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Tisztelt Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzata az altala fenntartott Jozsefvarosi 
Ovodak nehany - a kesobbiekben megnevezett - epiiletenek felujitasat tuzte ki celul egyreszt 
a mukodest es biztonsagot veszelyezteto allapotok megszuntetese, masreszt a lakossag szama- 
ra kevesbe vonzonak itelt ovodaepuletek kulso megjelenesenek javitasa erdekeben.
Az ovodai felujitasok megtervezese erdekeben az onkormanyzat „Budapest Fovaros VIII. 
keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak epuleteinek felujitasara es 
atalakitasara vonatkozd tervek elkeszitese” targyban kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero be- 
szerzesi eljarast inditott.
Abeavatkozas celteriiletei:

1. Gyerek-ViragTagovoda, 1082 Budapest, Barossu 111/b.
2. Viragkoszoru Tagovoda, 1083 Budapest, Baross u 91.
3. Varunk Rad Tagovoda, 1086 Budapest, Csobancu. 5.
4. Szazszorszep Tagovoda, 1086 Budapest, Sziiz u. 2.
5. Tunderkert Tagovoda 1081 Budapest, Kun u. 3.
6. Napsugar Tagovoda 1086 Budapest, Danko utca 31.

A nyertes ajanlattevo feladatai:
Az ovodak epiileteinek, teruleteinek, kozvetlen komyezetenek felujitasara, atalakitasara, vo-
natkozo tRKEZETT
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• fehneresi tervek es geodeziai felmeresek elvegzese - 1-5. intezmenyek
• koncepcio tervek elkeszitese - 1-5. intezmenyek
• kapcsolodo tervezoi koltsegbecsles elvegzese - 1 -6. intezmenyek
• megvalosithatosagi tanulmany keszitese - 6. intezmeny.

Az onkormanyzat 2022. ev soran varhatoan az alabbi 3 ovodaban valositja meg a felujitaso- 
kat, beruhazasokat: Gyerek-Virag, Viragkoszoni, Varunk Rad. E 3 ovodara vonatkozo kolt- 
segkeret hozzavetoleg brutto 150 millio Ft.

A szolgaltatas-beszerzes - 2022. marcius 31 -ig tarto hatarozott idotartamra - becsiilt ertekere 
tekintettel (brutto 6.350.000,-Ft) a Jozsefvarosi Onkormanyzat Beszerzesi Szabalyzat (a to- 
vabbiakban: Szabalyzat) III. fejezet szerinti beszerzesi eljaras keriilt lefolytatasra. A Szabaly
zat III. Fejezet (2) pontja alapjan a kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero arubeszerzesrol, epi- 
tesi beruhazasrol, szolgaltatas megrendeleserol szolo ajanlatteteli felhivast az Onkormanyzat 
hivatalos honlapjan kozze kell tenni, es kozze lehet tenni barmely mas mediumban. A kozze- 
teteli helyeket a Beszerzesi Adatlapon meg kell jelolni. A beszerzest kezdemenyezo szerveze- 
ti egyseg az Ajanlatteteli Felhivasrol a potencialis ajanlattevoket elektronikus uton ertesiti.

Az ajanlatteteli felhivas a jozsefvaros.hu oldalon jelent meg 2021. december 10-en a 
https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/hirdetmenyek/palyazatok eleresi utvonalon. Ezen kivul 
az ajanlatteteli felhivas megjelenesere 7 potencialis palyazo (ARTONIC DESIGN Epiteszeti 
Kft., PONTarch Epitesz Iroda Kft., Studio G2 Epitesziroda Kft., Batlap Epiteszstudid, Studio 
Qvarta Kft. DotDesign Kft., Bandti Hartvig Epitesz Iroda9) figyelemfelhivasa is megtortent.

Az ajanlatteteli felhivasban meghatarozott ajanlatteteli hataridoig 1 darab palyazati anyag 
erkezett. Az ajanlat elbiralasanak ertekelese a „legalacsonyabb osszegu ellenszolgaltatas” elve 
szerint tortent.

Ajanlattevok ajanlatainak ismertetese:

Ajanlattevo: Studio Qvarta Korlatolt Feleldssegu Tarsasag (1029 Budapest, Zsolt fejedelem 
u. 85.) ajanlata elektronikusan erkezett be 2022. januar 4-en.

Az ajanlat a formai kovetelmenyeknek megfelel.

Ajunlat \vll6 ajanlali ar Brulto ajanlali ar

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jd- 
zsefvarosl Onkormanyzat fenntarta
saban levo tagdvodak felujitasara es 
atalakftasara vonatkozo tervek elke

szitese

4.900.000,- Ft 6.223.000,- Ft

II. A beterjesztes indoka
Az eldterjesztes targyaban a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag dontese sziikseges.

III. A dontes ceija, penziigyi hatasa
A dontes ceija, a „Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban 
levo tagovodak felujitasara es atalakftasara vonatkozo tervek elkeszitese” targyu, kozbeszerzesi 
ertekhatart el nem ero beszerzesi eljaras lefolytatasa, az eljaras lezarasa, eredmeny kihirdetese, 
az eredmenyrol szolo dontes meghozasa.

jozsefvaros.hu
https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/hirdetmenyek/palyazatok_


Jelen dontes uj penziigyi fedezet biztositasat nem igenyli, a beszerzesi eljaras kiirasahoz sziikse- 
ges fedezet a 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) ok. rendelet 5.1. melleklete szerint, 
a 20810-02 cimen (5-20810-02-154/1) allt rendelkezesre.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo Budapest Fova- 
ros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulet 36/2014. (XI.06.) onkor- 
manyzati rendelet (a tovabbiakban: SzMSz) 7. melleklet 1.1.1. pontja alapjan a Koltsegvetesi 
es Penziigyi Bizottsag dontesi hataskdrebe tartozik targyi ugy.

Jozsefvarosi Onkormanyzat Beszerzesi Szabalyzat III. fejezet (14) pontja alapjan A Biralobi- 
zottsag javaslata alapjan a netto 1 millio forint ertekhatar folotti eljaras eredmenyerol, vala- 
mint a szerzodes megkoteserol a Kepviselo-testiilet Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 
dont.

Fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.



Hatarozati javaslat
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Koltsegvetesi es Penzugyi 

Bizottsaganak ..../2022. (1.17.) szamu hatarozata

a ^Budapest Fovaros VIIL keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo tag- 
ovodak felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek elkeszitese” targyu beszerzesi el

jaras eredmenyerol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy:
1. a „Budapest Fovaros VIIL keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo tagdvo- 

dak felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek elkeszitese” targyu kozbeszerzesi ertek- 
hatart el nem erd beszerzesi eljaras eredmenyes;

2. a „Budapest Fovaros VIIL keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovo- 
dak felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek elkeszitese” targyu kozbeszerzesi ertek- 
hatart el nem erd beszerzesi eljarasban a legalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatast tartal- 
mazo, ervenyes ajanlatot a Studio Qvarta Korlatolt Felelossegii Tarsasag (1029 Budapest, 
Zsolt fejedelem u. 85.) ajanlattevo tette, ezert 6 az eljaras nyertese. A szolgaltatas elvegze- 
sere iranyulo elfogadott ajanlati arbrutto 6.223.000 Ft;

3. felhatalmazza a polgarmestert a hatarozat 2. pontja szerinti szerzodes megkdtesere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 3. pont eseteben 2022. januar 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest, 2022, januar 7.

Borbas Gabriella
Gazdalkodasi ugyosztalyvezeto

Keszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Leirta: Borbas Gabriella

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas:

Beterjesztesre alkalmas: jovahagyta:

W L_____
Satly Balazs 

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag elnoke



AJANLATTETELI FELHIVAS

a „Budapest Fovaros VIII. kerulet JozsefvArosi Onkormanyzat fenntartasaban 
Uvo tagovodak felujitasara es atalakitasara vonatkozd tervek eikeszitese” tdrgyu 
kozbeszerzesi ertdkhatart el nem ero beszerzdsi eljarasban

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat kozbeszerzesi 
ertckhatart el nem ero beszerzesi eljarast hirdet meg, amelyben ajanlattevokent felkeri 
Ont, illetve az On altal vezetett szervezetet:

1. Az ajanlatkdro neve, cime, telefonszdma, e-mail cime:

BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI 
ONKORMANYZAT
(a tovdbbiakban: Ajdnlatkdrd)

Ci'm: 1082 Budapest, Barossu. 63-67.
Tel: 0620/
E-mail: mananovitv,anna@iozsefvaros.hu

2. Az ajanlatkero altal a szerzodeshez rendelt einevezes:
Budapest Fovaros VIII. kenilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo 
tagovodak felujitdsdra es atalakitasara vonatkozd tervek eikeszitese

3. Ajanlat tirgya, mdszaki tartalmanak rovid leirasa (reszletesen az 5. szdmu 
mellekletben):

A Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzatdnak alabbi 
tagovodainak felujftasa valt sziiksegesse:

• egyrdszt a mukodest ds biztonsagot veszelyeztetd allapotok megszUntetese,
• mdsreszt a lakossag szamara kevesbe vonzonak itdlt dvodadpiiletek kiilsd 

megjelenesenek javitasa erdekeben.

Ehhez szukseges a tagdvoddk dpiileteinek, teriileteinek, kozvetlen komyezetdnek 
felujftasara, atalakitasara, vonatkozd

• felmeresi tervek es geodeziai felmeresek elvegzese -1-5. intezmenyek

• koncepcid tervek eikeszitese - 1-5. intezmenyek

• kapcsolddo tervezoi koltsegbecsles elvegzese - 1-6. intezmenyek

• megvalosithatosagi tanulmany keszitese - 6. intezmeny.

A beavatkozas celteriiletei:

1. Gyerek-VirdgTagdvoda, 1082Budapest,Barossu 111/b.
2. ViragkoszoruTagovoda, 1083 Budapest, Barossu91.
3. Varunk Rad Tagdvoda, 1086 Budapest, Csobancu. 5.
4. Szazszorszep Tagdvoda, 1086 Budapest, Szuz u. 2.
5. Tiinderkert Tagdvoda 1081 Budapest, Kun u. 3.
6. Napsugar Tagdvoda 1086 Budapest, Danko utca 31.

mailto:anna@iozsefvaros.hu


4. A szerzodes teljesitesi hatarideje (ev/hd/nap):

2022. marcius 31.

5. A teljesitds helye:
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal 
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

6. Az ajanlatkerd penziigyi ellenszolgdltatasdnak feltetele:
Az ajanlatkero a kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi eljaras tekinteteben 
5.000.000 + Afa bsszegben hatarozza meg a rendelkezesre allo keretet. A megvaldsitas 
penziigyi fedezetet az Ajanlatkero sajat forrasbol biztositja. Ajanlatkero eloleget nem 
biztosit. Az ajanlat, az elszamolas es a kifizetes penzneme a forint. A vdllalkozoi dij a 
szolgaltatasok teljesitesigazolassal igazolt teljesiteset kovetden benyujtott. 
szerzodesszeru es a jogszabdlyoknak megfelelo szamla es mellekleteinek a 
megrendelo altali kezhezveteldt kovetden a Ptk. 6:130 § (l)-(2) bekezdeseben 
foglaltak figyelembe vetelevel, 30 napos fizetesi hatdridovel atutaldssal keriil 
kiegyenlitesre.

7. Annak meghatarozdsa, hogy az ajanlattevo tehet-e tobbvaltozatu ajanlatot: 
Ajanlattevo tehet / nem tehet tobbvdltozatu ajanlatot. (a nem kivant resz torlendo)

8. Annak meghatarozdsa, hogy az ajanlattevo a beszerzes targyanak egy reszere 
tehet-e ajanlatot:

Ajanlatkero targyi beszerzesi eljaras vonatkozasaban lehetdve teszi I nem teszi 
lehetdve reszaianlatok tetelet. (a nem kivan resz torlendo)

9. Az ajanlatok elbirdlasdnak szempontja:
Ajanlatkero az aianlatokat a legalacsonvabb ar elve szerint birdlia el.

vagy

Ajanlatkero az ajanlatokat a legjobb ar-ertek arany ertekelesi elv szerint biralja el.

