítás 2.678.000,-Ft 3.401.060,-Ft 

II. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntése szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja, a „Faltól falig takarítás" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárás lefolytatása, az eljárás lezárása, eredmény kihirdetése, az eredményről szóló döntés meg-
hozása. 
A  pénzügyi fedezet a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet  5.1.  melléklete 
szerint, a  20810  címen biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Fővá-
ros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014.  (XI.06.) önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1:1.  pontja alapján a Költségvetési 
es  Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy. 

Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat  20.5.  pontja alapján az 
eljárást lezáró, annak eredményét megállapító döntést a Bizottság hozza meg. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 



Határozati javaslat 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi 

Bizottságának  ..../2021.  (......) számú határozata 

A  „Faltól falig takarítás" tárgyú beszerzési eljárás eredményével kapcsolatos döntés 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Úgy dönt, hogy: 
1. a „Faltól falig takarítás" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

eredményes. 
2. a „Faltól falig takarítás" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot a Fővárosi Közte-
rület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság  (1081 Budapest,  Alföldi  u. 
7.)  ajánlattevő tette, ezért ő az eljárás nyertese.  A  szolgáltatás elvégzésére irányuló elfoga-
dott ajánlati ár bruttó  3.401.060,-Ft. 

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat  2.  pontja szerinti szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1-2.  pont esetében azonnal 

3.pont esetében  2021.  szeptember  10. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest, 2021.  szeptember  1. 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: BORBÁS  GABRIELLA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: n' t 11̀;VOE-- (J ut bt---1 

JOGI KONTROLL:  DR.  KIS  VA 

ELLENÖRIZT 

DR.  VöM SZILVIA 

JEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

SÁTLY BALÁZS 

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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AJÁNLATTÉTI FELDIVÁS 

Alkalom. 

a "Faltól  fang  takarítás" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

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

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma,  e-mail  címe: 

BUDAPEST  FÓVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 
(a továbbiakban: Ajánlatkérő) 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Tel:  061-459-2567 
E-mail:  gazdalkodas@jozsefvaros.hu 

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 
Faltól falig takarítás vállalkozási szerződés 

2. Ajánlat tárgya, műszaki tartalminak leírása: 

Koncentrált takarítási szolgáltatás ("faltól-fafig takarítás") nyújtása a felsorolt 
helyszíneken és alkalmak szerint.  A  koncentrált takarítási szolgáltatás („faltól-falig takarítás") 
az alábbi elemeket tartabnazza: 

a.) A  gyalogos jtutfelületek (járdák, lépcsők) magasnyonaitst1 gözbomtvás 
felülettisztítása, szükség esetén kézi takarítás. 

b.) Speciális célgéppel,  (in.  önfeLszedővel a járdáról az úttestre kerülő szennyeződés 
felszedése, a megtisztított útfelület mosó-locsolóval feLmosása. 

c.) Illegálisan kihelyezett plakátok (vadplakát), falragaszok eltávolítása épületekről és 
építményekről. 

d.) Falfirkák  (graffiti)  eltávolítása épületekről és építményekről magasnyomású 
gözborotvás felülettisztitással. 

e.) Burkolt közutak szegélytől-szegélyig történő önfelszedö seprése és gépi mosäsa. 
f.) Hulladékgyűjtő edények tisztítása, fertötlenítése. 

„Faltól-falie szolgáltatás helyszíne is alkalmak száma 

Helyszín 
Baross  u. 

• Fiuxnei  fit  — Muzsikus cigányok parkja 1 
Muzsikus cigányok parkja— körút (Harminckettesek tere 1 

• körút (Harminckettesek tere) — Káivirt tér 1 
Népszínház utca 
Nagyfuvaros utca 
Karácsony S. utca 
SzerdattelYi utca 
Vajda Péter utca 
Orczy  tit 



Fiumei út 1 
Diószegi 1 
Rákóczi tér 1 
II.  limos  Pál päpa téi 1 

3. A  szerződés időtartama, teljesítési határidő: 
2021.  október 31-ig, a megrendelővel egyeztetett időpontokban. 

4. A  teljesítés helye 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Cinkormányzat 

5. A  szerződést biztosító mellékkötelezettségek: - 

6. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételei 
Az ajánlatkérő a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás tekintetében 
2.800.000  + ÁFA összegben határozza meg a rendelkezésre álló keretet. 
A  megvalósítás pénzügyi fedezetét az Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. 
AjánlatIcérő előleget nem biztosít 
Az ajällat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. 
A  vällalkozói díj a szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott, 
szerződésszerű S a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek a megrendelő általi 
kézhezvételét követően a Ptk.  6:130  §  (1X2)  bekezdésében foglaltak figyelembe vételével,  30 
napos fizetési határidővel átutalással kerül kiegyenlítésre. 

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 

4.  Az ajánlatok elbírátásának szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár elve szerint bírálja el. 

' 10.  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,  es  nem vehet  resit 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette,  es  a büneselekmény elkövetése az 
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 

"ftíződő 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 bünszetvezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkővetését is, 

ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetkőzi kapcsolatokban, 



hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk.  300/11.  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, bfuisegély vagy kísérlet; 

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

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  es  koncessziós eljárásban; 

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

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

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

d) tevékenységét felffiggesztette vagy akinek tevékenységét felflig,gesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban büncselelanény elkövetése az 

elmúlt három éven belül jogerős bírógági ítéletben megállapítást nyert; 
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  u  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 bännelyikében 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 megelőzésén51 és megyikadNyozásáról szóló  2007.  évi C3C<XVI. 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 Szernély vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a  kb)  alpont szerinti feltétel fennáll; 

z)  harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény 
7/K 4-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 



Igazolás módja: erecletben, az ajánlattételi felhívás  1.  számú melléklete szerinti nyilatkozat 
(cégszerű) aláírásával. 

