
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkonnanyzat Kepviselo-testiiletenek 

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsaga

sz. napirend

ELOTERJESZTES

a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag 2022. januar 17-i iilesere

Targy: Javaslat a „Jozsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg kialakitas tervezese 
a Budapest VIIL keriilet Baross utca 59.1. 27. szAm alatti (hrsz.: 35232/A/27) emeleti helyi- 
segekben, vallalkozasi szerzodes kereteben” targyu beszerzesi eljaras eredmenyevel kap- 
csolatos dontes meghozatalara

Eloterjeszto: Kiss Imre, Jegyzbi Kabinet

Keszitette: dr. Orgovanyi Andras, Jegyzoi Kabinet Belso EHatasi Iroda

A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.

A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sztikseges.

1. szamu melleklet: Ajanlatteteli felhfvas
2. szamu melleklet: Felolvasolap
3. szamu melleklet: Nyertes palyazati anyag
4. szamu melleklet: Biraldbizottsagi jegyzokonyv
5. szamu melleklet: Szerzodes tervezet

Tisztelt Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag!

I. Teny alias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Jozsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok jelenleg hasznalt 1082 Budapest, Kis Stacid u. 
5. (termeszetben: Vajdahunyad u. 1/B.) alatti helyisegei szukosek, muszakilag leromlott alia- 
potuak, funkcioikat tekintve kevesbe alkalmasak a feladat szinvonalas, megfeleld kdrulme- 
nyek kozott torteno ellatasara. Bovitesre nines lehetoseg, a jelentos koltseggel jard teljes mu- 
szaki felujitasa ez okbol kifolyolag nem indokolt.

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat celja a Jozsefvarosi Nemzeti
segi Onkormanyzatok elhelyezesere alkalmasabb, Budapest VIII. keriilet Baross utca 59. I. 
em. 27. szam alatti (hrsz.: 35232/A/27) 193 nm alapteriiletu, ket utcara es terre nezd , egykor 
ovoda funkeiot betbltd bnkormanyzati tulajdonu helyiseg egyiittes atalakitasa, korszenisitese, 
felujitasa, 7-8 darab ket-haromszemelyes iroda, egy adminisztracios iroda, egy kozossegi te- 
riilet, teakonyha, kezmosasi lehetoseggel ferfi es noi WC, egy szemelyzeti WC kialakitasaval. 
Az irodak lehatarolasa - az elkepzeles szerint - szerelt gipszkarton szerkezettel tortenne. Ki- 
emelt feladatkent keriilt megjeldlesre a padozatban levo viz es csatomarendszer csereje, tekin- 
tettel a helyiseg alatti - a kozelmultban felujitott - Kormanyhivatali helyisegre.
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A tervezesi feladatok eJiatasara a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsei'varosi Onkormanyzat 
2021. november 18-an Ajanlatteteli felhivast tett kozze a www.jozsefvaros.hu honlapon, va- 
lamint negy potencialis ajanlattevo reszere elektronikus levelben kozvetlenul is megkuldesre 
keriilt.

Az ajanlattetelre felkert tervezdk az alabbiak:

• Csondes Daniel epitesz (Azonosito: 1397141815)
(2100 Gddolld, Nap utca 28.) 
e-mail:

• Streamnet Zrt. (Cegjegyzekszam: 01 10 049916)
(1138 Budapest, Vaci ut 182. Blue Cube irodahaz) 
e-mail: info@streamnet.hu

• Dekon Tervezo 6s Fovallalkozo Kft. (Cegjegyzekszam: 01 09 912587) 
(1083 Budapest, Prater utca 63. Fsz. 2.) 
e-mail: dekon@dekon.hu

• Singer Design Kft. (Cegjegyzekszam: 01 09 875847)
(1132 Budapest, Radnoti M. u. 2. V. em.) 
e-mail: info@singerdesign.eu

Az ajanlattetelre felkert tervezok/tervezoirodak mind mukodo, megfeleld gazdasagi helyzetu 
es referenciaju vallalkozasok, az OPTEN cegtar nyilvantartasa szerint mukodesiik torvenyes 
es megfeleld.

Az ajanlatteteli felhivasban meghatarozott ajanlatteteli hatariddig, 2021. november 29. 12:00 
draig 2 darab palyazati anyag erkezett elektronikus uton.

Ajanlattevok ajanlatainak ismertetese:

1. sz. Ajanlattevo: Csondes Daniel epit6sz (2100 Godollo, Nap utca 28.) Az ajanlat a formai 
es tartalmi kdvetelmenyeknek megfelel. Az OPTEN cegtar nyilvantartasa szerint mukodese 
torvenyes es megfeleld.

Netto ajanlati ar Bruttd ajanlati ar

Az ajanlattevo altal adott arajanlat: 3.200.000.-Ft
3.200.000.-Ft (alanyi 

addmentes)

2. sz. Ajanlattevo: Singer Design Kft. (1132 Budapest, Radnoti M. u. 2. V. em.) Az ajanlat a 
formai es tartalmi kovetelmenyeknek megfelel. Az OPTEN cegtar nyilvantartasa szerint mu- 
codese torvenyes es megfeleld.

Netto ajanlati ar Brutto ajanlati ar

Az ajanlattevo altal adott arajanlat: 3.090.000.-Ft 3.924.300,-Ft

A 2021. december 21 -i keltezesu, targyban kesziilt Biraldbizottsagi jegyzokonyv megallapita- 
sa szerint mindket ajanlattevo ajanlata ervenyes.

Az ajanlatok elbiralasanak ertekelese a „iegalacsonyabb ar” elve szerint tortent.
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A Biralobizottsag javaslata szerint: „ Tekintettel az ajdnlatteteli felhivds tartalmara, valamint 
a benyujtott ajdnlatokban foglaltakra, javasolja a beszerzesi eljdrdst ervenyesnek es eredme- 
nyesnek nyilvanitani es a legalacsonyabb osszegu ajanlatot levo Csondes Daniel egyeni vdl- 
lalkozo ajanlattevovel torteno szerzodeskotest. ”

II. A beterjesztes indoka
Az eloterjesztes targyaban a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag dbntese szukseges.

III. A dontes celja, penzugyi hatasa
A dontes celja, „A Jozsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg kialakitas tervezese a 
Budapest VIII. kerulet Baross utca 59.1. 27. szam alatti (hrsz.: 35232/A/27) emeleti helyisegek- 
ben, vallalkozasi szerzodes kereteben” targyu, kbzbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi 
eljaras lefolytatasa, az eljaras lezarasa, eredmeny kihirdetese, az eredmenyrol szolo dontes meg- 
hozasa.
Az ajanlati felhivas penzugyi fedezete rendelkezesre all, a 2021. evi koltsegvetesrol szolo 
5/2021. (11.25.) ok. szamu rendelet 11. melleklete szerint, a 21102 cimen kerult biztositasra.

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

A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Beszerzesi Szabalyzata III. 
Fejezet (14) bekezdese szerint, a Biralobizottsag javaslata alapjan a netto 1 millio forint er- 
tekhatar folotti eljaras eredmenyerol, valamint a szerzodes megkdteserdl a Kepviselo-testiilet 
Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsaga dbnt.

Fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Koltsegvetesi es Penzugyi 
Bizottsaganak ..../2022. (1.17.) szamu hatarozata

A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Koltsegvetesi es Penzugyi Bi
zottsaga iigy dbnt, hogy:

1. „A Jozsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg kialakitas tervezese a Budapest 
VIII. kerulet Baross utca 59. I. 27. szam alatti (hrsz.: 35232/A/27) emeleti helyisegekben, 
vallalkozasi szerzodes kereteben” targyu kbzbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi 
eljaras eredmenyes.

2. „A Jozsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg kialakitas tervezese a Budapest 
VIII. kerulet Baross utca 59. I. 27. szam alatti (hrsz.: 35232/A/27) emeleti helyisegekben, 
vallalkozasi szerzodes kereteben” targyu kbzbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi 
eljarasban a legalacsonyabb arat tartalmazo, ervenyes ajanlatot Csondes Daniel epitesz 
(2100 Gbdbllo, Nap utca 28.) ajanlattevo tette, ezert o az eljaras nyertese. A tervezesre el- 
fogadott ajanlati arbrutto 3.200.000.-Ft (alanyi adomentes).

3. felhatalmazza a Polgarmestert a hatarozat 2. pontja szerinti tervezesi szerzodes megkbtese- 
re.
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Felelos: polgarmester
Hataridd: 1.-2. pent eseteben januar 17.

3. pont eseteben 2022. januar 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Belso Ellatasi Iroda

Budapest, 2022. januar 7.

kabinetvezeto

Keszitette: Jegyzoi Kabinet Belso Ellatasi Iroda

Leirta: dr. Orgovanyi Andras v?

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas: 

Jogi kontroll: dr. Bojsza Krisztina

Ellenorizte: /a .

A tL
DR. V<^R^S SZILVIA

ALJEGYZO

Beterjesztesre alkalmas: jovahagyta:

Dr. sLjtos Csilla Satly Balazs

Iiegyzo Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag elnoke
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ajanlattjeteli felhivas

a „A Jozsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg kialakitas tervezese 
a Budapest VHL keriilet Baross u. 59.1.27. szam alatti (hrsz.:35232/A/27) emeleti 

helyis€gekben, vailalkozasi szerzodes kereteben”
targyii kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi eljarasban

Budapest Fov^ros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat kozbeszerzesi ertekhatart el 
nem erd beszerzesi eljarast hirdet meg, amelyben ajanlattevokent felkeri Ont, illetve az On 
altal vezetett szervezetet:

1. Az ajanlatkerd neve, cime, telefonszama, e-mail cime:

BUDAPEST FOVAROS VIII. KERUEET JOZSEFVAROSI 0NKORMANYZAT 
(a tovabbiakban: Ajanlatkerd)
Cim: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: _
E-mail: kissi@iozsefvaros.hu

2. Az ajanlatkerd altal a szerzodeshez rendelt elnevezds:
Tervezesi Szerzodes
A Jozsefvarosi Nemzetisegi Onkormaayzatok helyiseg kialakitas tervezese 
a Budapest VIII. keriilet Baross u. 59X27. szam alatti (hrsz.:35232/A/27) emeleti 
helyisegekben, vailalkozasi szerzodes kereUben”

3. Ajanlat tdrgya, muszaki tartalmdnak rovid leirasa (reszletesen az 5. szamu melleklet- 
ben):
Az ajanlatkerd celja a Budapest VIII. keriilet Baross u. 59.1.27.szam alatti 
(hrsz.:35232/A/27) 193 m2 teriiletu, ket utedra es terre nezd, egykor ovoda fimkeiot betolto 
onkormanyzati tulajdomi helyiseg egyiittes atalakitasa, korszerusitese, felujftasa. Alapve- 
toen hdt-nyolc db ket-haromszemelyes iroda, egy adminisztracios iroda, egy kozossegi te- 
rtilet, teakonyha, kezmosasi lehetoseggel f6rfi es noi WC, egy szemelyzeti WC kialakfta- 
sanak tervezeset varja. Az irodak lehatarolasa szerelt gipszkarton szerkezettel tervezett. 
Kiemelt feladat a padozatban levo viz es csatomarendszer csereje tekintettel a helyiseg 
alatti, kozelmultban felujitott Kormanyhivatali helyisegre.

4. A szerzodes teljesitdsi hatarideje:
A szerzodes alairasat koveto 45 nap

5. A teljesites helye:
1082 Budapest, Baross utca 63-67

6. Az ajanlatkerd penziigyi elienszolgiltatasanak feltetele:
Ajanlatkerd a kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi eljaras tekinteteben brutto 
4.320.000,- Ft osszegben hatarozza meg a rendelkezesre allo fedezetet.



Megvalositas penziigyi fedezetet Ajanlatkerd sajat forrasbdl biztositja.
Ajanlatkerd eloleget nem biztosit.
Az ajanlat, az elszamolas es a kifizetes penzneme a forint.
A vallalkozoi dij a szolgaltatasok teljesitesigazolassal igazolt teljesfteset kovetden be- 
nyujtott, szerzodesszeru es a jogszabalyoknak megfeleld szamla es mellekleteinek a 
Megrendeld altali kezhezvetelet kovetoen, a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdeseben foglaltak 
figyelembevetelevel, 30 napos fizetesi hataridovel atutalassal kerul kiegyenlftesre.

7. Annak meghatarozasa, hogy az ajanlattevo tehet-e tobbvaltozatu ajanlatok
Ajanlattevo tehet tobbvaltozatu ajanlatot.

8. Annak meghatarozasa, hogy az ajanlattevo a beszerzes Mrgyanak egy reszere tehet-e 
ajanlatot:
Ajanlatkerd targyi beszerzesi eljaras vonatkozasaban nem teszi lehetove 
resz ajanlatok tetelet.

9. Az ajanlatok elbiralasanak szempontja:

Ajanlatkerd az ajanlatokat a legalacsonyabb ar elv szerint biralja el.

10. Kizard okok
Ajaniattevb kizarasra kerul, amennyiben az alabbi kizard okok barmelyike vele szemben fen- 
nall:
Az eljarasban nem lehet ajaniattevb. reszvetelre jelentkezb, alvallalkozd, es nem vehet reszt 
alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, aki

a) az alabbi buncselekmenyek valamelyiket elkbvette, es a buncselekmeny elkovetese az el- 
mult bt evbenjogeros birdsagi iteletben megallapitast nyert, amfg a buntetett eldelethez fu- 
zodo hatranyok alol nem mentesult:
aa) a Buntetd Tdn'enykonyvrol szolo 1978. evi IV. torveny (a tovabbiakban: 1978. evi IV. 
torveny). illetve a Buntetd Tdrvenykonyvrol szbld 2012. evi C. tdrveny (a tovabbiakban: 
Btk.) szerinti bunszervezetben reszvetel, ideertve a buncselekmeny bunszervezetben torte- 
nd elkbveteset is;
ab) az 1978. evi IV. torveny szerinti vesztegetes, befolyassal iizerkedes, befolyas vasarla- 
sa, vesztegetes nemzetkbzi kapcsolatokban, befolyas vasarlasa nemzetkdzi kapcsolatok- 
ban, hutlen kezeles, hanyag kezelds, illetve a Btk. XXVII. fejezeteben meghatarozott kor- 
rupcids buncselekmenyek, valamint a Btk. szerinti hutlen kezeles vagy hanyag kezeles;
ac) az 1978. evi IV. torveny szerinti koltsegvetesi csalas, eurdpai kbzossegek penziigyi er- 
dekeinek megsertese, illetve a Btk. szerinti koltsegvetesi csalas;
ad) az 1978. evi TV. torveny, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmeny, valamint ehhez kap- 
csolodd felbujtas, bunsegely vagy kfserlet;
ae) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti penzmosas, valamint a Btk. szerinti ter- 
rorizmus finanszirozasa;
af) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti emberkcreskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kenyszermunka;
ag) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti versenyt korlatozd megallapodas kozbe' 
szerzesi es konccsszios eljarasban;
ah) a gazdasagi szereplo szemelyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hason- 
16 buncselekmeny;

b) egy evnel regebben lejart ado-, vamfizetesi vagy tarsadalombiztositasi jarulekfizetesi kote- 
lezettsegenek nem tett eleget, kiveve, ha tartozasat es az esetleges kamatot es biisagot az 



ajanlat vagy reszveteli jelentkezes benyujtasanak idopontjaig megfizette vagy ezek megfi- 
zetesere halasztast kapott;

c) vegelszamolas alatt all, vonatkozasaban csodeljaras elrendeleserdl szolo birosagi vegzest 
kozzetettek, az ellene inditott felszamolasi eljarast jogerosen elrendeltek, vagy ha a gazda
sagi szereplo szemelyes joga szerinti hasonlo eljaras van folyamatban, vagy aki szemelyes 
joga szerint hasonlo helyzetben van;

d) tevekenyseget felfiiggesztette vagy akinek tevekenyseget felfiiggesztettek;
e) gazdasagi, illetve szakmai tevekenysegevel kapcsolatban buncselekmeny elkovetese az 

elmtilt harom even belul jogerds birosagi iteletben megallapitast nyert;
f) eseteben az ajanlatkero bizonyitani tudja, hogy az adott eljarasban megkisdrelte jogtalanul 

befolyasolni az ajanlatkero donteshozatali folyamatat, vagy olyan bizalmas informaciot ki- 
serelt megszerezni, amely jogtalan elonyt biztositana szamara a beszerzesi eljarasban, vagy 
korabbi beszerzesi eljarasbol ebbol az okbol kizartak, es akizaras tekinteteben jogorvoslat- 
ra nem keriilt sor az erintett beszerzesi eljaras lezarulasatol szamitott harom evig;

g) tekinteteben a kovetkezo feltdtelek valamelyike megvalosul:
ga) nem az Europai Unio, az Europai Gazdasagi Terseg vagy a Gazdasagi Egyuttmukodesi 
es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi Vilagszervezet kozbeszerzesi meg- 
allapodasban reszes allamban vagy az EUMSZ 198. cikkeben emlitett tengerentuli orsza- 
gok es teriiletek barmelyikeben vagy nem olyan allamban rendelkezik adoilletoseggel, 
amellyel Magyarorszagnak kettos adozas elkeruleserol szolo egyezmenye van, vagy 
amellyel az Europai Unionak ketoldalu megallapodasa van a kozbeszerzes teren, 
gb) olyan szabalyozott tozsden nem jegyzett tarsasag, amely a penzmosas es a terrorizmus 
fmanszirozasa megeldzeserdl es megakadalyozasarol szolo 2007. evi CXXXVI. torveny 3. 
§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tenyleges tulajdonosat nem kepes megne- 
vezni, vagy
gc) a gazdasagi szereploben kozvetetten vagy kozvetleniil 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 fennall;

h) harmadik orszagbeli allampolgar Magyarorszagon engedelyhez kotott foglalkoztatasa ese- 
ten a munkaugyi hatosag altal a munkaiigyi ellenorzesrol szolo 1996. evi LXXV. torveny 
7/A. §-a alapjan ket evnel nem regebben jogerdre emelkedett kozigazgatasi - vagy annak 
feltilvizsgalata eseten birosagi - hatarozatban megallapitott es a kozponti koltsegvetesbe 
torteno befizetesre kotelezessel vagy az idegenrendeszeti hatosag altal a harmadik orszag
beli allampolgarok beutazasarol es tartozkodasardl szolo torveny szerinti kozrendvedelmi 
birsaggal sujtott jogszabalysertcst kovetett el.

