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ELŐ TERJESZTÉS 
A  Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottság  2021.  október  4-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése 
és díszkivilágítása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Borbás  Gabriella  ügyosztályvezető 
Készítette: Gaál Krisztián ügyintéző - 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 1.  ajánlattételi felhívás, 

2.árajánlat, 
3. értékelő jegyzőkönyv, 
4.vállalkozási szerződés tervezet 

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület az  5/2021. (11.25.)  önkormányzati rendelet  5.1  mellékletében fedezetet 
biztosított Józsefváros karácsonyi feldíszítésére  es  díszkivilágítására. 

A  Gazdálkodási Ügyosztály — a becsült értékre tekintettel, melynek összege  14.700.000 Ft  + 
ÁFA közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásra irányuló ajánlattételi felhívást 
(1.  melléklet) állított össze, amely ügyfélkapun keresztül  2021.  szeptember  17.  napján 
megküldésre került az alábbi ajánlattételre felkért szervezeteknek. 

Az ajánlattételre felkért szervezetek: 

KATAZOL Kereske-
delmi  es  Szolgáltató 
KR 

7400 Kaposvár Zárda  u. 21. info@titkarsag.com 

Best-Vill.  2000 KR 1222 Budapest Fonó  u. 2-6. bestvill@bestvill.hu 

HUNILUX  KW 1097 Budapest Vaskapu  u 43-45. hunilux@hunilux.hu 

BDK Kft. 1203 Budapest 
Csepeli átjáró 1-

 

3. bdk@bdk.hu 

MK  Hungaria  Kt 9423 Ágfalva Baracsi út  77. info@mk-illumination.hu 

Blachere  Illumination 
Hungary  KR  

2142 Nagytarcsa 
Csonka János út 

4. K  épület 
info@blachere.hu 

Az ajánlatok benyújtásának határideje  2021.  szeptember  27.  napja  10  óra volt. 

Az ajánlattételi határidőn belül csakúgy, mint az elmúlt három évben egyedül a KATAZOL 
Kereskedelmi és Szolgáltató  KW  (székhely:  7400  Kaposvár, Zárda  u. 21.,  adószám: 
11465795-2-14,  cégjegyzékszám:  14-09-314754)  nyújtott be ajánlatot  (2.  mellékletben). 

ÉRKEZETT 
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A  Hivatal a benyújtott ajánlatot megvizsgálta és megállapította, hogy az ajánlattételi felhívás-
ban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelel, így hiánypótlás szükségessége nem 
merült fel  (3.  melléklet). 

Az érvényes ajánlatot adó KATAZOL Kft. ajánlati ára nettó  14.447.800,- Ft,  azaz nettó 
tizennégymillió-négyszáznegyvenhétezer-nyolcszáz forint. 

A  fentiek alapján javaslom a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi 
feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
érvényesnek és eredményesnek minősítését. Javaslom továbbá a KATAZOL Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft., mint érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő nyertesnek nyilvánítását,  es  a 
Kft-vel a vállalkozási szerződés  (4.  melléklet) megkötését. 

II. A  beterjesztés indoka 

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

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a „Vállalkozási 
szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú beszerzési 
eljárás eredményének megállapítása. 

A  nyertes ajánlat ajánlati ára szerint Józsefváros karácsonyi feldíszítésének és 
díszkivilágításának teljes költsége  14.447.800,-Ft  +  27%  ÁFA, azaz bruttó  18.348.706,-Ft. A 
pénzügyi fedezet a  20810-05  címen biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Bizottság döntése a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014.  (XL06.) önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  1.1.1.  pontján alapul. 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  13.  § 
(1)  bekezdésének  2.  pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a közvilágításról 
való gondoskodás. 

Ugyanezen törvény  111.  §  (2)  bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának 
alapja az eves költségvetése, amelyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott 
kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. 

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 



Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete Költ-

 

ségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

/2021.  (X.  04.)  sz. határozata 

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítá-
sa" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének meg-

 

állapításáról 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

1.  megállapítja, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi 
• feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárás eredményes; 

2. megállapítja, hogy a határozat  1.  pontjában megjelölt beszerzési eljárás nyertese a 
KATAZOL Kereskedelmi  es  Szolgáltató  K.  (székhely:  7400  Kaposvár, Zárda  u. 21., 
adószám:  11465795-2-14,  cégjegyzékszám:  14-09-314754); 
Az elfogadott ajánlan ár:  14 447 800 Ft  +  27%  ÁFA, azaz bruttó  18 348 706 Ft; 

3. a határozat  2.  pontja alapján felkéri a polgármestert az előterjesztés  4.  melléklete szerinti 
vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  3.  pont esetében:  2021.  október  20. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgaz-
dálkodási iroda 

Budapest, 2021.  szeptember  27. 

Borbás  Gabriella 
ügyosztályvezető 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

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

1. Az ajánlatkérő neve, címe: 
BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

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

2. Az ajánlatkérő által a megrendeléshez rendelt elnevezés: 
Ajánlattevő feladata vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és 
díszkivilágítása az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képező Műszaki leírás szerint. 

3. A  szerződés időtartama: 
Teljesítés időtartama:  2021.  november  01. -2022.  január  31. 

4. A  szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Késedelmi kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  0,5%-a/naptári 
nap.  A  maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  7,5%-a. A 
kötbér maximumának elérésekor  (15  nap késedelem esetén) Megrendelő jogosult a 
szerződéstől elállni. 
Meghiúsulási kötbér:  A  nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,  ha 
olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási kötbér 
mértéke a felolvasólapon rögzített és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 
20%-a. 
A  Ptk.  6:186.  §  (1)  bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az 
esetre,  ha  olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

5. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
Ajánlatkérő a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás tekintetében 14.700.000,-

 

Ft+ÁFA összegben határozza meg a rendelkezésre álló fedezetet. 

Megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. 

A  vállalkozói díj a szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott, 
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek a Megrendelő általi 
kézhezvételét követően, a Ptk.  6:130.  §  (1)-(2)  bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, 
30  napos fizetési határidővel átutalással kerül kiegyenlítésre. 

Ajánlatkérő részszámlázást biztosít: 

Ajánlattevő egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. 

A  részszámla benyújtásának időpontja a  Horvath Mihaly  téren kihelyezendő nagy fenyőfa fel-
díszítését követő napjától az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában.  A 
részszámla összege a nettó vállalkozói díj  70%-a.  Végszámla benyújtására a szerződésszerűen 
igazolt teljesítést követően jogosult nyertes ajánlattevő.  A  végszámla mértéke a teljes nettó 
vállalkozói díj  30%-a. A  kifizetések módja átutalással,  30  napon belül. 



Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban  (2013.  évi V. törvény) meghatározott  6:155. 
§ ( I ) szerinti mértékű, is a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 

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

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

8. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár szempontja szerint értékeli. 

9. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 
Kizáró okok: 

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fen-
náll: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, és nem vehet  resit  alkalmasság igazolásában olyan gaz-
dasági szereplő, aki 

a) a) köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA) nem szerepel, 
b) az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint nem minő-

sül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény  1.  §  4.  pontjára. 

Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete szerinti nyilatkozat 
cégszerű aláírásával. 

Az alkalmassági követelmények: 

Az ajánlattevők pénzügyi-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 füg-
gően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben 
ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Ha  az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előirt 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 követel-
mény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilat-
kozattal 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 tá-
jékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód he-
lyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

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

 

gítási tevékenységhez kapcsolódóan összesen minimum nettó  15  millió forint teljes árbevétellel. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
M.1  Ajánlattevő csatolja az előző két év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését — lega-
lább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fel, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgál-
tatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével — tartal-
mazó, általa aláírt nyilatkozatát. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 
M.1  Alkalmatlan az ajánlattevő,  ha  nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésé-

 

nek időpontjától visszafelé számított három évben  (36  hónapban) szerződésszerűen teljesített, 
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•  díszítő világítás és/vagy közterületi díszkivilágítást tartalmazó szolgáltatási referenciával, ahol a 
felszerelt és üzemeltetett diszkivilágítási elemek darabszáma legalább  1000  db volt. 
Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás  4.  számú melléklete szerinti referencia nyilatkozat 
cégszerű aláírásával. 

10. Ajánlattételi határidő: 2021.  szeptember  27. 10  óra 

11. Az ajánlat benyújtásának 
Az ajánlatot elektronikus úton eégkapun/hivatali kapun keresztül kell benyújtani a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefváros Onkonnányzata Gazdálkodási Ügyosztály részére. Tárgyként 
kérem megjeleníteni: "Karácsonyi díszvilágítás" 

12. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

13. A  szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményét megállapító bizottsági döntést 
követően.  (Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási 
Ügyosztály  HI  emelet  315.  sz. helyiség  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

14. Hiánypótlási lehetőség 
Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehe-
tőségét I alkalommal, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilat-
kozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítás kérését. 
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó ada-
tokat, valamint indokolást írásban kéri és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írás-
ban értesíti,  ha  az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul ala-
csony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely 
önállóan értékelésre kerül. 

15. Az aj 'ánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított  30 
nap. 

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

17. A  dokumentáció rendelkezésre bocsátásinak módja, határideje, beszerzési helye és pénz-

 

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

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

19. Egyéb információk: 
a) Az ajánlat első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az értékelés alá 
kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában meghatározottak szerint. Az 
ajánlati árat nettó  Ft  + ÁFA összegben kell megadni. 

b) Ervénytelen az ajánlat,  ha 

- az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt 

- az ajánlatkérő által az  5.  pontban meghatározott összegtől magasabb ajánlati árat tesz. 

