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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 

I G • sz. napirend 

 

ELŐ TERJESZTÉS 

a Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottság  2021.  október  4-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Fenntartha-
tó Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás eredményé-
vel kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Borbás  Gabriella,  Gazdálkodási Ügyosztály 
Készítette: dr. Lennert Zsófia, Gazdálkodási Ugyosztály 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2. számú melléklet: Beérkezett ajánlat 
3. számú melléklet: Kiegészített felolvasólap 

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  klímavédelmi intézkedési terv elfogadásáról szóló  9/2020. (I.30.)  számú Képviselő-testületi 
határozat  5.  a) pontjában döntött arról, hogy csatlakozni kíván a Polgármesterek 
Szövetségéhez, azaz a  Covenant of Mayors  együttműködéshez. 

A  Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva a polgármester a  366/2020.  (XI.19.) 
számú határozatával megismerte és egyetértett a határozat  1.  mellékletben lévő 
Polgármesterek Szövetségének együttműködési  es  kötelezettségvállalási dokumentumában 
leírtakkal, valamint vállalta, hogy aláírja a határozat  2.  mellékletben szereplő csatlakozási 
nyilatkozatot. 

E kötelezettségvállalások konkrét formában történő intézkedések érvényesítése érdekében az 
önkormányzat vállalta a Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv  (Sustainable Energy and 
Climate Action Plan  — továbbiakban: SECAP) benyújtását a Képviselő-testület  366/2020. 
(XI.19.) számú határozat meghozatalától számított  2 even  belül a Polgármesterek Szövetsége 
fete,  illetve jelentés elkészítését az eredményekről a SECAP benyújtását követően legalább 
kétévente. 

A  Képviselő-testület  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2021.  évi 
költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  önkormányzati rendeletében fedezetet biztosított a fenti 
tárgyú tanulmány elkészítésére. 

A  Gazdálkodási Ügyosztály közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásra irányuló 
ajánlattételi felhívást  (1.  számú melléklet) állított össze, amely ügyfélkapun keresztül 
megküldésre került az alábbi ajánlattételre felkért szervezeteknek  2021.  augusztus  4.  napján: 

ÉRKEZETT 
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1.ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ 
Címe:  1056 Budapest,  Szerb utca  17-19. 
Adószáma:  18076592-2-41 

2. Budapest  Főváros Városépítési Tervező Kft. 
Címe:  1052 Budapest,  Városház  u. 9-11. 
Adószáma:  12257728-2-41 

3. ABUD Mérnökiroda 
1221 Budapest,  Szebeni utca  12. 
Adószám:  23919057-2-43 

Az ajánlattételi felhívás a jozsefvaros.hu oldalon szintén megjelent  2021.  augusztus  4.  napján. 

A  megjelölt szervezeteknek jelentős tapasztalatuk van települési klímatervek készítésében, 
Így kiválasztásánál döntő szerepet játszott, hogy felkészült szakembergárdájuk révén 
mindannyian magas színvonalon lennének képesek ellátni az elvárt feladat elvégzését. 

Az ajánlatok benyújtásának határideje  2021.  augusztus  24-e 14  óra volt. 

Az ajánlattételi határidőn belül egyedül a ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet Módszertani 
Központ,  1056 Budapest,  Szerb utca  17-19.,  adószáma:  18076592-2-41)  nyújtott be ajánlatot 
2021.  augusztus 21-én  11:22  perckor  (2.  számú melléklet). (Továbbiakban: ajánlattevő). 

A  Hivatal a benyújtott ajánlatot megvizsgálta és megállapította, hogy az ajánlattételi felhívás 
2.  pontjában, az ajánlat tárgya, műszaki tartalmának leírásánál az ajánlatkérő külön tételként, 
kiegészítő szolgáltatásként jelölve kérte megjeleníteni a következőt: lakossági tájékoztatás 
módszerének kidolgozása, hatékonyságának bemutatása, lebonyolítása és eredményének 
ismertetése. 

Az ajánlató adó szervezet részéről beadott ajánlat  1.  sz. mellékleteként csatolt Felolvasólap 
ezt a tételt nem tartalmazta, ezért a Hivatal  2021.  augusztus 27-én hiánypótlási eljárás kereté-
ben kérte a Felolvasólapot ezzel a tétellel kiegészíteni és megküldeni  3  munkanapon belül a 
Gazdálkodási Ügyosztály részére. 