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

11. Alkalmassagi kovetelmenyek:

Az ajanlattevok penzugyi-gazdasagi alkalmassaganak megitelesehez sziikseges adatok es a 
megkbvetelt igazolasi mod:
P. 1 Az ajanlatkero nem hataroz meg ilyen feltetelt.

Az ajanlattevok penzugyi-gazdasagi alkalmassaganak minimumkdvetelmenye(i):
P. 1 Az ajanlatkero nem hataroz meg ilyen feltetelt.

Az ajanlattevok muszaki-szakmai alkalmassaganak megitelesehez sziikseges adatok es a meg- 
kovetelt igazolasi mod:
M. 1 Az ajanlatkero nem hataroz mcg ilyen feltetelt.

Az ajanlattevok muszaki-szakmai alkalmassaganak minimumkdvetelmenye(i):
M. 1. Az ajanlatkero nem hataroz meg ilyen feltetelt.



12. HUnyp6tlasi Iehet6s6g:
Ajanlatkerd a hianypotlas lehetoseget nem biztositja.

13. Ajanlatteteli hataridd:
2021. november 29. napja, 12 ora

14. Az ajanlat benyujtasanak helye, modja:
Az ajanlatot elektronikus uton cegkapun/hivatali kapun keresztul kell benyujtani Budapest 
Fovaros VIIL kertilet Jozsefvaros Onkormanyzata reszere.
Targykent kerem megjeleniteni: „Ajanlat a Jdzsefvarosi nemzetisegi onkormanyzatok 
helyiseg kialakitas tervezese ...” c. palyazati felhivasra.

15. Az ajanlattetel nyelve: magyar

16. Az ajanlatok felbontasanak helye, ideje, szerzodeskotes tervezett idopontja:

Bontas helye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67 sz., (Polgarmesteri Hivatal), 116 szoba 
(Jegyzoi Kabinet)

Bontas idopontja: 2021. november 29. 13 ora

a szerzodeskotes tervezett idopontja: az eljaras eredmenyet megallapito Koltsegvetesi es 
Penzugyi Bizottsagi dontest koveto 5 napon beliil, varhatoan 2021. december honapban

17. Az ajanlatok felbontasan jelenletre jogosultak:
Az ajanlatkerd targyi beszerzesi eljarasban ajanlattevok, vagy ajanlattevok eljard kepvise- 
loinek jelenletet biztositja.

18. Az ajanlati kiitottseg idotartama:
Ajanlatteteli hataridbtol szamitott 30 nap.

19. Az eljarasban lehet-e targyalni, vagy a benyujtott ajanlatokat targyalas nelkul bf- 
raljak el:
Jelen eljarasban benyujtott ajanlatokat az ajanlatkerd targyalas utjan biralja el.
A targyalast megelozoen Ajanlatkerd igeny eseten elozetes helyszini szemlet biztosft.

A targyalas idopontja: 2021. november 29 nap 14 ora

A targyalas helyszine:

Ajanlatkerd rogziti, hogy a szerzodeses, penzugyi es egyeb feltetelekrol, valamint muszaki 
kerdesekrol egyszerre kivan targyalni az ajanlattevdkkel, azzal, hogy ajanlattevok vegleges 
ajanlatukat irasban zart boritekban kotelesek atadni (amennyiben ajanlatkerd a targyalason 
igy rendelkezik) az ajanlatkerdnek, aki a vegleges ajanlatokat meg a targyalason ismerteti. 
Ajanlatkerd felhivja az ajanlattevok figyelmet, hogy amennyiben a targyalason nem vesz- 
nek reszt, ajanlatuk ervenyessege eseten az ajanlatuk az ajanlatteteli hatarido lejartakor, az 
ajanlatok bontasakor ismertetett ajanlati ar szerint keriil biralatra.

A targyalason ajanlattevot a neveben nyilatkozattetelre es kotelezettsegvallalasra jogosult 
(azaz cegjegyzesre, vagy cegjegyzesre jogosult szemelytol meghatalmazassal rendelkezo) 
szemelynek kell kepviselnie.

3



20. A dokumentacid rendelkezesre bocsatasanak modja, hatarideje, beszerzesi helye es 
pdnzugyi felt&elei:
Ajanlatkerd targyi beszerzesi eljarasban ktilon dokumentaciot nem keszit.

21. Amennyiben a szerzodes EU alapokbol finanszfrozott projekttel es/vagy programmal 
kapcsolatos, ugy annak megjelblese:
Targyi beszerzesi eljaras az EU alapokbol finanszfrozott projekttel nem kapcsolatos.

22. Egyeb informaciok:

a) Az ajanlat - tartalomjegyzeket kdveto - elsd oldalakent felolvasdlap szerepeljen, amelyben 
kozolni kell az ertekeles ala keriilo adatokat az ajanlatteteli felhivashoz mellekelt mintaban 
meghatarozottak szerint. Az ajanlati arat netto es brutto dsszegben is meg kell adni.

b) Az ajanlatot pdf. formatumban, minden oldalon cegszeruen alairva kell benyujtani az ajan
latteteli felhivasban megjelolt idopontig es mddon.

c) A benyujtott ajanlatnak az alabbi formai kovetelmenyeknek kell megfelelnie:

d) Ervenytelen az ajanlat, ha az Ajanlattevo a jelen felhivasban meghatarozott kizaro okok 
hatalya alatt all.

e) Az ajanlatnak tartalmaznia kell ajanlattevo alabbi iratait:

- az ajanlatteteli felhivas megkuldesenek idopontjanal 60 napnal nem regebbi cegkivonat 
masolati peldanya, amennyiben a cegkivonat szerint el nem biralt mddositas van folyamat- 
ban, az esetleges valtozasbejegyzesi kerelem a cegbirosag erkeztetd belyegzdjevel ellatott 
masolati peldanya; egyeni vallalkozo eseteben a vallalkozdi igazolvany masolata;

az ajanlatot alairo valamennyi szemely ervenyes alairasi cimpeldanyanak vagy cimminta- 
janak masolata.

f) Az ajanlatok osszeallitasaval es benyujtasaval kapcsolatban felmerult osszes koltseg az 
ajanlattevot terheli.

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

h) Ajanlatkerd a jelen palyazati kifrast a 13. pontban megjelolt palyazati hatarido lejartaig 
- indokolasi kotelezettseg nelkiil egyoldaluan) jogosult modositani, kiegesziteni, a pa- 
lyazat lebonyolitasatol megteritesi igeny nelkiil visszalepni. Amennyiben ajanlatkerd a 
jelen pontban foglalt jogat azt kovetoen gyakorolja. hogy a palyazatra mar ervenyes ajanla
tok benyujtasra keniltek, ugy koteles az ervenyesen reszt vevo palyazdkat a modositasrdl, 
kiegesziteserol emailben haladektalanul ertesiteni. Az Ajanlatkerd fenntartja a jogot arra 
is, hogy amennyiben - sajat merlegeiese szerint - nem erkezik be megfeleld ajanlat, a 
palyazatot nyertes kihirdetese nelkiil eredmenytelennek mindsiti.

i) Palyazd az ajanlat benyujtasaval hozzajarulasat adja ahhoz, hogy a Kiird mint adatkezelo, 
a palyazat soran megadott adatait a jelen palyazati kiirasban, illetoleg a Kifro Adatkezelesi 
es Adatvedelmi Szabalyzataban foglaltak szerint. a hatalyos jogszabalyi komyezetnek, fgy 



kuldnosen az Europai Parlament es a Tanacs 2016/679 Rendelete („GDPR rendelet”), va- 
lamint az infonnacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi 
CXH torveny („Infotv.”) rendelkezeseinekmegfeleldenkezelje.

22. Ajanlatteteli felhfvas www.jozsefvaros.hu oldalon tortend megjelentetesenek ido- 
pontja:

Budapest, 2021 november / X i

Piko Andras, 
polgarmester

Budapest, 2021 november A?

Ellenjegyezte

[r. Sa^os Csilla 
jegyzo

f o

http://www.jozsefvaros.hu


Az ajanlati felhivds 1. sz. melleklet

Felolvasblap

Ajanlattevo neve:

Ajanlattevo szekhelye:

Addszama:

| Telefon:

E-mail:

Kijelolt kapcsolattarto:

Kijelolt kapcsolattarto elerhetdsege 
(telefon, e-mail):

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

netto: Ft

Afa: Ft

brutto: Ft

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

cegszeru alairas



Az ajdnlati felhivds 2. sz. melleklete

Nyilatkozat

„A Jdzsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg kialakitas tervezese
a Budapest VIII. kerulet Baross u. 59.1.27. szam alatti (hrsz.:35232/A/27) emeleti 

helyisegekben, vallalkozasi szerzodes kereteben”

targyu, kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljarasban

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

az alabbi nyilatkozatot tessziik:

Nem allnak fenn velem / veliink szemben az alabbi kizaro okok, mely szerint nem lehet ajan- 
lattevo, aki:
Az eljarasban nem lehet ajanlattevo. reszvetelre jelentkezd. alvallalkozo, es nem vehet reszt 
alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, aki
a) az alabbi buncselekmenyek valamelyiket elkbvette, es a buncselekmeny elkovetese az el- 
mult dt evben jogerds bfrosagi fteletben megallapitast nyert, amig a biintetett eloelethez fuzodo 
hatranyok alol nem mentesiilt:

aa) a Buntetd Tdrvenykonyvrol szolo 1978. evi IV. torveny (a tovabbiakban: 1978. evi IV. 
torveny), illetve a Buntetd Tdrvenykonyvrol szolo 2012. evi C. torveny (a tovabbiakban: 
Btk.) szerinti bunszervezetben reszvetel, ideertve a buncselekmeny bunszervezetben torte- 
no elkdveteset is;
ab) az 1978. evi IV. torveny szerinti vesztegetes, befolyassal uzerkedes, befolyas vasarla- 
sa, vesztegetes nemzetkozi kapcsolatokban, befolyas vasarlasa nemzetkozi kapcsolatok- 
ban, hutlen kezeles, hanyag kezeles, illetve a Btk. XXVII. fejezeteben meghatarozott kor- 
rupcids buncselekmenyek, valamint a Btk. szerinti hutlen kezeles vagy hanyag kezeles;
ac) az 1978. evi IV. torveny szerinti koltsegvetesi csalas, europai kozossegek penziigyi er- 
dekeinek megsertese, illetve a Btk. szerinti koltsegvetesi csalas;
ad) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmeny, valamint ehhez kap- 
csolodo felbujtas, bunsegely vagy kiserlet;
ae) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti penzmosas, valamint a Btk. szerinti ter- 
rorizmus finanszirozasa;
af) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kenyszcrmunka;
ag) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti versenyt korlatozd megallapodas kozbe- 
szerzesi es koncesszids eljarasban;
ah) a gazdasagi szereplo szemelyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hason- 
16 buncselekmeny:

b) egy evnel regebben lejart ado-, vamfizetesi vagy tarsadalombiztositasi jarulekfizetesi kotc- 
lezettsegenek nem tett eleget, kiveve, ha tartozasat es az esetleges kamatot es birsagot az ajan- 
lat vagy reszveteli jelentkezes benyujtasanak idbpontjaig megfizette vagy ezek megfizetesere 
halasztast kapott;
c) vegelszamolas alatt all, vonatkoz^saban csddeljaras elrendeleserol szolo birosagi vegzest 
kdzzetettek, az ellene inditott felszamolasi eljarast jogerdsen elrendeltek, vagy ha a gazdasagi 
szereplo szemelyes joga szerinti hasonlo eljaras van folyamatban, vagy aki szemelyes joga 
szerint hasonlo helyzetben van;
d) tevekenyseget felRiggesztette vagy akinek tevekenyseget felfuggesztettek;



e) gazdasagi, illetve szakmai tevekenysegevel kapesolatban buncselekmeny clkovetese az el- 
mult harom even beWl jogerds bfrosagi iteletben megallapitast nyert;
J) eseteben az ajanlatkerd bizonyitani tudja, hogy az adott eljarasban megkiserelte jogtalanul 
befolyasolni az ajanlatkero donteshozatali folyamatat, vagy olyan bizalmas informaciot kise- 
relt megszerezni, amely jogtalan elonyt biztositana szamara a beszerzesi eljarasban, vagy ko- 
rabbi beszerzesi eljarasbol ebbol az okbol kizartak, es a kizaras tekinteteben jogorvoslatra nem 
kerult sor az erintett beszerzesi eljaras lezarulasatdl szamitott harom evig;
g) tekinteteben a kovetkezo feltetelek valamelyike megvaldsul:

ga) nem az Europai Unio, az Europai Gazdasagi Terseg vagy a Gazdasagi Egyuttmukodesi 
es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi Vilagszervezet kbzbeszerzesi meg- 
allapodasban reszes allamban vagy az EUMSZ 198. cikkeben emlitett tengerentuli orsza- 
gok es teruletek barmelyikeben vagy nem olyan allamban rendelkezik adoilletoseggel, 
amellyel Magyarorszagnak kettos adozas elkeriileserol szolo egyezmenye van, vagy 
amellyel az Europai Unionak ketoldalu megallapodasa van a kozbeszerzds teren, 
gb) olyan szabalyozott tozsden nem jegyzett tarsasag, amely a penzmosas es a terrorizmus 
finanszi'rozasa megeiozeserol es megakadalyozasarol szolo 2017. evi LIII. torveny 3. § 38. 
tenyleges tulajdonos pont a)~d) alpontja szerinti tenyleges tulajdonosat nem kepes megne- 
vezni, vagy
gc) a gazdasagi szereploben kozvetetten vagy kozvetleniil tobb, mint 25%-os tulajdoni 
resszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint 
jogkepes szervezet, amelynek tekinteteben a gb) alpont szerinti feltetel fennall;

Nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt szervezet az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. 
torveny 41 .§ (6) bekezdese szerint atlathato szervezetnek mindsul, figyelemmel a torveny 1 .§ 
4. pontjara.