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

d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell  82  ajánlattevő alábbi iratait: 



Pike, And 
polgárines 

- amennyiben  a  cégkivonat szerint  el  nem bírált módosítás  van  folyamatban, az esetleges 
változásbejegyzési kérelem  a  cégbíróság érkeztetti bélyegzőjével ellátott másolati p61-
dánya; 

egyéni vállalkozó esetében  a  vállalkozói igazolvány másolata; 

- az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy cím-
mintájának másolata; 

amennyiben Ajánlattevő nem szerepel  a  KOMA adatbázisban, igazolás  a  NAV-tól 
hogy  nines  köztartozása; 

e)  Az  ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az aján-
lattevöt terheli. 

Amennyiben valamely igazolás yagy nyilátkozat  nm  magyar nyelven kerül benyújtásra a-
gyar nyelvű fordítása  is  esatolandó. 

Ajánlattételi felhívás megküldésének  es a  vrevw.jozsefvaros.hu honlapon történd megjelenteté-

 

sének időpontja:2021  

Budapest, 2020.  szeptember.  15. 



I. sz. melléklet 

Felolvasólap 

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

Adószáma: 

 

Telefon: 

 

Telefax: 

 

E-mail: 

 

Kijelölt kapcsolattartó: 

 

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

 

Nettó ajánlati ár összesen  (HUF) ,-Ft + AEA 

  

[Keltezés] 

[cégszerű aláírás] 



2.  sz. melléklet 
Nyilatkozat 

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és diszkivilágítása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattételi nyilatkozat 

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: 

L Kijelentem, hogy a köztartozásmentes adetzói adatbázisban (KOMA) szerepelünk. 
2. Kijelentem, hogy az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint 

átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény  1.§ 4.  pontjára minősülünk. 
3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van ajánlattéte-

li felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk ér-
vénytelen. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak ben-
nünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, annak 
mellékleteiben  es  az ajánlatunkban lefektetettek szerint, az ajánlatunkban meghatározott díj elle-

 

nében. • 

5. 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 beszer-
zési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése  small 

Kelt:  

cégszerű aláírás 



3.  sz. melléklet 

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

1. A  díszvilá_gítási eszközök kihelyezésének körülményei 

A  díszvilágitási eszközök kihelyezésének dátuma: legkésőbb  2021.  november  28.  va-
sárnapig (kivétel a kerület karácsonyfáinak kihelyezése) 

Adventi koszorúk kihelyezésének körülményei 
A  2db  aluminium  vázú adventi koszorú (a nagyobb belső átmérője 170cm; külső átmérője 
250cm; a kisebb belső átmérője 100cm; külső átmérője 150cm) a  1084 Budapest,  Déri 
Miksa  u 6  szám alatti raktárban található.  A  nagyobbik koszorú elektromos gyertyákkal 
van szerelve  es  a Mikszáth Kálmán téren lévő szökőkútra kell elhelyezni; a kisebbik ko-
szorú hagyományos viaszgyertyákkal van szerelve,es a Teleki téri pódium színpad közelé-
ben kell elhelyezni. 
Feladatok a nagyobb adventi koszorúval kapcsolatban: a koszorú ellenőrzése (a megrongá-
lódott elemek kicserélése), alkalmi feldíszítése, az első gyertya iirinepélyes felkapcsolása 
advent első vasárnapjára  2021.  november 28-án, ezt követően az adventi vasárnapokon 
egy—egy gyertya ünnepélyes keretek közötti felkapcsolása (vasárnaponként,  de  a pontos 
időpont meghatározása később). 

Betlehemi iászolok (2db) kihelyezése  
A  jászolok paraméteri:  2,8  m széles  1,7  m magas  es 1,6 in  mély tömör fából készült biz-

 

tonsági üveggel ellátott. 
Kihelyezés helyszínei. Lőrinc pap  ter es  a  Horvath  Mihály  ter 

A  kerület karácsonyfáinak feldiszítése  
Budapest,  VIII. kerület Horváth Mihály téri Pázmány Péter szobor előtt kialakított 
helyen  1  db — a pályáztató által biztosított  —12-14  m magas fenyőfa felállítása és feldí-
szítése, esti díszkivilágítása, 
Műszaki tartalom: 
Az ajánlatkérő által biztosított fenyőfa felállítása, beemelése legkésőbb  2021.  december 
14-ig a Horváth Mihály téren, a Pázmány Péter szobor előtt kialakított faverembe, majd a 
fa feldíszítése, díszlcivilágítás felszerelése.  2022.  január 20-ig a fa lebontása, feldarabolása 
(ezt követően a faanyag hasznosításáról a pályáztató gondoskodik). 
Egyéb helyszínek ahol  1-1  db  4-5  méteres fenyőfát kell elhelyezni: 

• Lőrinc pap  ter  (fényfüzérrel feldíszítve); 
• Teleki tér (fényfüzér nélkül); 
• Golgota tér; (fényfüzérrel feldíszítve) 
• Kálvária tér; (fényfüzérrel feldíszítve) 
• Mátyás  ter.  (fényfüzérrel feldíszítve) 
• Bláthy Ottó utca végén lévő tér Vajda Péter utcánál (fényfüzérrel feldíszítve) 
• Tbzi tér (fényfüzér nélkül) 
• Tisztes utca környékén (fényfüzér nélkül) 

2.  Új díszkivilágítási elemek beszerzése, melyek a megrendelő Önkormányzat tulajdo-
nába kerülnek át 

• 100  db  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldh-
tő, kültéri fényfüzér 

• 8  db  4-5  méteres fenyőfa 
• 2  db karácsonyfa talp 



3.  Vállalkozó által az üzemelési időszakra, használatra — ldzárólag a díszvilágítás idejére 
— biztosítandó anyagok, amik a Vállalkozó tulajdonában maradnak 

• 4.4 km  NFA 2x25-ös légkábel (az egyes díszítési helyszínek ellátásához és a bekötés-
hez szükséges) 

• 6  db elektromos szekrény 
• 400  db Ensto szigetelésátszúró vagy vele egyenértékű csatlakozó 

4.  Vállalkozó által — a saját körében felmerülő dologi is anyagi költségeken túl — térí-
tendő költségek 

• ELMIa-felé: elektromos energia/áramfelhasználás díja, 
• BDK-felé: munkavédelmi oktatás díja, oszlopbérleti díj, 
• területfoglalással, engedélyezéssel kapcsolatban felmerülő költségek 

5.  Vállalkozó kötelezettsége 
• építési napló vezetése, 
• felelős műszaki vezetés, 
• együttműködés Megrendelő műszaki ellenőrével, 
• műszaki dokumentáció összeállítása, ami tartalmazza különösen a megvalósulási 

tervet, a felhasznált anyagok műbizonylatait, mérési jegyzőkönyvet, FMV-
nyilatkozatot, kivitelezői megfelelőségi nyilatkozatot, 

• a meglévő díszvilágítási elemek felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, pótlása, 
helyszínre szállítása a  1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 6.  szám alatti raktárból, 

• az elemek felszerelése, beüzemelése, üzemelés közbeni ellenőrzése,  24  órás karban-
tartási ügyelet biztosítása, a hibák kijavítása, hibás elemek pótlása, az eszközök 
2022.  január 6-án éjfélkor történő kikapcsolása és az időjárástól ftiggően  2022.  ja-
nuár végéig leszerelése, a  1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 6.  szám alatti raktárba 
visszaszállítása, 

• az átadás-átvétel során tételes hibajegyzék és a következő idényre vonatkozó kar-
bantartási, pótlási javaslatok dokumentálása, kiíró részére történő átadása. 

6.  Díszvilágítási elemek felszerelési helyszinei 

József körút (a Blaha Lujza tér és Üllői út közötti szakaszán): 
— kandeláberekre díszítő világítás  (79  db motívum elhelyezése), 
— fákra:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, 

toldható, kültéri fényfűzérből  876  db-ot 

D  A  Reviczky utca: 
parti fény  (600  m) elhelyezése a fákra az utca fölött 

• Szabó Ervin tér: 
— parti fény  (300  m) elhelyezése a fákra az utca fölött, 

• Mikszáth Kálmán tér: • 
— fákra (6db):  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, 

toldható, kültéri fényfüzérből  40  db-ot (a fényfűzérek fákra történő kihelyezése); 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése, 
— nagy adventi koszorú elhelyezése a téren lévő szökőkútra, dekorációval ellátva. 



• Horváth Mihály tér: 
— nagy fenyőfa  (12-14  méteres) fénydísszel  es  a kiíró által biztosított egyéb díszekkel 

történő felszerelése: 
>  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  80 LED  +  20 flash LED,  <  10 W,  meleg 

fehér, toldható, kültéri fényezérből  40  db-ot 
— a  ter  díszburkolat felöli fáinak feldíszítése  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles, 

100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényftizérből  308  db-ot, 
— betlehemi jászol kihelyezése, melyre  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 

LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzérből  1  db felszerelése, 
— Áldott és Békés Karácsonyt" feliratú átfeszítés kandeláberekre 

> Baross utca (József körút és Orczy tér közötti szakasza) 
— kandeláberekre díszítő világítás  (82  db motívum elhelyezése), 
— fákra:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldha-

tó, kültéri fényftlzérből  402  db-ot 
— a József körúti kereszteződésében „Áldott és  Bikes  Karácsonyt" feliratú átfeszítés 

kandeláberekre, 
— az Önkormányzat épületénél (Baross  u. 63-67.) 18  méteres fényfüggöny kihelye-

zése 

> Kálvária tér 
— A  Baross utcát övező fákra:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 

W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzérből  830  db-ot, (kizárólag a Baross utcá-
ról, a díszítéshez szükséges  dams  járművel elérhető fákat kell díszíteni) 

— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése (fényfüzérrel történő feldíszítése) 

> Teleki tér: 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése, 
— a  Bauer  Sándor utca és a Népszínház utcai torkolatnál „Áldott és Békés Kará-

 

csonyt" feliratú átfeszítés kandeláberekre, 
—  4  db fára:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10  W, meleg fehér, 

toldható, kültéri fényfüzérből  40  db-ot 
— kisméretű advent! koszorú elhelyezése, dekorációval ellátva 