Az ajánlattevő a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőn belül,  2021.  augusztus 31-én 
meglcüldte a kiegészített Felolvasólapot  (3.  számú melléklet), melyen külön tételként, kiegé-
szítő szolgáltatásként jelölte a kért tételt. 

Az érvényes ajánlatot adó ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ 
ajánlati ára bruttó  2.667.000,- Ft,  valamint a kiegészítő szolgálgatásként külön jelölt lakossági 
tájékoztatás ára bruttó  1.905.000 Ft.,  így összesen bruttó  4.572.000 Ft.,  azaz a bruttó ajánlati 
ár négymillió-ötszázhetvenkétezer forint. 

A  fentiek alapján javaslom a  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata 
Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése" tárgyú közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás érvényesnek és eredményesnek minősítését. 

Javaslom továbbá az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ, mint 
érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő nyertesnek nyilvánítását. 

- II.  A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntése szükséges. 
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III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Fenntartható 
Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás eredményének 
megállapítása. 

A  nyertes ajánlat ajánlati ára szerint a SECAP tanulmány elkészítésének teljes költsége 
3.600.000 Ft  +  27%  ÁFA, azaz bruttó  4.572.000 Ft. 

A  fenti összeg pénzügyi fedezete a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet 
20810-04-es jogcímén a „Környezetvédelmi program/klímavédelem, zöldprogram" költségvetési 
előirányzaton rendelkezésre áll. 

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 
és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik a 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. 
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DR. S ITOS GSILLA SÁTLY BALÁZS 

GYZÖ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNOKEr 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottságának  ..../2021.  (X.  04.)  számú határozata 

a  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Fenntartható Energia-

 

és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás eredményének meg-

 

állapításáról 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy: 
1. a  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Fenntartható Energia- és 

Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő be-
szerzési eljárás eredményes; 

2. megállapítja, hogy a  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Fenn-
tartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése" tárgyú közbeszerzési értékha-
tárt el nem érő beszerzési eljárásban a határozat  1.  pontjában megjelölt beszerzési eljárás 
nyertese ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ  (1056 Budapest, 
Szerb utca  17-19.  Adószáma:  18076592-2-41) 
Elfogadott ajánlati ár:  3.600.000 Ft  +  27%  ÁFA, azaz bruttó  4.572.000 Ft. 

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

Felelős: polgármester 

Határidő:  3.  pont esetében  2021.  október  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest, 2021.  szeptember  30. 

Borbás  Gabriella 
Ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA:  DR.  LENNERT ZSÓFIA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: dict 
JOGI KONT  OLL:  DR.  GRBÁN KRISTÓF 

ELLENŐRI 

DR.  VÖRÖS ZILVIA 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

"Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Fenntartható Energia- S  Klima 
Akcióterv (SECAP)" elkészítése tárgyú, 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Jázsefvárosi 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, telefonszáma,  e-mail  címe: 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
(a továbbiakban: Ajánlatkérő) 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  w63-67. 
Tel: 06-1-459-2567 
E-mail:  gazdalkodas@jozsefvaros.hu 

2. Ajánlat tárgya, műszaki tartalmának leírása: 

Ajánlattevő feladata a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata 
Fenntartható Energia- is  Klima  Akciótervének (SECAP) elkészítése az alábbi feladatok 
szerint részletezve: 

A  kibocsátási alapjegyzék (BE1) és helyzetelemzés elkészítése 

Klímaváltozási kockázat- és veszélyeztetettség értékelés (RVA) elkészítése 

Hatásmérséklő intézkedések kidolgozása 

Alkalmazkodási intézkedések kidolgozása 

Energiaszegénységgel kapcsolatos jelentés készítése, energiaszegénységi intézkedések 
beillesztése a készülő dokumentumba 

Kapcsolattartás a  Covenant  os  Mayors  (Polgármesterek Szövetsége) irodájával angol 
nyelven 

Egyeztetések, konzultációk lebonyolítása a Józsefvárosi Önkormányzat releváns 
munkatársaival 

A  SECAP tanulmány előzetes verziója, majd a végleges összefoglaló tanulmány elké-
szítése a helyzetelemzés és a legfontosabb intézkedés- és megoldási javaslatok, vala-
mint a célkitílzés és annak várható elérésének bemutatásával 

Az elkészült SECAP tanulmány feltöltése a Szövetség hivatalos  online  felületére 

