
Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefuáros onkormányzat Képviselo.testületének
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ELŐTERJEsZTÉs Ť ô r

aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság20l3. június 10-i üléséľe

Tárry: ,,Budapest, VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonát képező lakó- és üzemi épületek,
lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek gyorsszolgálati (f4 órás) hibaelhárítá-
są kaľbantartrásą felújítĺás avagy részleges felújításą valamint onkormányzati tulajdonú táľsashrázi albetétek
és hazi oľvosi ľendelők gyorsszolgálati hibaelhárítási feladatainak ellátásď, tárgyű közbeszerzési e|járás
ajánlattételi felhívásának elfogadása, valamint hozz,ź$źlru|ás aze|járás kezdeményezéséhez

Előterjeszto: dľ. Mészár Erika a|jegyző
Készítette legyzoiKabinet; Ész-rBR rft.
A napiľendet nyilvános ülésen kell ĺárgyalni.
A döntés elfogadĺásáh oz egy szeru szav azattobbség szükséges.
Melléklet: |, sz. aján|atteteli felhívás

2. sz. aián|attételi dokumentáció

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

Előzménv
,q,z ontormźłnyzata Budapest, VIII. keľütet Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonátképezo lakó- és üzemi
épületet lakások és egyéb funkciójú helyiségek, he|yiségcsopoľtot üres telkek gyorsszolgá|ari (24 őrás)
hibaelhárítĺísa, karbantartása, felújítĺsa vagy részleges felújításą valamint onkormányzati tulajdonú tĺársas-
hźzi a|betétek és házi orvosi rendelők gyoľsszolgálati hibaelhrárítási feladatainak ellátása tzrgyźtban vállalko-
zÁsiszerzĺódéstkötött azEpkarZrt-ve|. Aszerzodés hattrozottidotartamú" 20l3. június 30.ánmegsziinik.

A jövőbeni feladatellátás érdekében aKépviselő-testület 75/f0I3. ([I.06.) szźlműhatározatának 1. pontjában
az a|ábbiak szerint döntött:

,,1.) A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a ,,Budapest, VIII. kerĹilet Józsefváľosi onkormányzat tu-
lajdonát képező lakó _ üzemi épületek, hiáziorvosi ľendelők, lakások, helyiségek, üres te|kek körét
érintő közvetlen balesetveszé|y-elhźtitási, gyorsszo|gá|ati hibaelhráĺítĺísi, karbantaľtiási és felújítási
feladatainak e||źtźsď, tźtrgyttközbeszerzési eljánás lebonyolításálhoz a20I3. évi költségvetésben fen-
ti tevékenységhez ľendelt kiadĺásokon túlmenően, f014. évre f48.760 e Ft és 20l5. év első felének
vonatkozásában további 124380 e Ft összegľe kötelezettséget vállal, a lakóhrázmiĺködtetési bevéte-
lek teľhére.''

Mindezek a|apjánközbeszprzési eljáľás lefolytatása szükséges aközbeszerzésekről szől.ő 2011. évi CVIII.
töľvény 12l. $ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak a|apjan.

A Kisfalu Kft.. az Ész-Ker Kft'-vel k<jzösen összeállította tfugyi e|jźLrź|s ajánlattételi felhívásának és az aján-
lattételi dokumentációjának tervezetét, melyet vé|eményezés céljából továbbított aBirá|őbizottság felé 2013.
május l5-én.

ABírźiőbizottság tagjai írásban észrevételeket tettek, valamint a Kisfalu Kft. is javasolt további kiegészíté-
seket, módosításokat. Mindezek a|apjtn azBsz-Ker Kft. a Kisfalu Kft-vel ismételten összeállított aközbe-
szerzési dokumentumokaĹ melv aBiráiőbizoÍtsás észrevételei is iátvezetésre kerültek.



A dokumentumok ismételten, elektronikus úton továbbítasra kerültek aBirźtliőbizottság felé 2013. május 31-
én' további észrevétel nem érkezett.

Az előterjesztés I. szúmíl mellékletét képezi tárryi közbeszerzési ügyben az aján|attételi felhívás, mely sze-
rint a közbeszerzés teljes mennyisége azalábbiak:

Kĺilső- (tetőkön, homlokzatokon) és a belső- épületszerkezeteken végzendo hibaelháľítrási, karbantaľtĺĺsi,
felújítĺási (építőmesteri, szakipari, tetőfedő-bádogos, kőmiĺves, burkoló, épületasztalos' épületlakatos, egyéb
asztalos és lakatos) munkák.
Épületgépeszeti rendszerek és beľendezések víz-csatomą elektromos hźt|őzat, gáz, központi hőenergią el-
osztó és fütő rendszerek, berendezések hibaelhźLÍítźlsą kaľbantaľtásą fehijítása.
Épületvillamossági erősáramú és gyengeáramú rendszerek és beľendezések hibaelhĺáľítasa, kaľbantaľtásą
felújítása.
Hibaelhrárítĺás: víz-csatoma csőrepedés elhárítás, áramkimaradás elháľítĺása.
Hibaelháľítás: tetobeázás megszüntetésére tetőfedĺí szakipaľi munką közvetlen élet és balesetveszély elhárí-
tás pl: homlokzati vakolat veszélýelenítése.
Hibaelharítas átlagosan 200 db hibabej elentés/lró.
Kaľbantaľtrás átlagosan l00 db kaľbantartási cím/hó.
Felújítás átlagosan 1 db cím/hó.
Az épiiletek jellemzĺĺen 1-4 szintesek, belső udvarľal rendelkeznek zártsoros beépítéssel, magastetős szerke-
zettel és a századfordulón épültek.

Men nyiségi adatok az e|jár ás megindításá nak időpontj ába n :

- 100 % önkormányzati tulajdonú lakóépületek sziĺma: 175 db, melybőlműemlék 5 db
- üzemi épületek szĺma: 8 db
- L00% önkoľmányzati tulajdonú épületekben lévő albetétek szźtmaösszesen: 3320 db
- a826 db taľsashazban levő önkormźnyzati tulajdonú albetétek száma:3574 db
- önkoľmányzati tulajdonú albetétek (lakás és helyiség) számaösszesen: 6894 db.
- üres, keze|t telkek szźtma:2f db
- házi oľvosi rendelők száma: 8 db

] diszpécser központ biztosítasą a diszpécser központba érkezo bejelentések digiüílis rögzítése és elekt-
ľonikus adathordozón töľténő źúadása a feladat részét képezi

- a diszpécser kĺizpont hivőszámźú az ajźn|atkérő biztositja
- az önkormányzat szükség szerint térítésmentesen telephelyet biztosít

BecsüIt éľték áfa né|kül: nettó375.429.000'- FĹ

Az aján|atok éľtékelés: az összességében legelőnyĺisebb ajánlat elve, melynek alapjĺán a részszempontok az
alábbiak:

Részszempont I Súlyszán

l. ľezsióľadíj hibaelhárításra1-I7 őráig | 10

2. rezsiőradíj hibaelháľításľa l 7 óra után (és 7 őra e|ott), valamint
szabad- ünnepnapokon

J

3. ľezsióradíj karbantaľĺĺsrą felújítĺásľa a TERC GOLD pľogľam által |,'
elszámolt normatételekhez

7
4. hibaelháľíĺási kiszállási díj (nettó Ft/alkalom)

2



S.karbanÍartźlsrą felújíĺásra a progľam téte|hezrendelt anyagźma l 10
adott kedvezmény (%)

6. hibaelháríĺási munka megkezdésének ideje a helyszínen (a bejelen- | 10
téstől sámítva percben megadva)

7. Késedelmi kötbér mértéke a hibajavítrás megkezdésére vonatkozó | 5
késedelem esetén (Ft/óra)

Az előterjesztés 2. szdmú mellékletét képezi az aján|attételi dokumentáció.