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

cegszeru alairas

□



Ajanlatteteli  felhivas 3.sz- melleklete

A j a n 1 a 11 e t e I i nyilatkozat

„A Jdzsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg kialakitas tervezese
a Budapest VIII. keriilet Baross u. 59.1.27. szam alatti (hrsz.:35232/A/27) emelcti 

helyisdgekben, vallalkozasi szerzodes kereteben”
t^rgyu kbzbeszerzesi ertekhatart el nem erb beszerzesi eljarasban

Alulirott......................................   mint a...............................ajanlattevo (szekhely:.............................)
...................... (kepviseleti jogkor/titulus megnevezese) az ajanlatteteli felhivasban foglalt vala- 
mennyi formai es tartalmi kbvetelmeny, utasftas, kikotes es muszaki leiras gondos attekintese 
utan az alabbi nyilatkozatot tessziik:

I. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitetelt tettiink ajanlatunkban, ami ellentetben van 
ajanlatteteli felhivassal, vagy annak mellekleteivel, illetve azok bdrmely feltetelevel, akkor 
az ajanlatunk ervenytelen.

2. Kijelentjiik, hogy amennyiben, mint nyertes ajanlattevo kivalasztasra keruliink, a szerzd- 
dest megkotjuk, tovabba az ajanlatteteli felhivasban, annak mellekleteiben rogzitett szol- 
galtatast ajanlatban meghatarozott dijert szerzodesszeruen teljesftjUk.

3. Tudataban vagyunk annak, hogy kozos ajanlat eseten a kozbsen ajanlatot tevok szemelye 
nem valtozhat sem a beszerzesi eljaras, sem az annak alapjan megkotott szerzodes teljesi- 
tese soran. Annak is tudataban vagyunk, hogy a kozos ajanlattevdk egyetemlegesen feleld- 
sek mind a beszerzesi eljaras, mind az annak eredmenyekent megkotott szerzodes teljesite- 
se soran.

4. Kijelentjiik, hogy az Onkormanyzat klimavedelmi intezkedesi tervet megismertuk, a szer- 
zodds teljesitese soran az intezkedesi tervben foglaltaknak megfelelden jarunk cl.

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

cegszeru alairas



Az ajdnlatteteli felhivds 4. sz. melleklete

Titoktartasi Nyilatkozat

„A Jdzsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok heiyiseg kialakitas tervezese 
a Budapest VIII. keriilet Baross u. 59.1.27. szam alatti (hrsz.:35232/A/27) emeleti 

helyisegekben, vallalkozasi szerzodes kereteben”
targyu

kozbeszerzesi ertekhatart el nem er6 beszerzesi eljarasban.

1. Aiulfrott ...................................... mint a ............................... ajanlattevb (szekhely:
..........................)  (kepviseleti jogkor/titulus megnevezese) nyerlessegem ese- 
ten tudomasul veszem, hogy az „............................" targyu kozbeszerzesi ertekhatart el nem
erb beszerzesi eljarasban foglalt feladataim ellatasa soran a tudomasomra jutott, bizalmas- 
nak tekintett informaciokat titokkent kezelem, azokat illetektelen szemelynek nem adorn 
at, nem teszem hozzaferhetove, nem hozom illetektelen szemely vagy a nyilvanossag tu- 
domasara.

2. Vallalom, hogy a bizalmas informaciokat vagy azok reszeit magam vagy illetektelen sze- 
melyek hasznara nem alkalmazom, abbdl felhatalmazas nelkiil mas bizalmas informaciot 
nem keszitek, felhatalmazas nelkiil az adatot nem masolom, nem sokszorositom, abbdl ki- 
vonatot nem keszitek, illetve ezek tartalmanak rogzitesere semmifele technikai vagy mas 
eszkbzt nem alkalmazok.

3. Tudomasul vettem, hogy a bizalmas informaciot tartalmazo adathordozot a megismeresi 
jog megszunesekor (pl. szerzodesben foglaltak teljesitese, a munkahatdval fcnnalld jogvi- 
szonyom megsziinese stb.) ajanlatkerbk reszere koteles vagyok atadni.

4. Tudomasul vettem, hogy a titoktartasi kotelezettseg a szerzodes lejaratat kdvetden is a 
vonatkozo jogszabalyban meghatarozott ideig, de legalabb 6t evig terhel.

5. Tudomasul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegese miatt ajanlatkerbk karte- 
ritesi es/vagy egyeb igenyt ervenyesithetnek velem szemben.

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

cegszeru alairas



Az ajdnlatteteli  felhivas 5. sz* melleklete

Muszaki specifikacid / Feladatleiras

MUSZAKI LEIRAS

,.A Jdzsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg kialakitas tervezese 
a Budapest VIII. keriilet Baross u. 59.1.27. szam alatti (hrsz.:35232/A/27) emeleti 

helyisegekben, vallalkozasi szerzodes kereteben”

targyu, kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi eljarasban

A megvaldsulasi helyszin a tarsashazi lakepulet I. emeleti, 193 m2 teruletu, ket utcara es terre 
nezo egykor dvoda funkciot betblto onkormanyzati tulajdomi helyiseg egyuttese.

Az elozetes elkepzeleseknek megfelelden alapvetden het-nyolc ket- harom szemelyes iroda, 
egy adminisztracids iroda, egy kozossegi terulct, teakonyha, kezmosasi lehetoseggel ferfi es 
noi WC, szemelyzeti WC kialakitasa a cel. Az irodak lehatarolasa szerelt gipszkarton szerke- 
zettel tervezett. Kiemeh feladat a padozatban levo viz es csatomarendszer csereje tekintettel a 
helyiseg alatti, kozelmultban felujitott Kormanyhivatali helyisegre.
A helyiseg eredeti futeset ket kemenyrdl uzemelo kazan biztosftotta radiatorokon keresztiil. A 
szeparalt irodas futes lehetosegeinek kialakftdsa is a tervezes resze.

A tervezes soran megvalositando feladatok:

Fehneresi tervkeszites a rendelkezesre allo tervek es helyszini, megrendeldi egyeztetesek 
alapjan,

- Vazlatterv keszites Megrendeldi jovahagyasra,
Kiviteli terv keszftds jovahagyott vazlatterv alapjan,

- Sztikseg eseten szakhatosagi es telepiileskepi egyeztetesek,
Parkold merleg szamitas felulvizsgalata,

- Epiteszet, belsdepiteszet, epiiletgepeszet, elektromos tervek erds es gyengearammal, kolt- 
segvetes kiirasokkal, tervezoi koltsegbecslessel, 
Sziikseg szerint tuzvedelmi tervezes.

A tervezes soran a homlokzati elemek nem mddosulnak, a nyflaszardk felujitasra, illetve csere- 
re kerulnek.

A tervezes soran elvart szempontok:
Anyag es technologia valasztasban az egyszeru, gazdasagos es gyors kivitelezes a fd szem- 
pont.
A beepitendo anyagok kbnnyen beszerezhetdk, olcsok es potolhatok legyenek, minimalis kar- 
bantartast igenyeljenek.



I. emeleti alaprajz
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Az ajdnlatteteli fethivds 6, s& melleklete

Szerzodes ten ezet

TERVEZESISZERZODES

amely letrejott a/az

Budapest Fovaros VIII. keriilct Jozsefvarosi dnkormanyzat
szekhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
statisztikai szamjel: ' 15735715-8411-321-01
adoszam: 15735715-2-42
kepviscleteben: Piko Andras polgannester
(tovabbiakban: Megrendeld), a

TERVEZO ADATAI -
cim:
adoszam:
cdgjegyzekszdm:.............. ..................
kepviscleteben:.........................................ugyvezetd
szimlaszam:
(tovabbiakban: Tervezo) 

(egyiittesen a tovabbiakban: Felek) kozott alulirott napon es feketelek mdlett:

Preambuhim (EMzmenyek):
A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi dnkormanyzat a nemzetisegi dnkormanyzatokkal kap- 
csolatos feladatainak teljesftese koreben - annak erdekeben, hogy a Jozsefv^rosban megvalasztott nem- 
zetisegi onkormanyzatok rendezett, kultuMlt komyezetben tudjak az onkormanyzati feladataikat ellatni 
- a jelenlegi elhelyezesuk helyett uj ingatlanba torteno aikblidztetesiikrdi dontott. Ennek vegrehajtasa 
erdekeben a 1082 Budapest Baross u. 59.1.27. szam alatti (hrsz.:35232/A/27) talalhato emeleti - kordb- 
ban dvoda funkcidju - helyisegcsoportra vonatkozoan “Jozsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok 
rdszere iroda helyiseg kialakitas tervezesc a Budapest VIII. kerulet Baross u. 59.1.27.sz£m alatti 
(hrsz.:35232/A/27) emeleti helyisegekben” - feladathoz 2021. november ... napjan nyflt palyazati fel- 
hivast tett kozze.
A mernoki tervezes koltsegeit az ajanlatkerd sajat koltsegeibol fmanszirozza.

A beszerzesi eljaras eredmenyekent Ten-ezo keriih nyertes ajanlattevokenl kihirdetesre 2021. [...] 
[...] napjan a Megrendeld Kepviseld-testuletenek Kdltsegvetesi es PenzUgyi Bizottsaga .../2021 ( 
) sz. dontese altal. amelyre tekintettel a Felek — a szerzodes megvalosulasaval kapcsolatos jogaik, 
kotelezettsegeik rogzilese celjabol — a jelen tervezesi szerzodest (a tovabbiakban: „Szerz6des’') 
kotik meg.

1. Jelen szerzodes targya:
1.1. Megrendeld megrendelk Tervezo elvallalja a beszerzesi eljaras ajanlatleteli felhivasaban es az 
ajanlatteteli dokumentacioban, valamini a Tervezo altal benyujtott ajanlataban, illetve jelen szerzodes 
egyeb mellekleteiben meghatarozottak szerinl .Jozsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg 
kialakitas tervezese a Budapest VIII. keriilet Baross u. 59.1.27.szam alatti (hrsz.:35232/.‘V27) emeleti 



helyisegekben" targyu alabbi tervezesi munkakat:
• Felmeresi tervkeszftes a rendelkezesre allo tervek es helyszini, megrendelbi egyeztetesek alap- 

jan,
• Vazlatterv keszites Megrendelbi jovahagyasra,
• Kiviteli terv keszites jovahagyott vazlatterv alapjan,
• Sziikseg eseten szakhatosagi egyeztetesek.
® Parkolb merleg szamitas feliilvizsgalata,
• Epiteszet, belsbepiteszet, epiiletgepeszet, elektromos tervek erbs es gyengearammal, kbltsegve- 

tes kiirasokkal, tervezbi koltsegbecslessel,
• Sziikseg szerint tuzvedelmi tervezes.

1.2. A Tervezb. elvallalja az 1.1. pontban foglalt tervezesi munkak elvegzeset. A tervezes celja a Pre- 
ambulumban rbgzitett felujitas kivitelezesenek muszaki elbkeszitese. A kiviteli terveket olyan tarta- 
lommal kell elkesziteni. hogy az alkalmasak legyenek az epitesi beruhazas teljes koru megvalbsitasa- 
hoz, valamint a 322/2015. (X.30.) Komi, rendelet szerinti epitesi beruhazasra vonatkozb kbzbeszerzesi 
eljaras lefolytatasara.

2. Teljesitesi hatarido

2.1 Tervszallitasi hatarido: A szerzbdeses hataridbket a jelen szerzbdes 2. szamu melleklete a „Terv- 
szallitdsi es Szamlazasi iitemterv" tartalmazza. A felek megallapitjak, hogy az (1) bekezdesben megje- 
lolt dokumentacib oszthatb szolgaltatasnak minbsul, ennek alapjan reszteljesitesben allapodnak meg, A 
Tervezb elbteljesitesre is jogosult, ez esetben a Megrendelb a korabban elkeszitett terveket kbteles 
atvenni.
2.2 A teljesitesi hatarido: a jelen szerzbdes alairasat kbvetb 45 nap.

3. Tervezb reszletes fdadatai:

3.1. A Tervezb altal szolgaltatandb dokumentacib pelddnyszama:

.a) a koncepciotervek es az ahhoz kapcsolbdb tervezbi kbltsegbecslesek: 3 nyomtatott es
1 digitalis peldany a Megrendelb reszere (pdf [Acrobat Reader] formatumban).

b) vegleges dokumentacib (reszletes kiviteli tervek, valamint tervezbi arazott es arazatlan kbltseg- 
vetesek): 3 peldany papiralapu dokumentacib + 1 digitalis peldany (pdf formatum) Megrendelb 
reszbre.

3.2. Amennyiben a Megrendelb a 3.1 pontban foglalt phlddnyszamon feliil vagy a mbdositassal egyseg- 
be szerkesztett papiralapu dokumentacidt is igenyel, ugy azokat a Tervezb a Megrendelb altali kiilbn 
tbrites elleneben reszere rendelkezesre bocsatja. Atovabbi tervpeldanyok ararbl Megrendelb es Terve
zb ktilon allapodnak meg. A Tervezb a tovabbi peldanyszamokat az igenybejelentestbl szamitott 5 
munkanapon beliil kbteles a Megrendelb reszere rendelkezesre bocsatani.

1 Teljesites mbdja

4.1. A teljesites mbdja: kezbesites a Megrendelb szekhelyen vagy postai uton, a teljesites veghataride- 
jenek betartasaval. A Tervezb kbteles atveteli elismen enyl (teljesitesigazolas) kesziteni a teljesiteshez.

4.2. A Tervezb teljesiteset a Megrendelb igazolja. Tervezb szamlajat az alairt teljesitesigazolas kezhez- 
vetelet kbvetben allithatja ki.



5. Tervezoi dij, reszteljesites, penzugyi iitemezes

5.1. A Tervezot megilleto tervezesi dij:
.........------ .............___ _ Ft+Afa
azaz......................................forint + Afa

Az altalanos forgalmi ado a teljesiteskor hatalyos AFA torveny rendelkezesei szerint keriil 
felszamitasra.

5.2. Reszteljesitesekhez, teljesiteshez kapcsolodo tervezesi dij fizetes penzugyi utemezeset a 
jelen szerzodes 2. szamd melleklete a ..Temzallitasi es Szamlazasi utemterv" tartalmazza.

6. Fizetesi feltetelek:

6.1. A penzugyi utemezes szerinti szamlat a Megrendeld nevere es szekhelyenek cimdre kell kialli- 
tani.
A szamlakuldes cfme; Budapest Fovaros VIII, keriilet Jozsefvarosi Onkormanvzat Polgarmeste- 
ri Hivatal, 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

6.2. A szamlakibocsato minden esetben a Tervezo.

6.3. Megrendeld a Tervezo reszere eldleget nem fizet, fizetesi biztositekot nem ad, s egyeb 
szerzodest megerosito kotelezettseg nem terheli.

6.4 A szamla benyujtasanak feltetele a teljesitesigazolas. A szamla ellenerteke a teljesites- 
igazolasban elismert osszeg. Teljesites igazolasara Kiss Imre, a Jegyzoi Kabinet Ugyosz- 
taly vezetoje jogosult

6.5. Tervezo szamlajat csak a Megrendelo altal megkuidbtt teljesitesigazolasanak kczhezvetele utan 
allithatja ki, es a szamlahoz mellekelnie kell annak kinyomtatott peldanyat.

6.6. A Tervezo a szamlajat — a hatalyos jogszabalyokban foglaltaknak megfelelden - a teljesitestol 
szamitott legkesobb 15 naptari napon beliil koteles kiallitani. A kiallitott szamlan feltiintetett teljesi- 
tesi idopont meg kell, hogy egyezzen a teljesftesigazolason feltiintetett teljesitesi idoponttal.

6.7. A megfeleld tartalommal kiallitott szamla ellenerteke a szamla Megrendeld altali kezhezvetele- 
tol szamitott 30 napos fizetesi esedekesseggel, atutalassal keriil kiegyenlitesre a Tervezo szamlaja- 
ban megjelolt bankszamlara.

6.8. Megrendelo olyan szamlat fogad el, amely valamennyi, a szamlakra vonatkozd magyar jogsza- 
balyi rendelkezesben rogzitett tartalmi kelleket tartalmaz, es amely alapjan beazonosithato a Terve- 
zd azon szolgaltatasa (kbtelezettsege), amellyel dsszefuggesben a szamlat kiallitottak.

6.9. Amennyiben a Megrendeld reszerol a szamlak add es sz&mviteli-jogszabalyoknak valo megfe- 
leldsegevel kapcsolatban kifogas merul fel, azt koteles a szamla kdzhezveteletol szamitott 15 napta
ri napon beliil a Tervezovel irasban kozblni. Annak rendezeseig a Megrendeld jogosult a szamla ki- 
fizeleset fiiggoben tartani vagy a Tervezo reszere a szamlat visszaktildeni.