Külön tételként, kiegészítő szolgáltatásként jelölve: lakossági tájékoztatás módszeré-
nek kidolgozása, hatékonyságának bemutatása, lebonyolítása és eredményének ismer-
tetése 

Előzmény, háttér: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata  2020.  november  19-án  csatlako-
zott az európai Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez, ezzel vállalva, hogy el-

 



készti  es  benyújtja a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervét  (Sustainable Energy- and 
Climate Action Plan,  SECAP). 
Józsefváros Önkormányzata elfogadta Józsefváros Klímastratégiáját, melyben Józsefváros 
kibocsátáscsökkentö célkitűzésként a 2010-es bázishoz képest 2030-ra 40%-os CO2 kibocsá-
tás csökkentést irányzott elő. 
A  klímastratégia teljes bemeneti adatait  es  számolótábláit az Ajánlatkérő az Ajánlattevő ren-
delkezésére bocsátja. 

3. A Budapest  Főváros VIII kerület Józsefváros Önkormányzata Fenntartható Energia- és 
Klima  Akciótervének elkészítése teljesítésének végső határideje: 

2022.  május  15. 

4. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 

A  beszerzés finanszírozására szolgáló pénzügyi fedezet a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
2021.  évi költségvetésében biztosított. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít ajánlat-
tevő számára. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás a teljesítést követően be-
nyújtott számla ellenében, a teljesítés igazolását követően.  15  napon belül, átutalással kerül  Id-

 

fizetésre. • 

Ajánlati ár 
Az ajánlati árat forintban kell megadni. Az ajánlatban szereplő áraknak  fix  árnak kell lennie, 
vagyis az ajánlattevő semmilyen formában is semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat 
tartalmazó ajánlatot.  A  nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden 
járulékos költséget, fiiggetlenül azok formájától  es  forrásától. 
Az ajánlati  anal(  teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői 
kifizetési igényt. Az áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett a főösszesítőn 
egyértelmű formában szerepeljen az ÁFA  %-ban  és összegszerűen. Az ajánlat csak banki 
átutalásos fizetési módot tartalmazhat. 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
A  Ptk.  6:186.  § (I) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az 
esetre,  ha  olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 
Meghiúsulási kötbér:  A  nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,  ha 
olyan okból, amelyért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási kötbér 
mértéke az ajánlatban rögzített, is általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 
10%-a. 
Késedelmi kötbér: Felek megállapodnak, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő Vállalkozó 
neki felróható okból késedelmesen teljesít,  a727  legkésőbb a szerződés  3.  pontjában írt 
határidőig nem teljesíti a szerződésből eredő kötelezettségeit, késedelmi kötbér megfizetésére 
köteles Ajánlatkérő Megrendelő részére, melynek mértéke késedelem minden napja után 
10.000,-Ft/nap, maximuma  30  napi tételnek megfelelő összeg.  A  kötbér maximumának 
elérésekor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.  A  késedelmi kötbér megfizetése mellett 
Vállalkozó továbbra is köteles a szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére. 

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

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

7. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
Ajátilatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja szerint értékeli. 



Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legalacsonyabb 
árat tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

8. Alkalmassági követelmények: 

Alkalmatlan az ajánlattevő,  ha  az elmúlt  5  évben minimum  5  db települési klímaterv készíté-
sire vonatkozó referenciával nem rendelkezik, amelyből legalább  3  db Fenntartható Energia-
és  Klima  Akcióterv (SECAP) kell, hogy legyen. Amennyiben ajánlattevő a fentiekben foglal-
talc  szerint az alkalmasságát nem igazolja, akkor Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvényte-
lené nyilvánítja. 

Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nYilatkozatot kell benyújtania szerződésnek megfelelően 
teljesített Fenntartható Energia-  es  Klíma Akcióterv (SECAP) készítésére vonatkozó referen-
ciáiról. 

Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás  4.  számú melléklete szerinti referencia 
nyilatkozat cégszerű aláírásával. 