A Képviselő.testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatźłtó| sző|ô f5/20|3 (v.27.) önkormányza-
ti rendelet 4. melléklet 1.l. pont 1.1.3. alpontja szęľint a Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság dönt köz-
beszerzési ügyekben az e|jźrás megindításáról, eredmény megállapítrásáról, beszerzési ügyekben az ered-
mény megállapítasáról.

Mindezeka|apjánkéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozztijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága ,,Budapest, VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat tulaj-
donát képező lakó- és iizemi épiiletek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, ĺiľes telkek
gyoľsszolgá|ati (24 órrás) hibaelhźntása, karbantaľtásą fehijítása vagy részleges felújításą valamint Önkor-
mányzaÍi tulajdonú társashrázi albetétek és hźai oľvosi rendelők gyoľsszolgálati hibaelhráľítĺási feladatainak
ellátásď' tź,Ígqközbeszerzési eljárásban úry dönt, hogy

1. a kĺjzbeszerzések'rő| szó|ő f0|1. évi CVffi. töľvény 121. $ (l) bekezdés b) pontjában foglalt, nemzeti
eljárĺísrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljĺáľást folytat le.

f. elfogadja az e|őtĄesztés 1. számri mellékletét képezo ajźln|attéte|i felhívást és a f. szźmű mellékletét
kép ezo aj źn|attéte|i dokumentác iót.

3. ahatźlrozat szerinti közbeszerzési eljĺárást megindítja és az aján|attételi felhívást megje|enteti.

Felelos: polgáľmesteľ
Hatáľidĺj: 2013. június 10.

A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység JegyzőiKabinet, Ész-rBR rľt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén aze|óterjesztés előkészítőjénekjavaslataakőzzététel módjá-
ra: honlapon

Budapest, 2013. junius 07. ł ilĺl
/- /Tť,M,*Đ
dr. Mészar Erika ,/

a|jegyző 
/

201jJÚN 07 /
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KoZBEszERZÉ SI Énrp s ÍľŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

l. 5.. "^J,ú:w

ELJÁRÁsT MEGINuÍľó FELHÍvÁS

A Kbt. 121. s (1) bekezdés b) pontja szerĺnti eljárás

X Épftési beľuházás

! Áľubeszerzés
! Szolgáltatásmegľendelés
D Építési koncesszió
! Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRo

I.1) NÉĺ cÍľĺ És x,łpcsor,,ł,ľľ'ą,nľÁsr ľoNT(oK)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszéđre és a dinamikus beszeľzési ľendszeľľe
vonatkozók is) a következłj cimen szeľezhetők be:

! A fent említett kapcsolattartási pon(ok)
X pgyeu (nl*e ki az A'II mellékletet)

Hivatalos ncv: Józsefuárosi onkormányzat

Postai cÍm:
Baľoss u. 63-67.
Város/I(özség: Budapest Postai

iľányítószám:
1082

oľszág: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Cimzett: dľ. Bal|a Katalin

Telefon: +36-14592123

E-mail : ballakata@j ozsefu aro s. hu Fax *36-1-313-66-96

rnteľnetcím (ek) (ado tt es etb Ą
Az aján|atkér(5 általános cime (U RL) :

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szeľeżrető be:
A fent említett kapcsolattaľüási pon(ok)



I.2.) Äz łĺÁľlĺrxÉnŐ rÍpusĺ

Központi szintii ! Közszo|gá|tató !
Regionális/ľrelyi szintiĺ x Tĺímogatott szervezet [Kbt' 6. $ (1) bekezdes g) pont]

Közjogi szervezet D Egyéb !

Azajétn|atokatvagy részvételi jelentkezéseket a követkęző címľe kell benýjtani:
! ĺ' ĺent említett kapcsolattaľtási pont(ok)

ki ąz A.III

I.3.) Fĺĺ rnvÉKENYsÉG

I.3. 1 ) xr,łsszlKus AJÁNLATIGRőK

I. 4.) Beszerzés más aján|atkérők nevében

Azaján|atkér(|másajánlatkérőknevében végziabeszerzést: ligen Ęlnem
vĺźląsz esetén, ezelĺľe az aiánlatkérőIcre vonatkozóan további informlźciókąt ąz A' melléHetben adhat

Ęl ÁltaHnos közszolgáltatások

! Honvédelem

! Kozľend és biaonság

f] Kornyezetvédelem

! Gazdasági és pénziigyek

! Egészségügy

! Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

! Szociális védelem

! Szabadidő, kultura és vallás

I.3.2) KözszoLGÁLTATl AJÁNLATKÉRóK

] cto- és hőenergia termelése, szźi|itása és
elosztása

! villamos energia

! ľolagaz és kőolaj feltiĺľása és kitermelése

f] szen és más szilrárd fi)ze|íőanyagok feltárása és
kiteľmelése

]vĺz
! Postai szolgáltaĺísok

! Vasúti szolgáltatĺĺsok

! vaľosi vasúti, villamos., tľolibusz- és autóbusz
szolgáltatások

! Kikötć'i tevékenységek

! Repülőtéri tevékenységek

! Egyéb (nevezze meg):



II. SZAKASZz A$ZERZőDÉs ľÁncya'

II.1) MEGHAľÁnozÁs

Ir.1.1) A szeľződéshez ľendelt elnevezés:

Y álla|kozási szerzőđés
Budapcst, VIII. keľület Józsefuiĺľosi onkoľmányzat tulajdonát képezó lakó- és üzenri épületek,
lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek gyorsszolgá|ati Q4 őrás)
hibaelhárítása, karbantartása, felújítása vagy rész|eges felújítása, valamint onkormźnyzati
tulajdonú táľsasházi albetétek éshazi orvosi rendelők gyorsszolgálati hibaelharítási feladatainak
ellátása

I|.|.2) A szeľződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriőt vđlassza _ építési beruhózds, órubeszerzés vagł szolgóItatós megrendelés _, amelyik
leginĺaźbb megfelel a szerződés vqg) a közbeszerzés(ek) tdrgának)

ĘÉpítési beľuházás !Árubeszerzés f]Szo|gáltatás megľendelés

Kivitelezés X
Tervezés és kivitelezés f
Kivitelezés, bármilyen f
eszköz'ze|, módon, az ajźn|atkér ő
á|ta|meghatáĺozott
követelményeknek megfelelően

!Építésĺ koncesszió

Adásvétel f
Lizing f
Béľlet f
Részletvétel f
Ezek kombinációja f

Szolgáltatási kategória szttma:

(az I _27. szolgĺźltatási kategóriókaĺ
Iásd a Kbt 3. és 4. mellékletében)

!Szotgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

B u d a p est J ózsefu á ros i Ö n ko r mánY zat kt:zigazgatás i te rÜ | ete

NUTs-kód HU-10l NUTs-kód

NUTs-kód NUTS-kód

II.1.3) Közbeszerzésľe, keretmegál|apodásra és dinamikus beszerzési ľendszeľľe (DBR) vonatkozó
infoľmácĺĺĺk

X ĺ ľliraetm ény közbeszerzés megvalósításĺáľa irĺĺnyul

! e ľliľdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

! ĺ. hirdetmény dinamikus beszeľzési ľendszer (DBR) |étľehoztsáraiľányul

II.1.4) Keretmegá||apodásľa vonatkozó infoľmáciĺĺk (adott esetben)

lKeretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetbĄ maximá|is létszáma

lKeretmegállapodás egy ajián|attevővel



A keľetmegá|lapodás időtaľtama:

Időtaľtam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A kiizbeszerzéseknek a keľetmegá||apodás teljes időtaľtamára vonatkozó becsiilt iisszértéket (csak szdmokkal)

Becsült értékáfanélktil: Pénznem:

VAGY:

között Pénzrem:

A keretmegállapodás alapjan megkötendő szerződések éľtéke és gyakorisága (ha ismert):

u. 1.5) A szerződés meghatározásaĺtárgy a

Y áI|a|kozási szerződés
Budapest, V[I. kerület Józsefulĺľosi onkormźnyzat fulajdonát képező lakó- és ilzemi épiiletek,
lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, iires telkek gyoľSszolga|ati Q4 őrás)
hibaelháľítása, karbantartása, felújítása vagy Íészleges felújítása, va|amint onkormźnyzati
tulajdonú tarsashání albetétek éshazi orvosi rendelők gyorsszolgálati hibaethaľítási feladatainak
e|látása

II.1.ó) Köztis Közbeszerzési Szójegyzék (cPĐ

Fő szőjegyzék Kiegészítő szőjegyzék (adott es etben)

Fő táľgy 45000000-7

Továbbĺ táľgy(ak)

45300000-0
45453000-7
45454100-5

45350000-5

II.1.7) Részekľe ttiľténő ajánlattétel (a részelcre vonatkozó részletes informóciók megadasóhoz a B' melléklet
sziikség szerint több példóľryban is hasznólható)
! igen Ęnem
(Igen vólasz esetén) Az aján|atokbenyujthatók (cs ak egłet j elölj on be):

legy része legy vagy több résae f]valamennyi résae

II. 1.8.) Y á|tozatokra (alteľnatív ajánlatok) vonatkozó infoľmáció k

E|fogadhatók változatok (alteľnatív ajántatok) ligen tnem

ÍI. 2) SznwzőnÉs sznnrľľr MENNYIsÉG

II.2.1) Te|jes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleérne)



A Budapest VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkoľmrínyzat tulajdonátképező lakó- és tizemi éptiletek'
lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsopoľtok, üres telkek gyoľsszolgá|ati (24 őrás)
közvetlen balesetveszély és hibaelhárítási, kaľbantaľtási, felújÍtasi vagy rész|eges felújítási,
valamint onkormányzati tulajđonú táľsashízi albetétek éshazi oľvosi rendelők gyoľsszolgálati
hibaelharítási feladatainak ellátása.
Ktílső- (tetókön, homlokzatokon) és a belsó- éptiletszetkezeteken végzendő h]bae|hárítási,
katbaltzrtasi, felÚítási (építómesteľi, sza|<lpan, tetőfedő-báđogos, kőtnűves, butkoló, épiileasztalos,
épiiletlakatos, egyéb asztalos és lakatos) munkák.
Éptiletgépészed. ľendszetek és beľendezések víz-csatorna, elektĺomos há|őzat, gáz, kőzpoĺĺ
hőeĺetg1a, elosztó és ffitő ĺendszetek, berendezések hibaelháĺitása,|<atbantattása, ťe\űjítasa.

Épiiletvillamossági etősanmű és gyeĺgeáramű rendszetek és beľendezések hlbaelhárítasa,
karbaĺtanása,f eLiljítasa.

ÍŁbae|háĺtás: víz-csatoma csőrepedés e77lárítás, áran]<lĺrra:.adás elhántasa.
ÍŁbze|bántás: tetőbeázás megsztintetésére tetőfedő sza|ĺpai munka, közvetlen élet és balesetveszély
elhántásplhomlokzaĺvako|atveszélytelenítése.
H1baelháńtásáďagosanz0Odbhibabe jelentés/hő.
Katbantafizs átlagosan 1 00 db katbantattasí cím /hő.
Felujítás átlagosan 1 db cim/hő.

Az épületek jellemzőeÍL I - 4 szintesek, belső udvaľľal rendelkeznęk zártsoros beépítéssel,
magastetősszerkezette|ésaszápadfordulónépültek.

Mennviséei adatok az eliáľás meeĺndításának időpontiában:

- 100 % ĺjnkoľmányzatit|iajđonú lakóépületek szźlma:175 db, melyből műemlék 5 db

- ĺizemi épületek száma: 8 db

- |00% önkoľmányzati fulajdoili éptiletekben lévő albetétek számaösszesen: 3320 db

- a 826 db tźrsasházbaĺ levő önkormźnyzati tulajdonú albetétek szźmla: 3574 db

- önkormźnyzati tulajdonú albetétek (lakás és helyiség) szźmla összesen: 6894 db.

' Ĺiľes, keze|ttelkek száma:22 db

i házi orvosi rendelők száma: 8 db

- diszpécser központ biztositása, a diszpécser köZpontba étkező bejelentések digitális
, rogzitése és elektronikus adathorđozón töľténő éttadásaa feladat részétképezí
- a diszpécser kĺizpont hívószĺímát az ajánlatkérő bizosítja

az önkoľm źnyzat szfüség szeľint téľítésmentesen telephelyet biztosít

(adott esetben, csak szómokkal) Becsült értékźfanélkiil: nettő 375.429.000,- Pénnem: HUF

VAGY: és között Pénzrem:

Il.2.2) Vételi jogra (opcióľa) vonatkoző információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): ! igen filnem



(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározćsa:

(ha ismert) A vételijog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: 

- 

vag napban: (a szerződés megkotésétől szómítva)

II.3) A szERzŐDÉs IDŐTARTAMÁ vÁGY A BEFEJEzÉs HATÁRIDEJE

A (tervezett) időtartam hónapban: .vagł napban: 

- 

(a szerződés megkótésétőI számína)

VAGY:

Kezdés 2013/0810l (ev/hó/nap)

Befejezés 2015ĺ06 ĺ30 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜcyl És nĺusz.ł,Kl INF.oRMÁclóx
III. 1) A sznnzŐuÉssEl KAPcsor,n'ros ľnr,rÉrBr,Bx

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó ĺnformációk (adott es etben)

A szęrződés meghosszabbítható: ! igen X nem

A lehetséges meghosszabbítĺĺsok száma (ha ismert): vctg/: 

- 

és 

- 

között

(ha ismert) Az árabeszerzésre vary a szo|gźitatás megrendelésre irányuló meghosszabb ithaÍó szerződések esetében

a további szerződések tervezeĺt ütemezése:

hónapban: 

- 

vag napban: (a szerződés megkótésétől szdmína)

m. 1 . 1 ) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

A Késedelmi kötbér mértéke éľtékelési részszempontot képez.

12 hőnap kdtelező j ótállás

Meghiúsulási kötbér: 80.000.000.- Ft

III.1.2) Fő finanszirozási és fizetési feltételek és/vary hĺvatkozás a vonatkozó jogszabályi
ľendelkezésekre: (adott esetbĐ

A nyeľtes aján|attevő _ a fe|t$itások kivételével - teljesítés igazo|ás a|apján havonta I szám|át
nyujthat be a gyoľsszolgálat keretében e|végzett munkíkĺól és I szźtm|át a kaľbantaľtási
munkákról, melyet ajźnlatkérő áfutalással egyenlít ki a Kbt. 130.$ (3)-(4) bekezdése és a
306/20|1 (xII.23.) Kormrányľendelet 14.$-a szerint. A havi teljesítés igazolrés kĺitelező
mellékletét képezi az e|végzett munkákľól késztilt havi ĺisszesítő táb|źzat elektronikus
ađathordozőn źúadva az ajźn|atkérő vagy a nevében e|jźrő vagyonkezelő rész&e.(Az
elszámolásban kiilön kell szeľepeltetni a gyoľsszolgálati közvetlen balesetveszély és
hibaelhĺĺľíüĺsi, a karbantaľtási, felújítási vagy részleges felújítási munkíkat épületenkénti
bontásban.)