Rdszszempont Sulyszdm
(a nem kivan resz torlendo)

10. Kizard okok
Ajanlattevd kizarasra keriil, amennyiben az alabbi kizaro okok bdrmelyike vele 
szemben fennail:
Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, reszvetelre jelentkezb, alvallalkozd, es nem vehet 
reszt alkalmassag igazoldsaban olyan gazdasagi szereplo, aki

a) az alabbi buncselekmenyek valamelyiket elkovette, es a buncselekmeny 
elkovetese az elmult ot evben jogerds birdsagi iteletben megallapitast nyert, amig a 
buntetett eldelethez fuzbdo hatranyok alol nem mentesiilt:

aa) a Biinteto Torvenykonyvrdl szold 1978. evi IV. torveny (a tovabbiakban: 1978. 
evi IV. torveny), illetve a Biinteto Torvenykonyvrdl szolo 2012. evi C. torveny (a 
tovabbiakban: Btk.) szerinti bunszervezetben reszvetel, ideertve a buncselekmeny 
bunszervezetben torteno elkoveteset is;

ab) az 1978. evi IV. torveny szerinti vesztegetes, befolyassal iizerkedes, befolyds 
vasarlasa, vesztegetes nemzetkozi kapcsolatokban, befolyas vasdrldsa nemzetkozi 
kapcsolatokban, hutlen kezeles, hanyag kezeles, illetve a Btk. XXVII. fejezeteben 



meghatarozott korrupcios buncselekmenyek, valamint a Btk. szerinti hutlen kezeles 
vagy hanyag kezeles;

ac) az 1978. evi IV. torveny szerinti koltsegvetesi csalas, eurdpai kozossegek 
penziigyi drdekeinek megsertese, illetve a Btk. szerinti koltsegvetesi csalas;

ad) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmdny, valamint 
ehhez kapcsolodo felbujtas, bunsegely vagy kiserlet;

ae) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti penzmosas, valamint a Btk. 
szerinti terrorizmus finanszirozasa;

af) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a 
Btk. szerinti kenyszermunka;

ag) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti versenyt korl&ozo megallapodas 
kozbeszerzesi es koncesszids eljarasban;

ah) a gazdasagi szereplo szemelyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonlo buncselekmeny;

b) egy evnel regebben lejart ado-, vamfizetesi vagy tarsadalombiztosftasi 
jarulekfizetesi kotelezettsegenek nem tett eleget, kiveve, ha tartozasat es az esetleges 
kamatot es birsagot az ajanlat vagy reszveteli jelentkezes benyujtasanak iddpontjaig 
megfizette vagy ezek megfizetesere halasztast kapott;

c) vegelszamolas alatt all, vonatkozasaban csodeljaras elrendeleserol szolo birosagi 
vegzest kozzetettek, az ellene inditott felszamolasi eljarast jogerdsen elrendeltek, 
vagy ha a gazdasagi szerepld szemelyes joga szerinti hasonlo eljdrds van folyamatban, 
vagy aki szemelyes joga szerint hasonlo helyzetben van;

d) tevekenyseget felfiiggesztette vagy akinek tevekenyseget felfuggesztettek;
e) gazdasagi, illetve szakmai tevekenysegdvel kapcsolatban buncselekmeny 

elkovetese az elmult harom even belul jogeros birdsdgi iteletben megallapitast nyert;
f) eseteben az ajanlatkero bizonyitani tudja, hogy az adott eljarasban megkiserelte 

jogtalanul befolyasolni az ajanlatkero dontdshozatali folyamatat, vagy olyan bizalmas 
informaciot kiserelt megszerezni, amely jogtalan elonyt biztositana szamara a 
beszerzesi eljarasban, vagy korabbi beszerzesi eljarasbdl ebbdl az okbdl kizartak, es a 
kizaras tekinteteben jogorvoslatra nem keriilt sor az erintett beszerzesi eljaras 
lezarulasatol szamitott harom evig;

g) tekinteteben a kovetkezo feltetelek valamelyike megvalosul:
ga) nem az Eurdpai Unid, az Eurdpai Gazdasagi Terseg vagy a Gazdasagi 

Egyiittmukodesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi 
Vilagszervezet kozbeszerzesi megallapodasban reszes allamban vagy az EUMSZ 198. 
cikkeben emlitett tengerentiili orszagok es teriiletek barmelyikeben vagy nem olyan 
allamban rendelkezik addilletosdggel, amellyel Magyarorszagnak kettos adozas 
elkeruleserol szolo egyezmenye van, vagy amellyel az Eurdpai Unionak ketoldalu 
megdllapodasa van a kozbeszerzes teren,

gb) olyan szabalyozott tozsden nem jegyzett tarsasag, amely a penzmosas es a 
terrorizmus finanszirozasa megelozeserdl es megakadalyozasarol szolo 2007. evi 
CXXXVI. torveny 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)~rd) alpontja szerinti tenyleges 
tulajdonosat nem kepes megnevezni, vagy

gc) a gazdasagi szerepldben kozvetetten vagy kbzvetlenul tobb, mint 25%-os 
tulajdoni resszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi szemely vagy 
szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amelynek tekinteteben a kb) alpont szerinti 
feltetel fennail;

i) harmadik orszagbeli allampolgar Magyarorszagon engedelyhez kotott 
foglalkoztatasa eseten a munkaiigyi hatosag altal a munkaiigyi ellenorzesrdl szolo 
1996. evi LXXV. torveny 7/A. §-a alapjan ket evndl nem regebben jogerore 
emelkedett kozigazgatasi - vagy annak feliilvizsgalata eseten birosagi - hatarozatban 
megallapitott es a kozponti koltsegvetesbe torteno befizetesre kotelezessel vagy az 



idegenrendeszeti hatosag altal a harmadik orszagbeli allampolgarok beutazasarol es 
tartozkodasarol szolo torveny szerinti kozrendvedelmi birsaggal sujtott 
jogszabalysertest kbvetett el.

Igazolas modja: az ajanlatteteli felhivas 2. szamu melleklete szerinti nyilatkozat 
(cegszeru) alairasaval.

11. Alkalmassagi kbvetelmenyek:

Az ajanlattevok penziigyi-gazdasagi alkalmassaganak minimumkbvetelmenye, 
valamint a megitelesehez sziikseges adatok es a megkovetelt igazolasi m6d:
P.l
Az ajanlattevonek cegszeruen nyilatkoznia kell, hogy tervezesi tevekenysdgebol 
szarmazo netto drbevetele az elozo ket (2019, 2020) evben osszesen elerte a brutto 
3.000.000 Ft-ot es igazolnia kell koztartozas mentesseget. Tervezes alatt ajanlatkerd 
az alabbiak valamelyiket vagy ezzel egyenerteku tevekenyseget ert:

• felmeresi terv
• geodeziai fehneres
• koncepcid terv
• tervezoi koltsegbecsles
• megvaldsithatosagi tanulmany

Az ajanlattevdk muszaki-szakmai alkalmassaganak minimumkbvetelmenye, 
valamint a megitdldsehez sziikseges adatok es a megkovetelt igazolasi mod:
M.l
Az ajanlattevonek csatolnia kell az eldzo maximum 36 honapban teljesitett - memoki 
tervezesi tevekenysegre vonatkozo - legalabb 2 tevekenysegenek szoveges 
bemutatasat, es legalabb 1 referenciamunkahoz kapcsoloddan meg kell jelolni a 
szerzodes targyat, a kapott ellenszolgaltatas osszeget, a teljesites idejet, a szerzddest 
koto masik fel nevet, cimet, tovabba a megrendelo reszerol kapcsolattarto szemely 
nevet es telefonszamat.
Alkalmatlan az ajdnlattevo, ha nem rendelkezik az elozo maximum 36 honapban 
teljesitett, P.l. tervezesi tevekenysegre vonatkozo legalabb 2 tevekenyseggel es nem 
mutat be legalabb 1 referenciamunkat.

M.2
Az ajanlattevonek csatolnia kell azon szakember(ek) - legalabb 1 fo - megnevezdset, 
kepzettsegiik ismertetesevel es igazolasaval, aki(ke)t a teljesitesbe be kfvan vonni. A 
teljesitesbe bevonni kivant szakember(ek) bemutatasahoz ajanlattevonek csatolnia 
kell tovabba az egyes szakember(ek) altal alairt szakmai bneletrajzot es a 
rendelkezesre allasi nyilatkozatot, tovabba a kepzettseget/vegzettseget igazolo 
dokumentum masolatat valamint az ellenorzest lehetove tevo elektronikus eleresi 
utvonalat, kamarai azonositd szamat (lasd M.3.pont).
Alkalmatlan az ajanlattevo, ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 
szerinti „E” jeldlesu jogosultsag megszerzesehez sziikseges szakkepzettseggel es 
szakmai gyakorlattal, vagy ervenyes „E” jeldlesu vagy azzal egyenerteku 
jogosultsaggal.

M.3.
Az ajanlattevonek igazolnia kell, hogy szerepel a tervezoi szolgaltatas targya szerint 
illetdkes szakmai kamara nevjegyzekeben, illetve a nem Magyarorszagon letelepedett 



gazdasagi szereplbk eseten a letelepedes szerinti orszag nyilvantartasaban, vagy 
rendelkezik ezzel egyenerteku regisztracioval.
Elvards, ajanJattevbvel szemben, hogy az ellenbrzest lehetbve tevb elektronikus 
elerdsi utvonalat vagy kamarai tag azonositot adjon meg. A n6yjegyzekben szereples 
tenyet az ajanlatkero a nyilvanosan elerhetb adatbazisbol ellendrzi, ezert az 
ajanlattevbnek e kbrben kulbn igazolast nem kell benyujtania.
Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem rendelkezik es/vagy nem adja meg az elektronikus 
eleresi utvonalat vagy kamarai tag azonositot.

12. Hi^nyp6tUsi lehetoseg:
Ajanlatkero a hianypotlas lehetbseget teljes kbrben biztositja.

13. Ajanlatteteli hatarido:
2022. ev januar honap 4. nap 12 ora

14. Az aj&nlat benyujtasanak helye, modja:
Az ajanlatot elektronikus uton cdgkapun/hivatali kapun keresztul kell benyujtani a 
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros Onkormanyzata Gazdalkodasi 
Ugyosztaly reszere. Targykent kerem megjeleniteni: „Tag6vodak felujitasara es 
atalakitasara vonatkozo tervek elkeszitese - beszerzes”.

15. Az ajanlattetel nyelve: magyar

16. Az ajanlatok felbontasanak helye, ideje, szerzodeskotSs tervezett idbpontja:
Bontas helye: az illetekes hivatali szervezeti egyseg megjelblt hivatali helyisege

Bontas idopontja: 2022. januar 5.

A szerzbdeskbtes tervezett idopontja: 2022. januar 20.

17. Az ajanlatok felbontasan jelenletre jogosultak:
Az ajanlatkerd targyi beszerzesi eljarasban ajanlattevok vagy ajanlattevok eljaro 
kepviseloinek jelenletet biztositja.

18. Az ajanlati kbtdttseg minimMis idotartama:
Ajanlatteteli hataridotol szamitott 60 nap.

19. Az eljarasban lehet-e targyalni, vagy a benyujtott ajanlatokat targyalds 
nelkiil biraljak el:

Jelen eljarasban benyujtott ajanlatokat targyalas nelkiil biralja el.

20. A dokumentdcid rendelkezesre bocsatasanak modja, hatarideje, beszerzesi 
helye es penziigyi feltetelei:

Ajanlatkero targyi beszerzesi eljarasban kulbn dokumentaciot nem keszit. (a nem 
kivan resz torlendo)

21. Amennyiben a szerzbdes EU alapokbol finanszirozott projekttel es/vagy 
programmal kapcsolatos, ugy annak megjelolese:

Targyi beszerzesi eljaras az EU alapokbol finanszirozott projekttel es/vagy 
programmal nem kapcsolatos. (a nem kivan resz torlendo)

22. Egyeb infbrm&ciok:



a) Az ajanlat - tartalomjegyzeket koveto - elso oldalakent felolvasdlap szerepeljen, 
amelyben kbzblni kell az ertekeles al& kerulb adatokat az ajanlatteteli felhivashoz 
mellekelt mintaban meghatarozottak szerint. Az ajanlati arat netto es brutto 
osszegben is meg kell adni.

b) Az ajanlatot pdf. formatumban, minden oldalon cegszeruen alairva kell benyujtani 
az ajanlatteteli felhivasban megjelolt idopontig es modon.

c) A benyujtott ajanlatnak az alabbi formai kovetelmenyeknek kell megfelelnie:
d) Ervenytelen az ajanlat, ha az Ajanlattevo a jelen felhivdsban meghatarozott kizard 

okok hatalya alatt all.
e) Az ajanlatnak tartalmaznia kell ajanlattevo alabbi iratait:

- az ajanlatteteli felhfvas megkiildesdnek idopontjanal 60 napnal nem regebbi 
cdgkivonat masolati peldanya, amennyiben a cegkivonat szerint el nem biralt 
modositas van folyamatban, az esetleges valtozasbejegyzesi kerelem a cegbirdsag 
erkeztetd belyegzdjevel ellatott masolati peldanya; egyeni vallalkozd eseteben a 
villalkozoi igazolvany masolata;

az ajanlatot alaird valamennyi szemely ervdnyes alairasi cimpeldanyanak vagy 
cimmintajanak masolata.

f) Az ajanlatok osszeallitasaval es benyujtasaval kapcsolatban felmeriilt bsszes 
koltseg az ajanlattevot terheli.

g) Amennyiben valamely igazolas vagy nyilatkozat nem magyar nyelven keriil 
benyujtasra, magyar nyelvu forditasa is csatolandd.

22. Ajanlatteteli felhivas www.jozsefvaros.hu oldalon torteno 
megjelentetesenek iddpontja: 2021. december .Zv-

Budapest, 2021. december

Budapest, 2021. december .J.