9. Kizáró okok: 

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fen-
náll: 
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 el-
múlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűzö-
dő hátrányok alól nem mentesült: 
as)  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.) 
sierinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elköve-
tését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetköZi kapcsolatokban,  hilt-
len kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűn-
cselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érde-
keinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcso-
lódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terro-
rizmus finanszírozása; 
al)  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 közbe-
szerzési  es  koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási jámlékfizetési köte-
lezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását  es  az esetleges kamatot  es  bírságot az aján-
lat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 
halasztást kapott; 
cj végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek,  uz  ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van; 



d) tevékenységét felffiggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az el-
múlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
0  esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísé-
relt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy ko-
rábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslátra nem 
került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapo-
dásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok és terü-
letek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magya-
rországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uni-
ónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás  es  a terrorizmus fi-
nanszírozása megelőzéséről  es  megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38.  tény-
leges tulajdonos  pent  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; 
h) az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint nem minő-
sül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény  1.§ 4.  pontjára. 

Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete szerinti nyilatkozat (cégszerű) 
aláírásával. 

10. Ajánlattételi határidő: 2021.  augusztus  24. 14  óra 

11. Az ajánlat benyújtásának helye, módja: 

Az ajánlatot elektronikus úton cégkapun/hivatali kapun keresztül kell benyújtani a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefváros önkormányzata Gazdálkodási Ügyosztály részére. Tárgyként 
kérem megjeleníteni: „SECAP ajánlat". 

12. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

13. A  szerződéskötés tervezett időpontja:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkor-
mányzat Képviselő-testülete KöltségvetéSi és Pénzügyi Bizottságának döntését követően. 

14. Hiánypótlási lehetőség 

Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehe-
tőségét  1  alkalommal az ajánlatokban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, iga-

 

zolások tartalmának tisztázása érdekében, valamint az ajánlattevőktől felvilágosítás kérését. 

15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított  30  napig kötve van ajánlatához, a nyer-
tesként ki nem hirdetett ajánlattevők a szerződéskötés időpontjától számítva mentesülnek az 
ajánlati kötöttség alól. 

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

17. A  dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénz-
ügyi feltételei: 

,(2.0 



_9 

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. 

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

19. Egyéb információk: 

A  beküldött ajánlarmk tartalmaznia kell: 
- a felolvasólapot (ajánlattételi felhívás  1.  számú melléklete); 
- ajánlat tárgyára vonatkozó szakmai ajánlat, ajánlati ár részletezése; 
- a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot (ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete); 
- ajánlati nyilatkozatot (ajánlattételi felhívás  3.  számú melléklete); 
- a referencianyilatkozatot (ajánlattételi felhívás  4.  számú melléklete) 
- az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál  60  napnál nem régebbi cégkivonat máso-

 

lati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az 
esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati pél-

 

dánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata; 
- az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy címmintájának 
másolata. 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlat-
tevőt terheli. 
Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra magyar 
nyelvű fordítása is csatolandó. 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlati árak megismerését követően jelen be-
szerzéstől — a rendelkezésére álló forrásai ftiggvényében — elálljon. Ajánlatkérő nem vállal fele-
lősséget az elállásból származó következményekért 

20. Ajánlattételi felhívás megküldésének a www.jozsefvaros.hu honlapon történő megjelente-
tésének időpontja:  2021.  OL 'J'\&  

Budapest, 2021 

 

  

 

  

Pikó Andris 
polgármester 



1.  sz. melléklet 

Felolvasólap 

„Budapest  Főváros  VEIL  kerület Józsefváros önkormányzata Fenntartható Energia- és  Klima 
Akeióterv elkészítése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el  !tern  érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

Adószáma: 

 

Telefon: 

 

E-mail: 

 

Kijelölt kapesolattartó: 

 

Kijelölt kapesolattaitó elérhetősége 
(telefon,  e-mail): 

 

Ajánlati  är 
Nettó ajánlati Ír 
Összesen  (Ft) 

Bruttó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

„Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros önkor-
mányzata Fenntartható Energia- és  Klima  Akcióterv 
(SECAP)" elkészítésnek összege 

  

Kelt ,  2021.  év hónap napján 

[cégszerű aláírás] 
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2.  sz. melléklet 
Nyilatkozat 

„Budapest  Főváros  VIM  kerület Józsefváros Önkormányzata Fenntartható Energia- és  Klima 
Akcióterv elkészítése" tárgyú, közbeszerzési értélduttärt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel.  