11. Hiánypótlási lehetőség: 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja. 

állampolgárok beutazásáról  es  tartózkodásáról szóló törvény szerinti köneudvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 

12. Ajánlattételi határidő:  2021.  év augusztus hónap  19.  nap  12  óra 

13. Az ajánlat benyújtásának helye, módja: 
Az ajánlatot elektronikus úton cégkapun/hivatali kapun keresztül kell benyújtani a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józ.sefváros önkormányzata részére. Tárgyként kérem megjeleníteni: 
„Faltól  fang  takarítás". 

14. Az ajánlattétel nyelve magyar 

15. Az ajánlatok felbontisinak belye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja: 
Bontás helye:  Budapest Hydros  VIII. kerület Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási 
Ügyosztály 

Bones  időpontja:  2021.  augusztus  21 

A  szerződéskötés tervezett időpontjzt:  2021.  augusztus  27. 

'  16.  Az ajánlatok felbontásánjelenlétre jogosultak: 
Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró 
képviselőinek jelenlétét biztosítja. 

17. Az ajánlati kötötSég minimális időtartama: 
Ajánlattételi határidőtől számított  30  nap 

18. Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül 
bírálják el: 

Jelen eljárásban az ajánlatkérő tárgyalást nem folytat 

19. A  dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei: 

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. 

20. Amennyiben  a  szerződés  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 
progranunal kapcsolatos, úgy annak megjelölése: 

Tárgyi beszerzési eljárás az  EU  alapokból finanszírozott projekttel es/vagy programmal nem 
kapcsolatos. 

21e  Egyéb információk: 
a+i 

• Az ajánlat tartaHoinjegyzéket követő első 'oldalaként felolvasólap szerepeljen, 
amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz 



mellékelt mintában meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó összegben is 
meg kell adni. 

• Érvénytelen az ajánlat,  ha  az Ajánlattevő a jelen fellúvásban meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt äll. 

• Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 

o  az ajánlattételi felhívás megküldésének id6pontjánAl  60  napnál nem régebbi 
cégkivonat másolati példánya, aniennyiben a cégkivonat szerint el nem.  bírált 
módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság 
érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati példánya; 

Q az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolata. 

• Az ajánlatok összeállításával is benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terhek 

22.  Ajánlattételi felhívis megküldésinek időpontja: 

Budapest, 2021.  augusztus  





1.sz. melléklet 
Nyilatkozat 

JAM'  falig takaritris" tárgyü, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulirott társaság (ajánlattevö), 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  CA 
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  2011  évi C. törvény (a továbbiakban:  Mc.)  szerinti 
bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bánszervezetben történő elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés,, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyä.s vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a  Mit  szerinti hűtlen'k'ezelés OEvagy 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, bünsegély vagy kísérlet; 
at)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btt szerinti pénzmosás, valamint a  Bit  szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 
aj) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk szerinti emberkereskedelem, valamint a  Bit  szerinti 
kényszermunka, 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a  Bit  szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési ás 
koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; OE 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vfirrifizetési vagy társadalombiztosítási járulékűzetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását  es  az esetlegós kamatot és bírságot az ajánlat 
vagy részvételi jelentkezés benyújtásának idöponljáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást 
kapott; 
c) végelszámolás alatt äll, vonatkozásában 'esódeljáräs ehendeléséröl szóló birósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerösen 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 tevéke4ség4t felffiggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban biineselelanény elkövetése az elmúlt 
három  even  belül jogerös bírósági ítéletben megállapitást nyert; 

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 kizártál', 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 

II V 



részes államban vagy az. EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan ällamban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közjieszetzés terén, 
gb) olyan szabályozott' tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzanosás és a terrorizmus 

• finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi  LW.  törvény  3.  §  38.  tényleges 
tulajdonos pont a)-d)  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 gb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011 evi cxcy. törvény 
44 (6)  bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény  1.§ 4.  pontjära. 

Kelt 
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Telefax: 

E-mail: 

Kijelölt kapcsolattartó: 

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

Az ajánlattevő által kért 
ellenszolgáltaths összege (nettó  Ft  + 
Áfa = bruttó  Ft): 

2.sz. mellakt 

Ajánlattevö neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

Adószáma: 

Telefon 



3.  sz. melléklet 
Ajánlattételi Nyilatkozat 

Jaltól  fang  takarítás" 
gyű közbeszerzési értékhatárt  einem  érő beszerzési eljárás vonatkozásában 

, mint a  ajánlattevő (székhely: 
 (képviseleti »grim/Mullis megnevezése) az ajánlattételi 

felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 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 és 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 ajánlattevök egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése  soda. 

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

5. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az egy 
even  belüli,  2  db, bruttó  1,5  millió forint feletti, a beszerzés tartalma szerinti szoftver 
értékesítésre vagy bérletre vonatkozó referencia teljesítésének igazolására szolgáló eredeti 
dokumentumokat bemutatjuk. 

Kelt  

cégszerű aláírás 

Alulhott 



A  szerződés tárgya 

Vállalkozási szerződés 

szerződés száma:  

amely létrejött egyrészről a 
Székhely: 
Adószám: 
Cégjegyzékszám: 
Képviseli: 
Bankszámlaszám: 

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 

másrészről a Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Székhely: 1082 Budapest  VIII. kerület, Baross utca  63-67. 
Levelezési cím: •  1082  Etudapest VIII. kerület, Baross utca  63-67. 
Adószám: 15735715-2-42 
Képviseli: Pikó  Andras  polgármester 
Bankszámlaszám: 11784009-15508009 

mint megrendelö (továbbiakban: Megrendelő vagy  Budapest  Főváros kerület 
Józsefvárosi önkormányzat), 

— a továbbiakban együttesen Felek között, alulirott helyen  es  idöben az alábbi feltitelekkel. 

Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi 
szolgáltatások elvégzését jelen szerződés  3.  pontjában megjelölt terilleten. 

1.1.„Faltól-falig" takaritisi szolgáltatás 

Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére egyedi közterület tisztántartási szolgáltatást 
nyújt az alábbiakban részletezettek szerint, s azt Megrendelö a jelen szerződésben 
szabályozott feltételek szerint veszi igénybe 

Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére koncentrált takarítási szolgáltatást (»faltól-
falig történő takarítás") nyújt a  3.  pontban felsorolt helyszíneken és alkalmak szerint  A 
koncentrált takarítási szolgáltatás („faltól-falig történő takarítás") az alábbi elemeket 
tartalmazza: 

a.) A  gyalogos járófelületek (järdák, lépcsök) magasnyomású gőzborotvás 
felülettisztítása, szükség eseténkézi takatitás. 

b.) Speciális célgéppel, ún önfelszedővel a járdáról az úttestre kerülő szennyeződés 
felszedése, a megtisztított útfelület mosó-locsolóval fehnoe.is,a. 

e) Illegálisan kihelyezett plakátok (vadplakát), falragaszok eltávolítása épületekről és 
építményekről. . 



d.)  Falfirkák  (graffiti)  eltávolítása épületekről és építményekről magasnyomású 
gözlxnutvás felülettisztítással. 

e) Burkolt közutak szegélytől-szegélyig történő önfelszedő seprése és gépi mosása. 
f.)  Hulladékgyűjtő edények tisztítása, fertőtlenítése. 

1.1 A  szerződés hatálya, teljesítési ideje 

Felek megállapodása alapján jelen szerződés a Felek aláírásakor lép hatályba, s azt a Felek 
aláírástól kezdődően határozott időre kötik  2021.  október 31-ig. 

D A  teljesítés helye 

„Faltól-falig" szolgáltatás helyszíne és alkalmak száma 

Helyszín , Alkalom 
Baross  u. 

• Fiumei Út— Muzsikus cigányok paskja. 1 
• Muzsikus cigányok parkja — körút (Harminckettesek tere) 1 
• körút (Harminckettesek tere) — Kálvin tér 1 

Népszínház utca 1 
Nagyfuvaros utca 1 
Karácsony S. utca 1 
Szerdahelyi utca 1 

• Vajda  Peter  utca 1 
Orczy út 1 
Fiumei út 1 
Diószegi 1 
Rákóczi tér 1 
H. Janos Pal  papa  ter 1 

11 A  teliesítés módja 

4.1.A  teljesítés általános, valamennyi szolgáltatisra alkalmazandó szabályai 

4.1.1.  Vállalkozó az  1.  pontban részletezett szolgáltatásokat a Megtendelővel egyeztetett 
időpontban végzi. 

4.1.2  Vállalkozó az időjárás függvényében tudja megkezdeni megrendelt időpontban a 
szolgáltatást. Amennyiben a Vállalkozó előzetesen írásban nem értesíti a Megrendelőt a 
szolgáltatás késedelmés teljesítéséről, az utólagos teljesítés mellett alkalmanként  50.000 Ft, 
azaz ötvenezer forint késedelmi kötbért köteles fizetni. 

4.1.3.  Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni a helyszíneket 
Vállalkozó részre, köteles minden ehhez szükséges előkészítő intézkedést megtenni. 

Megrendelő együttműködése során fokozott figyelmet köteles fordítani az e pontban foglalt 
rendelkezések betartására. Amennyiben Vállalkozó teljesítését a helyszínen parkoló 
gépjárművek akadályozzák, Vállalkozó a  mimic&  ez esetben is teljesíti a lehetőségekhez 
képest, Megrendelő nem jogosult a teljesítés igazolását ez okból megtagadni. 

2 



4.1.4.  Vállalkozó kötelezettséget vállal  arm,  hogy a Megrendelő  final  igényelt szolgáltatásokat 
legjobb tudása  es  szakmai felkészültsége alapján  es  szakmai elvárásoknak megfelelően  es 
határidőben teljesíti. Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és 
szaktudású személyzet biztosításáért 

4.1.5.  Vállalkozó haladéktalanul köteles közölni a Megrendelövel minden olyan körülményt, 
amely jelen szerződés teljesítését, eredményét érdemben érinti, vagy befolyásolja. 

4.1.6.  Vállalkozó közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet a jelen szerződés tárgyat 
képező munkavégzés  saran  a Megrendelőnek vagy harmadik személynek neki felróhatóan 
okoz. 

4.1.7.  Vállalkozó a jelen. szerződésben foglaltakat személyesen, illetve közreműködővel 
láthatja el. 

4.1.8.  Vállalkozó  a  jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha  a  munkát maga 
végezte volna.  Ä  közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős  ',linden  olyan 
kárért  is,  amely anélkül  nein  következett volna  be. 

4.1.9.  Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni,  de  az ellenőrzés a 
Vállalkozó szerződésszerű teljesítését nem hiiiráltathatja. 