Ellenjegyezte:

http://www.jozsefvaros.hu


Az ajanlatteteli felhiv&s 1. sz> tnelleklete

Felolvasdlap

Ajanlattevo neve:

Ajdnlattevo szdkhelye:

Adoszama:

Telefon:

E-mail:

Kijelolt kapcsolattarto:

Kijelolt kapcsolattarto elerhetosege 
(telefon, e-mail):

Az ajanlattevo altal adott arajanlat 
(netto Ft + Afa = brutto Ft):

netto: Ft

Afa: Ft

brutto: Ft

Kelt:..................................................

cegszerii al&iras



Az ajdnlatteteli felhivas 2. sz- melleklete

Nyilatkozat

„Budapest Fovaros VUI. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo 
tagovodak felujftas&ra es atalakftasara vonatkozb tervek elkeszitese” targyu, 

kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljarasban

Alulirott......................................tarsasag (ajanlattevo), melyet kepvisel: 

az alabbi nyilatkozatot tessziik:

Nem allnak fenn velem / veliink szemben az aldbbi kizarb okok, mely szerint nem lehet 
ajanlattevo, aki:
Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, reszvetelre jelentkezd, alvallalkozb, es nem vehet reszt 
alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, aki
a) az alabbi buncselekmenyek valamelyiket elkbvette, es a buncselekmeny elkovetese az 
elmult 6t evben jogeros birbsagi iteletben megallapitast nyert, amfg a biintetett elbelethez 
fuzodb hatranyok albl nem mentestilt:
aa) a Biinteto Tdrvenykbnyvrdl szblb 1978. evi IV. tbrveny (a tovabbiakban: 1978. evi IV. 
tbrveny), illetve a Bunteto Tdrvenykbnyvrdl szblb 2012. evi C. tbrveny (a tovabbiakban: 
Btk.) szerinti bunszervezetben reszvetel, ideertve a buncselekmeny bunszervezetben torteno 
elkbveteset is;
ab) az 1978. evi IV. tbrveny szerinti vesztegetes, befolyassal iizerkedes, befolyas vasarlasa, 
vesztegetes nemzetkbzi kapcsolatokban, befolyas vasarlasa nemzetkbzi kapcsolatokban, 
hutlen kezeles, hanyag kezeles, illetve a Btk. XXVII. fejezeteben meghatarozott korrupcibs 
buncselekmenyek, valamint a Btk. szerinti hutlen kezeles vagy hanyag kezeles;
ac) az 1978. dvi IV. tdrveny szerinti kbltsegvetesi csalas, europai kozossegek penzugyi 
erdekeinek megsertese, illetve a Btk. szerinti kbltsegvetesi csalas;
ad) az 1978. evi IV. tdrveny, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmeny, valamint ehhez 
kapcsolbdb felbujtas, bunsegely vagy kiserlet;
ae) az 1978. evi IV. tdrveny, illetve a Btk. szerinti penzmosas, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszirozasa;
af) az 1978. evi IV. tbrveny, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kenyszermunka;
ag) az 1978. evi IV. tbrveny, illetve a Btk. szerinti versenyt korldtozb megallapod&s 
kbzbeszerzesi es koncesszibs eljdrdsban;
ah) a gazdasagi szereplo szemelyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonlb 
buncselekmeny;
b) egy evnbl regebben lejart ado-, vamfizetesi vagy tarsadalombiztositasi jarulekfizetesi 
kbtelezettsegenek nem tett eleget, kiveve, ha tartozasat es az esetleges kamatot es birsagot az 
ajanlat vagy reszveteli jelentkezes benyujtasanak idbpontjaig megfizette vagy ezek 
megfizetesere halasztast kapott;
c) vegelszamolas alatt all, vonatkozasaban csbdeljaras elrendeleserol szolo birbsagi vegzest 
kbzzetettek, az ellene indftott felszamolasi eljarast jogerbsen elrendeltek, vagy ha a gazdasagi 
szereplo szemelyes joga szerinti hasonlb eljaras van folyamatban, vagy aki szemelyes joga 
szerint hasonlb helyzetben van;
d) tevekenyseget felfuggesztette vagy akinek tevekenyseget felfuggesztettek;
e) gazdasagi, illetve szakmai tevekenysegevel kapcsolatban buncselekmeny elkovetese az 
elmult harom even belul jogeros birbsagi iteletben megallapitast nyert;
J) eseteben az ajanlatkerd bizonyitani tudja, hogy az adott eljarasban megkiserelte jogtalanul 
befolyasolni az ajanlatkerd dbnteshozatali folyamatat, vagy olyan bizalmas informacibt 
kfserelt megszerezni, amely jogtalan eldnyt biztositana szamara a beszerzesi eljarasban, vagy



korabbi beszerzesi eljarasbol ebbpl az okbol kizartak, es a kizaras tekinteteben jogorvoslatra 
nem keriilt sor az erintett beszerzdsi elj&rds lezarulas£t61 szdmitott hirom 6vig;
g) tekinteteben a kovetkezo feltetelek valamelyike megvalosul:
ga) nem az Europai Unio, az Europai Gazdasagi Terseg vagy a Gazdasagi Egyuttmukoddsi ds 
Fejlesztdsi Szervezet tagAllamaban, a Kereskedelmi Vilagszervezet kbzbeszerzesi 
megallapodasban rdszes dllamban vagy az EUMSZ 198. cikkdben emlitett tengerentuli 
orszagok es teruletek bdrmelyikeben vagy nem olyan allamban rendelkezik adoilletoseggel, 
amellyel Magyarorszagnak kettos ad6zas elkerulesdrol sz616 egyezmenye van, vagy amellyel 
az Europai Unionak kdtoldalu megallapodasa van a kozbeszerzes teren,
gb) olyan szabalyozott tozsden nem jegyzett tarsasag, amely a penzmosds es a terrorizmus 
finanszirozasa megelozeserdl es megakadalyozasarol szolo 2017. evi LIU. tdrveny 3. § 35. 
tenyleges tulajdonos pont a)~d) alpontja szerinti tdnyleges tulajdonos&t nem kdpes 
megnevezni, vagy
gc) a gazdasagi szereploben kozvetetten vagy kozvetlenul tobb, mint 25%-os tulajdoni rdsszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes 
szervezet, amelynek tekinteteben a gb) alpont szerinti feltdtel fenndll;

Nyilatkozom, hogy az Altalam kdpviselt szervezet az dllamhaztartasrol szolo 2011. evi 
CXCV. torvdny 41.§ (6) bekezddse szerint atlathato szervezetnek mindsul, figyelemmel a 
torveny 1 .§ 4. pontjdra.

Kelt:.................................................

cdgszeru alairds



Az ajanlatteteli felhivds 3. s& meUeklete

Ajdnlatteteli Nyilatkozat 

^Budapest Fovdros VHI. kerulet J6zsefvdrosi Onkormanyzat fenntartasaban Levd 
tagovod&k fehijitasara 6s dtalakitasdra vonatkozd tervek elkdszft&e” 

tArgyu kozbeszerzesi ertdkhatart el nem erd beszerzdsi eljards vonatkozasdban

Alulirott ...................................... mint a ............................. ajanlattevo (szekhely:
.............................) ......................... (kepviseleti jogkor/titulus megnevezese) az ajanlatteteli 
felhivasban foglalt valamennyi formal es tartalmi kbvetelmeny, utasitas. kikotes es muszaki 
leiras gondos attekintdse utAn az aldbbi nyilatkozatot tessziik:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitetelt tettunk ajanlatunkban, ami ellentetben van 
ajanlatthteli felhivassal, vagy annak mellekleteivel, illetve azok bannely feltetelevel, 
akkor az ajanlatunk ervenytelen.

2. Kijelentjuk, hogy amennyiben, mint nyertes ajanlattevo kivalasztasra keruliink, a 
szerzodest megkbtjuk, tovabba az ajanlatteteli felhivasban, annak mellekleteiben rogzitett 
szolgaltatast ajanlatban meghatdrozott dijert szerzodesszeriien teljesitjiik.

3. Tudataban vagyunk annak, hogy kozos ajanlat eseten a kozdsen ajanlatot tevok szemdlye 
nem valtozhat sem a beszerzesi eljaras, sem az annak alapjan megkdtdtt szerzodes 
teljesftese soran. Annak is tudataban vagyunk, hogy a kozos ajanlattevok egyetemlegesen 
felelosek mind a beszerzesi eljaras, mind az annak eredmenyekent megkdtdtt szerzodes 
teljesitdse soran.

4. Kijelentjuk, hogy az Onkormanyzat klimavedelmi intezked6si tervet megismertuk, a 
szerzodes teljesftese sordn az intdzkedesi tervben foglaltaknak megfelelden jarunk el.

Kelt:..................................................

cegszeru alairas



Az ajdnlatteteli felhivds 4. sz> melleklete

Titoktartasi Nyilatkozat

^Budapest Fovaros Vin. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo 
tagovodak felujitasara es atalakftasara vonatkozo tervek elk£szit&e”

targyu
kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi eljarasban.

1. Alulirott .................................... . mint a .............................. ajanlattevo (szekhely:
............................) .......................... (kepviseleti jogkor/titulus megnevezese) nyertessegem 
eseUn tudomasul veszem, hogy az „ ” targyu kozbeszerzesi ertekhatart el
nem erd beszerzesi eljarasban foglalt feladataim ellaUsa soran a tudomasomra jutott, 
bizalmasnak tekintett informaciokat titokkent kezelem, azokat illetektelen szemelynek 
nem adorn at, nem teszem hozzaferhetove, nem hozom illetektelen szemely vagy a 
nyilvanossdg tudomashra.

2. Vallalom, hogy a bizalmas informaci6kat vagy azok reszeit magam vagy illetektelen 
szemelyek hasznara nem alkalmazom, abbol felhatalmazas nelkiil mas bizalmas 
informaciot nem keszitek, felhatalmazas nelkiil az adatot nem masolom, nem 
sokszorositom, abbol kivonatot nem keszitek, illetve ezek tartalmanak rogzitesere 
semmifele technikai vagy m^s eszkozt nem alkalmazok.

3. Tudomasul vettem, hogy a bizalmas informaciot tartalmazo adathordozot a megismeresi 
jog megszunesekor (pl. szerzodesben foglaltak teljesftese, a munkaltatoval fennallo 
jogviszonyom megszunese stb.) ajanlatkerok reszere koteles vagyok atadni.

4. Tudomasul vettem, hogy7 a titoktartasi kotelezettseg a szerzodes lejaratat kovetoen is a 
vonatkozd jogszabalyban meghatdrozott ideig, de legalabb dt evig terhel.

5. Tudomasul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszeg^se miatt ajanlatkerok 
kdrtSritesi es/vagy egyeb igenyt ervenyesithetnek velem szemben.

Kelt:.......... . ..................................................

cegszeru alairas



Az ajdnlatteteli felhivds 5. sz. melleklete

Muszaki specifikacid I Feladatleiras

A Budapest F6v£ros VIII. keriilet Jozsefvdrosi Onkorm&nyzat fenntart&saban levo 
tagdvoddk epuleteinek felujitdsAra 6s &talakft&s&ra vonatkozd tervek elkeszitese targyu 
kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi eljarasban

A Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi dnkormanyzatdnak alabbi tagdvodainak 
felujitasa valt sziiksegesse egyreszt a mukodest es biztonsagot veszelyeztetd allapotok 
megszuntetese, masreszt a lakossag szamara kevesbe vonzonak ftdlt dvodaepuletek kulso 
megjelenesdnek javitdsa drdekdben.
Ebhez szuksdges a tagovodak epuleteinek, teriileteinek, kozvetlen komyezetenek felujitasara, 
atalakitasara, vonatkozd

• felmeresi tervek es geodeziai felmeresek elvegzdse - 1-5. intezmenyek
• koncepcid tervek elkdszftdse -1 -5. intezmenyek
• kapcsolodo tervezoi koltsegbecsles elvegzese -1-5. intezmdnyek
• megvaldsithatdsdgi tanulmdny keszitese - 6. intdzmdny.

A MOME (Moholy-Nagy Muveszeti Egyetem) hallgatoi az Onkormanyzat felkeresere 2021. 
decemberdben egy kurzus keretdben felmdrik, hogy az otbol 3 celdvoda (Gyerek-Virag, 
Viragkoszoru, Varunk Rad) munkatdrsai illetve az oda jdr6 gyerekek sziilei milyen 
javaslatokat, otleteket, igdnyeket fbgalmaznak meg a felujitdsra vonatkozdan, melyek 
vonzdbbd tehetik az intezmenyeket.
A nyertes ajdnlattevonek figyelembe kell venni a fenti felmeresbol szArmazo outputokat es 
alapoznia kell azokra a koncepcidtervek megfogalmazdsakor.
A koncepcidtervek ds a tervezd koltsegbecsles elkeszitesehez az ajanlatkerd helyszini 
bejar£s(oka)t biztosit a nyertes ajanlattevo keresere.
Kbzvetleniil az alabbi 6 celteriiletre elkeszitett koncepciok alapjan ajanlatkerd ujabb 
beszerzest fr ki a kiviteli tervek elkeszitesere vonatkozoan. Ezt kovetden a 2022. ev soran 
v^rhatdan 3 dvoddban valdsitja meg a felujitasokat, beruhazdsokat: Gyerek-Virdg, 
Viragkoszoru, Varunk Rad. E 3 ovodara vonatkozo koltsdgkeret hozzavetoleg bruttd 150 
millio Ft.
A beavatkozas celteruletei:
1. Gyerek-Virdg Tagdvoda, 1082 Budapest, Baross u 111/b. (Helyrajzi szam: 

35728/27/A/158)
2. Viragkoszoru Tagdvoda, 1083 Budapest, Baross u 91. (Hrsz.: 35728/23/A/l)
3. Varunk Rad Tagdvoda, 1086 Budapest, Csobdnc u. 5. (Hrsz.: 35908)
4. Szazszorszep Tagdvoda, 1086 Budapest, Szuz u. 2. (Hrsz.: 35263)
5. Tiinderkert Tagdvoda 1081 Budapest, Kun u. 3. (Hrsz.: 34756)
6. Napsugar Tagovoda 1086 Budapest, Danko utca 31. (Hrsz: 35484)

Az ajanlattevo mind a hat fenti intezmeny tervezesi munkaira egyuttesen tehet ajanlatot.
1. Gyerek-Virdg Tagdvoda, 1082 Budapest, Baross u 111 /b.