6.10. Tervezd szamlaja azon a napon szamit penziigyileg teljesitettnek, amikor a Megrendelo fize- 
tesi szamlajat a Tervezd szamlavezetd penzintezete a Tervezd szAmlajanak bsszegevel megterhelte.

6.11. Kesedelmes fizetes eseten a Tervezd a fizetesi esedekessAget koveto naptol a penziigyi teljesi- 
tes napjaig a kesedelemmel erintett naptari felev elsb napjan iranyadb jegybanki alapkamat 8 szaza- 
lekponttal nbvelt bsszegenek megfelelo merteku kcsedelmi kamat felszAmitasara jogosult a Polgari 
Torvenykonyvrdl szdld 2013. evi V. tbrvenyben (Ptk.) meghatArozott feltetelekkel.

6.12. A Megrendelovel szembeni barmilyen kbvetelbs engedmenyezese (ide ertve annak 
faktoralasat is), illetve a Megrendelovel szembeni barmely kbvetelesen zalogjog alapitasa csak 
Megrendelo eldzetes irasos hozzajarulasaval lehetseges. A Megrendelo irAsos jovahagyasa nel- 
ktili engedmenyezessel (ideertve a faktoralast is), illetoleg zalogjog alapitAssal a Tervezd szer- 
zodesszegest kovet el Megrendelovel szemben, melynek alapjan a Tervezdt karteritesi felelos- 
seg terheli.

7. Adatszolgaltatas, egyuttmukodes az adatszolgaltatas soran

7.1. A Megrendelo az 1.1. . pontban foglalt tervezesi feladat elvegzesehez adatszolgAltataskent a 
Tervezdnek atadja a jelen szerzodes elvAlaszthatatlan l.sz. mellekleteben felsoroltakat, a jelen szer- 
zodes alairasaval egyidejiileg, melyek atvetelet a Tervezd alairAsaval nyugtAzza.

7.2. Amennyiben Tervezd reszerbl olyan tovabbi adatszolgaltatas igenye merul fel, mely a terv elke- 
szitesehez a Megrendelo allaspontja alapjan is sziikseges es jelen szerzodes megkotesekor meg nem 
ismert, ugy Megrendelo/ Tervezd ez iranyu felhivasanak kezhezveteletbl szamitott 5 munkanapon 
belul kbteles az adatokat szolgaltatni. Ha a kiegeszito adatszolgaltatAshoz ennel hosszabb ido sziikse- 
ges, ugy a felek elterb hataridoben is megallapodhatnak, ideertve ajelen szerzodes 2. szamu mellekle- 
tebe foglalt teljesitesi hataridbk ezzel osszefuggesben felmeriild, esetlegesen szuksdges modositasat is.

7.3. Megrendelo a Tervezd altal irasban, elektronikus uton kerdeseivel kapcsolatban 8 munkanapon 
belul koteles allast foglalni, es elektronikus uton valaszolni. Ha a valaszadasra ennel hosszabb ido 
sziikseges, ugy a felek elterb hataridoben is megallapodhatnak, ideertve a jelen szerzodes 2. szamu 
melldkleteben („Tervszallitasi es Szamlazasi utemterv") foglalt teljesitesi hataridbk ezzel dsszefugges- 
ben felmerulo, esetlegesen sziikseges modositasat is.

7.4. A szerzodes nem tartalmazza a kozigazgatasi szervek es az erintett velemenyezok altal esetlegesen 
elbirt allapotfeltarb vizsgalatok, hatastanulmanyok, valamint az egyes funkcidkhoz eldirt munkareszek 
kidolgozasanak kbltsegeit.

8. A jelen szerzodes teljesitese soran kapcsolattartasra jogosult szemelyek

Megrendelo reszerbl:
I
telefon:
email:

Tervezd reszerbl:
................................................. tervezd
telefon:................................................. ; fax

4

S-2



email: ..............................................

A kapcsolattartas adataiban bekovetkezo valtozasokat a felek haladektalanul kozolni kotele- 
sek a masik fellel.

9. Tervezo kotelezettsegei

9.1. Tervezo kotelcs az elvallalt tervezesi munkat Megrendeld utasitasai szerint es a Preambulumban 
meghatarozott cel erdekeben, a jelen szerzodes teljcsitesekor ervenyes epitesugyi jogszabalyok. es 
szakmai szabalyok, szabvanyok, kbtelezo muszaki-, illetve hatosagi eldirasok, orszagos es helyi epitesi 
szabalyzatok betartasa mellett teljesiteni. A teljesites erdekeben a Felek a szerzodesszeru teljesitessel 
kapcsolatban kolcsonos tajekoztatasi kbtelezettseggel tartoznak egymasnak, az esetleges akadalyok, 
karok, elharitasa erdekeben egyuttmukodnek. A Tervezo utasitast csak a szerzodest alairo Megrendeld- 
tol es/vagy annak hivatalos megbizottjatol fogadhat el.

9.2. Tervezo jogosult az 1/1. pontban meghatarozott tervezesi munkahoz alvallalkozd(ka)t igenybe 
venni, de az altala (altaluk) vegzett szolgaltatasokert ugy felel, mintha a munkat maga vegezte volna.

9.3. A Tervezo koteles reszt venni a terv szolgaltatasat kovetoen a terv egyeztetesi es jovahagyasi fo- 
lyamataban amennyiben azt a Megrendelo igenyli (lakossagi forumon, bizottsagi uleseken, a Kepvise- 
id-testuleti iilesen).

10. Szerzoi jogi kikotesek

10 J. Megrendeld a rendelkezesi jogat kikdti, ezert a szerzodessel kapcsolatban a Tervezo altal rendel- 
kezesre bocsatott, jogi oltalomban reszesitheto barmely szellemi alkotas tekinteteben azzal a tovabbi- 
akban szabadon rendelkezik, az adott munkaresz ellenertekenek Tervezo fele torteno megfizeteset kb- 
vetden.

10.2. Tervezo kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelo a szellemi alkotast nem csak sajat bel- 
so tevekenysegehez, illetve nem csak sajat iizemi tevdkenysege koreben hasznalhatja fel, hanem nyil- 
vanossagra hozhatja, harmadik szemellyel kbzolheti, harmadik szemelynek at, illctoleg tovabb adhatja, 
a mu (mu reszlet), mint elbzmeny terv az egymasra epiilo tervfazisokban szabadon felhasznalhato.

10.3. Tervezo kifejezetten kijelenti, hogy a szerzoi jogrol szolo 1999. evi LXXVL tbrveny 9. § (6) 
bekezdese es V. fejezete alapjan a Megrendelo a szerzodes teljesitese soran keletkezett, szerzoi jogi 
vedelem ala eso valamennyi alkotassal kapcsolatban hatarozatlan ideju, korlatlan es kizarblagos fel- 
hasznalasi jogot szerez valamennyi atruhazhato szerzoi jog vonatkozasaban. tovabba a Tervezo kife- 
jezett engedelyt ad arra, hogy Megrendelo a mu felhasznalasara harmadik szemelynek tovabbi engc- 
delyt adjon.

10.4. Tervezo kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznalasi engedely kiterjed kiilonosen:
a) a mu atdolgozasara, es az atdolgozhatosag joganak harmadik szemelyre torteno atruhazhatosa- 
gAra (atdolgoztatas),
b) a mu tdbbszbrbzesere, amely magaban fogialja a mu kep- vagy hangfelvetelen rogziteset, illet
ve szamitogeppel vagy elektronikus adathordozora vald masolasat is, valamint az elozdekben felsorolt 
jogositvanyokat is magaban foglald tobbszorozes joganak harmadik szemely reszere torteno atenge- 
desere.
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10.5. Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy az atdolgozas, iiletoleg atdolgoztatas joga magaban fog- 
lalja kulondsen a mu (mu reszlet) barmilyen modosit&sat, megvaltoztatasat, at, illetve tovabb terve- 
zeset, uj tervdokumentacidba vald beepiteset, beszerkeszteset, betervezeset.

10.6. Tervezd csak a Megrendeld elozetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb a dokumentaciot 
barmely munkareszet harmadik felnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzodes alapjan nyujtott szolgalta- 
tasrdl.

10.7. Szerzddo Felek kijelentik, hogy a szerzoi jogok ellenerteket— beleertve a felhasznalasi jogok 
dijat is - a tervezesi dij tartalmazza.

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

11. Tervezoi szerzodesszeges kovetkezinenyei

11.1. Kesedelmes (rdsz)teljesitds eseten Tervezd a kesedelem minden napjara a kesedelemmel erintett 
reszteljesites netto tervezoi dija alapjan szamitott napi 1 % kotbert koteles fizetni a Megrendelonek. Az 
egyes kesedelmes reszteljesitesek eseten szamitott kesedelmi kotber osszege kulon-kulon azonban nem 
lehet tobb, mint az adott reszteljesites netto tervezoi dijanak 20%-a.

1 1.2. Ha a Tervezd kesedehne az elso kotberterhes reszhatarido — kotberterhes reszhataridok (resz
teljesitesek) hianyaban .- a teljesitesi hatarido — vonatkozasaban a 30 napot meghaladja, Ugy a 
Megrendeldt a szerzodestol kbzos nyilatkozatban, egyuttesen gyakorolhatd elallasi jog illeti meg, es 
Megrendelo a netto szerzodeses ar 25%-nak megfelelo dsszegu meghiusulasi kotbert kovetelhet 
Tervezotol, Valamint a Megrendeld a szerzodesszegesre vonatkozo szabalyok szerint a megallapitott 
kotberen felul karait es koltsegeit is ervenyesitheti. Meghiusulasi kotber eseten Megrendeld kese
delmi kotbert nem ervenyesithet, ez azonban nem erinti azt az esetet, amikor a Tervezd a szolgalta- 
tas kesedelmere tekintettel a Megrendeld altal kitiizott pdthataridon bel ill teljesit. Amennyiben a ke
sedelmi kotber mar korabban esedekesse valt, az azt koveto meghiiisulas eseten kiilon meghiusulasi 
kotber ervenyesitese nem kizart.

11.3. Amennyiben a Tervezd kesedelme az elso kotberterhes reszhataridot koveto barmely tovabbi 
kotberterhes reszhatarido vonatkozasaban a 15 napot meghaladja, ugy a Megrendeld a szerzodestol 
nyilatkozatban elallhat vagy azt azonnali hatallyal felmondhatja, s a szerzodesszegesre vonatkozo sza
balyok szerint a megallapitott 11.1. es 11.2.) pontokban meghatarozott merteku, a Megrendeldt Megil- 
leto kesedelmi, illetve meghiusulasi kotberen feluli karait es koltsegeit is kovetelheti.

11.4. A kesedelmes teljesites elfogad£s5tdl es a kesedelmi kotber megfizetesetbl fuggetleniil a Meg
rendeld nem mond le az 6t erre az esetre megilleto jogok ervenyesiteserol.

11.5. Tervezd hibasan teljesit, ha az altala szolgaltatott tervek a teljesites idopontjaban nem felelnek 
meg a szerzddesben vagy a jogszabalyban foglaltaknak (Ptk. 6:157. §). Hibas teljesites eseten a Meg
rendelo a hibajegyzek megkiildesevel egyidejuleg felszolitja a Tervezot a hibak kijavitasara, hianyos- 
sagok potlasara a kijavitas elvegzesehez sziikseges hataridd tuzesevel, amely nem lehet tobb mint 15 
nap.
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11.6. A hibajegyzek alanjan kijavitott munkareszeket a Megrendeld tovabbi legfeljebb 15 napon belli I 
megvizsgalja es a 4.2. pontban lefrt modon dont a teljesites-igazolas kiadasarbl.

11,7. A Ptk. 6:180. § (2) bekezdes ertelmdben, ha a teljesftes olyan okbdl valt lehetetlenne, amelyert 4 
Tervezd felelos, a Megrendeldt a teljesftes elmaradasa miatt a netto szerzodeses ar 20%-nak megfele- 
16 osszegu meghiusulasi kotber ilieti meg.

11.8. Megrendeld a meghiusulasi kotber osszegen feliil felmeriilb karainak megteritesere is igenyt 
tarthat.

11.9. A Tervezo altal a teljesftes jogos ok nelktili megtagadasa (amely a teljesftes statuszatdl fuggoen 
elallasra vagy azonnali hatalyu felmondasra jogositja a Megrendeldt) es a Tervezo miatt bekovetke- 
zett egyeb szerzodesszeges eseten a Megrendeld altal jogszeruen gyakorolt elallas, felmondas (meg- 
hiusulas) eseten a Megrendeldt szinten a netto szerzodeses ar 25%-nak megfelelo osszegu meghiusu
lasi kotber ilieti meg.

11.10. A jelen pontban foglaltakkal bsszhangban a Szerzodo Felek rbgzitik, hogy a Tervezo a szerzb- 
desszegds esetere kikotott kdtber(ek) megfizetes6n tul is koteles megteriteni a karterites altalanos sza- 
balyai szerint mindazon karokat, amelyek a Tervezdnek felrbhato szerzddesszegesbbl szarmaznak, igy 
kiilonosen azokat az igazolt karokat, amelyek a Megrendeldt a szerzbdes meghiusulasa, a teljesftes el- 
maradasa folytan erik.

11.11. Tervezo mentesiil a szerzbdesszegesert valo felelbsseg albl, ha bizonyitja, hogy a szerzbdessze- 
gest ellenorzesi kdren kiviil esb, a szerzddeskbtes idbpontjaban elbre nem lathatb kdriilmeny okozta, es 
nem volt elvarhatb, hogy a kbriilmenyt elkeriilje, vagy a kart elhantsa.

11.12. Tervezd reszerol sulyos szerzbdesszegesnek minosul kiilonosen, de nem kizardlagosan:

11.12.1. haa Tervezo nem teszeleget a titoktartasi kbtelezettsegenek;
11.12.2. ha Tervezo fizeteskeptelenne valik, kenyszertorlesi, felszamolasi, vegelszamolasi eljaras 

indul vele szemben, felfiiggeszti gazdasagi tevekenyseget, besziinleti kifizetdseit;
11.12.3. jogerbs elmarasztalb hatarozatot hoznak a Tervezo szakmai tevekenyseget erinto sza- 

balysertes vagy buncselekmeny miatt;
11.12.4. mas kozbeszerzesi eljarasban a Tervezd hamis adatokat kbzblt vagy az eljaras nyertes- 

kent szerzodeses kQtelezettsegeinek nem tett eleget.

11.13. A kotber szamviteii bizonylata a terhelb level. A Tervezo koteles minden kotberfizetesi kbtele- 
zettseget 30 napon beliil teljesfteni. A Megrendelbnek — a vonatkozb jogszabalyi feltetelek teljesiilese 
eseten —jogaban all kbtberigenyet a Tervezdnek jelen Szerzodes alapjan fizetendd dijazas kifizetese- 
kor beszamitani.

12. Tervezo jotallasi, szavatossagi felelossege

12.1 A Tervezo a hibas teljesftesert kellekszavatossaggal tartozik.

12.2. A Tervezd az esetleges tervezesi hibakert a Megrendelbvel szemben akkor is felelos, ha a Meg
rendeld a terveket elfogadta. A Tervezd jdtallasat, szavatossagat nem korlatozza es nem zarja ki az, 
hog)' a feladat elvegzese soran, illetoleg a tervek atadasakor a Megrendeld nem tesz kifogast a Tervezd 
szerzodeses kbtelezettsegeinek teljesitesevel kapcsolatban.

7



12.3. A Tervezo 5 eves jotallast vallal az altala jelen szerzodes alapjan elkeszifett tervmddositas vonat- 
kozdsaban.

13. Uzleti titokra vonatkozd rendelkezesek

13.1. A Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megdllapod^sban foglaltakat, valamint a 
teljesftesuk soran az egymasnak atadott informaciokat bizalmasan kezelik. Ez ertelemszenlen nem vo- 
natkozik azokra az informaciokra, amelyek titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetove.

13.2. A Szerzodo Felek magukra nezve kotelezdnek tekintik, hogy az allamhaztartasrol szolo 2011. evi 
CXCV. torveny 63. § vonatkozd rendelkezesei, es a Kormanyzati Ellendrzesi Hivatalrol szolo 
355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapjan a Kormanyzati Ellenorzesi Hivatal is jogosuh ellenorizni a 
rendelkezesukre bocsatott kbltsegvetesi penzeszkozbk szerzodesszerti felhasznalasat.