A  fizikai teljesülés műszaki .megfelelés igazoiásta jogosult személy: Sztanek Endre, 
Józsefvárosi GazilÁlkodási Központ, Vérosätmeltetesi igazgató  e-mail:  sztaneke@jgk.hu, 
Tel:  +36205214463 

LI Vállalkozói díj 

5.1.Felek megállapodása alapján  2021.  október 31-ig  13  (tizenhárom) alkalommak  fah« fahg 
takárítáeira a Vállalkozót a teljesített feladatokért , -  Ft  +  /VA  azaz 

Forint  + ÁFA) vállalkozói díj illeti meg. 

A  teljesítésigazolás kibocsátására a  Budapest  Főváros  VIE  kerület Józsefvárosi 
önkormányzat Polgármesteit Hivatal Gazdálkodási Ügyosztályának vezetöje jogosult: Borbis 
Gabriella  email: borbas.gabriéllagozsefvaros.hu. Tel:  +36  I  4592-525. 

_ea Fizetési feltételek 

6.1. Felek az  1.1.  pontokban felsorolt szolgáltatások vonatkoztában az általános forgalmi 
adóról szóló  2007.  évi CXXV11. törvény.  58  §  (1)  bekezdése szerinti határozott idejű, naptári 
hónapra szóló, utólagos elszámolásban ällapodnak meg. 
6.2.  Vállalkozó a teljesítést követően a teljesítésről számlát  Milt  ki. Az elszámolás a 
tényleges teljesítés alapján, a teljesités-igazolás alapján történik. Kizárólag a Megrendelő likel 
igazolt teljesítésről nyújthatja be Vállalkozó a számláját.  A  számlán a Gazdálkodási 
Ugyosztály hivatkozást fel kell  emend.: 



6.3.  Az  1.1.  pontokban felsorolt szolgáltatások vonatkozásában kiállított számlát 
Megrendelő a Vállalkozó -nél vezetett számú bankszfunläjära 
egyösszeghen, a számla kiállításának keltét követő  30  napon belül átutalással köteles 
teljesíteni. 

6.4;  Az  1.1.  pontokban felsorolt szolgáltatások vonatkozásában .a számla postázási címe a 
Megrendelő székhelye:  1082 Budapest  VIII. kerület, Baross utca  6347. 

6.5.  Fizetési késedelem esetén Vállalkozó  ä  Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. 
törvény (továbbiakban: Ptle.)  6.155.  §  (1)  bekezdése szerinti késedelmi kamatot, érvényesíthet 
Megrendelővel szemben. 

eld Felek együttműködése, kapcsolattartás, titoktartás  

7.1.  Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan 
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. 

7.2. A  Megrendelő által a jelen szerződésre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos 
állásfoglalásra, valamint kapcsolattartásra kijelölt .személy(ek):, 

Név: Sztanek Endre, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ, 
Városüzemeltetési igazgató 

E-mail: sztaneke®jgic.hu 
Telefon: +36 

7.3. A  Vállalkozó által a jelen szerződésre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos 
állásfoglalásra, valamint kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Név: 
E-mail: 
Telefon:  • 

7.4 Felek kapcsolattartóiban történő változás esetén  3  munkanapon belül kötelesek a 
másik Felet a  7.2-7.3.  pontban feltüntetett kapcsolattartók útján értesíteni, mely nem minősül 
a szerződés módosításának. 

7.5.  Jelen szerződés megszüntetésével vagy jogérvanyesítéssel kapcsolatos értesítés 
kizárólag tértiveveriyes, ajánlott  level  formájában törtanhet 

7.6.  Felek megállapodnak abban, hogy minden értesitéit  es  üzenetet eleaclle$esen  e-mail 
útján, másodlagosan írásban, postäri (tértivevényes ajánlott  level  formájában) továbbítanak a 
másik fél részére, kivéve,  ha  a szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik. 

7.7.  Felek megállapodnak abban,  bogy  a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a 
teljesítésük  sorb  az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez 
érteleinsierűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem 
teszi lehetővé. 

Titoktartás 



8.1. A  szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a 
másik fél mült, jelen vagy jövőbeni fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, 
szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek  es  azokat 
a felek bizalmasnak minősítenek. 

8.2. A  szerződő felek a bizalmas információk védelme érdekében kötelesek mindazokat az 
intézkedéseket megtenni, amelyek biztosítják a jogellenes hozzáférés, felhasználás, lopás, 
vagy más jogosulatlan felhasználás elleni védelmet is. 

8.3.  Nem jelenti jelen pont megsértését az,  ha  bármelyik Felet jogszabály vagy bírósági illetve 
hatósági határozat kötelezi az információ kladására. 

8.4.  Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve  anal  kapcsolatban 
tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot 
bizalmasan kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,, amely a személyes adatok biztonságát 
garantálja. 

8.5.  Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését 
a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai 
Parlament  és a Tanács  2016.  április 27.-én kiadott,  2018.  május  25.461  hatályos, a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történö védelméről is az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  (EU) 
2016/679  rendeletében (GDPR:  General Data Protection Regulation  — általános adatvédelmi 
rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az infotmációszabadságrót szóló 
2011.  évi CXII. törvényben  (Info  tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik, az adatokat a 
szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezelik, azokat (jogszabályi 
kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzés, bejelentés — különös tekintettel a jelen 
szerződésben rögzített elszámolási kötelezettségre—  ill.  bírósági eljárás kivételével) harmadik 
személy felé nem továbbítják. 

Szerződés megszűnése, megszüntetése 

9.1.  Jelen szerződés megszünik: 
- bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, 

közös megegyezkssel, 
jelen szerződés szerződésszerű teljesítésével, vagy 
bármelyik fél felmondásával, 
a hatály lejártával. 

9.2  Jelen szerződést bármelyik Fél felmondhatja indokolás nélkül, a másik Félhez intézett, 
postai úton (tértivevényes ajánlott levél formájában) eljuttatott írásbeli nyilatkozattal,  30 
napos felmondási idó figyelembevételével. 