• bejarati beleptetd rendszer athelyezese az intezmeny jobb oldali ajtajahoz
• akadalymentes bejarat kialakitdsa
• a jelenlegi bejarat gazdasagi bejaratta alakuljon at, es eldtte egy autdnyi 

parkold biztositsa az etelszallitas, moslekelszallitas jarmuveinek megallasat 
az ajto elott. (utburkolati jel)

• belso burkolatok (folyosd, konyha, eldterek) csereje) a kuszobok 
akadalymentesitese valamennyi ajtdnal. (Latasseriilt gyerekek fogadasara 
kijelolt intezmdny)

• kiilso, udvari lapokbol allo gumitegla burkolatok csereje ontott burkolatra, 
illetve mufu boritasra, jatszdeszkozdk alatt utesalld-szabv&nyosra

• a kerites atalakitasa vagy csereje



• a terasz vasracsanak megszuntetese, ujraburkoUsa, minden bvszakban 
takarithatb feliiletre, az udvarral torteno kapcsolat megteremtese a termek 
elbtt.

• uj komplex udvari jatekok Utesitbse
• Ovisport palya (palyazattal)

2. Viragkoszoru Tagovoda, 1083 Budapest, Baross u 91.
• ovisportpalya letesitese (palyazattal)
• bejarati belepteto rendszer athelyezese az intezmeny jobb oldali ajtajahoz, 

akadalymentesitett kapcsolat a bejutas utan az elbterben
• szennyviz es esoelvezetb viz agvezetekenek csereje, melyet az erintett 

elbtetb, mosdbk, eloterek, kijaratok stb. burkolataival egyben kell tervezni
• belsb burkolatok (folyosb, eloterek, tomaszoba) csereje
• ktilsb, udvari lapokbol allo gumitegla burkolatok csereje bntbtt burkolatra, 

illetve mufu boritasra
• a kerites Atalakitdsa vagy csereje
• a terasz vasracsanak eltavolftasa, ujraburkoldsa, kertkapcsolat a termek 

kijaratahoz
3. Varunk Rad Tagovoda (1086 Budapest, Csobanc u, 5.)

• kb. 60 m2-es gondnoklakas atalakitasa fb ftmkcioban nevelbi szobava, de 
mosokonyha es bltbzb is kapjon helyet benne, valamint a lakas 
bsszekapcsolasa a fbeptilettel

• homlokzat felujitasa
• bejarati kapu csereje
• az udvar reszleges rekonstrukcioja: latkep szebbe tetele, uj komplex jatekok 

letesitese, novenyzet szakszeru kezelese, lombok zbldhulladek kezelesenek 
megoldasa zart taroloban

4. Szazszorszep Tagbvoda (1086 Budapest, Sztiz u. 2.)
• udvari latkep szebbe tetele, poros udvarresz burkolasa jatekra alkalmas 

burkolattal
• az udvar teljes rekonstrukcioja: udvari elbterresz atalakitasa (a jelenlegi 

parkolasi lehetoseg megszuntetese), udvari latkep szebbe tetele, bntbtt 
gumiburkolattal kialakitott jatszb helyek, komplex j&ekeszkozbk, a 
novenyzet szakszeru kezelese, lombok zbldhulladek kezelesenek megoldasa 
zart taroloban

• a ket epiiletresz bsszekapcsolasa, mely a tomaterem hasznalatat nem kbti 
telen teljes kabat es csizma felvetelhez, es esbben is atjarhatb. Esbelvezetes 
megoldasa az udvaron.

5. Tiinderkert Tagovoda (1081 Budapest, Kunu. 3.)
• homlokzat szmezes hbszigetelo anyaggal (mert nem lehet raragasztani 

hbszigetelb anyagot a jardara bro homlokzat miatt) homlokzatfelujitas 
megtervezese a meglevb historizalb homlokzat es a terbeli korlatok 
figyelembevetelevel

• bnmukbdb bejarati kapu csereje, belepteto rendszerrel
6. Napsugar Tagbvoda (1086 Budapest, Danko utca 31.)

* a Szentkiralyi u. 15-ben levo Gyermekek Atmeneti Otthonanak (GYAO) 
atkbltdztetese a Dank6 u. 31-be. A tervek szerint az ovoda funkcib helyett az 
emeleten kapna helyet a GYAO lakoresze, vizesblokkokkal, nevelbi, 
pszichologusi, fejlesztbpedagbgusi helyekkel. A foldszinten kapna helyet a 
konyha, etkezb es a kbzbssegi hely, kiszolgalb helyek. A pince alkalmas 
rakt^mak. Ezen epiilet eseteben megvalosithatosagi tanulmanyt keriink, mely 
kiteijed az erintett hatosagokkal tbrtenb egyeztetesre is (katasztrofavedelem, 
ANTSZ, epitesugy)

A tervek, megvalosithatosagi tanulmany es a kapcsolbdb vizsgalatok dokumentalasa:



- a felmeresek, koncepciotervek es az ahhoz kapcso!6d6 tervezoi kdltsegbecslesek: 1 
nyomtatott es 1 digitalis peldany a Megrendeld reszere (pdf [Acrobat Reader], dwg 
formatumban).

A nyertes ajanlattevo a felmeresek, koncepciotervek es tervezoi koltsegbecsleseket egyezteti 
az Onkormanyzat Polgannesteri Hivataldnak erintett szervezeti egysegevel,
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(egyuttesen a tovabbiakban: Felek) kozott alulirott napon es feltetelek mellett

Preambulum
A Budapest Fovaros VIIL keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzata tagovodainak 
felujitasat tuzte ki celul egyreszt a mukodest es biztonsagot veszelyezteto allapotok 
megszuntetese, masreszt a lakossag szamara kevesbe vonzdnak itelt ovodaepuletek 
kulsd megjelenesenek javftasa erdekeben. A tagovodai felujitasok megtervezese 
erdekeben a Megrendeld „Budapest Fovaros VIIL keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
fenntartasaban levo tagovodak epiileteinek felujftasara es atalakitasara vonatkozd 
tervek elkeszitese” targyban kozbeszerzdsi drtekhatart el nem erd beszerzdsi eljdrdst 
inditott.
A beszerzesi eljaras eredmenyekent Tervezo kerult nyertes ajanlattevokent 
kihirdetesre 202... [...] [...] napjan a Megrendeld Kepviselo-testuletenek Koltsegvetesi 
es Penziigyi Bizottsaga .../202... ( ) sz. dontese altal, amelyre tekintettel a Felek — 
a szerzodds megvalosulasaval kapcsolatos jogaik, kotelezettsegeik rogzitese celjabdl 
— a jelen tervezesi szerzodest (a tovabbiakban: „Szerzodes”) kotik meg.

1. A szerzodes targya

1.1 Megrendelo megrendeli, Tervezo elvallalja a beszerzesi eljaras ajanlatteteli 
felhivasaban es az ajanlatteteli dokumentacioban, valamint a Tervezo altal 
benyujtott ajdnlataban, illetve jelen szerzodes egyeb mellekleteiben 
meghatarozottak szerint „Budapest Fovaros VIIL keriilet Jdzsefvarosi



Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak eptileteinek felujitasara es 
atalakitasara vonatkozd tervek elkeszftese" targyu alabbi tervezesi munkakat:

A tagdvodak eptileteinek, teriileteinek, kozvetlen komyezetenek felujitasara. 
atalakitasara, vonatkozo

• felmeresi tervek es geodeziai felmdresek elvegzese
• koncepcid tervek elkeszftese
• magvaldsfthatosagi tanulmany elkeszftese
• kapcsolddo tervezdi koltsdgbecslesek elvegzese

1.2 A reszletes feladatokat a jelen szerzodes 1. szamu melleklete tartalmazza. 
Tervezd ajanlata jelen szerzddes 2. sz. mellekletet kepezi.

1.3 A Tervezd elvallalja az 1.1. pontban foglalt tervezesi munkdk elvegzeset.
1.4 Tervezd jelen szerzddes szerinti feladatait a megrendeloi erdekeknek 

megfeleloen, feleldssegteljesen koteles teljesi'teni.

2. A Teljesftesi hatarido
2.1 Tervezd a szerzddes tdrgydt kepezo feladatok ellatasat a szerzddes 

hatalybalepdsdnek napjaval kezdi es 2022. marcius 31. napjdig kell 
maradektalanul elvegeznie, az elkeszftett felmereseket, koncepcidterveket es 
kapcsolddo tervezdi kdltsegbecsleseket: 1 nyomtatott es 1 digitalis peldany a 
Megrendelo reszere (pdf [Acrobat Reader], dwg formatumban) atadnia. A 
szerzddes mindket fel altali alairas napjan lep hatalyba.

3. Tervezdi dij, fizet^si feltetelek
3.1 A Tervezot a jelen szerzbdesben meghatarozott, a szerzddes 1. mellekleteben 

reszletezett feladatok szerzddesszeru elvegzeseert mindosszesen + % AFA, azaz 
  osszegu tervezdi dij illeti meg. A tervezdi dij a jelen 
szerzddes targyat kepezo feladatok vegrehajtasahoz szukseges teljes osszeget 
tartalmazza, azon tulmenoen Tervezd semmilyen jogcimen ellenertekre, 
koltsegteritesre nem jogosult.

3.2 Tervezd teljesitese akkor szerzddesszeru, ha a Tervezd a jelen szerzodesben 
meghatarozott feladatokat teljes koruen elvegezte, a feladatok elvegzese soran 
keszitett valamennyi dokumentacidt atadja a Megrendelo reszere. A szamla 
kibocsatasanak feltetele a Megrendelo altal kiallitott, kifogast nem tartalmazo 
teljesitesigazolas, amely a szamla mellekletet kepezi.

3.3 . Tervezd szerzddesszeru teljesitesenek igazolasara Piko Andras polgarmester 
jogosult.
Megrendelo a tervezoi dijat az alakilag es tartalmilag hibatlan szamla befogadasat 
koveto 15 napon beliil, banki atutalassal Tervezd ......... Banknal vezetett
.............................. szamu bankszamlajara fizeti meg.

4. Kapcsolattart^s
Felek jelen szerzddes teljesitese soran felmerult kerddsekben az alabbiakban 
megnevezett szemelyek utjan tartjak a kapcsolatot.

Megrendelo reszerol kapcsolattartd:
nev: Maij&novity Anna, paly^zati referens
Telefonszam: 06 (1) 459-2195
E-mail: marjanovity.anna@jozsefvaros.hu

Tervezd reszerol kapcsolattartd:
nev:

mailto:marjanovity.anna@jozsefvaros.hu


Telefonszam:
E-mail:

5. Adatszolgaltatas, egyuttmukodes az adatszolgaltatas soran
5.1 Amennyiben Tervezd reszerol olyan adatszolgaltatas igenye merul fel, mely a terv 

elkeszitesehez a Megrendeld allaspontja alapjan is sziikseges es jelen szerzodes 
megkotesekor meg nem ismert, ugy Megrendeld a Tervezd ez iranyu 
felhivasanak kezhezveteletol szamitott 5 munkanapon belul koteles az adatokat 
szolgaltatni. Ha a kiegeszito adatszolgaltatashoz ennel hosszabb ido szuksdges, 
ugy a felek eltero hataridoben is megallapodhatnak, ideertve a teljesitesi hatarido 
ezzel dsszefiiggesben felmeriilo, esetlegesen sziikseges modositdsat is.

5.2 Megrendeld a Tervezd altal irasban, elektronikus uton erkezett kerdeseivel 
kapcsolatban 8 munkanapon belul koteles allast foglalni, es elektronikus uton 
valaszolni. Ha a valaszaddsra ennel hosszabb ido sziikseges, ugy a felek eltero 
hataridoben is megallapodhatnak, ideertve a teljesitesi hatarido. ezzel 
dsszefiiggesben felmeriilo, esetlegesen sziikseges modositasat is.