13.3. A Szerzodo Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevoszekrbl szolo 2011. evi LXVI. 
torveny 5. § (5) bekezdeseben foglaltak alapjan az Allami Szamvevoszek vizsgalhatja az allamhaztar- 
tas alrendszereibol finanszirozott beszerzeseket es az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat erinto 
szerzodeseket a megrendelonel, a megrendeld neveben vagy kepviseleteben eljaro termeszetes sze- 
melynel es jogi szemelynel, valamint azoknal a Szerzodo Feleknel, akik, illetve amelyek a szerzodes 
teljesiteseert feieldsek, tovabba a szerzodes teljesfteseben kbzremukbdd valamennyi gazdalkodb szer- 
vezetnel.

13.4. Felek rbgzftik, hogy a Megrendeld adatkezelesere az informacios onrendelkezesi jogr61 es az in- 
formacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII tv. rendelkezeseit kell alkalmazni.

14. Egyeb rendelkezesek

14.1. A jelen Szerzodes modositasa, kiegeszitese kizarolag cegszeru alairas mellett, frasban tortenhet.

14.2. Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk., tovabba az ide vonatkozd egyeb jog- 
szabalyok (epitdsiigyi jogszabalyok, kiilbnosen az epitett komyezet • alakitasardl es vedelmerdi szolo 
1997. evi LXXVIII. torveny, az orszagos telepiildsrendezesi es dpitesi kbvetelmenyekrdl szolo 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) eldirasa, illetve a telepulesfejlesztesi koncepciordl, az 
integralt telepOlesfejlesztesi strategiarol es a telepiilesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes telepiiles- 
rendezesi sajatos jogintezmenyekrol szolo 314/2012. (XI. 8.) Konn. rendelet hatalyos eldirasai) az 
iranyadoak.

Felek kijelentik, hogy jelen Megallapodast kozosen ertelmeztek, megertettek, es mint akaratukkal 
mindenben megegyezot 4 (negy) peldanyban irtak ala.

A Megallapodas [9] szamozott Japbdl all, es 4 (negy) eredeti peldanyban kesztilt, amelybol szerzodo 
feleket 2-2 eredeti pelddny illeti meg.

Jelen szerzodes az utoljara alaird szerzodo fel alafrasanak napjaval lep hatalyba, rendelkezesei atldl a 
naptol fogva kotelezoen alkalmazanddk.

A szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi az 1. es 2. sz. melleklet.



Mellekletek: 2 db

1. 8Z.: Adatszolgaltatas

a) muszaki leiras,

b) volt dvoda elrendezesi rajz,

c) I. emeleti alaprajz

d) fotok

e) Megrendeld altal lenyegesnektartotttovabbi informaciok es 

fejlesztesi szandekok.

2. sz.: Tervszallitasi es szamlazasi utemterv

Kelt,....................................................................

Megrendeld
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 

Onkorm&nyzat 
kepviseleteben

Tervezo

kepviseleteben

Piko Andras
polgarmester

Jogi szempontbdl ellenjegyzem:

Datum: Budapest, 2021.

iigyvezeto

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

Fedezet:..........................................

Pdnziigyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2021..................

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd

JU



I. SZ. MELLEKLET

Megrendelojelen szerzodes alairasaval egyidejuleg szolgdltatja azalabbi adatokat, iratokat, elozmeny- 
iratokat, dokumenUciokat:

a) Az atalakitasi koncepcid es funkcionalis leiras (muszaki leiras).
b) megszunt dvoda elrendezesi rajz
c) I. emeleti alaprajz
d) fotdk a helyszinrbl
e) Megrendelo altal lenyegesnek tartott tovabbi informaciok es fejlesztesi szandekok.

a)
Muszaki leiras

Jozsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg kialakitas tervezese 
a Budapest VIII. keriilet Baross u. 59.1.27.

szam alatti (hrsz.:35232/A/27) emeleti helyisegekben - feladathoz

A megvalosulasi helyszin a tarsashazi lakepiilet L emeleti, 193 m2 teruletu, ket utcara es terre 
nezo egykor dvoda funkciot betolto dnkormdnyzati tulajdonu helyiseg egyiittese.

Az eldzetes elkepzeleseknek megfeleloen alapvetden het-nyolc ket-haromszemelyes iroda, 
egy adminisztracios iroda, egy kozdssegi teriilet, teakonyha, ferfi- noi-vendeg wc kialakitasa 
a cel. Az irodak lehatarolasa szerelt gipszkarton szerkezettel tervezett. Kiemelt feladat a pa- 
dozatban levo viz es csatomarendszer csereje tekintettel a helyiseg alatti, kdzelmultban feluj i- 
tott Kormanyhivatali helyisegre.
A helyiseg eredeti fliteset ket kemenyrol uzemelo kazan biztositotta radiatorokon keresztiih A 
szepardlt irodas futeslehetosegeinek kialakitasa is a tervezes resze.

A tervezes soran megvalositando feladatok:

- Felmeresi terv keszites a rendelkezesre allo tervek es helyszini, megrendeldi egyeztetesek 
alapjan,

- Vazlatterv keszites Megrendeldi jdvahagyasra,
- Kiviteli terv keszites jovahagyott vazlatterv alapjan,

Sziikseg eseten szakhatdsagi egyeztetesek,
- Parkolo merleg szamitas feliilvizsgalata,
- Epiteszet, belsoepiteszet, epuletgepeszet, elektromos tervek eros es gyengearammal, kolt- 

segvetes kifrasokkal, tervezoi koltsegbecslessel,
- Szukseg szerint tuzvedelmi tervezes.

A tervezes soran a homlokzati elemek nem mddosulnak, a nyilaszardk felujitasra, illetve cse- 
rere keriilnek.

A tervezes sordn elvart szempontok:
Anyag es technologia valasztasban az egyszeru, gazdasagos es gyors kivitelezes a fo szem- 
pont.
A beepitendo anyagok konnyen beszerezhetok, olcsdk es potolhatok legyenek, minimalis kar- 
bantartast igenyeljenek.

2.0
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d)

Budapest VKi. terSet Sarassu. 59127. scan aiatti (Hsz.-35232/A/27) emeteG hetfisege



Megrendeio altal lenyegesnek tartott tovabbi informaciok es fejlesztesi szandekok.

Az epulet foldszintjen kormanyablak mukodik.
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Ai ajdulati felhivds 1. sz meltektet

Feloivasblap

Ajdnlattevd neve: C-SoMDBi £.V,

Aj^niattevo szekhelye; 2JO0 &<Wu_o l/FVA 

Adosz^ma: £?- £ 38- 

[ Telefon: 1

.E-mail

kijeldl t kapcsolattartd:

KijeMit kapcsolattarto elcrhetosege 
(telufon, e-mail):

CSc>fJi)£s

Az ajanlattevo Altai adatt arajanlat netto. 3 2_&o o<jo Ft
j (netto Ft Afa ~ brutto Ft): 

AO^Bk/r&s Afa: 0 Ft

brutto: $ 5^00 0 0 o Ft

Kelt: .
W?^S7

X>A/JBi. £. y, 

cegszeru alMr&s



1. sz. melldklet
IL Felolvasolap 

„Merndki tervezesi feladatok elldtasa” 
targyu, kOzbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljardsban

Ajanlattevo neve: Singer Design Kft.

Ajanlattevo szekhelye: 1132 Budapest, Radnoti Miklds 
utca 2. V.emelet

Ajanlattevo adoszama: 13837316-2-41

Telefon: +36-70/

E-mail: . @singerdesign.eu

Kijeloh kapcsolattarto: Sandor Mate (1089 Budapest, Bird 
Lajos utca 25)

Kijelolt kapcsolattarto elerhetosege (telefon, e-mail): +36-70/
Wingerdesign.eu

Memoki tervezesi feladatok ellatasa 
netto Ft + AFA ~ bruttd Ft

3.090.000 Ft+ 27% Afa ~
3.924.300 Ft

Kelt:........Budapest, 2021.11.26....

[cegszeru alairas]
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3.

* dokum6ntumot kgowj 
AlAfakSSAl. LATTA 1U

A\DH SIGN

Azonosit6:EPAPIR-20211129-1334

2021.11.29Kuldd DStum:

Viselt nev: CSONDES DANIEL HivatkozSsi szam: 02—134//2021 ..

Szuletesi nev: CSONDES DANIEL Azonosftd: EPAPIR-20211129-
1334

Anyja neve: T6macsoport EGYEB
azonosftd:

Szuletesi hely: T6macsoport neve: Egyeb

Szuletesi ido: Ogytfpus azonosftd: EGYEB UGY

Ogytlpus neve: Egyeb

Cfmzett
BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT 
1082, Budapest
Baross utca 63-67

Targy:
Ajanlat a "Jozsefvarosi nemzetisegi onkormanyzatok helyiseg kialakitas 
tervezese" c. palyazati felhivasra

Tervezoi ajanlat "A Jozsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg kialakitas 
tervezese a Budapest VIII. kerulet Baross u. 59.I.27. szam alatti (hrsz.:35232/A/27) 
emeleti helyisegekben, vallalkozasi szerzodes kereteben" targyu kozbeszerzesi 
ertekhatart el nem erb beszerzesi eljarasban.

Mellekletek szama: 1
Fdjlndv Meret

tervezoi_ajanlat.pdf 4.6 MB

Elhelyezked&s F£jl lenyomata

KRX/OCD/Payload/I 11859A3043ABC1D 
D-2 3795B420E3BBDA9

A533AD5F778B881
AC6D9846EC347E 
E3BC1

38





TERVEZOI ARAJANLAT
AVDH SIGN

A DCWUWWTUMOT DtGTTAUS 
AlA'flASSAtUHAEi.

Budapest Fovaros VIII. kerdlet Jozsefvarosi Onkormanyzat reszere,

Az arajanlat t&rgya:
A Jozsefvarosi Nemzetisegi dnkormanyzatok helyiseg kialakitas tervezese a 
Budapest VIII. kerUlet Baross u. 5S.I.27. szam alatti (hrsz.:3S232/A/27) emeleti 
helyisegekben, vallalkozasi szerzodds kereteben 
kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljaras
1082 Budapest, Baross utca 59.1. 27

Megrendeid:
nev: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat
cim: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

VaOalkozo:
nev; Csondes Daniel
szekhely: 2100 Godollo, Nap utca 28.
adoszam: 67655638-1-33
nyilvantart^si szam; 50558120

c s •
•ON
D E 5

web: www.csondes.com
iroda; 1117 Budapest, Galamboc utca 33.
szekhely: 2100 Gbdollo, Nap utca 28.
mobil: +3620
e-mail:

Felelos tervezd:
Csondes Daniel
okleveles epiteszmernok
E01-6515

Datum:
2021.11.26.

6(2/ W *
J 5

http://www.csondes.com


1. Tervezesi teiadat

1.1. KHndulasi adatok

A kiindulasi adatokat az Ajanlatkerd akal dsszeaWtott es rendelkezesre bocsatott Muszaki 
lefras (Az ajanlatteteli felhivas 5. sz. melleklete). alaprajz es fotok alapjan allftottuk bssze.

Heiyszin:

Budapest VHL kerulet Baross u. 59,1.27.
hrsz.:35232/A/27

1.2. Tervezes soran megvajosstando fehdatok

Felmeresi tervkeszites a rendelkezesre ailo tervek es helyszfni., megrendeioi 
egyeztetesek alapjan,
Vazlaiterv keszites Megrendeloi jovahagyasra,

- Kiviteli terv keszites jovahagyott vazlatterv alapjan, 
Sziikseg eseten szakhatosagi es teiepulesk&pi egyeztetesek, 
Parkolo merleg szamitas felulvizsgalata,

- ^piteszet belsoepiteszet, epiiletgepeszei, elektromos tervek eros es 
gyengearammal, koltsegvetes kiirasokkal, tervezoi kdltsegbecslessel

- Szukseg szerint tuzvedelnii tervezes

13. Tervezesi hatarok

Az ajanlat csak a megjelbit ingatlanon belul tervezett belso atalakitasokra vonatkuzik.

2. Megrendelo adatszolgaJtatasa

A tervezesi program pontosftasa szemelyes egyeztetes alkalmaval.

3. Dtjazas. hataridok. peldanyszamok

1. Tervezesi fehdat

Hatarido: A szerzodes alairasat koveto 45 nap
Peldanyszarn: Ajanlatteteli felhivas szerint

Vallalkozasi dij: 3 200 000 Ft (0 AFA)

Az ajaniatban szerepid arak alanyi addmentes (AFA=0%) arak.



Az ajanlati felhivds 1, sz. melUklet

Feiolvas&ap

AjanlattevS neve: DAMIEL E-V.

Aj&ilattevd szekhelye; 2-100 V4F (/K>A

Adosz&ma: ^T~ £ 5”5^^ 38 •

KelK<&0M.-M...^M2...........

i Teleion:1
t E-mail:

■ kijelolt kapcsolattartd:
i----------------------------------------------------- :
( KijeI6lt kapcsolattarto elerhetos^ge i 
(telefon, e-mail); |
Az ajaulattevo aita' adott arajanla! j 

(netto Ft + Afa - brutto Ft): |
1

_____________________ ______________I

....    —w—,1 < II i «»■ ~ —— -■ • —- >——• ■ —

H-SC'2^

netto: 3 2-00 00,0 Ft
i

Afa: 0 Ft |

bmtio: 3 5^0 COO Ft

X)A;M£.U H .y. 

cegszem alairas



4. Tartaiomjegyzek

Tervezoi ajanlat
Tartalomjegyzek
Felolvasolap (l.sz melleklet)
Ajanlattevoi nyilatkozat (2.sz melleklet)
Ajanlatteteli nyilatkozat (3.sz melleklet)
Titoktartasi nyilatkozat (4. sz melleklet) 
Hatosagi bizonyitvany
Adoigazolas

1
3
4
5
7
8
9
10

Az arajanlat 3 honapig ervenyes.

Csbndes Daniel 
okleveles epiteszmembk 
E01-6515

Budapest, 
2021.11.26.
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Az q/dnlati feUiivas 2. sz. melleklete

Nyilatkozat

„A Jozsefvarosi Nemzetisegi Onkormaayzatok helyiseg kia!akit£s tervez^se 
a Budapest VIII. keriilet Baross u. 59.127. szam alatti (hrsz.:35232/A/27) emeieti 

helyisegekben, vAlialkozasi szerzddes kereteben”

Urgyu, kOzbeszerz^si ertdkhaUirt el nem erd beszerzesi eljarasban

Alulfrott tarsasag (ajanlattevo), melyet k^pvisd:

az aUbbi nyilatkozatot tesszuk:

Nem £llnak fenn velem / velunk szemben az alabbi kizaro okok, mely szerint nem lehet ajan- 
lattevo, aki:
Az eljaiasban nem lehet ajanlattevo, rdszv&elre jelentkezo, alvallalkozo, es nem vehet reszt 
alkalmassag igazolasaban olyan gazdas£gi szerepld, aki
a) az alabbi buncsetekm&iyek valamelyiket elkdvette, es a buncselekmdny elkbvetcse az el* 
mult dt evben jogerds birdsdgi Metben megallapitast nyert smig a biintetett elddiethez fuzodo 
hatranyok alol nem mentesulfc

aa) a Btmteto Tdrvenykdnyvrol szolo 1978. evi IV, torveny (a tovabbiakban: 1978. £vi IV. 
torveny), illetve a BUmeto Tdrvenykdnyvrdl szdld 2012. evi C. rorveny (a tovabbiakban. 
Btk.) szerinti bunszervezetben reszvStel, ideertve a bfincsclekmcny bdnszeivezetben tdrte- 
n6 clkoveteset is;
ab) az 1978. evi IV. torveny szerinti vesztegetes, befolyassal uzerkedes. befolyas vAsarla- 
sa, vesztegetds nemzetkozi kapcsolatokban, befolyas vasdridsa nemzetkozi kapcsolatok- 
ban. button kezetos. hanyag kezeles, ilietve a Btk. XXVII. fejezeteben meghatarozott kor- 
rupcids buncselekm^nyek. valamint a Btk. szerinti button kezeies vagy hanyag kezeles: 
ac) oz 1978. evi IV, tbrvcny szerinti kbltsegvetesi csalas, eurdpai kozossegek penziigyi dr~ 
dekeinek megsertese. illetve a Btk. szerinti kbltsdgvetesi csalas;
ad) az 1978. evi IV. tbrveny, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmdny, valamint ebhez kap- 
csolddo felbujtas, bunsegdly vagy kis&iet;
ae) az 1978. evi IV. torv&iy, illetve a Btk. szerinti penzmosds, valamint a Btk. szerinti ter- 
rorizmus finanszirozasa;
aj) az 1978. 6vi IV. torvdny, illetve a Btk. szerinti emberkereskedetem, valamint a Btk. 
szerinti kdnyszermunka;
ag} az 1978. evi IV. tdrvdny, illetve a Btk. szerinti versenyt koriatozo megallapodas kbzbe- 
szerzesi es koncesszids eljMsban;
ah) a gazdasagi szerepld szemelyes joga szerinti, az a)-g) pontokban fejsoroltskhoz hason- 
lo bhncsetekmeny;

k) tgy dvndl regebben leiart add-, v&nfizetdsi vagy tarsadalombiziosfUsi jhruiekfizetdsi kbte- 
lezettsegenek ncm tett eleget, kivdve, ha tartozasat es az esetleges kamatot es birsagot az ajan- 
lat vagy r^szv&eli jelentkezes benyujt&sanak idopontjaig megfizette vagy ezek megfizetesere 
halasztdst kapott;
c) vegelszamolas alatt £11, vonatkozasiban csddeljards elrendelesercl szold birdsagi vegzest 
kdzz&ettek, az ellene inditott felszamolasi eijardst jogerosen elrendeitok, vagy ha a gazdasagi 
szerepld szemdlyes joga szerinti hasonld eljdras van folyamatban, vagy aki szemdlyes joga 
szerint hasonlo helyzetben van:

tevekenyseget felihggesztctte vagy akinek tevekenyseget felfuggesztettek; ' / r / ?