• Mátyás 
— kandeláberekre:  10  db  Cassiopeia Pole  típusú motívum elhelyezése, 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése (fényfüzérrel történő feldíszítése) 

• Lőrinc pap tér 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése (fényflizérrel történő feldíszítése) 
— betlehemi jászol kihelyezése, melyre  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 

LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzérből  1  db felszerelése 

• Golgota tér 
1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése (fényflizérrel történő feldíszítése) 

• Bláthy Ottó utca végén lévó" tér Vajda Péter utcánál 
1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése (fényfüzérrel történő feldíszítése) 

9 



Tbiliszi fér 
1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése 

Tisztes utca 
1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése 

Me  lévő karácsonyi díszvilágítási elemek, kellékek felsorolása 
Megnevezés mennyiség 

LED-fényfűzér, melegfehér,  10 in, 100 LED, 80/20 flashing 40  db 
LED-fényfűzer, melegfehér.  10  m,  100 LED 2803  db 
Ensto szigetelésátszúró 340  db 

parti fény 
900  m  (9  db) + 

Odb sérült  (100  m) 
parti fényhez használt izzó 950  db 
egyedi izzós dupla soros motívum (elhelyezés: József körúton 
és Baross utcában kandeláberekre (csillag motívum) 

168  db 

szerelvények a motívumok oszlopra való rögzítéséhez (és a 
csillaghoz felszerelő készletoszlopokon van) 

oszlopokon 

„Áldott és Békés Karácsonyt" feliratú átfeszítés kandeláberekre 3  db 

 

1  db 18  m  x 1,5  m fényfüggöny Polgármesteri Hivatal erkélyére 
való 
Cassiopeia Pole  típusú motívum elhelyezés a Mátyás téren kan-
deláberen (felfelé emelkedő ív, tetején csillag motívumok) 

10  db ledes 

Karácsonyfa talp 6  db 
Adventi koszorú nagy (belső átmérője  170 cm;  külső átmérője 
250 cm) 

1  db 

Adventi koszorú kicsi (belső átmérője  100 cm;  külső átmérője 
150cm) , 

ldb 

Betlehemi jászol 2  db 
Betlehemi figurák  (11  db) 2  készlet 



4.  sz. melléklet 

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Referencia nyilatkozat 

, mint a  ajánlattevő (székhely: 
(képviseleti jogkörbitulus megnevezése) cégünk nevében is 

kéPviseletében eljárva nyilatkozom, hogy társaságunk az alábbi referenciákat teljesítette: 

A  megrendelő neve, székhelye A  szerződés tárgya 

A  teljesítés ideje 
(kezdő és befeje- 

zö időpont 
lév/hónapinapp: 

előírásoknak és
 

Nyilatkozat, 
hogy  bogy  a 
teljesítés az 

a szerződésnek 
megfelelően 

történt-e 
(igen/nem) 

                    

Kelt: 2021.  év hónap napján 

cégszerű aláírás 

Alulírott 
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Kaposvár,  2021.  szeptember  26. *4*%, te e 

I. .sz. melléklet 

Felolvasólap 

»Vállalkozási szerződés keretében Jónsehiros karácsonyi fddiszilése S diszkivaigitaisa" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem dri5 beszerzési eljárásban 

Ajánlanev6 neve: i KATAZOL Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 7400  Kaposvár,  Veda u. 21. 

Adószáma: 11465795-2-14 

Telefon: 

 

Telefax: 
— 

E-mail: 
infelilisniteoM 

Kijelölt kapcsolattartó: Csall6 Zsolt 

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

Nett()  ajánlati  är  összesen  (HUF) 14.447.800.,-Ft  + ÁFA 
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Px TA k 

KATAZOL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Cégjegyzékszám 
,  1409-314754 
Adószám 
11465795-2-14 
Székhely 
7400  Kaposvár, Zárda utca  21.  Térkére 

KATAZOL 
7400  Kaposvár, Zárda utca  21.  cjisit  14-09-314754  adászám:  11465795-2-14 

• Tárolt cégkivonat 

A  Cg.14-09-314754 cégjegyzékszámú KATAZOL Kereskedelmi ás Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  (7400  Kaposvár, Zárda utca  21.)  cég  2021.  július  11.  napján hatályos 
adatai a következők: 

17(-git' -,  

1. Általános adatok 
Cégjegyzékszám:14-09-314754 
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 
Bejegyezve: 1997/07/01 

2, A  cég elnevezése 
2/1 . KATAZOL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Hatályos:  1997/05/12  ... 
3. A  cég rövidített elnevezése 
3/1. KATAZOL 

Hatályos:  1997/05/12  ... 
5. A  cég székhelye 
5/4. 7400  Kaposvár, Zárda utca  21. 

A  változás idővontja:  2019/11/15 
Bejegyzés kelte:  2019/11/21  Közzétéve:  2019/11/23 
Hatályos:  2019/11/15 

6. A  cég telephelye(i) 
6/1. 7400  Kaposvár, Kanizsai utca  56. 

A  változás időpontja:  2019/11/15 
Bejegyzés  kale: 2019011121  Közzétéve:  2019/11/23 



Hatályos:  2019/11/15 
6/2. 7400  Kaposvár, Rippl-Rónai utca  3. 

A  változás időpontja:  2019/11/15 
Bejegyzés kelte:  2019/11/21  Közzétéve:  2019/11/23 
Hatályos:  2019/11/15  ... 

8. A  létesítő okirat kelte 
8/1. 1997.  május  12. 

Hatályos:  1997/05/12... 
8/2. 1999.  augusztus  26. 

Hatályos:  1999/09/10  ... 
8/3. 2000.  augusztus  9. 

Hatályos:  2000/08/30  ... 
8/4. 2004.  március  4. 

Hatályos:  2004/08/25  ... 
8/5. 2005.  április  22. 

Hatályos:  2005/05/31 
8/6. 2008.  június  26. 

Bejegyzés kelte:  2008/07/14  Közzétéve:  2008/08/14 
Hatályos:  2008/07/14  ... 

8/7. 2009.  július  1. 
A  változás időpontja:  2009/07/01 
Bejegyzés kelte:  2009/07/17  Közzétéve:  2009/08/06 
Hatályos:  2009/07/01  .. 

8/8. 2010.  július  12. 
A  változás időpontja:  2010/07/12 
Bejegyzés kelte:  2010/07/19  Közzétéve:  2010/08/05 
Hatályos:  2010/07/12  ... 

8/9. 2011.  december  2. 
• ,4  változás időpontja:  2011/12/02 

Bejegyzés kelte:  2012/01/09  Közzétéve:  2012/01/26 
Hatályos:  2011/12/02  ... 

8/10. 2013.  január  11. 
A  változás időpontja:  2013/01/11 
Bejegyzés kelte:  2013/03/04  Közzétéve:  2013/05/16 
Hatályos:  2013/01/  I  1  ... 

8/11. 2015.  június  4. 
A  változás időpontja:  2015/06/04 
Bejegyzés kelte:  2015/07/09  Közzétéve:  2015/07/11 
Hatályos:  2015/06/04  ... 

8/12. 2016.  december  2. 
A  változás időpontja:  2016/12/02 
Bejegyzés kelte:  2017/01/06  Közzétéve:  2017/01/07 
Hatályos:  2016/12/02  ... 

8/13. 2019.  november  15. 
A  változás ideontja:  2019/11/15 
Bejegyzés kelte:  2019111/21  Közzétéve:  2019/11/23 
Hatályos:  2019/11/15  ... 

8/14. 2021.  június I. 
A  változás időpontja:  2021/06/01 
Bejegyzés kelte:  2021/07/09 



)2, 

Hatályos:  2021/06/01  .. 
902. A  cég tevékenysége 
9/149. 4332 '08  Épületasztalos-szerkezet szerelése 

Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04111 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/150. 4334 '08  Festés, üvegezés: 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/151. 4615 '08  Bútor, háztartási áru,  fémáru ügynöki nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/152. 4618 '08  Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/153. 4619 '08  Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/154. 4719 '08  Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/155. 5320 '08  Egyéb postai, futárpostai tevékenység 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/156. 6202 '08  Információ-technológiái szaktanácsadás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatcilyos:  2013/02/13  ... 

9/157. 6209 '08  Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/158. 7320 '08  Piac-, közvélemény-kutatás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/159. 8220 V8  Telefoninformáció 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/160. 3312 '08  Ipari gép, berendezés javítása 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/161. 4311 '08  Bontás 
Bejegyzés kelle:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/162. 4312 '08  Építési terület előkészítése 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/163. 4321 V8  Villanyszerelés 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/164. 4322 '08  Víz-, gáz-, légkondicionáló-szerelés 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatellyos:  2013/02/13  ... 



9/165. 4329 '08  Egyéb épületgépészeti szerelés 
Bejegyzés kelle:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/166. 4331 '08  Vakolás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/167. 4333 '08  Padló-, falburkolás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04111 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/168. 4339 '08  Egyéb befejező építés m.n.s. 
Bejegyzés  keife:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13 

9/169. 4391 '08  Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
Bejegyzés kehe:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/170. 4399 '08  Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/171. 4649 '08  Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

2/172. 4675 '08  Vegyi áru nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/173. 4676 '08  Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos.'  2013/02/13  ... 