Az Ajáriatkérő a felújítasi munkak esetében a nyeľtes aján|attevő źita| vźĺ||a|t adott munkara
vonatkozó kötelezettségek maľadéktďan, teljesítési igazolással igazolt szerződésszenĺ teljesítését
követően teljesíti az e||enszolgáltatás összegét a nyeľtes ajźnlattevő által kibocsátott szám|ák
alapjźn a Kbt. 130.$ (3)-(4)bekezdése és a 30612011 (xII.23.) Kormányrendelet l4.$-a szerint.

- 60 napos ha|asztottÍizetés

Az Ajánlatkérő a teljesítést kcivető 15 napon belül állítja W, ü előre meghatáľozott foľmátumú
teljesítésigazolásokat. A teljesítésígazolások a szźlmla eIvá|aszthatatlan részei.

Azelszźtĺrlolás és kifrzetés péluneme: HUF.

Alvállalkozó bevonása esetén aťlzetési feltételekľe a306120|1' (XII.23.) Koľm. ľendelet 14.$-a
azirányađő.

Iľanyadó j o gszabályok:

Kbt. 130.$ (1)' (3)' (5)-(6) bekezdés

az adőzźs ľendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény 36lA.$

Az á||amhaztaľtásról szőIő 20t1. évi CXCV. Törvény
36812071 (xII.31.) Koľm. ľendelet azá|Ianháztaľtási törvény végrehajtásáról

306/20| l . (XII.23.) Kormányľendelet

A felújítási munkak egy része a 2OO7. évi CXXVľ. Áp.ą. ttĺrvény I42, g a|apján a fordított
adőzáshatá|yaalátartoznak' a felújítási munkák egy része építési engedély köteles.

III.1.3) A kiizös aján|atot tevő nyeľtesek áItal |étľehozandó gazdasági táľsaság, i||etve jogi szemé|yz (adott
esetben)

Ajar;Jlatkérő nem teszi lehetővé projekttĺĺrsaság létreho zásź.l-.

III.1.4) Egyéb kĺiltinleges fe|tétetek (adott esetben) ! igen Xnem
(Igen vdlasz esetén) A kiilönleges feltételek megfiatćrozása:.

ilI.2) RÉszvÉľrr,r rnr,ľÉľnlnx

III.2.!) Az ajánlattevő/ľészvételľe jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizárő okok), ideéľtve a
szakmai és cégnyilvántartásokba tiiľténő bejegyzésľe vonatkozó előíľásokat is (adott esetben)

AzajćnLatkérő á|tale|tjÍrtkizáľó okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljarásban nem lehet ajźn|attevő, a|váIla|koző, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolźtsźlban olyan gazdaságí szereplő, aki a Kbt. 56. $ (1) bekezdés, valamint a Kbt. 57. $ (1)
bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizarő okok hatá|ya aIátartozik. Az e|járásban nem lehet
aján|attevil, akj a Kbt. 56. $ (2) bekezdésben foglalt klzarő ok hatalya a|att á||.

Az ajźnlattevőnek a 31012011. (XII. 23.) Korm. ľendelet 12. $-a szerint nyilatkozatot kell
itania. hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizarő okok hatál valamint a Kbt. 56.



$ (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 2. $ i) pont ib) alpontja és a 4. $ /J pont fc) a|pontjábarl
foglaltak szeľint kell igazolnia.

Az a|vźi|alkozó és adott esetben az a|kalmasság igazolásában ľészt vevő mźs szewezet
vonatkozásában az aján|attevő a3|0120| l. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. $-a a|apjáĺ a Kbt. 58. $
(3) bekezdése szerinti nyilatkozatot kdteles benyújtani a Kbt. 56. $ (1) bekezdésében foglalt
k'lzán ő okok hiányáró l.

Azajánlattevő vá|asztásaszennt saját nyilatkozatot nyujt be arľól, hogy nem vesz igénybe a Kbt.
57. $ (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizarő okok hatálya alá eső alválla|kozőt,
valamint az á|ta|a alkalmasságźnak igazolásźtra igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt.
57. $ (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizarő okok hatálya aIá, vagy az eljarásban
megjelölt a|vźi|a|kozó nyilatkozatźń - a meg nem jelölt a|vźilal'kozók tekintetében benyújtott
ajźn|attevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolásźra igénybe vett más
szervezet nyilatkozatát nyíJtja be aĺról, hogy a szeĺvezet nem tartozik a Kbt. 57. $ (1)
bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizárő okok hatálya alá.

A kizarő okok igazolási módjanál irányadó továbbá a Közbeszerzési Hatóság á|tal 20|2. május
23-án, aKózbeszeľzési Értesítő 20|2. évi 58. szźrnábankozzétett Útmutatója aki)zbeszerzési
eljáľás soľán benyújtandó, kizárő okokkal kapcsolatos igazolásokľól, nyilatkozatokľól,
nyilvántartásokľól és adatokĺól a Magyarországon letelepedett gazdasźryi szereplők
vonatkozásában.

Ąánlatkérő felhívja az Ajźn|attevők figyelmétana, hogy a nyilatkozatok kelte nem lehet
korábbi, mint ajelen felhívás közzététe|ének időpontja.

ÍII.2.2) Gazdasági és pénzĺigyĺ alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

P/1. A Kbt. 55. $ (l) bekezdésének d) pontja és a
3|0l20|t. CXII.23.) Koľm. ľendelet 14.$ (1)
bekezdés b) pontja a|apjźn a felhívás fe|adását
mege|oző kettó lezárt tizleti évľe vonatkoző, saját
vagy jogelődje szrĺmviteli jogszabályok szerinti
beszámolőját egyszeľĺĺ másolatban (ha az
ajźn|attevő letelepedése szerinti ország joga
előíľja kiĺzzétételét). Amennyiben az ajĺínlattevő
letelepedése szeľinti ország joga nem írja elő a
beszámoló kozzététe|ét, úgy nyilatkozat
benyújtása sziikséges a vonatkozó
minimumkövetelmények tekintetében.
Amennyiben fenti beszámoló a céginfoľmációs
szo|gźiat honlapjan megismeľheto, a beszámoló
adatait az aján|atkérő ellenőrzi, a céginfoľmációs
szolgéůat honlapjĺán megtalálható beszĺĺmoló
csatolása az ajttnlatban nem szfüséges.