6. Tervezd kotelezetts^gei
6.1 Tervezd koteles az elvallalt tervezesi munkat Megrendeld utasftasai szerint es a 

Preambulumban meghatarozott cel erdekeben, a jelen szerzodes teljesitesekor 
ervenyes epitesiigyi jogszabalyok, es szakmai szabalyok, szabvanyok, kotelezb 
muszaki-, illetve hatosagi eldirasok, orszagos ds helyi epitesi szabalyzatok 
betartasa mellett teljesiteni. A teljesrtes erdekeben a Felek a szerzodesszeru 
teljesitessel kapcsolatban kolcsonos tajekoztatasi kotelezettseggel tartoznak 
egymasnak, az esetleges akadalyok, karok, elharitasa drdekeben egyuttmukodnek. 
A Tervezd utasitdst csak a szerzodes! aldird Megrendeldtol es/vagy annak 
hivatalos megbizottjatdl fogadhat el.

6.2 Tervezd jogosult az 1.1. pontban meghatarozott tervezesi munkahoz 
alvallalkozo(ka)t igenybe venni, de az altala (altaluk) vegzett szolgaltatasokert 
ugy felel, mintha a munkat maga vdgezte volna.

7. Szerzdi jogi kikotesek
7.1 Megrendeld a rendelkezesi jogat kikoti, ezdrt a szerzodessel kapcsolatban a 

Tervezd altal rendelkezesre bocsatott, jogi oltaiomban rdszesitheto barmely 
szellemi alkotas tekinteteben azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik, az 
ellenertek Tervezd fele tbrtenb megfizeteset kdvetden.

7.2 Tervezd kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld a szellemi alkotast 
nem csak sajat belsd tevekenysdgehez, illetve nem csak sajat iizemi tevdkenysege 
kbreben hasznalhatja fel, hanem nyilvanossagra hozhatja, harmadik szemellyel 
kdzblheti, harmadik szemelynek at, illetoleg tovabb adhatja, a mu (mu reszlet), 
mint elbzmeny terv az egymasra epuld tervfazisokban szabadon felhaszndlhato.

7.3 Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a szerzoi jogrol szolo 1999. evi LXXVI. 
torveny 9. § (6) bekezdese es V. fejezete alapjan a Megrendeld a szerzodes 
teljesitese soran keletkezett, szerzoi jogi vddelem ala esb valamennyi alkotassal 
kapcsolatban hatarozatlan ideju, korlatlan es kizarolagos felhasznalasi jogot szerez 
valamennyi atruhazhato szerzoi jog vonatkozasaban, tovabba a Tervezd kifejezett 
engedelyt ad ana, hogy Megrendeld a mu felhasznalasara harmadik szemelynek 
tovabbi engedelyt adjon.

7.4 Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznalasi engedely kiterjed kiildnosen:
a) a mu atdolgozasara, es az atdolgozhatosag joginak harmadik szemelyre 
torteno atruhazhatosagara (atdolgoztatas),



b) a mu tdbbszdrozesdre, amely magaban foglalja a mil kep- vagy 
hangfelvetelen rogziteset, illetve sz&nftogeppel vagy elektronikus 
adathordozora vald masolds&t is, valamint az eldzdekben felsorolt 
jogosftvanyokat is magaban foglalo tobbszorozes joganak harmadik szemely 
reszdre tdrtdnd atengedesere.

7.5 Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy az atdolgozds, illet61eg atdolgoztatas joga 
magaban foglalja kulonosen a mu (mu reszlet) barmilyen mddosftasat, 
megvaltoztatasat, at, illetve tovAbb tervezeset, uj tervdokumentdcioba .vald 
bedpiteset, beszerkeszteset, betervezeset.

7.6 Tervezo csak a Megrendeld eldzetes irdsbeli hozzajarulasdval adhatja tovabb a 
dokumentacidt bdrmely munkareszet harmadik felnek vagy adhat nyilatkozatot a 
szerzodes alapjan nyujtott szolgaltatasrol.

7.7 Szerzodo Felek kijelentik, hogy a szerzoi jogok ellenerteket - beleertve a 
felhasznalasi jogok dijat is - a tervezesi dfj tartalmazza.

7.8 Megrendeld tudomasul veszi, hogy a tervek szemelyhez fuzodo jogai Tervezot 
illeti meg.

8. Tervezoi szerzoddsszeges
8.1 Tervezd hibasan teljesit, ha az altala szolgaltatott tervek a teljesftes idopontjaban 

nem felelnek meg a szerzodesben vagy ajogszabdlyban foglaltaknak (Ptk. 6:157. 
§). Hibas teljesftes eseten a Megrendeld a hibajegyzek megktildesevel 
egyidejuleg felszdlitja a Tervezot a hibak kijavitasara, hianyossagok potlasara a 
kijavftas elvegzesehez sziikseges hataridd tuzesevel, amely nem lehet tobb mint 
15 nap.

8.2 A hibajegyzek alapjan kijavitott munkardszeket a Megrendeld tovabbi legfeljebb 
15 napon belul megvizsgAlja es a 3. pontban lent mddon dont a teljesites-igazolds 
kiadasarol.

8.3 Tervezd mentesul a szerzodesszegesert vald felelbsseg aldl, ha bizonyitja, hogy a 
szerzddesszegest ellenbrzesi koren kfvul esd, a szerzbdeskotes idopontjaban eldre 
nem Uthato koriilmeny okozta, es nem volt elvarhato, hogy a koriilmenyt 
elkerulje, vagy a kart elharitsa.

8.4 Tervezo reszerol sulyos szerzodesszegesnek minbsul kulondsen, de nem 
kizarolagosan:

a) ha a Tervezo nem tesz eleget a titoktartasi kotelezettsegdnek;
b) ha Tervezd fizeteskeptelenne valik, kenyszertorlesi, felszamolasi, 

vegelszamolasi eljaras indul vele szemben, felfuggeszti gazdasagi 
tevekenyseget, besziinteti kifizeteseit;

c) jogeros elmarasztalo hat^rozatot hoznak a Tervezd szakmai tevekenysegdt 
erintb szabalysertes vagy buncselekmeny miatt;

d) mds kozbeszerzesi eljar&sban a Tervezd hamis adatokat kozolt vagy az eljaras 
nyerteskent szerzbdeses kotelezettsegeinek nem tett eleget.

9. Szerzodest biztosito melldkkotelezettsegek
9.1 Amennyiben a Megrendeld a szerzodest azonnali hatallyal felmondja (sulyos 

szerzodesszeges eseteiben), vagy, ha a teljesftes olyan okbol, amelyert Tervezd 
felelds, meghiusul, Tervezd meghiiisulasi kotber megfizetesere koteles. A 
meghiusulasi kotber merteke a netto tervezbi dij 20%-a. A meghiusulasi kotber a 
teljesftes meghiusulasaval, illetve az azonnali hatAlyu felmondas Tervezdvel 
torteno kozlesevel valik esedekesse.



A Tervezd altal a teljesites jogos ok nelkiili megtagadasa (amely a teljesites 
statuszatdl fuggoen elallasra vagy azonnali hatalyu felmondasra jogositja a 
Megrendeldt) es a Tervezo miatt bekovetkezett egyeb szerzoddsszeges eseten a 
Megrendelo altal jogszeruen gyakorolt elallas, feimondas (meghiusulas) eseten a 
Megrendeldt a nettd szerzodeses ar 25%-nak megfelelo osszegu meghiusulasi 
kotber illeti meg.

9.2 Szerzddo felek megallapodnak, hogy Tervezo neki felrohatd hibas teljesitese 

eseten a Megrendelo a hiba kijavitasaig a kesedelmi kbtberrel megegyezd merteku 
kdtberre jogosult. A hibas teljesites esetere kikotott kotber esedekesse valik a 
kifogas kbzlesevel, illetve a kesedelemre vonatkozo szabaly szerint.

9.3 Kesedelmes teljesites eseten Tervezo a kesedelem minden napjara a 
kesedelemmel erintett resztelj esites nettd tervezoi dija alapjan szamitott napi 1 % 
kotbert koteles fizetni a Megrendelonek. Az egyes kesedelmes reszteljesitesek 
eseten szamitott kesedelmi kotber osszege kiilon-kuldn azonban nem lehet tobb, 
mint az adott reszteljesites nettd tervezoi dijdnak 20%-a.

9.4 Ha a Tervezo kdsedelme a kotbdrterhes a teljesitesi hataridd vonatkozdsaban a 30 
napot meghaladja, a Megrendeldt elall&si jog illeti meg, es Megrendelo a nettd 
szerzodeses ar 25%-^nak megfelelo osszegu meghiusulasi kotbert kbvetelhet 
Tervezotdl, valamint a Megrendelo a szerzoddsszegesre vonatkozo szabalyok 
szerint a megallapitott kotberen feliil karait ds koltsegeit is ervenyesitheti. 
Meghiusulasi kotber eseten Megrendelo kesedelmi kotbert nem ervenyesithet, ez 
azonban nem erinti azt az esetet, amikor a Tervezo a szolgaltatds kdsedelmere 
tekintettel a Megrendelo Altai kituzdtt pdthatariddn beltil teljesit. Amennyiben a 
kesedelmi kotber mar korabban esedekesse valt, az azt koveto meghiusulas eseten 
kulon meghiusulasi kotber ervenyesitese nem kizart.

9.5 A Megrendelonek jogaban all a kesedelmi, illetve a hibas teljesitesi kotbert az 
esedekes tervezdi dijba beszamitani.

9.6 A kesedelmes teljesites elfogadasatdl es a kesedelmi kotber megfizetesetol 
fuggetlenul a Megrendelo nem mond le az ot erre az esetre megilletb jogok 
ervenyesiteserol. Szerzddo Felek rogzitik, hogy a Tervezd a szerzddesszeges 
esetere kikotott kotber(ek) megfizetesen tul. is koteles megteriteni a karterites 
altalanos szabalyai szerint mindazon karokat, amelyek a Tervezonek felrohatd 
szerzodesszegesbbl szarmaznak, igy kiilonosen azokat az igazolt karokat, 
amelyek a Megrendeldt a szerzbdes meghiusulasa, a teljesites elmaradasa folytan 
erik.

10. Tervezd jotalHsi, szavatossagi feleldssege
10.1 A Tervezo a hibas teljesitesdrt kellekszavatossaggal tartozik.
10.2 A Tervezd az esetleges tervezesi hibakert a Megrendelovel szemben akkor is 

felelos, ha a Megrendelo a terveket elfogadta. A Tervezd jotallasat, szavatossagat 
nem korlatozza es nem zarja ki az, hogy a feladat elvegzese soran, illetoleg a 
tervek atadasakor a Megrendelo nem tesz kifogast a Tervezd szerzodeses 
kotelezettsegeinek teljesitesevel kapcsolatban.

10.3 A Tervezd 5 eves jdtallast vallal az altala jelen szerzbdes alapjan elkeszitett 
tervmodositas vonatkozasaban.

11. Uzleti titokra vonatkozo rendelkezesek Hk



11.1 A Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban 
foglaltakat. valamint a teljesitesuk soran az egymasnak atadott informacidkat 
bizalmasan kezelik. Ez ertelemszeruen nem vonatkozik azokra az 
informaciokra, amelyek titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetove.

11.2 A Szerzodo Felek magukra nezve kotelezonek tekintik, hogy az 
allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 63. § vonatkozo 
rendelkezesei, es a Kormanyzati Ellenorzesi Hivatalrdl szolo 355/2011. (XII. 
30.) Korm. rendelet alapjan a Kormanyzati Ellenorzesi Hivatal is jogosult 
ellendrizni a rendelkezestikre bocsatott koitsegvetesi penzeszkozok 
szerzodesszeru felhaszndlasat.

11.3 A Szerzodd Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevoszekrol szolo 
2011. evi LXVI. torveny 5. § (5) bekezdeseben foglaltak alapjan az Allami 
Szamvevoszek vizsgalhatja az allamhaztartas alrendszereibol fmanszfrozott 
beszerzeseket es az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat erinto 
szerzodeseket a megrendelondl, a megrendelo neveben vagy kepviseleteben 
eljaro termeszetes szemelynel es jogi szemelynel, valamint azoknal a Szerzodd 
Felekndl, akik, illetve amelyek a szerzodes teljesiteseert feleldsek, tovabba'a 
szerzodes teljesiteseben kozremukodd valamennyi gazdalkodo szervezetnel.

11.4 Felek rogzitik, hogy a Megrendelo adatkezelesere az informacios onrendelkezesi 
jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII tv. rendelkezeseit kell 
alkalmazni.

12. Egyeb rendelkezesek
12.1 A jelen Szerzodes modositasa, kiegeszitese kizdrolag cegszeru alairas mellett, 
irasban tortenhet.
12.2 Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk., tovabbd az ide 

vonatkozo egyeb jogszabalyok (epitesugyi jogszabalyok, kulonosen az epitett 
kornyezet alakitasarol es vedelmerol szolo 1997. evi LXXVIII. torveny, az 
orszagos telepiilesrendezesi es dpitesi kovetelmenyekrol szolo 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet (OTEK) eidirasa, illetve a teleptilesfejlesztesi koncepcidrbl, 
az integral! teleptilesfejlesztesi strategiardl es a telepiilesrendezesi eszkozokrol, 
valamint egyes telepiilesrendezesi sajatos jogintezmenyekrol szolo 314/2012. 
(XI. 8.) Konn. rendelet hatalyos eloirdsai) az iranyaddak.