9/174. 4741 '08  Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 
Bejegyzés  kale: 2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/175. 4742 '08  Telekommunikációs termék kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/176. 4743 '08 Audio-,  videoberendezés kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/177. 4754 '08  Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 
Bejegyzés kelre:  2013/02/13  Közzétéve:  2013704/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/178. 4761 '08  Könyv-kiskereskedelem 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/179. 4762 '08  Újság-, papíráru-kiskereskedelem 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzéréve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/180. 4789 '08  Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13 

9/181. 5821 '08  Számítógépes játék kiadása 
Bejegyzés kehe:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 



, 

HatálYos:  2013/02/13 
9/182. 5829 '08  Egyéb szoftverkiadás 

Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/183. 6201 '08  Számítógépes programozás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/184. 6203 '08  Számítógép-üzemeltetés 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/185. 6311 '08  Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/186. 6312 '08  Világháló-portál szolgáltatás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/187. 6399 '08  M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/188. 6420 '08  Vagyonkezelés (holding) 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/189. 7010 '08  Üzletvezetés 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/190. 7021 '08 PR,  kommunikáció 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/191. 7022 '08  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/192. 7430 '08  Fordítás, tolmácsolás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/193. 7740 '08  Immateriális javak kölcsönzése 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/194. 8121 '08  Általános épülettakarítás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13 

9/195. 8122 '08  Egyéb épület-, ipari takarítás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04111 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/196. 8129 '08  Egyéb takarítás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/197. 8211 '08  Összetett adminisztratív szolgáltatás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/198. 8219 '08  Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 



Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/199. 8230 '08  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/200. 8299 '08  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/201. 8560 '08  Oktatást kiegészítő tevékenység 
Bejegyzés kelie:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/202. 9511 '08  Számítógép, -periféria javítása 
Bejegyzés kehe.  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/203. 9521 '08  Szórakoztatóelektronikai cikk javítása 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/204. 9522 '08 1-láztartási  gip,  háztartási, kerti eszköz javítása 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/205. 4799 '08  Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/206. 5210 '08  Raktározás, tárolás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/207. 5221 '08  Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/208. 5811 '08  Könyvkiadás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/209. 5819 '08  Egyéb kiadói tevékenység 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/210. 6831 '08  Ingatlanügynöki tevékenység 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/211. 6832 '08  Ingatlankezelés 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/212. 7311 '08  Reklámügynöki tevékenység 
Bejegyzés kel:«:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/213. 7312 '08  Médiareklám 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve  013/04/11 
hatályos:  2013/02/13  ... 

9/214. 7810 '08  Munkaközvetítés 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 



10 
h 

9/215. 7820 '08  Munkaerökölcsönzés 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/216. 7830 '08  Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13 

9/218. 8130 V8  Zöldterület-kezdés 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/219. 8292 '08  Csomagolás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/220. 4613 V8  Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04111 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/221. 4110 '08  Épületépítési projekt szervezése 
• Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013/04/11 

Hatályos:  2013/02/13  ... 
9/222. 4120 '08  Lakó- és nem lakó épület építése 

Bejegyzés kelte:  2013/02/13  Közzétéve:  2013704711 
Hatályos:  2013/02/13  ... 

9/225. 2561 '08  Fémfelület-kezelés 
Bejegyzés kelte:  2015/03/19  Közzétéve:  2015/03720 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/226. 2562 '08  Fémmegmunkálás 
Bejegyzés kelte:  2015/03/19  Közzétéve:  2015/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/227. 3314 V8  Ipari villamos  gip,  berendezés javítása 
Bejegyzés kelte:  2015/03/19  Közzétéve:  2015/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/228. 2550 '08  Fémalakítás, porkohászat 
Bejegyzés kelte:  2015/03/19  Közzétéve:  2015703/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/229. 2512 '08  Fém épületelem gyártása 
Bejegyzés kelte:  2015/03/19  Közzétéve:  2015/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/230. 2511 '08  Fémszerkezet gyártása 
Bejegyzés kelte:  2015/03/19  Közzétéve:  2015/03/20 
Hatáiyos:  2015/03/19  ... 

9/231. 2529 '08  Fémtartály gyártása 
Bejegyzés kelte:  2015/03/19  Közzétéve  2015/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/232. 3320 '08  Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 
Bejegyzés kel/e.'  2015/03/19  Közzétéve:  2015/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/933. 3319 '08  Egyéb ipari eszköz javítása 
Bejegyzés kelte:  2015/03/19  Közzétéve:  2015/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

9/234. 3317 '08  Egyéb közlekedési eszköz javítása 
Bejegyzés kelte:  2015/03/19  Közzétéve:  2015/03/20 

Zr

 



Hatályos:  2015/03/19  ... 
9/235. 3311 '08  Fémfeldolgozási termék javítása 

Bejegyzés keke:  2015/03/19  Közzétéve:  2015/03/20 
Hatályos:  2015/03/19  ... 

91237. 8110 '08  Épitményüzemeltetés 
Főtevékenység.. 

A  változás időpontja:  2013/02/10 
Bejegyzés kelte:  2016112107  Közzétéve:  2016/12/08 
Hatályos:  2013/02/20  ... , 

9/265. 4614 '08  Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme 
A  változás időpontja:  2016/12/02 
Bejegyzés kelte:  2016/12/07  Közzétéve:  2016/12/08 
Hatályos:  2016/12/02  ... 

9/281. 4791 '08  Csomagküldő, intemeles kiskereskedelem 
A  változás időpontja:  2008/01/01 
Bejegyzés kelte:  2016/12/07  Közzétéve:  2016/12/08 
Hatályos:  2013/02/20  ... 

9/283. 5030 '08  Belvizi személyszállitás 
A  változás időpontja:  2016/12/02 
Bejegyzés kelte:  2016/12/07  Közzétéve:  2016/12/08 
Hatályos:  2016/12/02  ... 

9/308. 7734 '08  Vizi.sailllukszköz kölcsönzése 
A  változás időpontja:  2016/12J02 
Bejegyzés  *else: 2016/12/07  Közzétéve:  2016/12/08 
Hatályos:  2016/12/02  ... 

9/328. 6820 '08  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan berbeadisa, üzemeltetése 
A  változás Időpontja:  2018/11/01 
Bejegyzés  helm: 2018/11/16  Közzétéve:  2018/11/17  
Hatályos:  2018/11/01  ... 

9/329. 6810 '08  Saját tulajdonú ingatlan adásvitele 
A  változás időpontja:  2019/04/01 
Bejegyzés kelte:  2019/07/24  Közzétéve:  2019/07/26 
Hatályos:  2019/04/01  ... 

10.. A  működés befejezésének időpontja 
10/1. Határozatlan. 

Hatályos:  3997/05/12  ... 
11. Acég jegyzett tőkéje 

Megnevezés összeg Pénznem 

Pénzbeli hozzájárulás 3 000 000 Ft 

Összesen 3 0.00 000 Ft 
Hatályos:  2000108130  ... 

13. A  vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai 
13/9. Csall6 Zsolt  (an.: 

Születési ideje: 

Adóazonosító jel: 
A  képviselet módja: MAIM 
A  képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

.24 

11/2. 



• A  hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 
benyújtásra került. 

Jogviszony kezdete:  2008/06/26 
A  változás időpontja:  2015/06/04 
Bejegyzés kelte:  2015/07/09  Közzétéve:  2015/07/11 
Hatályos:  2015/06/04  ... 

13/11. Buehler  Borbála  (an.:  - ) 
Születési ideje: 

Adóazonosito jel: 
A  képviselet módja: önálló 
A  képviseletre jogosult tisztSége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 
A  hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 
benyújtásra került. 

Jogviszony kezdete:  2011/12/02 
A  változás időpontja:  2019/08/30 
Bejegyzés kelte:  2019/08/30  Közzétéve.'  2019/09/03 
Hatályos:  2019/08/30  ... 

14. A  könyvvizsgáló(k) adatai 
14/3. CONTIR-AUDIT Könyvelő, Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Betéti Társaság 

HU-7633  Pécs, Körösi Csoma Sándor utca  2/A. 

Cégjegyzékszám:  02-06-074830  

A  könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: 
Gadóné Szőke Tünde Ibolya  (an.: 

Jogviszony kezdete:  2021/06/01 
Jogviszony vége:  2025/07/01 . 
/4  változás időpontja:  2021/06/01 
Bejegyzés kelte:  2021/07/09 
Hatályos:  2021/06/01  ... 

20. A  cég statisztikai számjele 
20/7. 11465795-8110-113-14.  - 

Bejegyzés kelte:  2015/07/13  Közzétéve:  2015/0744 
Hatályos:  2015/07/13  ... 

21. . A  cég adószáma 
2115. Adószám:  11465795-2-14. 

Közösségi adószóin:  HUI  1465795' 
Adószám státusza: érvényes adószám 
Státusz kezdete:  1997/05/12 
A  változás időpontja:  2015/07/10 
Bejegyzés kelte:  2015/07/10  Közzétéve:  2.015/07/11 
Hatályos:  2015/07/10  ... 

32. A  cég pénzforgalmi jelzőszáma 
32/7. 10403909-50526786-85561008 

A  számla megnyitásának dátuma:  2016/02/08. 
A  pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: Kereskedelmi  es  Hitelbank Zártkörűen Müködő 
Részvénytársaság  (1095 Budapest,  Lechner  Ödön fasor  9) 
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Cégjegyzékszám:  01-10-041043 

Bejegyzés kelte:  2016/03/02  Közzétéve:  2016/03/03 
Hatályos:  2016/03/02 . 

32/8. 10403909-50526786-85561015 
A  számla megnyitásának  datums: 2016/02/08. 
A  pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: Kereskedelmi S Hitelbank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  (1095 Budapest,  Lechner  Odön fasor  9) 
Cégjegyzékszám:  01-10-041043  

Bejegyzés kehe:  2016/03/02  Közzétéve:  2016/03/03 
Hatályos:  2016/03/02  ... 

45. A  cég elektronikus elérbetösége 
45/1. A  cég kézbesítési címe: jnfinFoitkarsag.corg 

változás Időpontja:  2015/06/04 
Bejegyzés kelte:  2015/07/09  Közzétéve:  2015/07/11 
Hatályos:  2015/06/04  ... 

49. A  cég cégjegyzékszámai 
49/1. Cégjegyzékszám:  14-09-314754  

Vezetve a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 
A  változás Időpontja:  2015/07/09 
Bejegyzés kelte:  2015/07/09  Közzétéve:  2015/07/11 
Hatályos:  2015/07/09  ... 

59. A  cég hivatalos elektronikus elérketösége 
59/1. A  cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11465795ticegkapu 

,4  változás időpontja:  2018/06/30 
Bejegyzés kelte:  2018/07/05  Közzétéve:  2018/07/10 
Hatályos:  2018/06/30  ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 
60/1.  Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.14-09-314754 

A  változás időpontja:  2017/06/09 
Bejegyzés »he:  2017/06/09  Közzétéve:  2017/06/13 
Hatályos:  2017/06/09  ... 