Ha az aján|attevő az alkalmassági feltételben
előírt iratta| (beszámolóval) azért nem
rendelkezik az aián|atkérő á|tal e|őírt telies

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/ 1 . Alkalm at|aĺ az Aj ĺĺnlattevő,
- ha a felhívás fe|adásźÍ mege|oző ketto
|ezárt iz|eti évben a mérleg szerinti
eredménye egynél többsztir volt negatív.



időszakbano meľt az ĺdoszak kezdete utlín kezdte
meg miiködését, az a|ka|masságát a kozbeszęrzés
targyábő| (gyorsszolgálati hibajavítás,
katbarÍartźts felújítás) szźlrmazô árbevételľől
szóló nyilatkozattal jogosult igazo|ni. Az
ajźnlatkérő köteles az ajén|attevó péĺuiigyi és
gazdasági alkalmasságát megźilapítani, ha
mfü ödésének idej e alatt a kozbeszetzés tĺáľgyából
(gyorsszolgálati hibajavítás, karbantaľtás
felújítás) száĺmaző - á|ta|ános foľgalmi adó
nélkül számítotĹ - árbevétele eléri vagy
meghaladja a 200.000.000 Ft-ot. (31012011. CXII.
23.) Koľm. Rendelet 14.$ (2) bekezdés)

P/2. az Ajánlattevő valamennyi szám]avezető
pénzngyl intézményének mflatkozatat,
frzetőképességének męítéléséhez Lz atábbi
tzttatommal - attólf)gően, hoy aąa1ánlaĺteuő nikorjöłt
létre, illetue rzikor keýn rzeg teuéken1lséýt, amenn1liben

e7ek a7 adatok rendelkeąésre ĺźllnak
. Ż számla (szánLák) megnýtasának

időpontja;

o számlaszám(ok) felttintetése;

. atÍa vonatkozó inforcláciőt, hogy a

szám7án, illetve szám]Ákoĺ Lz eLjáttást

megindító felhívás feladásának iđőpoĺgátőI
visszafelé számitott 365 ĺapban volt-e 15

napot meghalađő időtatamű' sorban álló
téte|, h^ volt, akkot báĺy a|kaLommal?

o n,ń]atkozatot aĺľőI, hogy a számlanrlajdonos

a frzetési kötelezettségeinek a vŁsgáIt
időszakbaĺ hatáiđőben, pontosan eleget

tett-e

(Iftt. 55. $ (1) bekezdés d) pont és a 310/2011'.

6II.23.) Korm. ĺendelet 14. s (1) bekezdés a)

pont)

P/3. Nyilatkozat a 2017. jaĺuár 01-től z 2072.
decembeĺ 31-ig teĺjedő iđőszakbaĺ a kozbeszetzés
tárgyz szerinti -általiźnos forgalni adó nélkiil sýnltotĺ_
átlzgos ätbevétetérő|, attőI függően, hogy az
ajánlattevő mikot jött léte, illetve mikoĺ kezdte
meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
tendelkezésrc áIlnak.
Á közbeszerzés tatgyáĺ ĄánJatkétő építőmesteti
és sza|<lpan-szetkezeti és épiiLletgépészeti és

ópiiLletvillamossási komolett

P.2/ a' becsatolt pénzugyi intézmény(ek)tőI

szätmaző nyilatkozat(ok) a|apján

meýl7apíthatő, hogy a számLatiĄdonos
báľmĄ szánLáján Żz etjáńst megindító
felhívás feladásának időpoĺýátől visszafelé

számitott 365 napban egynél tobb
alkalommal 15 napot meghaladó iđőtatamíl
sorban-állás volt, továbbá a szánlanrlajdonos
a' ,łŁsgá'It időszakban frzetési

kötelezettségeinek hatáidőben' pontosan
nem tett eleget.

Ajánlatkérő a ,,soÍban-á|fás,, tĺtéte| a|att a
2009. éviDffiv. töľvény 2, s25. pontjában
meghataro zott fogalmat érti'

P/3. A 2077. janufu 01-től 2072. đecembet
31-Ę teĺjedő időszakot vŁsgáIva, a vlzsgőIt
időpontig a közbeszetzés tatgya (építőmesteĺi
és szakjpaĺ-szetkezei és épiiletgépészeđ és

éptiletvillamossági komplett gyorsszolgálati
hibajavítás, karbantaľtás fehijítás munkák)
szeĺinti tevékenységbőI szátmaző - áItalános
foĺgalmi adó nélkiiĺ számitott - átbevéte|e a
vzsgált időtattam alatt nem én eI |ega|ább z



hibajavítás, kaľbantaľtás felújítás munkákat éĺđ.
(Kbt. 55. $ (1) bekezdés d) pont és a 370/2077.
(xII.23.) I(oľm. renđelet 14. s (1) bekezdés c)
pont.)

P/4. A 310/2011.6II.23.) I(orm. rendelet 14. $
(1) bekezdés d) pontia a|apjár- ĘazoLás (bi<losĺtási

ktituéry egys<?íĺ másolati példánjláľĺak uag bięosítłíaíl
s4źĺrlla4í igarylás egsryú rzásolati péld'/źftý csatolása
IegalźiJcb az a|kaLmassági feltételekben előirt építési-
szeĺelési szakmal felelősségbiztosítás méĺtékének
ígazo|ásäru.

Ha az aján|attevo az alkalmassági feltételben
e|őirt irat1a| (beszámolóval), azért nem
ľendelkezik, meľt olyan jogi foľmában miĺködik,
amely tekintetében a besziĺmoló benyujtása nem
lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előíľt
alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyettbáľmely,azajtn|atkéroáIta|megfelelőnek
tekintett egyéb nyi|atkozattal vagy
dokumenfummal igazo|hatja pénzügyi és
gazđaságí alkalmasságát. Az éľintett ajźnlattevo
kiegészitő tźljékoztatás kérése soľán köteles
a|átźlmasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszĺĺmoló
benyujtása nem lehetséges és tájékoztatźlst kémi
az e ponttal kapcsolatban előíľt alkalmassági
követelmény és igazo|ási mód helyett az
alkalmasság igazolásrínak ajén|atkérő á|ta|
elfogadott módjáĺól. (310l20|l. (xII. 23.) Koľm.
rendelet 14. $ (3) bekezdés)

Az ajźnlattevő más szewezet kapacitásaira is
támaszkodhat az alka|massági feltételeknek való
megfeleléshez a Kbt. 55.$ (6) bekezdése szeľint.
A kapacitásait rendelkezéste bocsátó szewezet az
alkalmasságát a fent előírt módokkal źrzonos
módon kdteles igazolni. (Kbt. 55.$ (5) bek.)

nettó 200.000.000,- Ft-ot

P/4.310/2011. 0ilI.23.) Korm. rendelet 14.

s (1) bekezdés d) pontja a|apján nem
ĺendelkezik az aLábbíak szednti építés-
szetelési munlľára vonatkozőan az
a|vái]a|kozői keresztfelelősségre is kite{edő
sza|<lnai felelősségbŁtosítással (Contĺactot's
All Risks, C.Á.R. típusú biztosítás esetén II.
fejezet szeĺinti felelősségbiztosítás) minimum
200.000.000,-Ftf év és legalább 50.000.000,-
Ft/lľáresemény méľtékig.

A pérungyi alkalmassági
minimumkövetelménynek a kĺizös
ajánlattevők közül elegendő, ha egyikĹik
megfelel.

III.2.3) Mĺiszaki' illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szfüséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

M| . Az aj án|attev ónek (kĺ! zĺi s ajźn|attev ónek) a
3|0l20l1 (xII.23.) Kormányľendelet l5. $ (2)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Alkalmatlan az ajźnlattevő' ha a
felhívás feladásától visszafelé sziímított 5
évben nem rendelkezik cisszesen lesalább



bekezdés a) pontja alapján ismeľtetnie kella
felhívás feladásától visszafelé számitott 5 évben
(60 hónap) telj esített legj elentősebb építési
beruhlŁásait a 31012011 (xII.23.)
Kormĺĺnyrendelet 16.$ (5) bekezdése szerint az
a|ábbí taľtalommal:
o A szerzódéstźrgya
o A teljesítés ideje l a vonatkoző szerzóđés

időbeli hatá|ya (évszám és hónap
megadásával kezdés és befejezés időpontja),
helye

C Az ellenszolgáltatás tisszege (vagy a korábbi
szolgá|tatéts mennyiségére utaló más adat)
(nettó HUF / év) és a sajźt teljesítés oń-os

méľtéke vagy forintban kifejezve
o A szerzodést kötő másik fel megnevezése,

kapcsolattartó neve, elérhetősége (tel., e-mail)
. a teljesítés az előírásoknak megfelelően

történt -e
o Az előírt követelményeknek való megfelelést

igazolő adatok.