c) gazdasagh illetve szakmai tevekenysegevd kapcsolatban bdnesdekmeny dkcveiese az el- 
mult harorn even beKU jogeros birdsagi itelctben meg&ilapft&st oyert:,
j) eseteben az ajdnlatkero bizonyltani tudj^ hogy az adotf eljdasban megkiserelte jogtalanul 
befolyasolni az aj6nlatker5 ddnteshozatali folyamatat, vagy olyan bizalmas inform&idt Hse- 
relt megszerezrd, amely jogialan eldnyi biztositana szamara a beszerzesi djardsban, vagy ko- 
rabbi beszerzesi eljardsbdi ebbol az okbol kizartak, es a kizaras tekintetdben jogorvoslatranem 
keriilt sot az dintett beszerzesi djdas lezMisatol szamitott harom evig;
g) tekinteteben a kbvetkezd feltetelek valamdyike megvaldsul:

go) nem az Eurdpai Unid, az Eurdpai Gazdasagi T&s&g vagy a Gazdasagi EgyWtmukddesi 
es FejleszUsi Szervezet tagdlamaban, a Kercskcdelmi Vdagszervezet kozbeszerzesi meg- 
aUapodksban r^szes allamban vagy az EUMSZ W8. cikkeben emlftetc tengereatdb orsza- 
gok es teniletek batraelyikeben vagy nem oiyan allamban rendelkezik addilleidseggel, 
amellyel Magyarorszagaak kettos adoz^s dkertiieserol szolo egyezmenye van. vagy 
amdlyei az Eurdpai Unidnak kdtoldalu megdllapodasa van a kozbeszerzes teren, 
gb) dyan szabalyozott tozsden nem jegyzett tarsasag, amdy a ptamosas es a teiTorizmus 
f nauszirozasa megeJozdserbl ds megakadalyozasardl szdld 2017- evi LUI. tbrv^ny 3. § 38. 
tenyleges tulajdonos pont a)-d) alpontja szerintt tenyleges tulajdonosat nem kepes megne- 
vezni, vagy
gc) a gazdasagi szerepldben kdzvetetten vagy kdzvetleniil tobb, mint 25%-os tulajdoni 
resszd vagy szavazati joggal rendelkezik oiyan jogi szemely vagy szemdyes joga szerint 
jogkepes szervezet, amelynek tekinteteben 'dgb) alpant szerinti fdt&el fennad;

Nyilatkazom, hogy az drdam kepviselt szen'&zet az dlamhaztartasrdl szold 2011. CXCV. 
torvdny 41.§ (6) bekezdese szerint dlathato szervezctnek minosUl. figydemmei a tbrveny l.§ 
4. pontjda.

Kelt: Jl‘XWSr..^X-4.-41.2^.

Gegszeru alalr^s



Ajatilattetelifelhtvas 3.sz. melleklete

Aj^nlattSteli nyilatkozat

„A Jbzsefvarosi Nenizetisegi Onkomauyzatok heiyis^g kiaklat^s tervez&e
a Budapest VIII. kerfilet Baross u. 55.1.27. sz&m alatti (hrsz,:35232/A/27) emeleti 

helyisegckben, v&Halkozasi szerz6d€s keret^ben”
targyu kfizbeszerzesi erl^khatart el nem erb beszerzesi eljarasban

Alulfrott mint a /ZJM^S'lUWfejanlattevd (szekhely: 2^
jogkor/titulus megneves^se) az aj&ilatteteli felbivisban foglalt vala-

mennyi formed es tartalmi kovetebneny, utasitas, kikotes es muszaki lefras gondos dttekinl^se 
ut^n az alabbi nyilatkozatot tesszuk:

I. Elfogadjuk, hogy amennyibcn olyan kitetelt tettunk ajanlatunkban, ami ellent&ben van 
ajanlatteteli felhivassai, vagy annak melleklcteivel illetve azok bdrmely feltetclcvel, akkor 
az ajdnlatunk erv6nytelen.

2. Kijelentjtik, hogy amennyiben, mint nyertes ajanlattevb kiv&asztdsra keriilunk, a szerzd- 
dest megkotjuk, tovabba az ajanlatteteli fdhfvasban, annak nieMekleteiben rogziti^t szob 
g&tat&st ajanlatban meghatdrozott dij^rt szerzodesszemen teljesitjQk.

3. Tudat^ban vagyunk annak, hogy kdzos ajdnlat eseien a kozOsen ajanlatot tevok szemelye 
nem valtozhat sem a beszerzesi eljaras, sem az annak alapjan megkotott szerzdd£s teljesi- 
tese soran. Annak is tudataban vagyunk, hogy a ajanlattevok egyetemlegesen feielo- 
sek mind a beszerzesi eljdr^s, mind az annak eredmenyekern megkotott szerzddes teljesfte- 
se soran.

4. Kijelentjuk, hogy az Onkonnanyzat klnnavddelmi intezkedcsi tervet megismertuk, a szer- 
zodds teljesitese soran az mtdzked&i tervben foglaltaknak megfelelta jtirunk el

Kelt:

cegszeru alairds

br



Az (yanlatUtelifelhivas 4. sz. meileklete

TiWktsrtasi Nyilatkozai

„A J&Ksefv&rosi 'Nemzetis^gi Oukom^nyzatok helyiseg idalakltas tervezese 
a Budapest VIII. kerulet Baross it 59X27. sz&m slstti (hrsz.:35232/A/27) emekti 

hdyisegekben, valhilkozaM szerz§d£$ keretSben”
targyu

kozbeszerzesi eriekhatart el nem era beszerzesi eljarasban.

L Aiulirolt 0?®r.3)teLmint a ajanlattevd (szekhely:
2W KMWr.M.......^pviselati jagkor/titulus megncvezese} nyertessegem ese- 

ten tudomasul................................ ” t&rgy& kozbeszerzesi ertekhat&rt el nem
era beszerzesi eljarasban fogfait feladataim dlatasa soran a tudomasomra jiM, bizalmas- 
nak tekintett mtbrmaciokat titokk&it kezelem, azokat Hlct^ktelen szemelynek nem adorn 
at, nem teszem hozzaferhetovA nem hozem illetektelen szemely vagy a nyiivanossdg tu- 
domasara.

2. WHalom, hogy a bizdmas informdciOkat vagy azok reszeit magam vagy illet^ktden sze- 
melyek hasznara nem alkalmazom, abbol felhatalmazas nelkiil mas bizalmas informaciot 
nem keszftek, felhatalmazas nelkiil az adatot nem masolom, nem sokszorosftom. abbot ki- 
vonavot nem kbszftek, illetve ezek tartalmanak rogzitdsdre semmifele technikai vagy mas 
eszkozt nem alkalniazok.

3. TudomAsut vettem, hogy a bizalmas informacidt tartalmazd adathordozot a megismeresi 
jog megszunesckor (pl szerzodesben foglaltak teljesflese, a munkaltatoval fenr^Ho jogvi- 
szonyom megszun6se sth.) ajadatkerdk reszere koteles vagyok atadai.

4. Tudomasul vettem, hogy a ritoktartasi kdtelezetts^g a szerzddes iejaratM kovetoen is a 
vonatkozd jogszabalyban meghatarozott ideig, de legaMbb 6t evig tenhei.

5. Tudomasul vettem. bogy a nyilatkozatban foglaltak megszegese miatt ajanlatkerok kArte- 
ritesi es/vagy egyeb igenyt ervenyesithehiek velem szembeu.

....  / z.„ //,I
.... i.

vegsze.ru aiairas

vegsze.ru


NEMZETI AD6- ES VAMHIVATAL 
Pest megyei Ado- es Vamigazgatosaga

Iktatdszim: 4319293783 Ugyintdzo: Pantocsik Julianna
Telefon: (06)-l/4504042

HATOSAGI BIZONYITVANY

CSONDES DANIEL (szekhely: 2100 GODOLLO, NAP UTCA 28.; nyilvantartasi szam: 
50558120) kerelmere - palyazat benyujtasa celjabol - igazolom, hogy nevezett szemely az 
alabbi, kerelemben megjelolt adatokkal szerepel az egyeni vallalkozdk nyilvantartasaban.

Vallalkozo szemelvi adatai

Viseltneve: CSONDES DANIEL
Szuletesi neve: CSONDES DANIEL
Anyja neve:
Szuletesi helye:
Szuletesi ideje:
Allampolgarsaga:
Lakcime/szallashelye:

Egyeni vallalkozoi adatok

Nyilvantartasi szama: 50558120
Egyeni vallalkozoi tevekenyseg allapota: Mukodo
Nyilvantartasba torteno felvetel napja: 2016.05.18
Adoszam: 67655638-1-33
Statisztikai szamjel: 67655638-7111-231-13

Egveni vdllalkozoi tevekcnvseg szunetelese(i)

Vallalkozoi cimadatok

Szekhely adatai:

MAGYARORSZAG, 2100 GODOLLO, NAP UTCA 28.
Kezdd napja: 2016.05.18. Megsziintetes napja:

Tevekenysegek

Fotcvekenyseg adatai:

711105 - Epiteszcti inuszaki rajzolas
Kezdd napja: 2016.05.18. Megsziintetes napja:

Adoalany-nyilvantartasi Osztaly 2.
1397 Budapest, Pf.: 535.; Telefonszam: (1) 450-4000

Kerjuk, valaszleveleben sziveskedjen iktatoszamunkra bivatkozni es addszamat vagy adoazonosilo jelet feltuntetni!
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Tevekenyseg(ek) adatai:

1. 741003 - Belsdepiteszeti-tervezes, -tanacsadas
Kczddnapja: 2016.05.18. Megszuntetes napja:

2. 631104 - Adatfeldolgozasi szolgaltatas
Kezdd napja: 2016.05.18. Megszuntetes napja:

3.711101 - Epiteszeti tervezes
Kezdd napja: 2016.05.18. Megszuntetes napja:

4. 741001 - Divattervezes, formatervezes, grafika, kirakatrendezes
Kezdd napja: 2016.05.18. Megszuntetes napja:

5. 181303 - Nyomdai kiadvany tordelese, szerkesztese, tipografia
Kezdd napja: 2016.05.18. Megszuntetes napja:

6. 475908 - Egyeb butor, lakberendezesi targy kiskereskedelem
Kezdd napja: 2016.05.18. Megszuntetes napja:

7. 181301 - M.n.s.nyomdai eldkeszitd tevekenyseg
Kezdo napja: 2016.05.18. Megszuntetes napja:

Ezen hatosagi bizonyitvany kiadasara az egyeni vallalkozordl es az egyeni cegrol szdlo 2009, 
evi CXV. torveny (Evectv.) 3/A. § (1) bekezdese, valamint a 13. § (4) bekezdese alapjan kerult 
sor, figyelemmel az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szdlo 2016. evi CL. torveny (Akr.j 41. 
§ (1) bekezdesere, a 81. § (2) bekezdes a) pontjara, valamint a 94. § es 95. §~ara.

Budapest, 2020. augusztus 11.

Dr. Minya Mihaly 
penziigyor dandartabomok 

igazgato 
(a hataskbr gyakorloja)

Dr. Kozekyne Gaal Hajnalka 
osztalyvezetd 

(kiadmanyozo)

Keszult:
Kapjak:

2 peldanyban
CSONDES DANIEL (tarhely)
Irattar

Addalany-nyilvantart&si Osztaly 2.
1397 Budapest, Pf.: 535.; Telefonszam: (1) 450-4000

Kerjiik. valaszleveleben sziveskedjen iktatoszamunkra hivatkozni es adoszamat vagy adoazonosito jelei feltiintetni!
2
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Nemzeti Add- es Vamhivatal
Pest Megyei Add- ds Vamigazgatosaga 

Iktatoszam: 8144636146/2021 /NAV
Ugyintezd: Lebbenszki Oxana
Telefonszam: (53) 500-194
Ugyszam: 8088891449

ADOIGAZOLAS

A rendelkezesemre allo dokumentumok - nyilvantartasok, adoszanilak, bevallasok, bevallast potlo 
bevallasok, onellendrzesek, atvezetesi kerelmek, vegleges hatarozatok - alapjan igazolom, hogy 

CSONDES DANIEL 
67655638-1-33

2100 GODOLLO NAP UTCA 28.

adoalany, ezen igazolas kiadasanak napjan az adozas rendjerol szolo 2017. evi CL. torveny 260. § 
(1) bekezdes a)-g) pontja szerint koztartozasmentes adozonak mindsul.

Ezen igazolast az adoalany kerelmere adtam ki.

Adoazonosito jel:

Ez az igazolas nem szolgal bizonyitasi alapul a tartozas beszedesere iranyulo eljarasokban.

Ezen igazolas taitalmazza a Nemzeti Ado- es Vamhivatal nyilvantartasa szerint fennallo tartozas, 
ideiglenesen eredmenytelen vegrchajtassal erintett tartozas, az adok modjara behajtando 
koztartozas, a vegrehajtasra, vagy visszatarMsra atadott koztartozas megfizetesere vonatkozo 
adatokat.

BUDAPEST, 2021. november 16.

Dr. Minya Mihaly 
dandartabomok 

igazgato 
(hataskdr gyakorloja)

Hudecz Laszlo 
foosztalyvezetd-helyettes 

(kiadmanyozo)

Ellendrzesi azonosito: 8633167143145111283626134

Ogyfclszolgalati Osztaly 2.
1397 BUDAPEST Pf.535. Telcfonszam: (1)427-3200 Fax: (1) 427-3998

Kerjilk, vaiasz’cveleben szivcskedjdk iktatoszamunkra hivatkozni es adoazonosito szamat feltuntcmi!





if. KxXUUcC

Biralobizottsagi jegyzokonyv

A Jdzsefvarosi Nemzetisdgi Onkonndnyzatok helyisdg kialakitas tervezdse a Budapest VIII. 
keriilet Baross utca 59.1. 27. szdm alatti (hrsz.: 35232/A/27) emeleti helyisegekben, 

vdllalkozasi szerzddds kereteben” targyu beszerzdsi eljarasban
beerkezett ajanlatok elbirdldsdrdl

Keszult 2021. december 21. napjan 13.30-kor a Polgarmesteri Hivatal (1082 Bp., Baross u.
63-67.) I. 113-as helyisegdben.

Jelen vannak a Biraldbizottsag tagjai:
Barta Ferenc Vdrosepiteszeti Iroda vezeto
Tiszai ArpM Pdnziigyi Ogyosztdly vezeto
dr. Bojsza Krisztina Jogi Iroda vezeto

2021. november 29.12.00 ora ajdnlatteteli hatariddig 2 ajanlattevd tett ajdnlatot:

ajanlattevd neve aj&nlati dr
1. Csondes Daniel egyeni vallalkozd 
(szekhely: GddOlld, Nap u. 28., 
nyilvdntartdsi szama: 50558120)

3.200.000 Ft (0 Ft Afa)

2. Singer Design Kft. (szekhely: 1132 Bp., 
Radnoti Miklds u. 2. V. emelet, 
cegjegyzdksz&n: 01-09-875847)

3.090.000 Ft + Afa = 3.924.300 Ft,-

1 .ajanlattevd Csondes Ddniel egyeni vallalkozd ajdnlata:
A biraldbizottsag a pdlyazat formai ds tartalmi ellendrzesdt elvdgezte.