:;• ,  ;it);  tü2.5OE.Iatkitol; 

1. A  tagok) adatai 
1/16. Csalló Zsolt  (an.: 

Születési ideje: 

A  cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg. 
A  tagsági jogviszony kezdete:  2004/03/04  • 
A  változás időpontja:  2021/01/25 
Bejegyzés  kite: 2021/02/19  Közzétéve:  2021/02/20 
Hatályos:  2021/01/25  ... 

1/17. Bitchier  Borbála  (an.: 
Születési ideje: 



A  cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg. 
A  tagsági jogviszony kezdete:  2011/12/02 
A  változás időpontja:  2021/01/25 
Bejegyzés kelte:  2021/02/19  Közzétéve:  2021/02/20 
Hatályos:  2021/01725  .. 

Készült:  2021/07/11 131 6:21. A  szoláltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a 
cégnyilvántartó rendszer adataival. 
Microsec zrt. 



• 

Aláírásminta 

Alulirott  Buehler  Borbála C a.n.: 0 
szám alatti lakos, mint a KATAZOL Kereskedelmi e Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezetője, a KATAZOL Kft.  7400  Kaposvár. Zárda  u. 21. 
szám alatti gazdasági társaságot önállóan akként jegyzem, hogy a társaság előírt, 
elönyomott, vagy előnyomtatott cégneve alá nevemet  at  alábbiak szerint  Isom. 

Buehler Borbala 

Alullsott Dr. Halász Lajos, mint a kaposvári  7.  számú Ügyvédi Iroda tagja (kamarai 
nyilvántartási szám:  503057)  Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre  u. 7.  szám alatti székhelyű 
Ügyvéd ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a fenti aláírásnuntát  Buehler  Borbála, aki magát a - • számú személyi igazolvánnyal, lakelmét a számú hatósági 
igazotvannyal igazolta, előttem saját kezűleg írta alá, egyúttal kijelentem, hogy jelen 
aláhasminta a KATAZOL Kft.  2019.  november  15.  napi változásbejegyzési eljárásában való 
közreműködésem során készült is került ellenjegyzésre. 

Az okiratot szerkesztettem S ellenjegyzem: 

Kaposvaron, 2019.  november  IS. tapir ' I 
7. eralbe üzvadi  Iroda 

PH- H 2  LAJOS 
Dr. Fialfsz Laps Guyed C01 w43  la 
7400 Karevät B .2.1 ajcsy. ".7. 1 .st  Aiirtb Ireue is 
Kamarai  *tumult) &Um 36059177 . *. j.;;I: ..42t.t t.. S IA /3•Zil• e.21 

' " S 1-113. 20 1111**M 



2.  sz. melléklet 
Nyilatkozat 

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és diszkivilágítása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattételi nyilatkozat 

Altdirott  Buehler  Borbála, minta KATAZOL Kft. ajánlattevő (székhely:  7400  Kaposvár, Zárda  u, 21,) 

ügyvezetője (képviseleti jogköthitulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi for-

mai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés  es  müszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi nyi-

latkozatot tesszük: 

Kíjelentem,  bogy a  köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA) szerepelünk. 

2. Kijelenteni, hogy az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint 

átlátható szervezetnek, figyelemmel  a  törvény  I.§ 4.  pontjára minősülünk. 

3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben  van  ajánlattételi 

felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk ér-

vénytelen. 

4. Az  ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak ben-

nünket, akkor  a  szerződést megkötjük  es a  szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, annak 

mellékleteiben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint, az ajánlatunkban meghatározott díj ellené-

ben. 

5. Tudatában vagyunk annak,  bogy  közös ajánlat eseten  a  közösen ajánlatot tevők személye nem vál-

tozhat 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 eljá-

rás,  mind  az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. ,..)01>S e  .•er‘  

%  4-4 44'4e74  toovta  e 
4r, e  va  to 0  etegs  1"4-4.0  < 

Kelt: Kaposvár,  2021.  szeptember  26.  

0%, 
cégszerü aláírás 
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Nyilatkozat korábbi teljesítésekről 
a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldiszitése  es  diszkivilá-

 

gitása." tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 
a pénzügyi-gazdasági alkalmasság megitéléséhez 

Alulirott KATAZOL Kft. (képviseli: Büchler Borbála)  mint  ajánlattevő az alábbiak szerint nyilat-
kozom az előző két lezárt üzleti év teljes nettó  es  dIszvilägltási tevékenységből származó  netto 
árbevételéről 

ÁFA nélkül számított  Ft 2019.  óv 2020. 4v összesen 
Teljes árbevétel 1.302.664.000 845.140.000 2.147.804.000 
Diszvilágítási tevékenységból 
származó árbevétel . 38.326.000 37.928.600 78.254.600 

Kelt: Kaposvár,  2021.  szeptember  26. 
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4.  sz. melléklet 

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt  el  Sm  érő beszerzési eljárásban 

Referenda  nyilatkozat 

Alulírott  Bitchier  Borbála, mint a KATAZOL Kft. ajánlattevő (székhely:  7400  Kaposvár, Zárda  u. 21.) 
ügyvezetője .(képviseleti jogkörhitulus megnevezése) cégünk nevében és képviseletében eljárva nyilat-
kozom, hogy társaságunk az alábbi referenciákat teljesítette: 

A  megrendelő neve, széklie- 
lye 

, 
A  szerződés tárgya 

A  teljesítés 
ideje (kezdil és 
befejező idő-

 

pont févjhó- 
nap/nap1): 

Nyilatkozat, 
hogy hogy a 
teljesítés az 

előírá'soknak 
és a szerző-

 

de-suck  megfe-

 

lelően törtint-

 

e (igen/nem) 

Budapest  Főváros VI. kerület Te zvá- 
ms  Önkormányzata 
1067 Budapest  Eötvös  U. 3. 
Dr. Pluhár Hajnalka 
1/342-0905 
CSC  i  [I: •  an  drea(4,1 g re z v a ro s.hti 

Karácsonyi díszítő világítás kiépítése, 
üzemeltetése, bontása 
Feldíszítés:  263  fa  es 162  kandeláber 
oszlop, összesen:  3.419  db füzér,  162 
db kandelabercilsz, I db fényfelirat 

24.771.200  Ft+ÁFA 

2019.  november  12.- 
2020.  január  15. 
Budapest  VI. kerület 

igen 

 

Budapest  Főváros VIII. ker. Józsefváros 
Önkormányzata 
1082 Budapest  Baross  u. 63-67. 
Gaál Krisztián , _-, _ .... • 
gealkeiOnervaros.hu 

Vállalkozási szerződés keretében  16- 
zsefváros karácsonyi feldíszítése  es 
dlszkivilágítása 
Feldiszítés több ezer díszítő elemmel 

12.159.200  ftívfiFA 

2019.  október  03.- 
2020.  január  31. 
Budapest,  VIII. ;Kehl-
let 

igen 

 

Budapest  Főváros VI. kerület  Ter vá 
ros Önkormányzata 
1067 Budapest,  Tötvos  u. 3. 
Or. ', lunar  Hajnalka 
1/342-0905 
cselik.ed ,afőiterezvaros.hu 

Karácsonyi díszítő világítás kiépítése, 
üzemeltetése, bontása 
Feldiszítes:  263  fa  es 162  kandeláber 
oszlop, összesen:  3.419  db füzdx.  162 
db kandeláberdlsz, I db fényfelirat 

24.062.800  Ft+ÁFA 

2020.  november  04.- 
2021.  január  16. 
Budapest  VI. kerület 

igen 

 

Budapest  Főváros VIII. ker. Józsefváros, 
Önkormányzata . 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Gaél Krisztián , . 

wie ivaros.  

Vállalkozási IlalkozásIszerződés keretében Jó- 
zsefváros karácsonyi feldíszítése és 
díszkivItägitása 
feldiszítés több  czar  díszítő elemmel 

13.865.800  Ft4ÁFA 

2020.  október  16.  - 
2021.  január  31. 
Budapest.  VIII. kerü-
let 

igen 

Kelt: Kaposvár,  2021.  év szeptember hónap  26.  napján 
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Árazott költségvetések összesítése 

Árazott költségvetés megnevezése Összeg nettó  Ft 

Új díszkivilágítási elemek beszerzése, melyek a megrendelő tulajdonába 

kerülnek át 2 108 000 

Munkadíjak, további anyagköltségek vonatkozásában 12 339 800 

Összesen nettó 14 447 800 

ÁFA  27  % 3 900 906 

Összesen bruttó 18 348 706 

Kelt: Kaposvár,  2021.  szeptember  26. 
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'Ärazott költésgvetés 
(Új diszkivilágítási elemek beszerzéséhez, melyek a megrendelő tulajdonába kerülnek át) 

megnevezés mennyiség 

(db) 
egységár 

(Ft/db) 

ár összesen 

(Ft) 
10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg 
Fehér, (oldható, kültéri fényfüzér 100 18500 1850000 

karácsonyfa talp 2 9000 18000 
4-5  méteres fenyőfa 8 30000 240000 

összesen 2108000 

Az  árak nettó  HUF-ban  értendőek. 