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, 
aki: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmas-
ság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette,  es  a bűncselekmény elkövetése az  chalk  öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült: • 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV.  törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti hünszer-
vezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztege-
tés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, illetve a Btk. XXVI1. 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 fel-
bujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzrnosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 
a]) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kény-
szer

 

munka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló biinese-

 

lekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vänifizetósi vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsé-
gének nem tett elegei, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvé-
teli jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt MI, vonatkozásában csődeljárás eherideléséről szóló bírásági végzést közzétet-
tek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági szereplő szemé-
lyes joga szerinti hasonló eljárás yen folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben 
van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felftiggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt há-
rom éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
j)  esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyá-
solni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas infonnációt kísérelt megszerezni, 
amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból 
ebből az okból kizárták,  es  a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési 
eljárás lezárulásától számított három évig; 
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési  es  Fejlesz-
tési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes 

ca 



államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében 
vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elke-
rüléséről 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 finanszíro-
zása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII 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.  évi CXCV. törvény 
41.§ (6)  bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény I.§  4.  pontjára. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 



3.  sz. melléklet 

Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Fenntartható Energia- és  Klima 
Akcióterv elkészítése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

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

fonna  es  tartalmi követelmény, utasítás, kikötés  es  műszaki  tetras  gondos áttekintése után 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

1.  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. 

2.  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. 

j.  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 során. 

4. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést meg-
kötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögZített szolgáltatást az ajánlat-
ban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

5. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük; hogy az önkormányzat Klímastratégiáját, illetve Klímavé-
delmi Intézkedési Tervét ismerjük. 

6. Az ajánlat benyújtásával vállaljuk, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerti -

 

Rink 1 fó  a  Covenant of Mayors  (Polgármesterek Szövetsége) irodájával angol nyelven tartja a 
kapesolatot. 

7. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásta kerülünk,  5  db,  5  éven belüli 
települési klímaterv készítésére vonatkozó referencia munkák (amelyből legalább  3  db Fenntartha-
tó Energia- és  Klima  Akcióterv) teljesítésének igazolására szolgáló eredeti dokumentumokat be-
mutatjuk. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 



4.  sz. melléklet 

Referenda  nyilatkozat 

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

képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy társaságunk az alábbi referenciákat teljesítette települési 
klímaterv, illetve Fenntartható Energia- és  Klima  Akeióterv (SECAP) készítésére vonatkozóan: 

A  megrendelő 
neve, székhelye 

A  szerző- 
dés tárgya 

A  teljesítés ideje 
(kezdő is befeje- 

ző időpont 
[év/hónap/napi): 

A  települési Idí- 
mater",  illetve a 
SECAP elérési- 
nek helye  (hen-

 

lapcím) 

Nyilatkozat, hogy hogy a teljesítés 
az előírásoknak is a szerződésnek 
megfelelően történt-e (igen/nem) 

                         

Kelt:  2021.  év hónap napján 

cégszerű aláírás 

Ii 



Kelölt kapesolattintó: e flesh. 
• 9,eyeargiAteimE• Wit Kijelölt kapcsolattartó eJerbetösege 

(telefon,  omen): 

Ajánlati 

"Budapest  Főváros  V111.  kerület Józsefváros  ?Mike> 
mányzata Fenntartható Energia-és  Klima  Akcióterv 
(SECAP)" elkeSzítésnek összege 

Nette$  %seal  ir  Brute  ajánlati  Ar — 
Összesen  (Ft) Name (Ft)  

2 . 100. avr ! 2664.000 r 

Oral  dt-Wi ebAtEsa/.2r 

A Itigittee Siet  (A- 4-4.5. 

4 80 46,592.  -  2- 

Ajártlattevö neve: 

Ahlitlattev6 székhelye: 

--Ädószáma.• 

414- 3r- 3c) 

eiamitgudie att6-1ma6n 

I. .s.z. melléklet 

Felelvasólap 

"Budapest  Fóvires kerület Józsefvires Önkormányzata Fenntartható Energia-és  Klima 
Akcióterv elkészitése" ttugyü, közbeszerzési értékhatárt  einem  érő beszerzési eljárásban 

Kelt:72{.140.12et,  2021.  év hónaplanapján 

....... ..... ... ;3=133 
[04 Cd;:ilast' 

me 149. 
r  'You' 1:24% 
52  • isobs9 
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4.  sz. melléklet 

Reiereneia nyilatkozat 

e he OEr4 mint ....1:Utn  OEM io 
na.„. 