Amennyiben ajźn|attevő referenciaként olyan
koľábbi teljesítést kíván bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttlírsaság tagjaként
teljesített, abban az esetben a Kbt. |29. s ę)
bekezdése figyelembe vételével köteles igazolni
az a|ka|massági feltételeknek való megfelelést _
konzorciumi, vagy projekttársasági korábbi
telj esítés esetén egyaránt.

M2. Ajanlattevő a 3|0120|1. (xII. 23.) Koľm.
rendelet 15' $ (2) bekezdés e) pontja a|apjźn
mutassa be azokat a szakembereket, akiket be
kívan vonni a teljesítésbe.
C satolandó dokumenfumok :

a szakemberek bevonásaľa, ismeľtetésére
vonatkozó ajźn|attevői nyi|atkozat, amelyből
deľüljön ki, hogy mely szakembert mely
poziciőra jeltili az ajźnlattevő' illetve hogy
nyeľtesség esetén gondoskodik az ajnlatIevő az
adott szakemberek kamarai regisztráciőjźlrőI,
illetőleg ajźn|atevó nyi|atkozzon, hogy
tudomással bír anő|, hogy a regisztrácĺő
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést
jelenti, amelynek következtében a Kbt. 124.$ (4)
bekezdése a|apjźn az ajźnlatkérő ez esetben a
második legkedvezőbb ajánlattevővel köt
szerződést.

M1'1) egy szerzódés (egy szerzodés vagy
egy keľetszerzőďés a|apjźn de a teljesítés
időbeli megszakítása nélkül egyaránt
elfogadott) a|apjźn, az érintett épület(ek)
folyamatos rendeltetésszeriĺ Ĺizemelése
mellett legalább 18 hónapig folyamatosan
teljesített heti 7-napos-napi 24 óľás
gyorsszolg áIatí hibajavítás és kaľbantaľtás
és felújítás tareyű alábbi miĺszaki taľtalmú
referenciával:

- a szolgáltatással lefedett épületek
összesen legalább 30.000 m2
alapterülehĺek; és

- tarta|mazott építőmesteri és
szakipaľi és épiiletgépészeti és
épületvillamossági gyorsszolgálati
hibajavítást és kaľbantaľtást és
felújítást is; és

- a teljesített munkak ellenénéke
maximum két évben összesen eléne
a nettó 200.000.000,. Ft összeget.

M1.2) egy szerződés (egy szerződés vagy
egy keretszerződés alapjźn de a teljesítés
időbeli megszakitása nélkiil egyaránt
elfogadott) a|apjźn teljesített, legalább
2.000 m2 alapteľületre vonatkozó és az
épület folyamatos rendeltetésszenĺ
tizemelése mellett végzett épületjavítási és
épület karbantartási és épület-felújítási
munkákat egyarźnt tarta|maző olyan
refeľenciával, amely műemlék épĹiletre
vonatkozott és a teljesített munkak
ellenéľtéke maximum egy évben eléľte a
nettó 10.000.000'- Ft összeget és

tarta|mazott építőmesteľi és szakipari és
épületvillamossági és épületvillamossági
munkakat egyaránt.

Egy refeľencia több pontnak való
megfelelésre is felha sznźihatő, amennyiben
az e|őír ásoknak me gfelel.

M2.)
Alkalmatlan az ajźn|attevo, ha nem
rendelkezik az a|ábbi szakembeľekkel :

- Iegatrźtbb 1 fü, minimum 3 év felelős
műszaki vezetói gyakorlattal
rendelkező minimum MV EP/AM
kategóriáj ú felelős műszaki vezető.- a szakęmbeľ minden oldalon saiź./-kez;'Ĺ|ee aIźLirt



- |ega|ább 1 fő, minimum 3 év felelős
mrĺszaki vezetői gyakorlattal
rendelkező minimum MV EP/A
kategóľiáj ú felelő s műszaki v ezeto.

- Iegalább f fő, minimum 3 év felelős
miíszaki vezetői gyakoľlattal
ľendelkező minimum Mv Épn
kategóriáj ú felelős miiszaki v ezető,

- Lega|źhb 1 fő, minimum 3 év felelős
mrĺszaki vezetőí, gyakorlattal
rendelkező MV EG kategóľiájú
felelős miĺszaki v ezetó,

- legalább l fő, minimum 3 év felelős
műszaki vęzetoi gyakorlattal
ľendelkező MV/EV kategóľiájú
felelős műszaki vezeto.

- Iega|ább 1 fő felsőfolni felsőfokú
munkavédelmi mérnök vagy
szakmémök végzettségý,
munkavédelmi koordinációért felelős
szakember, aki ĺendelkezik az
építőipaľi kivitelezés technológiája
és eszközeinek biztonsága szakértői
jogosultsággal (Mb7-SZ), tovźlbbá a
szakteľiiletén |ega|ább 36 hónapos
munkavédelmi kooĺdinátoľi
gy akorlattal tendelkezik.

Egy szakember maximum kettó pozíciőra
jelĺilhető.

M3.)
Alkalmatlan az ajźn|attevo, ha nem
rendelkezik Legalabb az alábbí végzettségge|

képzettséggel és gyorsszolgálati hibajavítás
és kaľbantaľtás és felújítás tárgytl munkak
elvégzésében minimum 1 éves szakmai
gyakoľlattal ĺenđelkező szakembeĺekkel:

- Iega|ább 6 fő kőműves szakmunkás
bŁonýwánĺyal és min. 3 éves,
sza|<ltátĺý kivitelezési szzksnat
gy akoiattal tendelkez ő s zakemb eĺĺel,

- Iegalźtbb 4 tő csőhalőzat- és

berendezés szereLő és/vagy v1z-

gámezeték és készĹiĺékszeĺelő
szakmunká s bizonýwátĺnyal és min. 3
éves szakiĺáný kiviteLezésí szzkmaĺ
gy akoflattaI tendelkez ő s zakemb eĺrel,

- legalább 4 fő villanyszeľelő
szakmunká s bizonviwánnyal és min. 3

szakmai onéIetrajza (keltezéssel elláwa) olyan
tész|etezetĺséggel, hogy abból egyéľtelmúen
deľiiljon I<l az Ilĺ/2. pontban előíľt alkalmassági
feltétel teljesülése;
- végzettséget igazo|ő dokumenfumok egyszeľű
másolata;
- a szakember źt\tal aláít ľendelkezésre állĺĺsi
ĺyiIatkozata,
- Felelős műszaki vezetők esetében a felelős
műszaki vezetoi névjegyzékbe vételt igazo|ő
nyilvántaľtási szám és eléľési útvonal
megadásával. A bemutatott felelős műszaki
vezető képzettségét, vagyis felelős műszaki
vezetői jogosultságának meglétét és

érvényességét ajanlatkéto a Magyaľ Méľnöki
Kamaľa honlapjáról (http://mmk.hu) ellenőrzi.
Amennyiben a szakember nem szerepel a
nyilvantaľtásban, vagy a nyi|vántartźls nem
elérhető, akkor a jogosultságot igazo|ő
dokumentum benyújtása sziikséges egyszenĺ
másolatban.
. más tagállamban szerzettjogosultság esetében a
kiildő vagy származási országban szetzett, a
fentiekkel egyenértékű jogosultságot ígazo|ő
dokumenfum magy at nyelviĺ foľdítása.