9.3  Megrendelő jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Vállalkozó 
sírlyos szerződésszegést követ el, így különösen,  ha  ismételt írásbeli figyelmeztetés ellenére a 
vonatkozó jogszabályi előírásokat, a jelen szerződés rendelkezéseit, Megrendelő írásbeli 
utasitskait nem tartja be, és Megrendelő írásbeli felszólítását követően az ott meghatározott 



hatiridöben a jogszabályban, a jelen szetződés rendelkezésében vagy a Megrendelő írásbeli 
utasításában foglalt kötelezettségeit nem teljesíti. 

iQd Vis major, akadályközlés 

10.1. A  vis maior olyan rendkívüli körühnény, atnely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli, 
előre nem latható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható (így különösen: 
természeti katasztrófa, háború, blokád, tűz, robbanás, terrorcselekmények, üzemképességhez 
kapcsolódó váratlan helyzetek). 

10.2. A  *vis maior körülmények mentesítik Feleket a szerződés alapján fennálló kötelmeik 
teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, feltéve: hogy ezen körülmények a 
szerződés aláírását követően jönnek  litre,  illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek 
létre, ära következményerk — melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését — az 
említett időpontban még nem voltak előre láthatóak. 

103.  Annak érdekében, hogy bármely vis maior eseSnyi. fentiekkel összhangban a 
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a szerződés 
teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges 
körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell 
megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelmek teljesítése alól 
mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét.  A  fenti értesítésben meg kell jelölni 
a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. 

10.4.  Amennyiben a mentesülés indoka megszCunk, Úgy erről a tényről a  mastic  felet 
haladéktalanul értesíteni kell (irásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, 
hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények Miatt a késedelmes intéZkedéseket 
mikor foganatosítják. 

10.5. A  fentieken  rid,  nem vis major esetben, Felek kötelesek a Ptk.  6:126.  § szakaszának 
betartásával tájékoztatni egymást a szolgáltatás teljesítését akadályozó körülményről. 

' 
jfl Egyéb rendelkezések 

11.1.  Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó.  A  teljesítéssel összefüggő bármely 
feladat ellátásának nyelve a rnagyar nyelv. 

11.2.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013.  évi V. törvény és hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

11.3.  Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával lehet 
módosítani. Aszóban, vagy ráutaló magatartással tett szerzod" ésmódosítás érvénytelen. 

11.4.  Megrendelő képviselője kijelenti, hogy a Megrendelö képviseletére és a jelen szerződés 
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben 
felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik a Vállalkozó felé. 

11.5.  Felek kifejezik szandékulcat arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződés teljesítése során 
felmerült vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően 

aD 
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Képviselő: 

Budapest, 2021 

Megrendelő 
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Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 

dr. Sajtos Csilla 
jegyző 

dr. Kerekes Ferenc 
jogi irodavezető 

közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a'vitás kérdések rendezésére 
kezdeményezett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a 
rendes bírósági fórumokat választják. 

Felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg vezető tisztségviselőik vonatkozásában 
kölcsönösen kizÁtjälc jelen szerződésből, illetve annak megszegéséből eredően a vezető 
tisztségviselőik közvetett  es  következményes károkért való felelösségét, ide nem értve vezető 
tisztségviselöik szándékosan vagy büncselekménnyel okozott, illetőleg az életet, testi épséget, 
egészséget megkárosító szerződésszegésért fennall6 felelősségét 

Jelen szerződés  11  pontból éJI, amit Felek elolvasta megértették, majd mint szándékukkal  es 
ügyleti akaratuldcal mindenben megegyezöt jóvábagyólag, cégszerüen  5  példányban írták alá, 
amikből  2  példány a Vállalkozót  es 3  példány a Megrendelőt illeti meg. 
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CÍMZETT: IKT. SZÁM: DATUM: 
Budapest  Főváros VIII. kerület 2021.  augusztus  19, 
Józsefvárosi önkormányzat 
Pikó András Polgármester Úr 

ÜGYINTÉZŐ: TÁRGY: 
Budapest  VIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Szél Dánlil Egyedi árajánlat kerületi 
polgarinester@jozsefyarothu ärtékesItesl menedzser általános 

köztisztaság-javitó programra 

Tisztelt Pikó  Andras  Polgármester Úri 

Hivatkozással a Társaságunk által  2021.  augusztus  04-6n  küldött sEgyecil árajánlat kerületi általános 
köztisztaság-javrtó progmmra"  taro)  árajánlatunkra étkezett nuigkeresesakre és kérésükre a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zartkörtien Működő Nonprofit Részvéersaság (FKF Nonprofit Zrt) a  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat részére az alábbi — nem közszolgáltatás keretén belül  trident!  - 
szolgáltatásokkal összefüggő arajánJatotteszl. 