al- VeMAlt wnta ajanlattevii (sz:ekhely: 
0,56  Q  a." 4+-4631  fish  tv+efLi.e, (képviseleti jigkörltitulus megnevezése) cégünk nevében és 

képviseletben eljárva nyilatkozom, hogy társasigunk az alábbi referenelaket tejesítette települési 
klimaterv, illetve Fenntartható Energia- ás  Klima  Akeióterv (SECAP) készítésére vonatkozóan: 

«Ws 

_ 

Ile AV. ea_ 
24tetb ZOIL 

BP xtx 
es Kg bug.. 
teats 
yog 

$ Akaa 
.geterja• 

A  megrendelő A  szerző-  A  teljesítés ideje 
neve, székhelye  dés titrgya  (kezdő  is  befeje-

 

i 7.45 lei:pant 
lévasonitp/napi): 

.\-.4.W- 08  ms:-Lr34.1 ,---- 17 

L  • 

, SaAt7 29.0-.06.3) nti.t.- puSeihts 

Vat/46W+  „„.j2.0104.2,9j1100- tit 24% YleA. rtil‘S I CrE 

Ľ k, fzo  i  o*A(-2't5 s vcv(tY Iw ice»   

• 

see kg 04 y_ 24141 l'ij12±,gw-re 

A  települési  kit-  Nyilatkozat, hogy  bogy a  teljesítés 
mater",  illetve  a  az előírásoknak és  a  szerződésnek 
SESEC/U'elérési-  megfelelően történt-e  (igen/nem)
nekbelye  (hen-

 

lapcím) 

egg 

Kelträkactee...,  2021.  év Wale('  D-napján 

aláírás 
'goon ter 6  suue 

1.4:2.5etb 9.1 2-41 
dós.iärrogo7 6592-

 



2.  sz. melléklet 
Nyilatkozat 

„Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros önkormányzata Fenntartható Energia- és  Klima 
Akcióterv elkészítése" tárgyú, közbeszerzési tirtékhatirt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alalb-DAM ZrAkiwintarsaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

Ee4e-löt.2-1e i:t.s '5-7.c.  I(  Mat:  I 
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 jelentkezö, alvállalkozó,  es  nem vehet reszt alkalmas-
ság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyiket elkövette,  es  a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez filzesdö 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 bűnszer-
vezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben törtenó elkövetésit is; 
ab)  az  1978.  évi  IV,  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztege-
tés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a 
Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó fel-
bujuls, bünsegely vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 
aj) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a  Mk.  szerinti emberkereskedelern, valamint a Btk. szerinti kény-, 
szennunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a  Mk  szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési  es 
koncessziós eljárisban; • 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bilnese-

 

lel•zmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, viimfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsé-
gének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot  es  bírságot az ajánlat vagy TéS7.Vé-
tell jelentkezés benyújtásinak időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt vonatkozásában esödeljárás elrendeléséröl szóló bírósági végzést közzétet-
tek, az ellene indított felszámolási eljárást  jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági szereplő szemé-
lyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben 
van; 
cl) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt há-
rom  even  belüljogerös bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

esetiben az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyá-
solni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt  Werth  megszerezni, 
amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból 
ebből az okból kizártak,  es  a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem kérült 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 is Fejlesz-
tési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes 
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államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok és területek blamelyikében 
vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elke-
rüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a 
közbeszerzés terén, 
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás  es  a terrorizmus finanszíro-
zása megelőzéséről  es  megakadilyozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38.  tényleges tulajdonos 
pont a)-d)  alpontja szerinti ténylegeStulajdonosät nem képes megnevezni, vagy 
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi szentély vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

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

Kelt:  .21.2443et pa.22-4  oE AO . 

kii A Kt. f../8 r56  udapest 
z /Adds  -zer  u•17-19 , arn:780„ 

• u592-2-41 
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3.  sz. melléklet 

Ajánlattétell Nyilatkozat 

„Budapeat Főváros VIII. kerület Józsefváros önkorményzata Fenntartható Energia- és  Klima 
Akcióterv elkészítése" tárgyú, közbeszerzési ertékhatárt el nem érő beszerzési eljdrisban 

MgHES mARTital, . 
4056  ZuDePEsT id-% GL(  ve-ts-rö  vs ;  ME 12.G1  ict icLulb 2.‘  G tz2)  U  • erA5  Alulfrott :!-:".1;(:.:Oftl..ie: ... . mint a 6.C..eS(E51-4J—anjánlattevő (székhely: ) . 