12.3 Felek kijelentik, hogy jelen Megallapodast kozosen ertelmeztek, megertettek, es 
mint akaratukkal mindenben megegyezdt 4 (negy) pelddnyban irtdk ala. Az 
eredeti peldanyokbol egy a Tervezot, ket peldany pedig a Megbizdt illeti.
Jelen szerzodes az utoljara alairo szerzodo fel alairasanak napjaval 16p hatalyba, 
rendelkezesei attol a naptol fogva kotelezoen alkalmazandok.
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Tisztelt Ajanlatkerd!
Az alabbiakban csatolva kuldom ajanlatunkat az Ajanlatteteli felhivasra a „Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek 
elkeszitese” targyu kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi eljarasban.
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4; ajMatt&etifelMvfis L x& melWklete

Fblolvasdlap

^dnlaltevdncve: STuDlO &VMT4 IcFT.

AjdntaUcvOsaSIdwlye: lolO ISnPAPeVT, ?3ouT Sf
Ad6sz^ma: |2 0 I "t? € 4 — £ “ h |

Tclcfon: YU
Smail:

Wjeldlt kapcsolattarld: CwloJ /?eU^j
Kjelolt kapcsolatlarto clerhet6scgc 
(telefon, e-mail): oPfVct Q ck

Az ajdnlaltev6 altal adott arajanlat 
(nettd Ft + Afa =bruttd Fl):

nettd: 4 Joo.ooo R

Afa: Ito-ooo Ft

brutto: 6.'Z.23 ooo ft

t ZsnH
^■ss

‘”■^63
cegszcru 

alairas



Az ajdnlaildfelifelhivtis 2, az. melUklete

Nyilatkozat

"Budapest FMros VUL keriilct .Wzsefviinjsi Onkomianyzat fenntartasaban I6v6 tag6vod6k 
fclujihisam 6s atabildtasdra vonntkozo tcnckclk6s7Jlesc”tHrgyu, kdzbeszcrzcsi ertekhal^rt cl ncm 

erd bcszcrzdsi cljar6sban
SluPiO I

AluHrotl tarsasiig(ajanlal^^^ mclycl kcpvisel:

«z aHbbi nyilatkozatoI tesszuk:

Ncm allnak fenn vclem / vclUnk szcmbcn az alabbi kizard okok, mely szerini ncin Ichct ajinbltcvd, 
aki:
Az eljarasban ncm Ichct ajanlattcvo, reszvelelre jclcntkczo, alvallalkozd, cs ncm vehct rcszl 
alkalmassdg igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, aki
a) az aldbbi biincsclekmcnyck valamclyikcl clkdvctlc, cs a bOncselekmcny elkdvcldsc az cimult dt 
cvben jogcros birosagi itcletben megallapilast nycrt, amig a biintctett cloelclhcz fiizodo h^tranyok 
alolnem mcnlcslBt:
aa) a Biintclo 'Rirvenykdnyvrol szolo 1978. cvi IV. tdrvcny (a tovabbiakban: 1978. evi IV. torvcny), 
illctvc a Biintcto Tbrvcnykdnyvrol szolo 2012. cvi C tdrvcny (a tovabbiakban: Btk.) szcrinli 
bfinszcrvczctbcn rcszvctel, idchrtvc a buncsclckmcny biinszcrvezctbcn tdrtcno clkovcteset is;
ab) az 1978. cvi IV. torvcny szcrinli vcsztcgctcs, bcfoly^ssal iizerkcdcs, bcfolyas vasarlasa, 
vcsztcgctcs ncmzclkdzi kapcsolatokban, bcfolyas vasarlasa ncmzctkozi kapcsolatokban, hutlcn 
kczeles, hanyagkczclcs, illctvc a Btk. XXVII. fcjczctebcn meghalarozolt korrupcios buncselckmenyck, 
valamint a Btk. szcrinli hutlcn kczeles vagy hanyagkczclcs;
ac) az 1978. cvi IV. torvcny szcrinli kollsegvctesi csalas, curopai kozossegck penzugyi erdckcinek 
megsertese, illctvc a Btk. szcrinlikollsegvctesicsalas;
ad) az 1978. evi IV. tSrveny, illctvc a Btk. szerinti terrorcselckmeny, valamint chhcz kapcsolodo 
fclbujtas, bunsegcly vagy kiserlct;
ae) az 1978. cvi IV. torvcny, illctvc a Btk. szerinti penzmosas, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszirozasa;
aj) az 1978. cvi IV. torvcny, illetvc a Btk. szerinti emberkereskcdelem, valamint a Btk. szerinti 
kenyszermunka;
ag) az 1978. evi IV. torveny, illetvc a Btk. szerinti versenyt korlatozd megallapodas kozbeszerzesi cs 
konccsszios eljarasban;
ah) a gazdasagi szereplo szemelyes joga szerinti, az a)~g) pontokban felsoroltakhoz hasonlo 
biincselckmeny;
b) egy evnel regebben lejart ado-, vamfizetesi vagy tarsadalombiztositasi jarulekfizetesi 
kolelezcttsegenek nem tett eleget, kiveve, ha tartozasat cs az esetleges kamatot cs birsagot az 
ajanlat vagy reszveteli jelentkezes benyujtasanak idopontjaig megfizelte vagy ezek megfizetesere 
halasztast kapott;
c) vegelszamolas alatt all, vonatkozasaban csodeljaras elrendeleserol szolo birosagi vegzest 
kozzeteltek, az ellene inditolt felszamolasi eljarast jogerdsen elrendeltek, vagy ha a gazdasagi 
szereplo szemelyes joga szerinti hasonlo eljaras van folyamatban, vagy' aki szemelyes joga szerini 
hasonlo helyzetben van;
t^tevekenyseget felluggeszlctte vagy akinektevekenyseget felluggcsztettek;
e) gazdasagi, illetvc szakmai tevekenysegevel kapcsolatban biincselckmeny elkovetese az elmult 
harom even bcluljogerds birosagi itelelben megallapitast nyert;



J) csctdbcn az ajdnhuk^rd biznnyhani tudja. hog)1 az ndotl cljkrtisban incgklsdrchc jogtulanul 
bcfolydsolni az ajdnlalkdid ddnidshonuali Iblynmatat, vagy olyan b Iza linns infornukibl klsdrcll 
mcgszcrczni. amely jogtnlan eldnyi bizlosftnnn snlmdra a beszcrzdsi cljdrdsbnn, vagy korabbi 
bcswndsi clhbdsbbl cbbdl az okbdl kizdridk, 6s a kizdnis tckinlclcbcn jogorvoslatra ncm kcrtill sor 
nz,6rinteU beswrzdsicljdrAs IvzAnildsiHbl szdmftott harom evig;
g) tckmlctdbcn a kdvetkczfl Ichdtetek valamelyikc mcgvalbsul:
go) ncm az llirdpni Un id, az Ibrdpai Gazdusdgi Tdrsdg vagy a Gazdasdgi ^gyttthmlkttddsi 6s 
bejlcszldsi Szcn-ezct ingdllamAban, a fcrcskcdclmi Vilagszcrvczcl kOzbcszcrzdsi mcgdllapoddsban 
rdszcs Allamban vagy az IUMSZ 198. cikkdbcn cinlitell tcngercntuli orszdgok 6s tcrOlctck 
bdnnclyik6bcn vagy ncm olyan dllamban rcndclkczik ad6ilfol6s6ggck nmcllycl Magyarorszignak 
kcltds addzds elkciillds6rdl szold egyezmdnye van, vagy amellycl az liirdpai Uni6nak kdloklah’i 
mcgdllapodasa van a kdzbcszcrzds lcr6n,
gb) olyan smbiUyozotl tdzsddn ncm jegyzcll tdrsasdg, amely a pdnzmosas 6s a tcrrorizmus 
finanszlroaha mcgcldz6s6r6l 6s mcgakaddlyozAsdrdl szolo 2017. dvi Uli. Idrvdny 3. § 38. rtnyleges 

lulajdonos pont a)-<i) alponlja szci inli tcnylcgcs lulajdonosal ncm kdpes mcgncvczni, vagy
gc) a gazdasdgi szcrepldbcn kdzvctcltcn vagy kdzvellcnUl lObb, mint 25%-os lulajdoni rdsszrl vagy 
szavazali joggal rcndclkczik olyan jogi szcmcly vagy szcmclycs joga szcrint jogkepcs szcrvezcl, 
amclyncktckintcidbcn a g/^alponl szcrinti Ichctcl fenndll;

Nyilaikozom, hogy az Altaian) kcpvisclt szcrvczcl az Allamhdztartdsrdl sz6!6 2011.6vi OCV. tdrv6ny 
41.§ (6)bckczd6sc szcrint atlalhald szcrvczctnck minfisiil, figyclcmmcl a tdrvdny l.§ 4. pontjara.

Kciu.^Pft^ST^.o/.os.

<1?

ccgszcrfl ' 01'09'7096g3
alairas



Az ajdnlalt&elifelMvds 3. sz. meltfklete

AjdnkU t6(cli NyHatkonH

Jkuhipest Kmhus YUL keriilet Jizsefvamst Onkunuunywl fcnntnrtiisaban IM lagMdik 

FclujilAsini es itidukiUsiini voimtkozd tcnekclkeszilese"
largyii kOzbeszcrzdsidrltfkhatarl clncm crfi bcszerzdsicljdras vonalkozisfiban

C;Tup»o „
Alullrotl AVPM\.PMW©i, mint a Q^T\,lLnsajaRlu(tcvd (szikhely:^,1^.1!.^.)
jogkor/Hi ulus niegneveztse) az ajanlatlctcli fclhlvasban foglalt valamcnnyi formai is tartaimi 
kbvclelmdny, ulasitas, kikblcs is mOszaki Iciras gondos atlckinlcsc ulan az atobbi nyilalkozatol 
tesszOk:

I. I2fogadjuk, hogy amcnnyibcn olyan kitctclt tetllink ajanlatunkban, ami cllcntclbcn van 
ajinlattiteli fclhivassal, vagy annak melldklctcivel, illclvc azok barmcly fcliclelcvcl, akkor az 
ajanlalunk ervenytelcn.

2. KijelcntjQk, hogy amcnnyibcn, mini nycrtcs ajanlattcvo kivalaszldsra kerUIOnk, a szcrzdddst 
megkbtjiik, lovabba az ajanlattdtcli felhMsban, annak mcllckletcibcn rbgziicli szolgaltatist 
ajanlalban mcghaldrozotl dycrl szerzodcsszcnicn Icljcsiljlik.

3. Tudataban vagyunk annak, hogy kbzds ajanlat cscten a kbzbscn ajanlatot tcvok szcmclyc ncm 
vallozhat scm a bcszcrzdsi cljaras, sem az annak alapjan mcgkbtbtt szcrzodes tcljcsitcsc soran. 
Annak is tudaliban vagyunk, hogy a kozos ajaniatlcvok cgyctcmlcgesen fdciosck mind a 
beszerzesi cljaras, mind az annak eredmcnyekent megkfitfitt szcrzodes teljesilcsc sorin.

4. Kijclentjuk, hogy az Onkormanyzal klimavcdclmi intezkedesi tervet mcgismcrtiik, a szcrzodes 
teljcsilese soran az intezkedesi tcrvbcn foglallaknakmegfeleldcn jarunkcl.

Kelt: 01-03

alairas

.......
ccgszeru



Az ajdnlattetelifelMvds 4, sz. melleldete

Titokiartasi Nyilatkozat

"Budapest Rjvaros MIL kerulct JSzsefvarosi dnkDrmanyzat fenntartasaban levo tagovodak 
felujftasara es atalakhasani vouatkozo tcrvekclkesritcsc”

targyu
kozbcszcrzesiertckhalart cl nem cro beszerzesi eljarasban.

ANMAS 51^0.0 7JCV1 . .

Aiulirolt .. .......... mint a ajanlattevo (szekhcly:
(kepviseleti jogkor/tiiulus megnevezdse) nyertessegem eseten tudomasul veszem, hogy az „ 
"targyu kbzbcszerzesi drtekhatirt el nem ero beszerzesi eljarasban foglalt feladataim ellalasa 
soran a tudomasomra jutott, bizalmasnak Ickintett informaciokat tilokkent kezelcm, azokat 
illetcktelen szcmelynek nem adorn at, nem teszem hozzafcrheldve, nem hozom illetekiekn 
szemely vagy a nyilvanossagtudomasara.

2. Vallalom, hog)’ a bizalmas informaciokat vagy azok reszeit magam vagy' illciektelcn szemelyek 
hasznara nem alkalmazom, abbol fclhatalmazas nelkiil mas bizalmas informdeidt nem keszitek, 
fclhatalmazas nelkul az adatot nem masoiom, nem sokszorositom, abbol kivonatot nem 
keszitek, illetve ezek lartalmanak rdgzitesere semmifele technikai vagy mas cszkbzt nem 
alkalmazok.