Kelt: Kaposvár,  2021.  szeptember  26. 
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ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 

' Munkadijak. további anyagköltsé vonatkozásában Munkanemek Mennyisigi egység Anyaggek Mennyiség Anyag 
egységár 

DU 
egységár Összesen 

Díj összesen 

Nyertes Ajántattevő  Anal  biztosítandó és tulajdonában maradó anyagok 

NM 2x25-0s  légkibel biztosításit m 4400 0 500 0 2200000 

elektromos szekrények biztosítása rib - 6 0 250000 0 1500000 

Emu,  vagy vele egyenertékli szigetelésátszóró db 400 0 700 o 280000 

Új diantiligItisi elemekbeszerzése, nielyeitÁjiiii4tevő tulajdonfba kerillnek itetfan  *matt  köttstii;deisietitit 

Nyertes Ajánlattevö  fatal  térítendő költségek 

engedélyek, díjak (RDK  In'-.  oktatás. oszlopberlet. ELMID elektromos enregia felhasználás díja. területfoglalás. engedélyek) 
kit 

 

190000 2670000 .  190000 2670000 

Ajánlanevo.filtalanos feladatai 

a meglévő diszvilágilási elemek felülvizsgálata. szükség szerinti javítása, pollása, klt I 163000 220000 163000 220000 

diszvilágitásř clemekhelyszinre szállitása  a1084  8udapeSCD4ri'Mi 6:szatrinitittrinktáiból • klt I . 120000 175000 120000 175000 

24 Mils  karbantartási ügyelet  es  működés biztosítása nap 37 8200 1200 303400 44400 

valamennyi díszitőaiem, Ihnyfuzer, adventi koszorúk aramtalanitása, azok leszereMse, raktározási hélyreszáflitása kit I 162000 285000 162000 285000 

karácsonyfák lebontási feldarabolása, diszittielemek raktárba visszaszállítása klt I 52000 85000 52000 85000 

dokumentació,FMV, építési naplöztis, kapcsolattartás műszaki ellenörrel, átadás-átveteljteteles jegyzek, pótlási javaslat összeállítása kit 1 38000 400000 38000 400000 

Józsefváros közigazgatási területének feldIszitése,.a dokumentgelában részletezettek szerint (a jelen fejezetben rögzitétt anyagköltség kizárólag a feldistitéssel kapcsolatos közvetlen anyagköltségeket tartalmaz ik nem 
szerepelnek az előző fejezetek. illetve a ktilön költségvetés tételeiben) 

József körút (a Ellaba Lujza  ter  's 1,311th Ot közötti szakaszán) . kit I 200000 986000 200000 980000 

Reviczky utca vagy ötpacsirta utca kit I 32000 160000 32000 160000 

Smile,  Ervin  ter kit I 84000 140000 84000 140000 

Mikszáth  ter kit I 15000 40000 15000 40000 

Horvath Mihaly ter kit 

 

122000 190000 122000 190000 

Baross utca klt I 67000 620000 67000 620000 

Kálvária  ter kit I 55000 420000 55000 420000 

Tel tér kit 

 

28000 100000 28000 100000 

7,443 . k b 

 

12000 68000 12000 68000 

 

kit 

 

12000 25000 12000 25000 Lóri tér 

Go! o t  klt I 12000 42000 12000 .  42000 

L-OE 



ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 

BIM/1y  Otte,  utca vigén levó  ter  Vajda  Peter  uteamil 
kit 

  

1 5000 8000 

 

Tbiliszi  ter 

kit 

 

5000 2500 

5000 

Tisztes utca 

kit 1 5000 2590 

5000 

Összesen nettó  HUF 

    

5000 

A-414  Összesen nettó  HUF 1682400 

ÁFA  27%  HUF 

Mindösszesen bruttó  HUF 

12339800 

3331746 

8000 

2500 

2500 

10657400 

15671546 

Kelt Kaposvár,  2021.  szeptember  26. 
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Sumner FeivÁRoS Via =Ran 
JÓZSEEVAROSI PoLatmarrirat 

HIVATAL • 

.  GAzthidicoDÁsi ÜGVOSZTÁLY 
KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA 

 

Iktatószám:  16/2-14/2021 

Jegyzőkönyv 

mely készült a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és 
diszkivilágitisa" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás Előkészítő 
Bizottság ülésén a beérkezett ajánlatok értékelése tárgyában. 

Időpont: 2021.  szeptember  27. 10  óra 

Helye: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály  3.  emelet  315.  számú szoba. 

A  Bizottság megállapítja, hogy 

1. az ajánlattételi felhívás  2021.  szeptember 17-én az alábbi cégeknek került kiküldésre: 

KATAZOL Kft.  
7400  Kaposvár, Zárda  u. 21. 
tel:( 
e-mail:  info®titkarsag.com 

Best-VIII. 2000  Kft. 
1222 Budapest, Folio u. 2-6. 
te1:06-1-228-1575 
e-mail: best villebestvill.hu 

HUNILUX Kft. 
1097 Budapest.  Vaskapu  u 43-45. 
tel  :06-1-218-2285 
e-mail:  hunilux@ huniluit.hu 

BDK KR. 
1203 Budapest,  Csepeli átjáró  1-3. 
te1:06-1 -238-4111 
e-mail: bdk@bdk.hu 

MK  Hungaria Kft. 
9423  Ágfalva, Baracsi út  77. 
te1:06-99-524-007 
e-mail:  info@mk-illumination.hu 

Blachere  Illumination  Hungary Kft. 
2142  Nagytarcsa, Csonka  *limos  út  4. K  épület 
tel: 
e-mail:  info@blachere.hu 

2. Az Előkészítő Bizottság megállapítja, hogy az ajánlattételi felhívás határidejére  1  db 
érvényes ajánlat érkezett, melyet a KATAWL Kft. (székhely:  7400  Kaposvár, Zárda 
u. 21.;)  nyújtott be. 



BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 

HIVATAL 

GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA 

Budapest, 2021.  szeptember  27. 

, J 
üaál Krisztián 

Gazdálkodási Ügyosztály 
Kerületgazdálkodási Iroda 

ügyintéző 

dr. Mészáros Zsolt 
Gazdálkodási Ügyosztály 

Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda 
közbeszerzési referens 

Tiszai Árpád 
Pénzügyi Ügyosztály 

ügyosztályvezető 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS 

mely létrejött egyrészről a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
cím: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
törzsszám: 7535715 
adószám: 15735715-2-42 
számlaszám: 11784009-15508009 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 
(a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a 
cím: 
cégjegyzékszám: 
adószám: 
képviseli: 

KATAZOL Kereskedelmi és Szolgáltató  Mt. 
7400  Kaposvár, zárda  u. 21. 
14-09-314754 
11465795-2-14 
Csalló Zsolt ügyvezető 

(a továbbiakban: Vállalkozó) 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

Preambulum 

A  Felek rögzítik, hogy a Megrendelő tárgyi beszerzés megvalósítása céljából közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese Vállalkozó lett, mely 
alapján jelen szerződés megkötésére került sor. 
Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, így a szerződés a teljes beszerzési tárgyra és 
mennyiségre vonatkozik. 
A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  számú határozata alapján az eljárás nyertese 
Vállalkozó lett, akivel Megrendelő az alábbi szerződést köti. 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a  2013.  évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  8:1.  §  (1) 
bekezdés  7.  pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

I.  A  szerződés tárgya 

1.  Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződésben 
illetve a beszerzési eljárás iratanyagában (különösen műszaki leírás) rögzített feladatok 
elvégzését jelen szerződés és a beszerzési eljárás iratai, továbbá a hatályos jogszabályok, a 
beszerzendő közszolgáltatói előírások szerinti módon, tartalommal és mennyiségben, 
eredményfelelősséggel. 

2.  Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötelezettsége a műszaki leírásban meghatározott új 
díszkivilágítási elemek beszerzése és Megrendelő tulajdonába adása, továbbá a 
díszkivilágítási elemek műszaki leírásban foglaltak szerinti kihelyezése  es  eltávolítása. 

3. A  teljesítés során a Vállalkozó által ellátandó feladatok részletezését és teljesítési határidejét a 
beszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza azzal, hogy Megrendelő kifejezetten tájékoztatja a 
Vállalkozót arról, hogy: 

a) az egyes helyszíneken más-más feladatokat kell megvalósítani, 
b) Megrendelő a Vállalkozó részére a felhívásban, illetve a műszaki leírásban 

rögzített vagyontárgyakat biztosítja a szerződés teljesítéséhez, melyet a 
teljesítéskor a Vállalkozó köteles rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban visszaszolgáltatni a Megrendelőnek — kártérítési felelősség mellett, 

c) egyéb szükséges elemeket (akár a Megrendelő tulajdonába kerülnek, akár 
nem) a Vállalkozónak kell biztosítania. 

4. Vállalkozó a megrendelést elfogadja. 
5. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti feladatokat a Vállalkozónak, mint a fenti feladatokat 

rendszeresen, üzletkörében végzően ellátó személytől elvárható fokozott gondosság mellett 
kell ellátnia, eredményfelelősséggel. 



6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a feladat ellátása során az ajánlatában foglaltak megfelelően 
alvállalkozó(k) (Ptk. szerint közreműködők) igénybevételére jogosult, akként, hogy a 
Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó(k)ért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 
Nem jogszerű igénybevétel esetén felel mindazon károkért is, melyek ezek nélkül nem 
következtek volna be. 

7. Felek a szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak tekintik. 

II.  A  felek jogai és kötelezettségei 

1. Vállalkozó köteles minden jelen szerződésben meghatározott tevékenysége során a mindenkor 
hatályos valamennyi magyar, Európai Uniós jogszabály, egyéb rendelkezés, továbbá a 
szakmai szabályok betartására. 

2. Vállalkozó tevékenységet az előírtakhoz képest  1.  osztályú minőségben kell, hogy 
megvalósítsa (teljesítse), az előírt határidőkön (időtartamon) belül. Az egyes feladatokra 
vonatkozó határidőket a beszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza. Az ott rögzített határidők 
szigorú,  (fix)  határidők, melynek tartalmával a felek tisztában vannak.  1.  osztályú teljesítés 
alatt Felek az ellátandó szolgáltatás jelen szerződésben illetve a műszaki leírásban 
foglaltaknak megfelelő hiány-, és hibamentességét értik. 

3. Vállalkozó tevékenysége során nem sértheti a Megrendelő jó hírnevét, azt köteles 
folyamatosan megőrizni a tevékenysége ellátása során. 

4. Vállalkozó és közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely sértheti, 
vagy veszélyeztetheti a Megrendelővel szembeni jelen szerződésben foglalt kötelezettségei 
teljesítését. 