 (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi 
formai is tartalmi követelmény, utasítás, kikötés is műszaki leírás gondos áttekintése után 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

1. Elfogadjuk, bogy amennyiben olyan lcititelt tettünk ajánlatunkban,  anti  ellentétben  van  ajánlattéte-

 

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

.2.  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 

3. Tudatában vagyunk annak,  bogy  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 során. 

4. Kijelentjük,  bogy  amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést meg-
kötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített szolgáltatást az ajánlat-
ban meghatározott dljért szerződésszrnien teljesítjük. 

5. Az ajánlat benyújtásával kijelentjülc, hogy az önkormányzat Klimastrategiáját, illetve Klímavé-
delmi Intézkedési Tervét ismerjük. 

6. Az ajánlat benyújtásával vállaljuk, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerü-
lünk  1  fö a  Covenant of Mayors  (Polgármesterek Szövetsége) irodájával angol nyelven tartja a 
kapesolatot. 

7. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk,  5  db,  5 even  belüli 
települési klimaterv készítésére vonatkozó referencia munkák (amelyből legalább  3  db Fenntartha-
tó Energia-  es Klima  'Akcióterv) teljesítésének igazolására szolgáló eredeti dokumentumokat be-
mutatjuk. 

ce zeii  
. 

GIAKLUB 
' 56  Budapest 

Ad,_ S  erb —nr nl: 18076es  Dy.2-2.41 
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+36 ( )6101300 
tamastokk.hu 

KRID: 342479118 MOKKIT) 

Zsr.1%91,14/. 

gitÄ 

; 7 v:u.\ 

dr. Tamási Attila 
közjegyző 

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 

AluIkon Méhes  Martina  (kijelentése szerint születési neve: Méhes  Martina,  születe t: , napján, anyja születési neve: 
szám alatti lakos,  Magyar  állampolgára, mint az EnergialcInb 

Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület (nyilvántartási száma:  01-0E-
0006637,  székhelye:  1056 Budapest,  Szerb utca  17-194  (a továbbiakban: Egyesül t 
képviseletére jogosult képviselője az Egyesületet kézzel vagy géppel előírt, előnyomo t, 
nyomtatott vagy előbélyegzett nevéhez, (rövidített nevéhez) a nevemet az Egyesület nevéb  n 

• önállóan a hiteles aláírási cinpéldánynak megfelelően az alábbiak szerint  from: 

Ügyszám:  11027/Z/343/2021 

------ — ------------ ------------- ----- ---Tanúsítvány--

 

--Tanúsítom Méhes  Martina  ügyfél (kijelentést szerint születési neve: Méhes  Martin 
született: . napján, anyja születési neve: 

szám alatti lakos,  Magyar  állampolgára — a 
személyazonosságát az előttem felmutatott számú vezetői engedély t1pu4ú 
igazolvánnyal, lakcímét pedig a lakcimet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta — 
ezen a fenti wiláirtisi Címpéldány" megnevezésű okiraton szereplő aláírásának a 
valódiságát. ---- — - ---------- -------- - 
---Az ügyfél kijelentette, hogy olvasni tud, az okirat szövege szerinti nyelvet érti, ai  °kirk 
tartalmát ismeri. - 
--Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt  la 
közjegyzőkről szóló  1991.  évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.)  122.  §-ának  (2)  bekezde e 
szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról  es  tartalmáról, a közjegy 
közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjtv.  122.  §-ának  (8)  bekeidéséb  n 
megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adat 1k 
kezeléséről.  
--Kett Budapest, 2021.  (kettőezer-huszonegyedik) év április hónap  26:  (huszonhatodik) 
napján. 

Tamási  Cs  Nagy Közjegyzői Iroda 

dr. Tanisi Attila közjegyző 

Budapest  VIII., 1.sz. 