Az ajanlatteteli felhivds 22. e) pontja egyeni vdllalkozd esetdben vallalkozd igazolvany mdsolat 
csatolasat irta eld, azonban az egyeni vallalkozorol ds az egyeni cegrol sz616 2009. evi CXV. 
torvdny 38/D. §-a alapjdn az egydni vdllalkozoi igazolvanyok 2020. janudr 1-jen drvdnytelennd 
vdltak. A pdlyazd aNemzeti Add- 6s Vdmhivatal hatdsdgi bizonyitvdnydval igazolta, hogy az 
egyeni vallalkozok nyilvantartasdban szerepel.

Tevdkenysdgi kore kozott szerepel tobbek kozott:
epitdszeti muszaki rajzolds,
belsddpiteszeti-tervezes, tanacsadas, 
dpitdszeti tervezds

A Biraldbizottsag egybehangzdan megdllapitja, hogy az ajdnlat ervenyes.

2 .ajanlattevd Singer Design Kft. ajanlata:
A biraldbizottsag a palyazat formai es tartalmi ellendrzeset elvegezte.

Tevekenysegi kore kozott szerepel: epiteszmemoki tevekenysdg

A Biraldbizottsag egybehangzdan megallapitja, hogy az ajanlat ervdpyes.



Ajanlatkdrd az ajdnlatokat a legalacsonyabb dr elve szerint birdlja el.

A BMdbizottsag javaslata:

Tekintettel az ajanlattdteli felhivds tartahnara, valamint a benyujtott ajdnlatokban foglaltakra, 
javasolja a beszerzesi eljdrast ervenyesnek 6s eredmdnyesnek nyilvdnitani es a legalacsonyabb 
dsszegu ajdnlatot tevd Csondes Ddniel egyeni vallalkozo ajdnlattevdvel tortdno 
szerzoddskStest.

k. m. f.

Barta'Ferenc
birald bizottsdg tagja

Tiszai Arpad 
biralo bizottsag tagja

dr. Bojsza Krisztina 
bM6 bizottsdg tagja



Jr. tl.

TERVEZESI SZERZODES

amely letrejott a/az

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
szekhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
adoszam: 15735715-2-42
kepviseleteben: Piko Andras polgarmester
(tovabbiakban: Megrendeld), a

(tovabbiakban: Tervezo)

Csondes Daniel E.V. 
cim: 2100 Godollo, Nap utca 28.
adoszam: 67655638-1-33
cegjegyzekszam: 50558120
kepviseleteben: Csondes Daniel vallalkozo
szamlaszam: 11773092-00220631

(egyiittesen a tovabbiakban: Felek) kozott alulirott napon es feltetelek mellett:

Preambulum (Elozmenyek):
A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat a nemzetisegi onkormanyzatokkal 
kapcsolatos feladatainak teljesitese koreben - annak erdekeben, hogy a Jozsefvarosban megvalasztott 
nemzetisegi onkormanyzatok rendezett, kulturalt komyezetben tudjak az onkormanyzati feladataikat 
ellatni - a jelenlegi elhelyezesiik helyett uj ingatlanba torteno atkoltoztetesiikrol dontott. Ennek 
vegrehajtasa erdekeben a 1082 Budapest Baross u. 59.1.27. szam alatti (hrsz.:35232/A/27) talalhato 
emeleti - korabban ovoda funkcioju - helyisegcsoportra vonatkozoan “Jozsefvarosi Nemzetisegi 
Onkormanyzatok reszere iroda helyiseg kialakitas tervezese a Budapest VIII. keriilet Baross u. 
59.1.27.szam alatti (hrsz.:35232/A/27) emeleti helyisegekben” - feladathoz 2021. november 18. napjan 
nyilt palyazati felhivast tett kozze.
A mernoki tervezes koltsegeit az ajanlatkero sajat koltsegeibol finanszirozza.

A beszerzesi eljaras eredmenyekent Tervezo keriilt nyertes ajanlattevokent kihirdetesre 2022.01.17. 
napjan a Megrendeld Kepviselo-testiiletenek Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga .../2022 (1.17.) 
sz. dontese dltal, amelyre tekintettel a Felek — a szerzodes megvalosulasaval kapcsolatos jogaik, 
kotelezettsegeik rogzitese celjabol — a jelen tervezesi szerzodest (a tovabbiakban: „Szerz6des”) 
kotik meg.

1. Jelen szerzodes targya:
1.1. Megrendelo megrendeli, Tervezo elvallalja a beszerzesi eljaras ajanlatteteli felhivasaban es az 
ajanlatteteli dokumentacidban. valamint a Tervezo altal benyujtott ajanlataban, illetve jelen szerzodes 
egyeb mellekleteiben meghatarozottak szerint „J6zsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg 
kialakitas tervezese a Budapest VIII. keriilet Baross u. 59.1.27.szam alatti (hrsz.:35232/A/27) emeleti 
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helyisegekben" targyu alabbi tervezesi munkakat:
• Felmeresi tervkeszites a rendelkezesre allo tervek es helyszini, megrendeldi egyeztetesek 

alapjan,
• Vazlatterv keszites Megrendeldi jovahagyasra,
• Kiviteli terv keszites jovahagyott vazlatterv alapjan,
• Szukseg eseten szakhatosagi egyeztetesek,
• Parkolo merleg szamitas feliilvizsgalata,
• Epiteszet, belsoepiteszet, epiiletgepeszet, elektromos tervek erds es gyengearammal, 

koltsegvetes kiirasokkal, tervezoi koltsegbecslessel,
• Szukseg szerint tuzvedelmi tervezes.

1.2. A Tervezo. elvallalja az 1.1. pontban foglalt tervezesi munkak elvegzeset. A tervezes celja a 
Preambulumban rogzitett felujitas kivitelezesenek muszaki eldkeszitese. A kiviteli terveket olyan 
tartalommal kell elkesziteni, hogy az alkalmasak legyenek az epitesi beruhazas teljes koru 
megvalositasahoz, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti epitesi beruhazasra vonatkozd 
kbzbeszerzesi eljaras lefolytatasara.

2. Teljesitesi hataridd

2.1 Tervszallitasi hataridd: A szerzodeses hataridoket a jelen szerzodes 2. szamu melleklete a 
„Tervszalh'tasi es Szamlazasi utemterv" tartalmazza. A felek megallapitjak, hogy az (1) bekezdesben 
megjelolt dokumentacio oszthato szolgaltatasnak minosul, ennek alapjan reszteljesitesben allapodnak 
meg. A Tervezo eldteljesitesre is jogosult, ez esetben a Megrendelo a korabban elkeszitett terveket 
koteles atvenni.
2.2 A teljesitesi hataridd: a jelen szerzodes alairasat koveto 45 nap.

3. Tervezo reszletes feladatai:

3.1. A Tervezo altal szolgaltatandd dokumentacio peldanyszama:

.a) a koncepciotervek es az ahhoz kapcsolodo tervezoi koltsegbecslesek: 3 nyomtatott es
1 digitalis peldany a Megrendelo reszere (pdf [Acrobat Reader] formatumban).

b) vegleges dokumentacio (reszletes kiviteli tervek, valamint tervezoi arazott es arazatlan 
koltsegvetesek): 3 peldany papiralapu dokumentacio + 1 digitalis peldany (pdf formatum) 
Megrendelo reszere.

3.2. Amennyiben a Megrendelo a 3.1 pontban foglalt peldanyszamon felul vagy a modositassal 
egysegbe szerkesztett papiralapu dokumentacidt is igenyel, ugy azokat a Tervezo a Megrendelo altali 
kulon terites elleneben reszere rendelkezesre bocsatja. A tovabbi tervpeldanyok arardl Megrendelo es 
Tervezo kulon allapodnak meg. A Tervezo a tovabbi peldanyszamokat az igenybejelentestol szamitott 
5 munkanapon beliil koteles a Megrendelo reszere rendelkezesre bocsatani.

1 Teljesites modja

4.1. A teljesites modja: kezbesites a Megrendelo szekhelyen vagy postai uton, a teljesites 
veghataridejenek betartasaval. A Tervezo koteles atveteli elismervenyt (teljesitesigazolas) kesziteni a 
teljesiteshez.
4.2. A Tervezo teljesiteset a Megrendelo igazolja. Tervezo szamlajat az alairt teljesitesigazolas 
kezhezvetelet kdvetden allithatja ki.
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5. Tenezoi dij, reszteljesites, penziigyi iitemezes

5.1. A Tervezot megilletd tervezesi dij:
3.200.000 Ft+ 0 Ft Afa
azaz harommillio kettoszazezer forint + nulla forint Afa

Az altalanos forgalmi ado a teljesiteskor hatalyos AFA torveny rendelkezesei szerint keriil 
felszamitasra.

5.2. Reszteljesitesekhez, teljesiteshez kapcsolodd tervezesi dij fizetes penziigyi iitemezeset a 
jelen szerzddes 2. szamu melleklete a „Tervszallitasi es Szamlazasi iitemterv" tartalmazza.

6. Fizetesi feltetelek:

6.1. A penziigyi iitemezes szerinti szamlat a Megrendeld nevere es szekhelyenek cimere kell 
kiallitani.
A szamlaktildes cime; Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
Polgarmesteri Hivatak 1082 Budapest Baross u. 63-67.

6.2. A szamlakibocsatd minden esetben a Tervezd.

6.3. Megrendeld a Tervezd reszere eldleget nem fizet, fizetesi biztositekot nem ad, s egyeb 
szerzodest megerosito kotelezettseg nem terheli.

6.4 A szamla benyujtasanak feltetele a teljesitesigazolas. A szamla ellenerteke a teljesites- 
igazolasban elismert osszeg. Teljesites igazolasara Kiss Imre, a Jegyzoi Kabinet 
Ugyosztaly vezetoje jogosult

6.5. Tervezd szamlajat csak a Megrendeld altal megkiildott teljesitesigazolasanak kezhezvetele utan 
allithatja ki, es a szamlahoz mellekelnie kell annak kinyomtatott peldanyat.

6.6. A Tervezd a szamlajat — a hatalyos jogszabalyokban foglaltaknak megfelelden - a teljesitestol 
szamitott legkesbbb 15 naptari napon beliil kdteles kiallitani. A kiallitott szatnlan feltiintetett 
teljesitesi idopont meg kell, hogy egyezzen a teljesitesigazolason feltiintetett teljesitesi idoponttal.

6.7. A megfeleld tartalommal kiallitott szamla ellenerteke a szamla Megrendeld altali 
kezhezveteletol szamitott 30 napos fizetesi esedekesseggel, atutalassal keriil kiegyenlitesre a 
Tervezd szamlajaban megjelolt bankszamlara.

6.8. Megrendeld olyan szamlat fogad el, amely valamennyi, a szamlakra vonatkozd tnagyar 
jogszabalyi rendelkezesben rogzitett tartalmi kelleket tartalmaz, es amely alapjan beazonosithato a 
Tervezd azon szolgaltatasa (kotelezettsege), amellyel osszefuggesben a szamlat kiallitottak.

6.9. Amennyiben a Megrendeld reszerol a szamlak add es szamvitelbjogszabalyoknak vald 
megfelelosegevel kapcsolatban kifogas meriil fel, azt kdteles a szamla kezhezveteletol szamitott 15 
naptari napon beliil a Tervezdvel irasban kdzblni. Annak rendezeseig a Megrendeld jogosult a 
szamla kifizeteset fuggoben tartani vagy a Tervezd reszere a szamlat visszakiildeni.
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6.10. Tervezd szatnlaja azon a napon szamit penzugyileg teljesitettnek, amikor a Megrendeld 
fizetesi szamlajat a Tervezd szamlavezetb penzintezete a Tervezd szamlajanak osszegevel 
megterhelte.

6.11. Kesedelmes fizetes eseten a Tervezd a fizetesi esedekesseget koveto naptol a penziigyi 
teljesites napjaig a kesedelemmel erintett naptari felev elsd napjan iranyado jegybanki alapkamat 8 
szazalekponttal novelt dsszegenek megfelelo merteku kesedelmi kamat felszamitasara jogosult a 
Polgari Tbrvenykonyvrdl szold 2013. evi V. tbrvenyben (Ptk.) meghatarozott feltetelekkel.

6.12. A Megrendelovel szembeni barmilyen koveteles engedmenyezese (ide ertve annak 
faktoralasat is), illetve a Megrendelovel szembeni barmely kovetelesen zalogjog alapitasa csak 
Megrendeld elozetes irasos hozzajarulasaval lehetseges. A Megrendeld irasos jovahagyasa 
nelkiili engedmenyezessel (ideertve a faktoralast is), illetoleg zalogjog alapitassal a Tervezo 
szerzodesszegest kovet el Megrendelovel szemben, melynek alapjan a Tervezot karteritesi 
felelosseg terheli.

7. Adatszolgaltatas, egyiittmukodes az adatszolgaltatas so ran

7.1. A Megrendeld az 1.1. pontban foglalt tervezesi feladat elvegzesehez adatszolgaltataskent a 
Tervezdnek atadja a jelen szerzodes elvalaszthatatlan l.sz. mellekleteben felsoroltakat, a jelen 
szerzodes alairasaval egyidejuleg, melyek atvetelet a Tervezd alairasaval nyugtazza.

7.2. Amennyiben Tervezd reszerol olyan tovabbi adatszolgaltatas igenye merul fel, mely a terv 
elkeszitesehez a Megrendeld allaspontja alapjan is szukseges es jelen szerzodes megkotesekor meg 
nem ismert, ugy Megrendeld/ Tervezd ez iranyu felhivasanak kezhezveteletbl szamitott 5 
munkanapon belul koteles az adatokat szolgaltatni. Ha a kiegeszito adatszolgaltatashoz ennel 
hosszabb ido sziikseges, ugy a felek elterb hataridoben is megallapodhatnak, ideertve a jelen 
szerzodes 2. szamu mellekletebe foglalt teljesitesi hataridok ezzel osszefuggesben felmerulo, 
esetlegesen sziikseges modositasat is.

7.3. Megrendeld a Tervezd altal irasban, elektronikus uton kerdeseivel kapcsolatban 8 munkanapon 
belul koteles allast foglalni, es elektronikus uton valaszolni. Ha a valaszadasra ennel hosszabb ido 
szukseges, ugy a felek eltero hataridoben is megallapodhatnak, ideertve a jelen szerzodes 2. szamu 
mellekleteben („Tervszallitasi es Szamlazasi utemterv") foglalt teljesitesi hataridok ezzel 
osszefuggesben felmeriilo, esetlegesen szukseges modositasat is.

7.4. A szerzodes nem tartalmazza a kozigazgatasi szervek es az erintett velemenyezok altal esetlegesen 
eloirt allapotfeltard vizsgalatok, hatastanulmanyok, valamint az egyes funkciokhoz eldirt munkareszek 
kidolgozasanak kbltsegeit.

8. A jelen szerzodes teljesiUse soran kapcsolattartasra jogosult szemelyek

Megrendeld reszerol:
Barta Ferenc foepitesz
telefon: _ _
email: bartaf@iozsefvaros.hu

Tervezd reszerol:
Csbndes Daniel tervezd
telefon:
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email:

A kapcsolattartas adataiban bekovetkezo valtozasokat a felek haladektalanul kozolni 
kotelesek a masik fellel.

9. Tervezo kotelezettsegei

9.1. Tervezo koteles az elvallalt tervezesi munkat Megrendelo utasitasai szerint es a Preambulumban 
meghatarozott cel erdekeben, a jelen szerzodes teljesitesekor ervenyes epitestigyi jogszabalyok, es 
szakmai szabalyok, szabvanyok, kdtelezo muszaki-, illetve hatosagi eloirasok, orszagos 6s helyi ephesi 
szabalyzatok betartasa mellett teljesiteni. A teljesites erdekeben a Felek a szerzodesszeru teljesitessel 
kapcsolatban kolcsonos tajekoztatasi kotelezettseggel tartoznak egymasnak, az esetleges akadalyok, 
karok, elharitasa erdekeben egyuttmukodnek. A Tervezo utasitast csak a szerzodest alairo 
Megrendelotol es/vagy annak hivatalos inegbizottjatol fogadhat el.