5. A  Vállalkozó a szerződés teljesítésekor köteles a szolgáltatásra vonatkozó valamennyi iratot, 
dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a Megrendelőnek. 

6. Vállalkozó köteles folyamatos kapcsolatot tartani a Megrendelővel, felkérés esetén 
beszámolni saját tevékenységéről, szakmai működéséről. 

7. Megrendelő köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a jelen szerződésben rögzített 
feladat ellátásához szükséges adatokat, iratokat, információkat. 

8. Megrendelő a szolgáltatással kapcsolatban Vállalkozónak biztosítja a beszerzési eljárás 
iratanyagában rögzített díszítőelemeket azzal, hogy minden további szükséges feltétel 
biztosítása Vállalkozó kötelezettsége. 

9. A  Megrendelő által biztosított díszítőelem tulajdonjoga az átadással (birtokbaadással) nem 
változik meg. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés szerint nem tudja bármely 
díszítőelemet rendeltetésszerű használatra alkalmas módon visszaszolgáltatni, köteles 
megtéríteni — a felszólítás kézhezvételét követő  15  napon belül - annak átadás kori piaci 
értékét. 

10. Vállalkozó felelőssége az átadott díszítőelemek ellenőrzése,  es  az előírások szerinti felújítása 
azzal, hogy csak a biztonságosan felhasználható elemek szerelhetőek fel. 

11.A  meglévő díszvilágítási elemek átvétele és helyszínre szállítása a  1084 Budapest,  Déri Miksa 
u. 6.  szám alatti raktárból a Vállalkozó feladata. Az átadás-átvételről (annak pontos 
időpontjáról) a felek egyeztetnek. Fentiek megfelelően alkalmazandóak a visszaszolgáltatásra 
is. 

12. Megrendelő biztosítja a műszaki leírásban rögzített  1  db. fenyőfát (Horváth Mihály téri). 
Annak felállítása, feldíszítése, rögzítése továbbá majdani elbontása és feldarabolása a 
Vállalkozó feladata azzal, hogy a faanyag a Megrendelő tulajdona. Az egyéb fenyőfák 
biztosítása a Vállalkozó feladata. 

13. A  Vállalkozó által beszerzendő és üzembe helyezendő eszközök csak legális forrásból 
származhatnak, melyet Megrendelő kérésére igazolni kell. 

14. A  keletkezett hulladék elszállítására a Vállalkozó köteles, aki köteles ezt a Megrendelő felé 
igazolni. 

15. Vállalkozó köteles a munkaterületet megfelelően elkeríteni akként, hogy az csak a 
szükségeshez képest legkevesebb területen és időben korlátozza a közlekedést.  A  524siges 

<:„ 2  /  8 



tit 

forgalomelterelési feladatok ellátásáért, illetve azok nem szerződés-, vagy jogszabályszerű 
teljesítéséből eredő hátrányos jogkövetkezményekért a Vállalkozó felel. 

16. Vállalkozó csak a jogszabályi feltételeknek megfelelő, szabványos, megfelelő 
tanúsítványokkal rendelkező termékekkel teljesíthet a szolgáltatás nyújtása során. 

17. Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki leírásban tételesen rögzített, a jelen szerződés 
alapján a Vállalkozó által biztosított (beszerzendő) eszközök az első 70%-os részszámláról 
szóló teljesítésigazolás kibocsátása napján jelen szerződés alapján a Megrendelő tulajdonába 
mennek át.  A  vállalkozói díj a vételárat teljes mértékben tartalmazza. 

18. Vállalkozó köteles naprakészen építési napló vezetésére, továbbá a felelős műszaki vezetői 
feladatok biztosítására. 

19. Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőrével együttműködni és annak utasításait 
• betartani. 

20. Az elemek (díszítőelemek) felszerelése, beüzemelése, üzemelés közbeni ellenőrzése,  24  órás 
karbantartási ügyelet biztosítása, a hibák kijavítása, hibás elemek pótlása, az eszközök  2022. 
január 6-án éjfélkor történő kikapcsolása és az időjárástól függően  2022.  január  31.  napjáig, a 
1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 6.  szám alatti raktárba visszaszállítása a Vállalkozó 
kötelezettségét képezik. 

21. Vállalkozó köteles a - bekapcsolás előtt - műszaki dokumentáció összeállítására és 
Megrendelőnek történő átadására (elektronikus és papír alapú formátumban,  1-1  példányban), 
ami tartalmana különösen a megvalósulási tervet, a felhasznált anyagok műbizonylatait, 
mérési jegyzőkönyvet, FMV-nyilatkozatot, kivitelezői megfelelőségi nyilatkozatot. Ennek 
hiányában az eszközök nem helyezhetőek feszültség alá. 

22. Vállalkozó nem felel a neki fel nem róhatóan, harmadik személy által a díszítőelemekben 
okozott károkért. Felel a Vállalkozó a díszítőelemekben az ő tevékenysége vagy mulasztása 
okán bekövetkezett valamennyi kárért. 

23. Vállalkozó köteles a Megrendelő tulajdonába álló vagy kerülő díszítőelemek vonatkozásában 
az átadás-átvétel során tételes hibajegyzék és a következő idényre vonatkozó karbantartási, 
pótlási javaslatok írásban történő rögzítésére és átadására. 

24. Vállalkozó felel a tevékenysége vagy mulasztása miatt akár a Megrendelőre, akár harmadik 
személyekre háramló valamennyi kárért. 

25. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul mentesíteni minden olyan követelés alól, 
melyet Vállalkozó tevékenységével, vagy mulasztásával összefüggésben harmadik személyek 
a Megrendelővel szemben érvényesítenek. 

26. Vállalkozó nem felel a Megrendelő által szolgáltatott eszközök, anyagok vonatkozásában az 
ezek hibájából, hiányosságából eredő, a Megrendelőre,  ill.  harmadik személyekre háramló 
károkért. Kivételt képeznek ez alól azon részek, melyeket a jelen szerződés alapján 
Vállalkozónak kellett ellenőriznie, kicserélnie, felújítania, vagy a hiányt/hibát egyébként 
észlelnie kellett volna. 

27. Vállalkozó köteles tevékenysége megkezdése előtt (kihelyezés, kiépítés) a szükséges közmű-
egyeztetéseket lefolytatni. Vállalkozó köteles határidőben megfizetni a szolgáltatással 
kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, díjat (különösen: ELMÚ-felé: elektromos 
energia/áramfelhasználás díja, BDK-felé: munkavédelmi oktatás díja, oszlopbérleti díj, 
területfoglalással, engedélyezéssel kapcsolatban felmerülő költségek) és ezt Megrendelő felé 
igazolni. 

28. Bármilyen, a szerződésszerű teljesítést veszélyeztető akadályoztatást, (ide értve a késedelmet 
is) Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása 
érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie.  A  tájékoztatás 
elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

29. Megrendelő jogosult a Vállalkozónak utasítást adni a feladat ellátása tekintetében, azonban az 
adott utasítás nem teheti a szolgáltatást terhesebbé.  Ha  a Megrendelő célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen utasítást  ad,  a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni.  Ha  a Megrendelő a 
figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a 



feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja.  A  Vállalkozó 
köteles megtagadni az utasítás teljesítését,  ha  annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági 
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 
Vállalkozó szükség esetén konzultációt kezdeményez Megrendelőnél a feladat teljesítésének 
egyeztetése érdekében. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a Vállalkozó terhére esik. 

30.  Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, valamint szükség esetén 
tájékoztatást kérni.  A  tájékoztatás kérés keretében a Vállalkozó köteles a kért tájékoztatást 
megadni  5  munkanapon belül (kivéve,  ha  a tájékoztatás,  ill.  az érintett feladat jellegéből, vagy 
jelen szerződésből más nem következik), szükség esetén a teljesítéssel kapcsolatban a 
Megrendelőt kérés nélkül tájékoztatni. Az ellenőrzés elmulasztása vagy nem megfelelő ellátsa 
nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszegés jogkövetkezményeitől. 

31.  Felek rögzítik, hogy Megrendelő a teljesítést műszaki ellenőr bevonásával ellenőrzi. 
32. A  teljesítés helyei: 

a) Budapest,  VIII. kerület, Mikszáth tér 
b) Budapest,  VIII. kerület,  Horvath Mihaly  tér 
c) Budapest,  VIII. kerület, Lőrinc pap tér 
d) Budapest,  VIII. kerület, József krt. Blaha Lujza tér és Üllői út közötti szakasz 
e) Budapest,  VIII. kerület, Baross  u.  József körút és az Orczy tér közötti szakasza 
O Budapest,  VIII. kerület, Reviczky utca, 
g) Budapest,  VIII. kerület, Mátyás tér 
h) Budapest,  VIII. kerület, Kálvária tér 
i) Budapest,  VIII. kerület, Szabó Ervin tér 
j) Budapest,  VIII. kerület, Teleki tér 
k) Budapest,  VIII. kerület, Golgota tér 
I) Budapest,  VIII. kerület, Bláthy Ottó utca végén lévő  ter  Vajda  Peter  utcánál 
rn)  Budapest,  VIII. kerület, Tbiliszi tér 
n) Budapest,  VIII. kerület, Tisztes utca 
o) Budapest,  VIII. kerület, Déri Miksa  u. 6.  (vagyontárgyak birtokbaadása) 

33.  Fenti vállalkozói kötelezettségek bármely módon való megszegése, mely a szolgáltatás 
szerződésszerű teljesítését kizárja, vagy veszélyezteti, súlyos szerződésszegésnek minősül. 

III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

1. Vállalkozót jelen szerződés szerinti tevékenységek ellátásáért vállalkozói díj illeti meg.  A 
vállalkozói díj mértéke:  14.447.800,-  Ft+Áfa, azaz tizennégymillió-négyszáznegyvenhétezer-
nyolcszáz forint+Áfa. 