1085 Budapest,  Baross utca  8.1/5. 





Fővárost Törvényszék 

Ügyszám:0100/Pk.60854/1995 

Kivonat 

a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól. 
Az adatlekérés időpontja:  2021.08.18. 8:20 

1. A  szervezet nyilvántartási száma:  01-02-0008537 Jogerö:  1995.09.14 
2 

2. A  szervezet neve: Energlaldub StageMika' Intézet  es  Módszertani Központ Egyesület 

a.  A  szervezet röviditett  nave:  Energiaklub 

A. A  szervezet Idegen nyelvü elnevezése:  Nines  idegen nyelvü elnevezés bejegyezve 

5.A  szervezet tipusa: Egyesület ' 

6.Az egyesület formája:egyesutet 

13. A  szervezet székhelye:  1055 Budapest.  Szerb utca  1740 

Jogertr. 2011.0205 
16 

Jogen5: 2011.02.05 
16 

Jose* 1995.09.14 
2 

Jose.* 1995.09.14 
2 

Jogerb: 2020.10.07 
44 

ei»  A  képviselő neve: Bakos  Gabor 

Anyja neve: 
Lakóhelye: 
A  képviseleti Jog gyakorlásának módja: önálló 

terjedelme: Álteeines 

A  megblzits IckStartema:s év 
A  megbízás megszűnésének ich5pontja:2023.07.oi 
A  megszűnés tényleges időpontja: 
A  lemondás hatályossá válására vonatkozó  eclat: 

(2) A  képviseld neve: Méhes  Martina 

Anyja neve: 
Lakóhelye: 
A  képviseleti Jog gyakonasának módja: Onalló 

terjedelme: Általános 

A  megbízás időtartama:s óv 

A  megbízás megszűnésének időpontja:zazezizo 
A  megszünés tényleges ickipontja: 
A  lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: 

Jogerö: 2020.10.07 

Jogen5: 2021.03.26 
44, 

to A  szervezet célja:  CAI  leírása  nines  bejegyezve 

11. A  szervezet  eel  szerinti besorolása: Cél szerinti besorolás  alms  bejegyezve 

12 A  létrehozás határozott Idejének lejárta: Lejárat napja  nines  bejegyezve 

13  A  létesítő okirat (módosításának) kelte:  2020.07.01 
Jose* 2020.1007 

44 

21.  Közhasznú jogállás: Közhasznú Jogen1 2015.03.21 
23 

22 A  szervezet elektronikus kapcsolattartási cime:18076592acegkepu 

aáA szervezet adószáma:18076592-2-41 

24. A  szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett 

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének Időpontja:  1995.09.14 

Jogerő:  2020.10.07 
44  

Jogeró:  2015.03.10 

jogerő:  2015.03.10 

Joget:  2015.01W 

oldal:  112 





Fővárosi Törvényszék 

ügyszám: 0100/Pk.60854/1995 

25 A  szervezet közösségi adószáma:  H1118076592 

e.  A  szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett 

Közösségi adószám megszerzésének/ felfüggesztésének / törlésének időpontja:  1995.09.14 

22 A  szervezet statisztikai számjele:18076592-94913-529-01 

a  A  szervezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény: Bejegyzett 

Statisztikai számjel megszerzésének I felfüggesztésének I törlésének időpontja:  2020.10.07 

Jogerő:  2015.08.10 
23 

Jager& 2015.03.18 

Jogerö: 2020.10.07 
44 

29 A  szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: Szamlavezeta szolgáltató nincs bejegyezve 

e  A  szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(I): Szervezeti egység  nines  bejegyezve 

31 A  szövetséget létrehozó szervezetek listája: 

32.Jogelőd szervezetek: Jogeleat szervezet nlrics bejegyezve 

Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve 

34  Folyamatban levő eljárás típusa: Nincs 

3s  Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve 

36  Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Ellátósfintézkedés nincs bejegyezve 

99.  Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve 

ZÄRADAK 
A  szervezet adatait illetően nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban! _  

    

Budapest, 2021.08.18 

   

  

aláírás 

 

Dr—

 





Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

5ntivc..140> Ucsz.ict 

ASTOE giA44it4 Sikh L... .— 19 . 

Adószáma: 

Telefon: 

411416S-432- 2-4 4 

44- 15± 

Malik kapowlatMit4 elétitetésége 
(telefon,  e-mail): 

e na64414.1.i Kt 

E-mail: 

Kijelölt kapcsolattartó: 

Vietel AkaL ße E4OEFÁGIA4alk 

f 

,  2021.  év hánap 

LI\ L 

1.  sz. melléklet 

Felolvasólap 

”Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros önkormányzata Fenntartható Energia-  it Klima 
Akeiirterv elketzhise" tirgyü, közbeszerzési értékhatást el  Rem  érő beszerzési eljárásban 
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„Budapest  Főváros  VIII. keril let Maze/km COElliters 
mányzata  Fenntartható Energia-  es Klima  Akcióterv 
(SECAP)" elkészitésnek  összege 
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