3. Tudomasul vettem, hogy a bizalmas informacidt tartalmazd adathordozdt a megismeresi jog 
megszuncsckor (pl. szerzodcsben foglakak tcljcsftese, a munkaltatdval fcnnalld jogviszonyom 
megszunese stb.jajanlalkerok reszere kbleles vagyokatadni.

4. Tudomasul vettem, hogy a thoktartasi kotelezettseg a szerzodes lejaratat kbveloen is a 
vonalkozd jogszabalyban meghatarozott  tegalabb 6l evigterhel.ideig.de

5. Tudomasul vettem, hogy a nyilalkozatban foglaltak mcgszegese miatt ajanlatkerok karteritesi 
cs/vagy egyeb igenyt ervenyesithetnek velem szemben.

Kelt:

ideig.de


MUSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSAG IGAZOLASA

REFERENCIAMUNKA:

V&rosmajori Szabadtdri Szinpad terveinek elkeszitese

2020-ben egy megnyert tervpdlydzat folyamin kapcsolddtunk be a Virosmajori Szabadtiri Szinpad 
feliijlUsiba. A ndzdtdr dtalakltds cdlja, egy olyan flexibilisen haszndlhatd terUlet, amely az eddigindl 
sokrdtubb rendezvdnyek bonyolltdsdt teszi leheldvd. A megujltisinak az elsd Uteme kdszUlt el, 
amely a ndzdteret 6s a szikeket drinti. Javaslatot adtunk a kdsdbbi utemekben a fedett-nyitott tdr 
tetdjdnek dtalakltdsdra. amely a kdvetkezd Utemekben valbsulhat meg. A szerzddds keretdben rdszt 
vettunk a vazlattervezdsi, szakhatbsigi, kiviteli tervezdsi ds tervezdi mGvezetdsi folyamatokban. 
Szolgdltatds mennyisdge: 1033m2

Megrendeld: Szabad Tdr Szlnhdz Nonprofit Kft. (1122 Budapest. Vdrosmajor 6835/17 Hrsz.)

Teljesltds ideje: 2020.09.24-2021.02.03

Kapcsolattartd szemdly: Bdna Andris, muszaki igazgatd (0630 3487397)

Ellenszolgdltatds dsszege: 3 835 000 Ft + Afa

TOVABBI tevEkenysEgek:
Koncepcidterv kdszitese apartmanhaz ds coworking epliletre, Budapest

Ev: 2020

Lelrds: A projekt egy budapesti szdkhelyO ingatlanfejlesztd rdszdre kdszOlt. Az apartmanhdz dtmenet 
a tdrsashdz ds a hotel kdzdtt. Egy olyan hidny pdtld funkcid, amelynek Idtjogosultsdga martdbb 
nyugati orszdgban bizonyltott. Az egysdgek misik rdszd kiadhatd irodaegysdgekkdnt mOkOdik. Ezek 

kismdretO, de dsszenyomhatd iroda egysdgek, amelyek kis- ds mikrovdllalkozdsoknak adnak helyet. 
Fontos, hogy az dpltdszeti koncepcid tOkrdzze a hdz esszenciajdt. Ebben az esetben az 
alkalmazkoddkdpessdg elve. A hdz elsddleges rdtege egy beton viz. Ez egy hagyomdnyos 
technoldgidkkal, vagy akdr eldregydrtottan kivitelezheto flexibilis viz, amely tartalmazza az 
elsddleges tartdszerkezetet, a gdpdszeiet ds a kdzlekeddmagokat.

Tbbbgeneracids lakdepOlet tervezese, Dunakeszi

Ev: 2020

Lelrds: az dpOlet egy magdnszemdly rdszdre kdszOlt. CdgOnk kdszltette az dpOlet vdzlat- ds 
bejelentdsi terveit. Az dpOlet egy megldvd szerkezet kibdvltdskdnt kdszOlt el. Az dpOletben biztosltani 
kellett a gdpkocsiknak a belsd elhelyezdsdt ds a lakdegysdgek megkdzellthetdsdgdt.

Kelt: Budapest, 2022.01.04



NYILATKOZAT

Alulirott Botos Andras D6nes, mint a Studio Qvarta Kft. (szdkhely: 1029 Budapest, 
Zsolt fejedelem u, 85, addszdm: 12912881-2-41) Ogyvezetdje nyilatkozom:

-A gazdas^gi szervezet kbztartozds mentes

-Tervezdsi tevdkenysdgbfil szdrmazd nettd drbevdtel a 2019, 2020 dvekben eldrte a 
bruttd 3.000.000 Ft-ot

Kelt: Budapest, 2022.01.03
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ajAnlattevO c£ges KAMARAI AZONOSItOJA:

C-1-4630



RENDELKEZSSRE ALLASI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy mint a(z)Studio Qvarta Kft. (sz6khely:1029 Budapest, Zsolt 
fejdelem u. 85) ajanlattevd altal ajdnlott 6p0let tervez6s6ben szerzett generdltervezdi 
gyakorlat / epitesz tervfejezet k6szit6s6ben tapasztalattal rendelkezb szakember 
r6szt veszek a '^Budapest Fdvdros VIII. kerulet Jdzsefvdrosi Onkormdnyzat 
fenntartdsdban I6v6 tagdvodak felOjltdsdra 6s dtalakltdsdra vonatkozd tervek 
elkeszltdse” tdrgyu kdzbeszerzdsl eljdrds vonatkozdsdban az ajdnlattevd 
nyertessege esetdn a szerzddds teljeslt6s6ben.

Kijelentem tovabbd, hogy az ajanlattevd nyertessdge esetdn rendelkezdsre dllok, 6s 
kozremOkOdOm a teljesltdsben, 6s nines mds olyan k6telezetts6gem a teljesltds 
idbszakara vonatkozoan, amely a szerzbd6s teljeslt6s6ben vald munkav6gz6semet 
bdrmilyen szempontbdl akaddlyoznd.

Felelossegem tudatdban kijelentem, hogy a fenti adatok a valdsdgnak megfelelnek.

Kelt Budapest, 2022. januar h6 3. nap

szakember sajdt kezu aldlrdsa



BOTOS ANDRAS DENES
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Ui: Egervari Zsaneti

ill EPITESZ KAMARA
1088 Budapest, Otpacsiria u. 2.
Tel: 318-2444; 338-2775
2k@bek.hu vww.bek.hu

Ui.sz: 1-108/2018-3/2018 , W
Tdrgy: Tervezdi Mvjegyzdki bejegyzes

Botos Andras Denes S

Budapest -MB

HATAROZAT

An.:
szuletesi hely, ido:

vdgzettsege: oWeveles 6pA6szmemdk 
(BME. Epit&szm6m6ki Kar, ’ ')

A Budapest! Epitesz Kamara - mint elso token eljdrohatdsdg- dltal vezetett egyseges 
elektronikus Nevjegyzekbe epfteszeti tervezesi szakteruieten

£ 01-6534

szdmon, hatdrozatlan idore teljes koru tervezesi tevekenyseg megdllapitasdval bejegyzem.

A jogosultsdg visszavonasig ervdnyes, amennyiben - a 266/2013. (VU.11.) Korm. rendelet 
(tovdbbiakban R.) 38. § (2) bekezdese alapjan-rl even beliil (azaz legkesobb 2019 Julius 24 
~ig) a beszamoloval vegzodo kotelezo tovabbkdpzest (jogosultsdgi vizsga) teljesfti.

A tovdbbkepzesi idoszak 2018Julius 24. napjdval indul.

A tovdbbkepzes teljesitesenek igazoldsa 5 evenkent esedekes, mely kerelmezo feladaia!
A hatarnapig torteno teljesites igazoldsanak emulasztdsa - a R. 44. § (4) bekezdes e) pontja 
alapjdn - a szakmagyakorldsi tevekenyseg megtiltasdt (maximum 1 6vre) 6s a 44. § (5) 
bekezdes d) pontja alapjdn a tervezoi nevjeg^fcbol valo tartest vonja maga utdn. A 
tovdbbkepzes teljes koru elvegzesenek igazoldsa (it^n a tovdbbkepzesi idoszak ujraindul.

Jelen hatdrozattal bejegyzett jogosultsdghob^QilgzQ tevekenyseg! kor leirdsdt a R. 1. 
melleklete tarfalmazza, mefyet a mindenkor hatdiyos iartalom szerint kell figyelembe venni

Az dltaldnos kdzigazgatdsi rendtartdsrol szolo 2016, evi CL. torveny (tovdbbiakban: Akr.) 82. § 
(2) b) pontja alapjdn, a dontes a kozlessel veglegesse vdlik.

Az epfteszeti tervezoi engedely megaddsdval egyidejuleg a Budapest) Epitesz Kamara 
01-6534 nyilvantarlasi szdmon regisztrdlt tagjava valt.

6... ,

mailto:2k@bek.hu
vww.bek.hu


IGAZSAGUGYI MINISZTERIUM
CEGINFORMACIOS ES AZ ELEKTRONIKUS CEGELJARASBAN 
KOZREMUKODO SZOLGALAT

Tarolt Cegkivonat
A Cg.01-09-709663 cegjegyzekszamu Studio Qvarta Korlatolt Felelossegu Tarsasag (1029 Budapest, Zsolt fejedelem u 85.) ceg
2021. oktober 24. napjan hatalyos adatai a kbvetkezok:

I. Cegformatol fuggetlen adatok
1. Altalanos adatok

Cegjegyzekszam:01 -09-709663
Cegforma: Korlatolt felelossegu tarsasag
Bejegyezve: 2002/10/22

2. A ceg elnevezese
2/3. Studio Qvarta Korlatolt Felelossegu Tarsasag

A valtozas idopontja: 2021/05/05
Bejegyzes kelte: 2021/05/14 Kozzeteve: 2021/05/18
Hatalyos: 2021/05/05...

3. A ceg rovidftett elnevezese
3/3. Studio Qvarta Kft

A valtozas idopontja: 2021/05/05
Bejegyzes kelte: 2021/05/14 Kozzeteve: 2021/05/18
Hatalyos: 2021/05/05...

5. A ceg szekhelye
5/1. 1029 Budapest, Zsolt fejedelem u 85.

Hatalyos: 2002/10/22...

6. A ceg telephelye(i)
6/2. 1011 Budapest, Szekely utca 2-4. mfszt 1.

A valtozas idopontja: 2021/10/19
Bejegyzes kelte: 2021/10/21 Kozzeteve: 2021/10/23
Hatalyos: 2021/10/19...

8. A letesito okirat kehe
8/1. 2002. szeptember 20.

Hatalyos: 2002/10/22...

8/2. 2010. julius 1.
Bejegyzes kelte: 2010/08/10 Kozzeteve: 2010/08/26
Hatalyos: 2010/08/10...

8/3. 2016. februar 3.
Bejegyzes kelte: 2016/02/09 Kozzeteve: 2016/02/12
Hatalyos: 2016/02/09...

8/4. 2019. aprilis 15.
Bejegyzes kelte: 2019/04/25 Kozzeteve: 2019/04/27
Hatalyos: 2019/04/25...

8/5. 2020. szeptember 18.
Bejegyzes kelte: 2020/09/23 Kozzeteve: 2020/09/24
Hatalyos: 2020/09/23...

8/6. 2021. oktober 19.
Bejegyzes kelte: 2021/10/21 Kozzeteve: 2027/70/23
Hatalyos: 2021/10/21 ...

902. A ceg tevekenysege



9/38. 4690'08 Vegyestermekkoru nagykereskedelem
Bejegyzes kelte: 2013/02/04 Kozzeteve: 2013/03/21 
Hatalyos: 2013/02/04...

9/39. 5814 '08 Folydirat, idoszaki kiadvany kiadasa
Bejegyzes kelte: 2013/02/04 Kozzeteve: 2013/03/21 
Hatalyos: 2013/02/04...

9/40. 6920 '08 Szamviteli, kdnyvvizsgaloi, adoszakertoi tevekenyseg
Bejegyzes kelte: 2013/02/04 Kozzeteve: 2013/03/21 
Hatalyos: 2013/02/04...

9/41. 7320'08 Piac-, kozvelemeny-kutatas
Bejegyzes kelte: 2013/02/04 Kozzeteve: 2013/03/21 
Hatalyos: 2013/02/04...

9/42. 8537 08 Altalanos kozepfoku oktatas
Bejegyzes kelte: 2013/02/04 Kozzeteve: 2013/03/21 
Hatalyos: 2013/02/04...

9/43. 8532 '08 Szakmai kozepfoku oktatas
Bejegyzes kelte: 2013/02/04 Kozzeteve: 2013/03/21 
Hatalyos: 2013/02/04...

9/44. 581108 Konyvkiadas
Bejegyzes kelte: 2013/02/04 Kozzeteve: 2013/03/21 
Hatalyos: 2013/02/04...

9/45. 7912'08 Utazasszervezes
Bejegyzes kelte: 2013/02/04 Kozzeteve: 2013/03/21 
Hatalyos: 2013/02/04...

9/46. 6377 08 Adatfeldolgozas, web-hoszting szolgaltatas
Bejegyzes kelte: 2013/02/04 Kozzeteve: 2013/03/21 
Hatalyos: 2013/02/04...