M3. azoknak a szakembeĺeknek (szenrezeteknek) a

megnevezése, képzettsége és szafunaĺ tapasztzlatz
ismeľtetésével, akit AjánJattevő be kíván vonni a

teliesítésbe [Kbt. 55. s (1) bekezdés Ą pont;
370/2011. (xII.23.) Korm. ĺendelet 15. s (2)

bekezdés e) pont]. A nyilatkozat mellett csatolandó:
a) z szakembet áItaL aláirt., szakmal gyakoilatot
ígazo|ő oĺéIettĄz, mý tatta|nazza _ ađott
esetben _ a szakembet jelenlegi munkahĄét is,
továtbbá a szakembet' áItaI atáirt tendelkezésĺe
íIlasiĺ,1l7atkozatat,

b) s z akemb et kép z etts égét Ęaz o|ő okiĺatainak

@izonýw ányok) egy szetíl másolata.

M4. Nyilatkozat a teliesítéshez tendelkezéste á|lő
eszkozóI<ĺől, beĺendezésekĺől, illetőleg műszaki
felszeĺeltségtől. A nyilatkozatnzk tanalmazniz ke17 a

teliesítése során rendelkezéste á11ő eszközöt
beĺendezések típusmęielölését, đanbszámát,
valamint Żzofr jellemezőiket, mĄből az

alkalmassági feltételeknek vaLő megfelelés
megällaPirhatő.
Á męjelolt eszkozok, berenđezések kapcsán azok

a haszná]lai i



Ęazotő okiĺatok (eszkozĺlJl7vátÍ|tattő karton
kivonat, |izingszerződés, stb.), járművek esetén az
érvényes forgalmi engeđély egyszetű másolata is
csatoIandó. Kbt. 55. s (1) bekezdés b) pont;
370/2011. 6II.23.) Korm. ĺendelet15. s (2)

bekezdés b) pont].

M5. A Kbt. 55.$ (1) bekezdés a) pontja és a
3|0l20|l. (XII.23) Koľm. Rendelet l5.$ (2)
bekezdés d) pontja alapjan csatolja az e|jźlĺást
megindító felhívás feladásának napját megelőző
évte (2012) vonatkoző az éves átlagos statisztikai
állományi létszámľól szóló kimutatást, oly
módon, hogy abból megźi|apíthatő legyen a
ťlzikai átlago s statisztikai |étszám.

M6. A3I0l20|1.CXII.23.) Korm. ľendelet 15. $
(3) bekezdés Đ pontja szerint csatolja az
ISo 14001 környezetvédelmi tanúsítvlányát vagy
a 3|0l20|l.CxII.23.) Koľm. ľendelet 17.$ (3)
bekezdése szeľinti azza| egyenéľtékű
tanúsítványźt vagy az egyenértékiĺ intézkedések
egyéb bizonyítékait.

éves, szakiĺáný kiviteIezésí szalĺ<trteľl

gy akorLzttal rcĺdelkez ő s zakemb ertel,
- lęalább 3 fő szobaÍestő-mázolő

szakmunkás bizonýwánnyal és min. 3
éves, sza|<tányu kivitelezési szakmat
gy akor|attal ĺendelkez ő s zakemb etel,

- legalább 3 fő lakatos szakmunkás
(bármilyen lakatos sza|<ltäĺy
elfogadott) bizonyiwánnyal és min. 3
éves, szakfuán1ni kivitelezési sza|<rtzĺ
gyakoĺlattal rendelkező szakembenel,

- legalább 2 fő asztďos szakmunkás
(bármilyen asztalos sza|ĺtäĺy
elfogadott) bizoĺýwánnyal és min. 3
éves, szakiĺányu kivite|ezési szakmat
gy akorlatta| rendelkez ő szakemb etel.

M4.)
Nem rende|kezik a szetződés teljesítéséhez
sztikséges üzemképes és a teliesítésĺe alkalmas
ällzpotő aLőLbbi eszközökkel és
berendezésekkel:

- Iegatább 1 db TERC GOLD
költségvetés-készítő ptogrummal,

- 2 db min. 1 tonna teherbíľású
teherautóval (csatolni szfüséges az
ervenyes
másolatát).

Ms.)

forgalmi engedély

Nem rendelkezik az eIjttrást megindító
felhívás feladásĺínak napjźtt megeloző év
Q0I2) vonatkozásában ťlzikai dolgozók
tekintetében legalább 20 fős átlagos
statiszti kai |étszálmma|.

M6.)
Nem rendelkezik épületek gyorsszolgálati
hibajavítása és kaĺbantaľtása és felújítása
tevékenységre vonatkozőan ISo l4001 jelíĺ
szabvány szerinti, Yagy az Európai Unió
más tagállanźlban bejegyzett szervezeĺtłĺI
szźrmaző ezze| egyenéľtékíĺ
kömyezetvédelmi ľendszeľtanúsítvánnyal,
vagy a 3Ĺ0|20I1.CXII.23.) Korm. rendelet
17.$ (3) bekezdése szerinti azza|
egyenéľtékű tanúsítvánnyal, vagy a
kĺirnyezetvédelem érdekében tett
i ntézkedé s ek e gyéb bizony ítékaív a|.



III.2.4) Fennta ľtott szeľződésekľe vonatkozrí infoľmációk (adot t es etb en)

A szeľződés védett foglalkoztatőkszámźrafenntartott ! igen Xnem

A szerződés aKbt. |22. $ (9) bekezdése szerint fenntaľtott ligen Xnem

III. 3) szoLcÁlľeľÁs MEGRENDELÉsnE ĺnÁľwl,l szERzŐDÉsrxnr voNATKozT KÜLÖNLEGrjs
FELTÉTELEK

nI3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

Aszo|gá|tatás te|jesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kłitve [igen lnem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi ľendelkezésre töľténő hivatkozás:

III.3.2) Aszo|gá|tatás teljesítésében szemé|yesen kiizľemĺikłidő személyek

A szervezeteknęk közölniuk kell aszolgá|tatěs teljesítésében személyesen közreműködő szemé|yek nevét és

képzettségét I igen lnem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

\I.1) AzEHÁRÁs FAJTÁJA

IV.1.1) lĺz e|járás Íajtája

Klasszikus aj anlatkéľők Közszo|gá|tató aj ánlatkérők

A Kbt. Második Részében megllatározott szabályok
szerinti elj áľás az alábbiak szerint:

X Nyĺt

! vĺ"ghĺua'o'

f ]Gyorsítottmeghívásos,a|kalrmazÁsánakindokolása:

! V"''"''yparbeszéđ

! Hĺ.aet.eny klzzététe|ével induló tiárgyalásos,

a|ka|maz'ásának indoko lás a:

! Gyoľsított tárgyalásos, alkalmazásának inđokolása:

! Keretmegállapodásos, az e|jáľás első részében nyílt

f] Keretmegállapodásos, az etjárźts első részében
meghívásos

! Keľetmegállapodásos, az e|jéráselső részében
hiľdetménnyel induló táľgyalásos

[l Keľetmeeállaoodásos. az e|iárás elso részében

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljĺírás az a|ébbiak szeľint:

! ľyĺt
! Irĺ"ghĺua'o'

! Hĺ'a"t-e ny közzététe|ével induló tárgyalásos

f] Keretmegállapodásos, az e|jźnás első részében nyílt

! Keretmegállapodásos, az e|járás első részében
meghívásos

! Keretmegállapodásos, az e|járáselső részében
hirdetménnyel induló trĺrgyalásos

! Keretmegállapodásos, az e|járáselső részében
hirdetmény nélkiili ĺíľgyalásos



hirdetmény nélküli taľgyalásos

rl.|.2) Az aján|attételre vagy részvételľe felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszátma (meghívásos és

tárgł al ás os elj dr ás, v ers enyp árbeszéd)