FALTOL-FALIG TAKARÍTÁS NEM_FelVAROSIFENNTARTÁSÚ UTAK VONATKOZÁSÁBAN  

Az FKF Nonprofit Zrt. új, fentiekben emeett szolgethatitsénak alábbiakban iebtelvágzése a kerületi Önkormányzat 
fenntartásában álló útszakaszok vonatkozósában. Jelen dfikalkuláció a  ;redden  firtkormányzat fenntartásában  SKI 
Útszakaszok - azaz a  48/1994.  (VIII.  10  Föv. Kgy. rendeletben nem siereptö iitszakaszok esetén faltól-fallg 
takarítására szóló kalkuláció. 

magasnyomású mosóberendezéssel a járda letisztkäsre kerül 

speciális célgéppel,  Cm.  önfelszedővel felporszivózzuk Járden5laz úttestre kerülő szennyezödést, 

a megtisztitott útfelületet seer:lens ceigéppel, úti. mosó-locso)óval felmossuk, 

ezzel párhuzamosan ettáv011básra kerüfnek a Fővárosi Önkormányzat illetékességébe tartozó 
ápitmenyekrál az Illegéilsan elhelyezett vadpiaketok  as  graffitik, 

kiürltésre kerülnek az utcán elhelyezett zöld szfnü közterületi hulladékgyüjtö edények, 

tlazIa  es  fertötlenItett hulladékgyűjtő edények kerülnek visszahelYezáSra 

A  ,,faltól-faliff takerités során a  eel  az,  bogy  a  Who*  legalaposabb módon kerüljön kitakarításra a kerük3ti 
Önkormányzat által kijelölt Fővárosi Önkormányzat által finntartott utca vagy ótszakasz. Ezen munkálatok 
megközelitöleg  5-6  órát vesznek igénybe.  A  fate:Mae ,taketilas.*Intutat a FKF Nonprofit Zrt -n, tekintettel arra, 
hogy bevonásra kerülnek ez ünkormányzati  es OM= mils  keaszelgirltatti szervei. 

A  bejárást követően,  de mkt  a munkálatok megkezdését megegSzöen  48 travel  a Fővárosi Önkormányzat 
Rendészeti igazgatósága  es  a kerületi közterület-felligyelet koitionhal elkeriti a kijelölt területet elhelyezi az adott 
ütszakaszra a magállást tiltó ideiglenas közlekedial trIblekat, hegy az utca, útszakasz várakozó gépjárművektől 
mentes legyen, tekintettel ama,  Say  a  sfeljékfatia"  *karats  sikettnek alapfeltétele az üres utca. Ezzel 
párhuzamosan az önkorrnányzat  44301 az tee/than dtöket 

A  hatályos JOaszalyoknak maglelatban a lenielekaftties ag  teal*  tigaidefteeineWhasználájénak, illetve a 
társasháznak a  *lactate.  Azonban a vidatkozási szerződés keratiten az FKF Nonprofit Zrt. elvégzi ezen 
területek talcarltását is. 
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Utca/utca szakasz 
szerződéses 

alkalmak 
száma 

nett6 összesen 

Banns  ti:: Flumei üt — Muzsikus cigányok para lx 206 000 Ft 

Baross  u.;  Muzsikus cigányok parkja — körút 
(Harminckettesek tere) ' 

. lx 206000 Ft 

Baross  u.;  körút (Harminckettesek tere) — Kálvin tér lx .  206 000 Ft 

Népszínház utca lx 206 000 Ft 
Nagyfuvaros utca lx 206 000 Ft 
Karácsony S. utca 1x 206 000 Ft 
Szerdahelyi utca lx 208 000 Ft 
Vajda  Peter  utca lx 208 000 Ft 
Orczy  tit lx 206 000 Ft 
Flumel  at lx 206 000 Ft 
Diászegi lx 206 000 Ft 

Rikóczi tér  lea  hettitrOft terület1 métette lx 206 000 Ft. 

II.  linos Pal  papa tér körül határolt területi méterre lx 206 000 Ft 

Mhttnisszesen 13x 2 en 000 Ft 

A  Idielok terület méretének szennyezettségének figgveyéberi a dg 'a kéz! takarftók számának, Illetve az 
themoraolcrnridbedttás módosításával viitozhat. . - 
*A  feltüntetett  ‚r* '82021.  el dgezabge alippin lierüttelt, felkintetásre, melyek az ÁFA-t nem tartalmazzák1 

Ajánlatunk elfosoldása  *Baton !MA* take!  magrendelésüket.  Meta,  us/SW)i kérdés esetén Mink  skives 
rendelkezésükre! 

PdLOANYSZÁM: 

MELLÉKLETEK lelekbonikus): 
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Issz. melléklet 
Nyilatkozat 

„Faitól falig takaritis" tárgyú, közbeszerzési tirtékhatirt el nem érö beszeszési eljártban 

Aleifintt )-ratjfe°31T  l̀a  tirsasig (ajánlattev6), melyet képyisch eisazeteOE-e  et;  s.ow 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, 
aki: 
Az eljárásban  nein  lehet ajimlattev8, részvételre jelentkező, alváflajkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolisiban olyan gee:1884i szereplö, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, e a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős  Wittig;  Ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesiüt: 
ca)  a Büntető Törvénykönyvtől szóló  1978  évi  IV.  törvény (a továbbiakbare  1978.  évi  IV.  törvéle), 
illetve a Büntető Törvetykönyvról szóló  2012.  évi C törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 
bűnszervezetben részvétel, icksértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény sztainti vesztegetés, beiblyhets1 faeces:16s, befolyás vásárlise, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárhisa nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a B.Sc. XXVII. fejezetében ine8batáreZen konn.Peida 
büncselekményelc, valamint a  Bit  szerinti hűtlen kezelés Vagy  /wee kezeles: 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törVere.akárnii.kb1ta6lleet00  Peelle,  einópai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a  Bit költságetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a  let  azerinii tenereseklmailny, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti  Permeate,  valamint a  et  szerinti terrorizmus 
finanszírázása; 
«0  az  1978.  évi  117.  törvény, illetve a Bür. szerinti Cinleetitereskedelem, valamint a  Bit  szerinti 
kényszennunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a  /Mk.  szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós ebärksban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhnz hasonló 
bűncselekmény; 
b)  egy évnél régebben lejért adó-, viimfizetési vagy társadalombiztosítási járulékftzetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozásit és az esetleges kamatot  4s  bírságot az ajánlat 
vagy részvételi jelentkezés benyűjtásfinalt időpontjáig nise.fizette vagy ezek megfizetésére halesztist 
kapott 