9/47. 7022 '08 Uzletviteli, egyeb vezetesi tanacsadas
Bejegyzes kelte: 2013/02/04 Kozzeteve: 2013/03/21 
Hatalyos: 2013/02/04...

9/48. 7490 '08 M.n.s. egyeb szakmai, tudomanyos, muszaki tevekenyseg
Bejegyzes kelte: 2013/02/04 Kozzeteve: 2013/03/21 
Hatalyos: 2013/02/04...

9/49. 7311 '08 Reklamugynoki tevekenyseg
Bejegyzes kelte: 2013/02/04 Kozzeteve: 2013/03/21 
Hatalyos: 2013/02/04...

9/50. 7430 08 Forditas, tolmacsolas
Bejegyzes kelte: 2013/02/04 Kozzeteve: 2013/03/21 
Hatalyos: 2013/02/04...

9/51. 8299 08 M.n.s. egyeb kiegeszito uzleti szolgaltatas
Bejegyzes kelte: 2013/02/04 Kozzeteve: 2013/03/21 
Hatalyos: 2013/02/04...

9/52. 8541'08 Felso szintu, nem felsofoku oktatas
Bejegyzes kelte: 2013/02/04 Kozzeteve: 2013/03/21 
Hatalyos: 2013/02/04...

9/53. 9003 08 Alkotomuveszet
Bejegyzes kelte: 2015/10/09 Kozzeteve: 2015/10/13 
Hatalyos: 2015/10/09...

9/54. 6209 08 Egyeb informacio-technologiai szolgaltatas
Bejegyzes kelte: 2015/10/09 Kozzeteve: 2015/10/13 
Hatalyos: 2015/10/09...



9/66.

9/75.

9/76.

74 7 0 '08 Divat-, formatervezes
A valtozas idopontja: 2019/01 /01
Bejegyzes kelte: 2019/02/04 Kozzeteve: 2019/02/06
Hatalyos: 2019/01/01 ...

7111 '08 Epiteszmernoki tevekenyseg
Fotevekenyseg.

A valtozas idopontja: 2020/01/01
Bejegyzes kelte: 2020/09/22 Kozzeteve: 2020/09/24
Hatalyos: 2020/01/01 ...

7220 ’08 Tarsadalomtudomanyl, human kutaUs, fejlesztes
A valtozas iddpontja: 2009/01/01
Bejegyzes kelte: 2020/09/22 Kozzeteve: 2020/09/24
Hatalyos: 2020/01/01 ...

11.
11/1.

A ceg jegyzett tbkeje

Megnevezes Osszeg Penznem

Penzbeli hozzajarulas 3 000 000 Ft

Osszesen 3 000 000 Ft

Hatalyos: 2002/10/22...

13.
13/6.

A vezeto tisztsegviselo(k), a kepviseletre jogosult(ak) adatai 
dr. Botos Balazs Bela (an.: '

Sziiletesi ideje: '

Adoazonosito jel:
A kepviselet modja: onallo
A kepviseletre jogosult tisztsege: ugyvezeto (vezeto tisztsegviselo)
A hiteles cegalairasi nyilatkozat vagy az iigyved altal ellenjegyzett alairas-minta benyujtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2016/02/03
A valtozas idopontja: 2019/08/23
Bejegyzes kelte: 2019/08/23 Kozzeteve: 2019/08/27
Hatalyos: 2019/08/23...

13/9. Botos Andras Denes (an.: )
Sziiletesi ideje:

Adoazonosito jel:
A kepviselet modja: onallo
A kepviseletre jogosult tisztsege: ugyvezeto (vezeto tisztsegviselo)
A hiteles cegalairasi nyilatkozat vagy az iigyved altal ellenjegyzett alairas-minta benyujtasra kerult.

20.
20/3.

21.
21/3.

Jogviszony kezdete: 2020/09/18
A valtozas idopontja: 2021/05/05
Bejegyzes kelte: 2021/05/14 Kozzeteve: 2021/05/18
Hata/yos: 2021/05/05...

A ceg statisztikai szamjele
12912881-7111-113-01.
A valtozas idopontja: 2020/09/23
Bejegyzes kelte: 2020/09/23 Kozzeteve: 2020/09/24
Hatalyos: 2020/09/23 ...

A ceg adoszama
Adoszam: 12912881-2-41.
Adoszam statusza: ervenyes adoszam
Statusz kezdete: 2002/10/07
A valtozas idopontja: 2010/07/01
Bejegyzes kelte: 2013/02/07 Kozzeteve: 2013/03/28
Hatalyos: 2010/07/01 ...



32.
32/1.

A ceg penzforgalmi jelzoszama
10300002-20157032-00003285
A szamla megnyitasanak datums: 2002/10/10.
A penzforgalmi jeizoszamot kezeli: MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VACIutca38)

Cegjegyzekszam: 01-10-040952

Hatalyos: 2002/11/04...

45.
45/2.

A ceg elektronikus elerhetosege
A ceg kezbesitesi ci'me: ab@qvarta.eu
A valtozas idopontja: 2021/05/05
Bejegyzes kelte: 2021/05/14 Kozzeteve: 2021/05/18
Hatalyos: 2021/05/05...

49.
49/1.

A ceg cegjegyzekszamai

Cegjegyzekszam: 01-09-709663

Vezetve a Fovarosi Tbrvenyszek Cegbirosaga nyilvantartasaban.
Bejegyzes kelte: 2017/04/30 Kozzeteve: 2017/05/05
Hatalyos: 2006/07/01 ...

59.
59/1.

A ceg hivatalos elektronikus elerhetosege
A ceg hivatalos elektronikus elerhetosege: 12912881 #cegkapu
A valtozas idopontja: 2018/06/23
Bejegyzes kelte: 2018/06/29 Kozzeteve: 2018/06/30
Hatalyos: 2018/06/23 ...

60.
60/1.

Europai Egyedi Azonosito
Europai Egyedi Azonosito: HUOCCSZ.01-09-709663
A valtozas idopontja: 2017/06/09
Bejegyzes kelte: 2017/06/09 Kozz^ve: 2017/06/13
Hatalyos: 2017/06/09...

II. Cegformatol fuggo adatok
1.
1/8.

A tag(ok) adatai
Botos Andras Denes (an.: ’
Sziiletesi ideje:

A tagsagi jogviszony kezdete: 2010/07/01
A valtozas idopontja: 2021/01/14
Bejegyzes kelte: 2021/01/14 Kozzeteve: 2021/01/16
Hatalyos: 2021/01/14...

Keszult: 2021 /10/24 08:49;35. A szolgaltatott adatok a kibocsatas idopontj^ban megegyeznek a cegnyilvantarto rendszer 

adataival.
Microsec zrt.

mailto:ab@qvarta.eu


ALAIRAS-MINTA HITELESITES

Alulirott Botos Andras Denes (szidelesi neve: Bolos Andras Denes, anyja neve: 
, sziil.hely, ido: ; lakcim:

j. mint a Studio Qvarta Korlatolt Felelossegu Tarsasig iigyvezetoje a ceget 
akkent jegyzem, hog)' a ceg kezzel vagy geppel eloirt, elonyomott, vagy nyomtatott neve ala vagy 
foie nevemet onalloan az alabbiak szerint from:-™-———■———  ——---------------------

Botos Andras Denes

ugyszam:...........................

Alulirott dr. Horvath-Czinger Annamaria Ugyv6d (szekhely: 1066 Budapest, Terez korut 46. 
nyilvantarto kamara: Budapest! Ugyvedi Kamara) tanusitom, hogy a fenti alairas-mintat Botos 
.Andras Denes (szideiisi neve: Bolos Andras Denes, anyja neve:
szul.hely, ido: : lakcim: -)aki
szemelyazonossagat a szamO szemelyi igazolvannyal, lakcimet a ’ hatosagi
igazolvanyaval kelldkeppen igazolta, elottem sajat kezuleg irta ala.

Nyilatkozom, hogy az alairas-minta hitelesitest a valtozasbejegyzesi eljaras soran lattam el 
ellenjegyzesseL Ezen altalam ellenjegyzett alairas-minta a valtozasbejegyzesi kerelem mellekletet 
kepezi. A valtozasbejegyzesi kereletn alapjat kepezd letesito okiratot en keszitettem es lattam el 
ellenjegyzessel. fgy a jelen alairas-minta megfelel a cegnyilvanossagrdl, a birosagi cegeljarasrol es 
a vegelszamolasrol szolo 2006. evi V. torveny 9. §-aban irt felteteleknek.—  ------ ———-—

Budapest, 2021.05. 05.

Ellenjegyzem:
dr. Horvath-Czinger Annamaria iigyved 
Budapest, 2021.05. 05.
Kamarai Azonosito Szama: 36061836
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Budapest Fovaros vill. kerulet

JOzsefvArosi polgArmesteri
Hivatal GazdAlkodasi Ugyosztaly

Jegyzokonyv

A „Budapest Fovaros VIIL keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak 
felujitasara es atalakitasara vonatkozd tervek elkeszitese” targyu, kozbeszerzesi ertekhatart el 
nem erd beszerzesi eljaras ajanlatteteli felhivasa a jozsefvaros.hu oldaion jelent meg 2021. 
december 10-en a https://iozsefvaros.hu/onkormanvzat/hirdetmenvek/palvazatok eleresi 
utvonalon. Ezen kivul az ajanlatteteli felhivas megjelenesere 7 potencialis palyazo 
figyelemfelhivasa megtortent.

Az ajanlatteteli felhivasra 1 ajanlattevo nyujtott be ajanlatot:

Studio Qvarta Koriatolt Feleldssegu Tarsasag
Szekhely: 1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 85.

A Studio Qvarta Koriatolt Feleldssegu Tarsasag (1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 85.) 
ajanlattevo palyazati anyaga 4.900.000,- Ft + Afa, tehat brutto 6.223.000,- Ft ajanlati arat 
tartalmazott.

A Studio Qvarta Koriatolt Feleldssegu Tarsasag ajanlata tartalmi es formai 
szempontbol az ajanlatteteli felhivasnak megfelelo.

Az ajanlatteteli felhivasban meghatarozott biralati szempont a legalacsonyabb ar elve.

Fentiek alapjan az Eldkeszitd Bizottsag a „Budapest Fovaros VIIL keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat fenntartasaban levd tagovodak felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek 
elkeszitese” targyu, kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi eljaras tekinteteben a 
Studio Qvarta Koriatolt Feleldssegu Tarsasag ervenyes (formai es tartalmi szempontbol 
egyarant megfelelo) palyazatat javasolja nyertes ajanlatnak.

Budapest, 2022. januar 5.

/ J

Tiszai Arpad 
ugyosztalyvezeto 

Koltsegvetesi es Penziigyi
Ugyosztaly 

Eldkeszitd Bizottsag 
tagja

dr. Kiss Eva 
jogi referens

Jogi
Iroda

Eldkeszitd Bizottsag 
tagja

vy \ 1 .7
MarjanovityAnna 
palyazati referens
Kozbeszerzesi es 

Palyazatkezelo Iroda 
Eldkeszitd Bizottsag 

tagja

IS11082 Budapest, Barossu. 63-67. S 459-2100
www.jozsefvaros.hu

jozsefvaros.hu
https://iozsefvaros.hu/onkormanvzat/hirdetmenvek/palvazatok
http://www.jozsefvaros.hu


JELENLETIIV

Kesztilt: Budapest Fovaros VIII. kerUlet Jozsefvarosi Onkormanyzat Ajanlatkeronek a

„Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak 
felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek elkeszitese”

eljarasban a Polgarmesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) II. emelet 216. sz. 
helyisegeben megtartott beerkezett ajanlatok bontasarol.

2022. januar 5. 10.00 ora

Mcgjelcnt szemcly hoc 'v.ervczw

Tiszai Arpad

KOltsegvetesi es penzugyi 
Cgyosztaly 

tigyosztalyvezeto

dr. Kiss Eva
Jogi Iroda 

jogi referens

Marjanovity Anna
Kozbeszerz^si es 

Palyazatkezeld Iroda 
palyazati referens (\P



BONTASIJEGYZOKONYV

Kesztilt: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Ajanlatkerdnek a

„Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak 
felujitasara es atalakitasara vonatkozd tervek elkeszitese”

eljarasban a Polgarmesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) 11. emelet 216. sz. helyisegeben 
megtartott beerkezett ajanlatok bontasarol.

2022. januar 5.10:00 6ra

Ajanlatkero reszerol jelen vannak: Tiszai Arpad iigyosztalyvezetd
Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly 
dr. Kiss Eva 
Jogi Iroda
Marjanovity Anna palyazati referens
Kozbeszerzesi ds Palyazatkezeld Iroda

Ajanlattevo: Studio Qvarta Korlatolt FelelSssegu Tarsasag (1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 85.) 
ajanlata elektronikusan erkezett be 2022. januar 4-en.

Az ajanlat a formai kovetelmdnyeknek megfelel.

Ajanlat Netto ajanlati ar

Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat

fenntartasaban levo tagovodak 
felujitasara es atalakitasara vonatkozo 

tervek elkeszitese

4.900.000,- Ft

Bruttb ajanlati ar

6.223.000,- Ft

/

Tiszai Arpad dr. Kiss Eva

Marjanovity Anha