2. A  fenti díj magában foglalja különösen a Megrendelő tulajdonába kerülő vagyontárgyak 
ellenértékét is. 

3. A  vállalkozói díj magában foglalja Vállalkozó feladat-ellátáshoz szükséges valamennyi 
költségét és kiadását. Vállalkozó a tevékenysége ellátása során a fenti pontban 
meghatározottakon túl semmiféle további díjazást, összeget, stb. nem követelhet, kivéve a 
késedelmi kamatot. 

4. Megrendelő az ellenszolgáltatást saját forrásból biztosítja. 
5. A  szerződéskötés, a számlázás és a kifizetések pénzneme:  HUF. 

6. Megrendelő előleget nem fizet. 
7. Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. 
8. A  részszámla a  Horvath Mihaly  téren kihelyezendő nagy fenyőfa feldíszítését követően 

állítható ki az addig ellátandó feladatok Vállalkozói teljesítését követően, teljesítésigazolás 
birtokában.  A  részszámla mértéke a teljes nettó vállalkozói díj  70%-a. 

9. Végszámla benyújtására a szerződésszerűen igazolt teljesítést és a felszerelt díszkivilágítási 
elemek eltávolítását és raktárba helyezését követően jogosult Vállalkozó.  A  végszámla 
mértéke a teljes nettó vállalkozói díj  30%-a. 

10. A  kifizetések módja átutalás. 
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11. Megrendelő  a  vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően kiállított számla 
ellenében, átutalással, forintban  (HUF)  teljesíti  30  napos fizetési határidő mellett,  a 2013.  évi 
V. törvény  6:130.  §  (1)-(2)  bekezdés rendelkezései alapján. Megrendelő részéről 
teljesítésigazolásra jogosult  a Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály vezetője jogosult. 

12.Késedelmes fizetés esetén  a  Megrendelő,  mint  szerződő hatóság köteles  2013.  évi V. törvény 
6:155.  § szerinti késedelmi kamatot és  a  külön jogszabályban meghatározott költségátalányt 
megfizetni. 

13. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag  a  jelen szerződésnek és  a  hatályos 
jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei Megrendelő általi kézhezvétele 
eredményez. 

IV. A  szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

1. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,  ha  olyan okból, amelyért a Vállalkozó 
felelős (Ptk.  6:186.§),  a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási kötbér alapja a 
szerződés szerinti nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap  20  %-a. 

2. Vállalkozót az olyan okból, amelyért felelős (Ptk.  6:186.  §), a jelen szerződésben 
meghatározott bármely kötelezettségének (kivéve karbantartási ügyelettel kapcsolatban a 
következő pontban foglalt kötelezettség késedelme), feladatának késedelmes teljesítése esetén 
(általános) késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli.  A  késedelmi kötbér mértéke az 
általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  0,5%-a/naptári nap.  A  maximuma az 
általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  7,5%-a. A  kötbér maximumának 
elérésekor  (15  nap késedelem esetén) Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

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

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem érinti Megrendelőnek azt a jogát, 
hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse Vállalkozóval szemben. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy a kötbért a Megrendelő a Vállalkozóval szemben írásbeli 
felszólítás útján érvényesíti. Amennyiben a Vállalkozó az írásbeli felszólítás kézhezvételétől 
számított  3  munkanap alatt magát nem menti ki (érdemi indoklással és azt alátámasztó 
bizonyítékokkal), akkor a kötbérkövetelést, mint elismert követelést kell nyilvántartani és így 
az beszámíthatóvá válik. 

6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót kellékszavatosság terheli. 

V.  A  szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése 

1.  Jelen szerződést a felek a teljesítésig kötik azzal, hogy az egyes teljesítési határidőket  ill. 
teljesítési időszakokat a műszaki leírás tartalmazza azzal, hogy Vállalkozó a szerződést 
köteles maradéktalanul  2022. 01. 31.  napjáig teljesíteni. 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy 
a szerződés — alakszerű szerződésmódosítás nélkül — módosul az alábbi esetekben: 

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 
nyilvántartásba bejegyzés napjával, 

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok 
módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával. 

3.  Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása,  ha  az arra irányul, hogy a Vállalkozót 
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 
jogkövetkez ényei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - 
alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy 
Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul 
egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, 
hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes 
körűen érvényesítette. 



4.  Felek a fentiek okán az indoklás nélküli elállás (felmondás) jogát kizárják. 
5.  Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként nevesített vagy egyéb 

súlyos szerződésszegések a sérelmet szenvedett fél oldaláról az érdekmúlást önállóan és 
kétséget kizárólag bizonyítják, így a sérelmet szenvedett fél jogosult a szerződés azonnali 
hatállyal történő felmondására. 

6.  Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen: 
a) a szerződésben rögzített feladatok esetében bizonyíthatóan Vállalkozó 

hibájából történt mulasztás, 
b) ha  a szerződésben rögzített esetekben a Megrendelő által tett észrevételeket; 

utasításokat a Vállalkozó saját hibájából történő figyelmen kívül hagyja, 
e) Vállalkozó olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megrendelő 

jóhírnevét sérti vagy veszélyezteti. 
d) tevékenységével vagy mulasztásával a Megrendelőnek vagy harmadik 

személynek kart okoz, 
e) Vállalkozó ellen jogerősen felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási 

kérelmet nyújt be, 
O adószámát felfüggesztik, 

tevékenységét — a szerződés teljesítését — legalább  3  napra felfüggeszti. 
7.  Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő részéről különösen: 

a) ha  Megrendelő a feladat ellátásához szükséges adatokat,  ill,  a szerződésben 
előírt eszközöket nem, vagy nem teljes körűen biztosítja Vállalkozó erre 
irányuló írásbeli felhívása ellenére sem. 

b) ha  Megrendelő a számlát megintés ellenére sem fizeti meg, 
8.  Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fentiekben rögzített felmondási/elállási jogának 

gyakorlása előtt  ä  másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés 
megszüntetésére, megfelelő, legalább  3  munkanapos (fizetés teljesítésénél  15  napos) határidő 
mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos 
szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának 
alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor,  ha  a 
szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges. 

9. A  szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokában lévő, a 
Megrendelő által átadott dokumentumokat, Megrendelői ingóságokat a teljesítéssel egy 
időben, vagy a szerződés bármely okból történő megszűnését követő  3  napon belül átadja a 
Megrendelő részére iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett. Vállalkozó jelen 
szerződéssel véglegesen és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy fenti kötelezettsége 
szerződésszerű nem, vagy késedelmes/hiányos teljesítése esetén a Megrendelő az ingóságokat 
akár jogos önhätalommal is birtokba vegye, továbbá Vállalkozó lemond a jelen szerződéssel 
véglegesen és visszavonhatatlanul a Megrendelővel szembeni valamennyi birtokvédelmi 
jogáról a fenti körben. 

10. A  szerződésszegő Fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa szerződésszegéssel 
a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért. 

11.  Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződés — bármely okból történő — megszűnése esetén 
kötelesek teljes körűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési is 
kötbérigényeket is. 

VI. Felek képviseletében eljáró személyek 

I. Vállalkozó feladatát Megrendelővel folyamatosan egyeztetve köteles ellátni. 
2. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon 

igazoló módon tehetik meg érvényesen.  A  Felek a fentieken értik a fax és az elektronikus 
levelezés  (e-mail)  formáját is. 

3. A  Felek a Szerződésben foglaltak teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi személyeket 
jelölik meg kapcsolattartóként. 
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4. Felek tudomásul veszik, hogy egymáshoz címzett jognyilatkozatokat hatályosan csak a fenti 
pontban megjelölt személlyel közölhetik, illetve részére továbbíthatja. 

5. Amennyiben fentiekben meghatározott, Felek képviseletében eljáró személyek megváltoznak, 
erről Felek írásban kötelesek értesíteni egymást. 

Titoktartás 

I. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein 
belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek 
nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 

2.  Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik személyek által a 
Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár,  ill,  igény vonatkozásában. Erre nézve 
az V. fejezet vonatkozó pontjainak rendelkezési megfelelően irányadók. 

3. A  titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 
kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelöt ért kár vonatkozásában a jelen szerződés 
kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak. 

4.  Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés 
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 
kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közremüködöikre is. Ezen személyek magatartásáért a 
titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fa, mint saját magatartásáért felel. 

5. A  szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes 
ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörtiknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló 
közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály 
szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

6.  Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles 
minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az 
ellenőrzés hatékonysága  es  Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

7.  Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni,  ha 

a) Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte  es  ez a szerződés 
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint  ha 
Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés 
lehetetlenülését okozta.  A  bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az 
annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a 
szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 

b) Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt 
is,  ha  a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, 
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció 
érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, 
amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

8.  Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó  new  jogosult a fenti adatok átadása 
miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem,  ha 
bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve  ha  ezzel a 
Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem 
tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésb451 vagy téves tényállás-értelmezésből származó 
körülmény, kivéve  ha  az a Megrendelőnek felróhatóan következett be). 



VIII. Vegyes és záró rendelkezések 

1. Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, ezért 
jelen szerződés megkötésének akadálya nem áll fenn. 

2. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton 
rendezni, és csak ennek eredménytelensége ésetén fordulnak bírósághoz. 

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk. 
rendelkezései, továbbá a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden 
további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett kötelező 
érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentums i rendelkezés kerül. 
Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is,  ha  valamely kógens jogszabály akként 
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben 
szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott 
rendelkezés a szerződés részét képezi). 

5. A  szerződés és annak dokumentumainak nyelve a magyar. 
6. Jelen szerződés mellékletét képezi (fizikailag nem csatolva) az eljárás iratanyaga, azaz az 

ajánlattételi felhívás és a nyertes ajánlattevő ajánlata. 
7. Jelen szerződés  6  megegyező, eredeti példányban készült összesen  8  számozott oldalon. 
8. A  szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető 

tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes. 
9. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 

Felek jelen szerződést — annak elolvasását és értelmezését követően — mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 
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