vigelszítmolás alatt  all,  vonatkonislban csödeljänis elrendeléstől szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási ellaristjogerösen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy *aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét .felffiggesztették; 
e) gazdasági, illetve snlonai tevélgenysigóvel bpcsólatban büncselektnény elkövetése az eknűlt 
három éven belül jogerlis bírósági Itéletben ttlegállaPítást nYert 

esetében atajánlatkérö bizonyítani tudja, hogy az dott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyarnatät, vagy olyan bimlitise információt kisérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztositima számára a beszerzési ellimisban, vegyOE korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták,  6s  a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az 
érintett beeverzési eljärds lezétplásától UfirrifetheirOM évig; 
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul 
ga) nem az Európai  tinier,  az Európai Gaulasági Térség vagy  A  Gazdasági Együttműködési  es 
Fejleszei Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban 



aláírás 

Piliöszáros Janos 
strat tar vezérigazgató-helyeties 

részei államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok és területek 
brirmelyilceben vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletöséggel, 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 
finanszfrozása rnegelözéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  3&  tényleges 
tulajdonos pont a)-d)  alpontjá szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
gc) a gazdasági szereplöben közvetetten vagy közvetlentil több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jog' személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

Nyilatkozom, hogy az ältaliun képviselt szervezet az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény 
41J(6)  bekezdése szerint átlátható szervezetnek minösül, figyelemmel a törvény  1.§ 4.  pontjára. 

Keit: '2"4. °if  lb  



tsz. melléklet 
Nyilatkozat 

,,Falt61  Wig  takaribis" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulirottre  1-FAunt";`Tr társasig (ajánlattev8), melyet képvisel:  Pin  go"  

at  alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem Atinate  fenn velem / velünk szenaten az alábbi kizáró olcolc, mely szerint nem lehet ájánlattevli, 
alci: 
Az eljárásban nem lebet. tljánktevő, reztaltelre jelentkező,' alvállalkozó, is nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában tan gazdasági szeplő, aki 
a)  at  alábbi bűncselekmények valamelyiket elkövette, és II büncselekrnérty. elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős biros/el fteletben megállopftást nyert, amíg a btintetett előtilethez fűtödö hátrányok aI61 
nem mtmtesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvei szóló  1978.  évi  IV.  törVerty (a toviibbiakban:  1978.  évi  IV.  törvény): 
illetve a Büntető Törveiellnyvről si616  201/  évi C  teeny  (a továbblakbam Btk.) .szerinti 
bemszervezetben részvétel; ideértve a büncselekgne bÜttrikervezetben törtériö elköVetését is; 
ab)  at 1978.  évi  IV, *very  Matti vésztegetés, befályiásal üzericedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi käpCSÓlatákban, befolyaS ZiáSárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, Illetve a Be XXVII. fejezelfben meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a  B&  szerinti hűtlen kezelés vagy hanyagkezelés, • 
ac) at 1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési  melds,  európai közösségei Pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk szerinti költségsietesí rzalát 
ad)  az  1978.  évi  W.  törvény, illetve a Btk szerinti tentreselekménY, váleminr ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagykistkleti 
ae) az  1978. Eli IV,  törvény, illetve a Btk  amine  pénzujosis, OEMIantint aBtE sZerinti terrorizmus 
tinanszírázása 
a,0  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve 'a Btk.  =tint(  Miberkereskedelem, valamint a Ilt szerinti 
keeszermunka 
ag)  at 1978.  övi  IV.  törvény, illetve a Btic szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési  es 
koncessziós eljárásban; 

ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szeinti,  at 4)-g)  pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény, 
b) egy évnél régebben le,jázt odor., vámfizetési vagy thrsadalonibiztositiii járulékfizetési 
kötelezettségének  nazi  tett eleget, kiveva  ha  tartozásit  Es  az esetleges kamatot  es  bírságot  at  ajánlat 
vagy részvételi jelentkezés benyűjtásánalc időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztfist 
kePertl 
c) végelszámolás alatt MI, vonatkozásában csődleuipis elrendelesköl szóló blrósági végzest 
közzétettek, az  dime  indított felszámolási eljánistjogerösen elrendeltekhvagy  ha  á gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van fólyamatban, 'vagy aki szardlyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 
d)tevékenységet felMggesztette vagy akinek tevékenységét  felfüggesztette 
e) gart  sági, illetve szakmai tevékenységével Icapcsolalban bűncselekmény elkövetése az elmidt 
három éven belül jogerős bfrósági IttlelleninegállaPilásteer4 

esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja hagy az adott elifirásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő &hued/me/41i folyarnatit, vagy olyan bizalma inforrnációt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana szárnini  .4 *zoned  eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljNásból ebből  42  okból kizárták, és a kizárta tekintetebenjogorvoslatra nem került sor  at 
érintett beszerzési eljárás lezártzlásitől szkniintt  három él$8.1 
g) tekintetében a kővetkező feltételek valamelyike megvalósul 
ga) nem az Európai Unió,  at  Európai Gazdasági  Tess  vagy e Gazdasági Együttműködési És 
Fejlesztési•Szervezet tagállamában, a Kertskedehni Vilelgszervezet közbesimzési megillapodásban 



Yee!, 9s a ba 
ztasagi iga7r.;7116 

részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében  =Men  tengerentúli országok és területek 
Iniumelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerilléséről szóló egyezinénye van, vagy amellyel  we  Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közheezenes terén, 
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a penzmosits  6s  a terrorizmus 
finanazironisa megelözéséről és megakaditlyoziairől szóló  20.17.  évi LflL törvény  3.  §  38.  tényleges 

ildaidonos Pont a)-cl) ntjá szerinti tényeges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenill több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkép es  szervezet, 
amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

Nyilatkozom, hovi  we  általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény 
41.§ (6)  bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, Egyelemmel a törvény  1.§ 4.  pontjára. 