9.2. Tervezo jogosult az 1/1. pontban meghatarozott tervezesi munkahoz alvallalkozd(ka)t igenybe 
venni, de az altala (altaluk) vegzett szolgaltatasokert ugy felel, mintha a munkat maga vegezte volna.

9.3. A Tervezo koteles reszt venni a terv szolgaltatasat kovetoen a terv egyeztetesi es jdvahagyasi 
folyamataban amennyiben azt a Megrendelo igenyli (lakossagi fdrumon, bizottsagi iileseken, a 
Kepviseld-testiileti iilesen).

10. Szerz6i jogi kikotesek

10.1. Megrendelo a rendelkezesi jogat kikoti, ezert a szerzodessel kapcsolatban a Tervezo altal 
rendelkezesre bocsatott, jogi oltalomban reszesitheto barmely szellemi alkotas tekinteteben azzal a 
tovabbiakban szabadon rendelkezik, az adott munkaresz ellenertekenek Tervezo fele tortend 
megfizeteset kovetoen.

10.2. Tervezo kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelo a szellemi alkotast nem csak sajat 
belso tevekenysegehez, illetve nem csak sajat uzemi tevekenysege koreben hasznalhatja fel, hanem 
nyilvanossagra hozhatja, harmadik szemellyel kozolheti, harmadik szemelynek at, illetoleg tovabb 
adhatja, a mu (mil reszlet), mint elozmeny terv az egymasra epiilo tervfazisokban szabadon 
felhasznalhato.

10.3. Tervezo kifejezetten kijelenti, hogy a szerzoi jogrol szolo 1999. evi LXXVI. torveny 9. § (6) 
bekezdese es V. fejezete alapjan a Megrendelo a szerzodes teljesitese soran keletkezett, szerzoi jogi 
vedelem ala esd valamennyi alkotassal kapcsolatban hatarozatlan idejii, korlatlan es kizardlagos 
felhasznalasi jogot szerez valamennyi atruhazhato szerzoi jog vonatkozasaban, tovabba a Tervezo 
kifejezett engedelyt ad arra, hogy Megrendelo a mii felhasznalasara harmadik szemelynek tovabbi 
engedelyt adj on.

10.4. Tervezo kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznalasi engedely kiteijed kiilondsen:
a) a mii atdolgozasara, es az atdolgozhatosag joganak harmadik szemelyre tortend 
atruhazhatosdgara (atdolgoztatas),
b) a mii tobbszorozesere, amely magaban foglalja a mii kep- vagy hangfelvetelen rogziteset, 
illetve szamitogeppel vagy elektronikus adathordozora vald masolasat is, valamint az elozoekben 
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglalo tobbszorozes joganak harmadik szemely reszere torteno 
atengedesere.
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10.5. Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy az atdolgozas, illetoleg atdolgoztatas joga magaban 
foglalja kiilonosen a mu (mil reszlet) barmilyen mddositasdt, megvaltoztatasat, at, illetve tovabb 
tervezeset, uj tervdokumentacioba vald beepites^t, beszerkeszteset, betervezeset.

10.6. Tervezd csak a Megrendeld eldzetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb a dokumentaciot 
barmely munkareszet harmadik felnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzodes alapjan nyujtott 
szolgaltatasrdl.

10.7. Szerzodo Felek kijelentik, hogy a szerzoi jogok ellenerteket— beleertve a felhasznalasi jogok 
dijat is - a tervezesi dij tartalmazza.

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

11. Tervezoi szerzbdesszeges kovetkezmenyei

11.1. Kesedelmes (resz)teljesites eseten Tervezd a kesedelem minden napjara a kesedelemmel erintett 
reszteljesites netto tervezoi dija alapjan szamftott napi 1 % kotbert koteles fizetni a Megrendelonek. Az 
egyes kesedelmes reszteljesitesek eseten szamitott kesedelmi kotber osszege kuldn-kuldn azonban nem 
lehet tobb, mint az adott reszteljesites netto tervezoi dijanak 20%-a.

11.2. Ha a Tervezd kesedelme az elso kotberterhes reszhataridd — kotberterhes reszhataridok 
(reszteljesitesek) hianyaban .- a teljesitesi hatarido — vonatkozasaban a 30 napot meghaladja, Ugy a 
Megrendeldt a szerzodestol kozos nyilatkozatban, egyiittesen gyakorolhatd elallasi jog illeti meg, es 
Megrendeld a netto szerzodeses ar 25%-nak megfelelo osszegu meghiusulasi kotbert kdvetelhet 
Tervezotol, Valamint a Megrendeld a szerzodesszegesre vonatkozd szabalyok szerint a megallapitott 
kotberen feliil karait es koltsegeit is ervenyesitheti. Meghiusulasi kotber eseten Megrendeld 
kesedelmi kotbert nem ervenyesithet, ez azonban nem erinti azt az esetet, amikor a Tervezd a 
szolgaltatas kesedelmere tekintettel a Megrendeld altal kituzott pothataridon beliil teljesit. 
Amennyiben a kesedelmi kotber mar korabban esedekesse valt, az azt kovetb meghiusulas eseten 
kiilon meghiusulasi kotber ervenyesitese nem kizart.

11.3. Amennyiben a Tervezd kesedelme az elso kotberterhes reszhataridbt kovetb barmely tovabbi 
kotberterhes reszhataridd vonatkozasaban a 15 napot meghaladja, ugy a Megrendeld a szerzodestol 
nyilatkozatban elallhat vagy azt azonnali hatallyal felmondhatja, s a szerzodesszegesre vonatkozo 
szabalyok szerint a megallapitott 11.1. es 11.2.) pontokban meghatarozott merteku, a Megrendeldt 
Megilleto kesedelmi, illetve meghiusulasi kotberen fellili karait es koltsegeit is kovetelheti.

11.4. A kesedelmes teljesites elfogadasatdl es a kesedelmi kotber megfizetesetol fuggetlenul a 
Megrendeld nem mond le az dt erre az esetre megilleto jogok ervenyesiteserbl.

11.5. Tervezd hibasan teljesit, ha az altala szolgaltatott tervek a teljesites idbpontjaban nem felelnek 
meg a szerzodesben vagy a jogszabalyban foglaltaknak (Ptk. 6:157. §). Hibas teljesites eseten a 
Megrendeld a hibajegyzek megkuldesevel egyidejuleg felszolitja a Tervezot a hibak kijavitasara, 
hianyossagok potlasara a kijavitas elvegzesehez sziikseges hatarido tiizesevel, amely nem lehet tobb 
mint 15 nap.
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11.6. A hibajegyzek alapjan kijavitott munkareszeket a Megrendeld tovabbi legfeljebb 15 napon beliil 
megvizsgalja es a 4.2. pontban leirt mddon dont a teljesites-igazolas kiadasarol.

11.7. A Ptk. 6:180. § (2) bekezdes ertelmeben, ha a teljesites olyan okbol valt lehetetlenne, amelyert 4 
Tervezo felelos, a Megrendeldt a teljesites elmaradasa miatt a netto szerzodeses ar 20%-nak 
megfeleld osszegu meghiusulasi kotber illeti meg.

11.8. Megrendeld a meghiusulasi kotber osszegen felul felmeriild karainak megteritesere is igenyt 
tarthat.

11.9. A Tervezo altal a teljesites jogos ok nelkiili megtagadasa (amely a teljesites statuszatol fuggoen 
elallasra vagy azonnali hatalyu felmondasra jogositja a Megrendeldt) es a Tervezo miatt 
bekovetkezett egyeb szerzodesszeges eseten a Megrendeld altal jogszeriien gyakorolt elallas, 
felmondas (meghiusulas) eseten a Megrendeldt szinten a netto szerzodeses ar 25%-nak megfeleld 
osszegu meghiusulasi kotber illeti meg.

11.10. A jelen pontban foglaltakkal osszhangban a Szerzodo Felek rogzitik, hogy a Tervezo a 
szerzodesszeges esetere kikotott kotber(ek) megfizetesen tul is koteles megteriteni a karterites 
altalanos szabalyai szerint mindazon karokat, amelyek a Tervezonek felrohato szerzodesszegesbol 
szarmaznak, igy kiilonosen azokat az igazolt karokat, amelyek a Megrendeldt a szerzodes 
meghiusulasa, a teljesites elmaradasa folytan erik.

11.11. Tervezo mentestil a szerzodesszegesert vald felelosseg alol, ha bizonyitja, hogy a 
szerzodesszegest ellenorzesi koren kiviil eso, a szerzodeskotes idopontjaban elore nem lathato 
koriilmeny okozta, es nem volt elvarhato, hogy a koriilmenyt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

11.12. Tervezo reszerol sulyos szerzodesszegesnek minosul kiilonosen, de nem kizarolagosan:

11.12.1. ha a Tervezo nem tesz eleget a titoktartasi kotelezettsegenek;
11.12.2. ha Tervezo fizeteskeptelenne valik, kenyszertorlesi, felszamolasi, vegelszamolasi eljaras 

indul vele szemben, felfuggeszti gazdasagi tevekenyseget, besziinteti kifizeteseit;
11.12.3. jogeros elmarasztalo hatarozatot hoznak a Tervezo szakmai tevekenyseget erinto 

szabalysertes vagy buncselekmeny miatt;
11.12.4. mas kozbeszerzesi eljarasban a Tervezo hamis adatokat kozolt vagy az eljaras 

nyerteskent szerzodeses kotelezettsegeinek nem tett eleget.

11.13. A kotber szamviteli bizonylata a terheld level. A Tervezo koteles minden kotberfizetesi 
kotelezettseget 30 napon beliil teljesiteni. A Megrendelonek — a vonatkozo jogszabalyi feltetelek 
teljesulese eseten —jogaban all kotberigenyet a Tervezonek jelen Szerzodes alapjan fizetendo dijazas 
kifizetesekor beszamitani.

12. Tervezo jotallasi, szavatossagi feleldssege

12.1 A Tervezo a hibas teljesitesert kellekszavatossaggal tartozik.

12.2. A Tervezo az esetleges tervezesi hibakert a Megrendelovel szemben akkor is felelos, ha a 
Megrendeld a terveket elfogadta. A Tervezo jotallasat, szavatossagat nem korlatozza es nem zarja ki 
az, hogy a feladat elvegzese soran, illetoleg a tervek atadasakor a Megrendeld nem tesz kifogast a 
Tervezo szerzodeses kotelezettsegeinek teljesitesevel kapcsolatban.
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12.3. A Tervezo 5 eves jdtallast vallal az altala jelen szerzodes alapjan elkeszitett tervmodositas 
vonatkozasaban.

13. Uzleti titokra vonatkozo rendelkezesek

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

13.2. A Szerzodo Felek magukra nezve kotelezonek tekintik, hogy az allamhaztartasrdl 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 
rendelkezesiikre bocsatott koltsegvetesi penzeszkozok szerzodesszeru felhasznalasat.

13.3. 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 finanszirozott beszerzeseket es az allamhaztartas alrendszereinek 
vagyonat erinto szerzodeseket a megrendeldnel, a megrendeld neveben vagy kepviseleteben eljard 
termeszetes szemelynel es jogi szemelynel, valamint azoknal a Szerzodo Feleknel, akik, illetve 
amelyek a szerzodes teljesiteseert feleldsek, tovabba a szerzodes teljesiteseben kozremukodo 
valamennyi gazdalkodd szervezetnel.

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

14. Egyeb rendelkezesek

14.1. A jelen Szerzodes mddosftasa, kiegeszitese kizardlag cegszeru alairas mellett, irasban tortenhet.

14.2. Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk., tovabba az ide vonatkozo egyeb 
jogszabalyok (epitesiigyi jogszabalyok, kulonosen az epitett komyezet • alakitasarol es vedelmerol 
szolo 1997. evi LXXVIII. torveny, az orszagos telepiilesrendezesi es epitesi kovetelmenyekrol szolo 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) eldirasa, illetve a telepulesfejlesztesi koncepcidrdl, az 
integralt telepulesfejlesztesi strategiarol es a telepiilesrendezesi eszkbzokrol, valamint egyes 
telepiilesrendezesi sajatos jogintezmenyekrol szolo 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet hatalyos 
eldirasai) az iranyaddak.

Felek kijelentik, hogy jelen Megallapodast kozosen ertelmeztek, megertettek, es mint akaratukkal 
mindenben megegyezot 4 (negy) peldanyban irtak ala.

A Megallapodas [9] szamozott lapbdl all, es 4 (negy) eredeti peldanyban keszult, amelybol szerzodo 
feleket 2-2 eredeti peldany illeti meg.

Jelen szerzodes az utoljara alaird szerzodo fel alairasanak napjaval lep hatalyba, rendelkezesei attol a 
naptdl fogva kotelezoen alkalmazanddk.

A szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi az 1. es 2. sz. melleklet.
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Mellekletek: 2 db

1. sz.: Adatszolgaltatas

a) muszaki lefras,

b) volt ovoda elrendezesi rajz,

c) I. emeleti alaprajz

d) fotok

e) Megrendelo altal lenyegesnek tartott tovabbi informaciok es 

fejlesztesi szandekok.

2. sz.: Tervszallitasi es szamlazasi utemterv

Kelt,...........................................

Megrendelo Tervezd
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Csondes Daniel EV.
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I. SZ. MELLEKLET

Megrendeld jelen szerzodes alairasaval egyidejuleg szolgaltatja az alabbi adatokat, iratokat, elozmeny- 
iratokat, dokumentaciokat:

a) Az atalakitasi koncepcio es funkcionalis leiras (muszaki leiras).
b) megszunt ovoda elrendezesi rajz
c) I. emeleti alaprajz
d) fotok a helyszinrol
e) Megrendeld altal lenyegesnek tartott tovabbi informaciok es fejlesztesi szandekok.

a)
Muszaki leiras

Jdzsefvarosi Nemzetisegi Onkormanyzatok helyiseg kialakitas tervezese 
- a Budapest VIII. kerulet Baross u. 59.1.27.

szam alatti (hrsz.:35232/A/27) emeleti helyisegekben - feladathoz

A megvalosulasi helyszin a tarsashazi lakeptilet I. emeleti, 193 m2 teriiletu, ket utcara es terre 
nezo egykor ovoda funkciot betolto onkormanyzati tulajdonu helyiseg egyuttese.

Az eldzetes elkepzeleseknek megfelelden alapvetoen het-nyolc ket-haromszemelyes iroda, 
egy adminisztracids iroda, egy kozossegi terulet, teakonyha, ferfi- noi-vendeg wc kialakitasa 
a cel. Az irodak lehatarolasa szerelt gipszkarton szerkezettel tervezett. Kiemelt feladat a 
padozatban levo viz es csatomarendszer csereje tekintettel a helyiseg alatti, kozelmultban 
felujitott Kormanyhivatali helyisegre.
A helyiseg eredeti futeset ket kemenyrol iizemelo kazan biztositotta radiatorokon keresztiil. A 
szeparalt irodas futeslehetosegeinek kialakitasa is a tervezes resze.

A tervezes soran megvaldsitando feladatok:

- Felmeresi terv keszites a rendelkezesre allo tervek es helyszini, megrendeldi egyeztetesek 
alapjan,

- Vazlatterv keszites Megrendeloi jovahagyasra,
- Kiviteli terv keszites jovahagyott vazlatterv alapjan,

Szukseg eseten szakhatosagi egyeztetesek,
Parkolo merleg szamitas felulvizsgalata,

- Epiteszet, belsdepiteszet, epuletgepeszet, elektromos tervek erds es gyengearammal, 
koltsegvetes kiirasokkal, tervezoi koltsegbecslessel, 
Szukseg szerint tuzvedelmi tervezes.

A tervezes soran a homlokzati elemek nem modosulnak, a nyilaszarok felujitasra, illetve 
cserere kerulnek.

A tervezes soran elvart szempontok:
Anyag es technologia valasztasban az egyszeru, gazdasagos es gyors kivitelezes a fo 
szempont.
A beepitendo anyagok konnyen beszerezhetok, olcsok es potolhatok legyenek, minimalis 
karbantartast igenyeljenek.
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c)
I. emeleti alaprajz
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d)

Budapest VIII. keriBet Baros u. 59.1.27. szam alatti (hrsz.35232/A/27) emeleti hefyisege
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e)

Megrendelo altal lenyegesnek tartott tovabbi informaciok es fejlesztesi szandekok.

Az epulet foldszintjen kormanyablak mukodik.
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