Kelt:  229  2.-°•14  c'e•  3 . 



3.  sz. melléklet 
Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Faltól falig takarítás" 
tárgyú közbeszerzési értékhatart el nem érő beszerzési eljárt vonatkozásában 

Alarm  7-i€Satc02-0.3  3fq mint  a:FIC4-  NiztA eirr  ajánlattevő (szákbely:  j 114  19 ) 
AeL-rd  Lt  Í  Ik . •  )(Jr'  t ea (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 ajánlatimktian, ami ellentétben van 
ajánlattiteli felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bännely feltételével, 

• akkor az ajánlatunk árvénytelen. . 

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

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

4. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az gjánlattiteli felhívásban, annak mellékleteiben rögzített 
szolgáltatás-t ajánlatban meghatározott díjért szerződ' isszerően teljesítjük. 

5. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyextes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az egy 
even  belüli,  2  db, bruttó  1,5  millió forint feletti, a beszerzés tartalma szerinti szoftver 
értékesitésre vagy bérletre vonatkozó referencia teljesítésinek igazolására szolgáló eredeti 
dokumentumokat bemutatjuk. 

• 
Kee 75?:i  aoar  os.  43. 

eégsierti aláírás 
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3.  sz. melléklet 
Ajánlattéten Nyilatkozat 

„Faltól falig takaritals" 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem étő beszerzési eljárás vonatkozMában 

Alulirott 1-10'w-CoPy  esPrit" , mint aqie aitn  ajánlattevő (székhely: kaa 
j=i4•44:  ten  ("a- (képviseleti jogkörhüulzis megnevezése) az ajánlattételi 

felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leas  gondos áttekintése  Man 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

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

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük,  bogy  amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesutjuk 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 biszerzAi eljárás,  sera  az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az azinak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. 

4. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kertilünk, a 
szerződést megkötik, továbbá az ajánlattételi feadvisban, annak mellékleteiben rögzített 
szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjárt szerződésszerűen teljesítjük. 

5. Kijelentjük, hogy amennyiben, inint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az egy 
even  belüli,  2  db, bruttó  1,5  rnillió  forint feletti, a beszerzés tartalma szerinti szoftver 
értékesítésre vagy bérletre vonatkozó  referenda  teljesitésének igazolására szolgáló eredeti . • 
dokumentumokat bemutatjuk. 
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Tiszai Árpád 

ügyosztályvezető 
Költségvetési és Pénzügyi 

ügyosztály 
Előkészítő, Bizottság 

tagja 
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Mammon  ,,árs 
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Előkészítő Bizottság 

tagja 

Jegyzőkönyv 

A  „Faltól falig takarítás" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 
3  ajánlattevő kapott ajánlattételi felhívást: ' 

• Fővárosi Közterület-fenntartó Zärtkönlen Működő Nonprofit Részvénytársaság 
• Szurdokvölgy Korlátolt Felelösségü Társaság 
• ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlatolt Felelősségű Társasóg 

Az ajánlattételi felhívásra  1  ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
• 

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság. 
Székhely:  1081 Budapest,  Alföldi  u. 7. 

A  Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 
(1081 Budapest,  Alfoldi  u. 7.)  ajánlattevő pályázati anyaga  2.678.000 Ft  + Áfa/hó, tehát 
bruttó  3.401.060,-Ft  ajánlati árat tartalmazott. 

A  Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasig 
ajánlata tartalmi és formai szempontból az ajánlattételi felhivásnak megfelelő. 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont a legalacsonyabb ár elve. 

Fentiek alapján az Előkés,zitő Bizottság a „Faltól falig takarítás" tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás tekintetében a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zártkörűen Müködö Nonprofit Részvénytársaság érvényes (formai és 'tartalmi szempontból 
egyaránt megfelelő) pályázatát jávasolja nyertes ajánlatnak. 

FA  1082 Budapest,  Baross  u. 63767. 459-2100 
www.jozsefvaros.hu 





Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel. 

Borbás.eabriellä Tiszai Árpád 

ei 

Marjánovi 

Borrriim J.EGYZÓIONYV 

Készült:  Budapest  Főváros  Viii.  kerület Józsefvárosi önkormányzat Ajánlatkérőnek a 

"Faltól falig takarítás" 

eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  II. emelet  216.  sz. helyiségében 
megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2021.  augusztus  25. 12:00  óra 

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: Tiszai Árpád ügyosztályvezető 

Költségvetési és Pénzügyi ügyosztály 

Bortais  Gabriella  ügyosztályvezető 
Gaidülkodási ügyosztály 

Marjánovity  Anna  pályázati referens 

Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda ' 

Ajánlattevő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörüen Működő Nonprofit Reszvénytársaság  (1081 
Budapest,  Alföldi  u. 7.)  ajánlata elektronikusan érkezett be. 





Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a 

”Faltól  Wig  iakarittis" 

eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  II. emelet  216.  sz. 
helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2021.  augusztus  25. 12.00  óra 

Tiszai Árpád 

Borbäs Gabriella 

Marjánovity Anna 

Költségvetest éseniagYi 
ügyosztály 

ügyosztályvezető 
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