A gazÄasági szereplők tervezettszáma 

-

VAGY:

Tervezett minimum és (adott esetbeĄ maximális |étszÁma 

-

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Iv.1.3) Az ajántattevők létszámának csökkentése a tárgya|ás vagy a versenypárbeszéd során (tárgłalósos
elj ár ás, v er s enyp ór b e s z é d)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csÖkkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtiĺrgyalandó ajánlatok számát: ! igen ! nem

Iv. 2) ÉRTÉKELESI sZEMPoNToK

Iv.2.1) Iíľtékelési szempontok (csak a megfelelőt jelolje meg)

! A |egalacsonyabb ôsszegĺi el|enszo|gáltatás

VAGY

ĘtAz łisszességében legelőnyiisebb aján|ata következő részszempontok alapján

Részszempont

1 . rezsiőtađíj hibaelhźtritásta 7 -
|7 őtáig
2. r ezsiőr adíj hibaelhárí tásr a | 7
óľaután (és7 őraelőtt), valamint
szabad- tinnepnapokon
3. rezsióradíj kaľbantaľtásrą
felújításra a TERC GOLD
progľam áital e|szémolt
normatételet<hez

4. hibaelháľítási kiszállási díj
(nettó Ft/alkalom)

5. kaľbantaľtásľa, felúj ít ásra a
pľo gľam téte|hez rendelt
aÍIyagźLrra adott kedvezmény (%)

6. hibaelháĺítási munka

Súlyszám

10

J

25

7

10

Részszempont

6.

7.

8.

9.

Súlyszám



megkezdésének ideje a
helyszínen (a bejelentéstől
szźlmítv a percben me gadva)

7. Késedelmi kötbér mértéke a
hibajavítás megkezdéséĺe
vonatkozó késedelem esetén
(Ft/óĐ

10

rr.2.2,) E|ektronikus ár|ejtésre vonatkozó infoľmációk

Elektľonikus árlejtést fognak alkalmazni ! igen Ęnem

(Igen válasz esetén, ha sztilrséges) További infoľmációk az elektronikus iáľlejtésről:

Iv.3.1) Az aján|atkéľő által azaktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

Iv.3.2) Az adott szeľződésľe vonatkozóan soľ keľiilt korábbi kőzzététetre ! ĺgen X nem

Qgenválasz esetén toltse ki a megfelelő rovatokat)

! pljerast megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény szćlmaaKözbeszerzési Éľtesítőben: / (Ki-szám/évszóm)

A hiľdetmény közzététetének dátuma: l / @v/hó/nap)

lEgyéb korábbi közzététe| (adott esetben)

A hiľdetmény szfumaaKözbeszerzési Éľtesítőben: l @É-szám/évszóm)

A hirdetmény közzététe|ének dátuma: / / (év/hó/nap)

A hiľdetmény sztlmaaKözbeszerzési Ércsítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetrnény ki)zzététe|ének dátuma: / / (év/hó/nap)

Iv.3) ADMľ{ISZTRATÍv INFoRMÁcIlK

rv3.3) A dokumentácĺó és a kiegészítő iľatok vagy ismeľtetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének hatrĺrideje

Dátum: 2013106ŕ (év/hó/nap ) Időpont: 10:00



A dokumentációért fizetni kell X igen ! nem

(Igen v álasz es etén, cs ak számokkal) Aĺ: 25.4OO Pénztem: HUF

A fizetés feltétęlęi és módja: Ajánlattevő a dokumentáció bruttó 25.400 Ft (20.000 Ft + 27%o Áľł)
ellenéľtékét a, Ész-l<pR Kft. lebonyolító szerlezet MKB BaÍ)k ZÍt.-nél' vezetett 10300002-
10566827-49020013 szźlmű számlźtjáĺa tĺĺrténő áfutalásaľól (bef,rzetésľől) szóló igazolás
bemutatása és aľľő| készült másolat átadása (megküldése) ellenében veheti átlkérheti a
lebonyolítótól. Az áĺlta|ás közlemény rovatába a ,,Dokumentáció Józsefuaros
Gyorsszolgálati kaľbantaľtás'' hivatkozást sziikséges feltiintetni. Készpénzes fizetés nem
lehetséges!

Iv.3.4) Aj á nlattételi v agy r ésnĺ ételĺ hatá ľidő

Dátum: 20|3/06.l (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Iv.3.5) Az aián|attételi fe|hívás megkĺildése a kivá|asztott je|entkezők részére (résnételiÍelhívás esetén)

Dátum: l l @v/hó/nap)

Iv.3.6) Az(ok) a nye|v(ek)' amely(ek)en az aján|atot il|etve ľészvételĺ jelentkezések benyújthatók

! nzpu

I e,zpu

! Egyéb:

bármely hivatalos nyelve

következő hivatalos nyelve(i):

Ę vĺagyaľ

IV.3.7) lĺz aján|ati ktitiittség minimális időtartama (kivéve résnételiÍelhívĺźs esetén)

l / -ig (ev/hó/nap)

VÁGY

Azidotartam hónapban: vagł napban: 60 (az ajónlattételi határidő lejórtdtól szómína)

Iv.3.8) Az ajánlatok vagy ľészvéte|i felhívás esetén a ľészvéte|i je|entkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2013106 (ev/hó/nap) Időpont: 10:00

He|y : |026 Budapest, Pasaľéti út 83.; Ész-rpn Kft. lebonyolító szeľvezettźrgya|ő helyisége.

Azajźn|atoWrészvételi jelentkezések felbontásán jelenlétľe jogosult személyek Ę igen ! nem

(igen vóIasz esetén) További információk a jogosultalaól és a bontási eljĺíľásról: Kbt. 62.$ (2) bekezdése szerint

v.1) A KÖzBEsZERZÉs IsľĺÉrlĺĺoŐ ĺrI,lncÉnn voľ,ł,rrozo rľr.onn,ĺłcrlx (adou esetben)
Aközbeszerzés ismétlĺíđő jellegu ligen Xnem
(Igen vólasz esetén) A további hirdetmények közzététe|ének tervezett ideje:

v. SZAKASZ: KIEGÉ:szlr o INFoRMÁCIóK



V.2) nunlľa.r uľrls ĺ.l,ĺ.ľoKRÁ voNATxozo ĺľronľĺÁclTx

ĺ. sztnzŐnÉs Bunlľłl uľlls łr.łpoIciI, nľĺłľszÍnozorľ ľnoJEKTTEL És/vłcy pnoGRAMMÁL
KAPCSOLATOS

! igen Ęnem

(Igen vdlasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) TovÁľľI rľľonnĺĺcrlx (adou esetben)

v.3.1) A tárgyalás tefolytatásának menete és az ajánlatkéľő által e|őíľt alapvető szabályai, az e|ső táľgya|ás
időpontja z(ha az eljárós tdrgłalásos)

v.3.2.1) A dokumentáció megvásáľlása, átvétele vagy elektľonikus úton tiiľténő elérése az eljáľásban való
ľészvéte| feltéte|e? (adott esetben)

Ę igen lnem
v.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iľatot vagy ismeľtető rendelkezésľe bocsátásával kapcsolatos
további információk (adott esetbeĄ

Az ajźn|ati dokumentáció megvasáĺIása és átvétele az eljarásban való részvétel feltétele' A
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az aján|atban megnevezett

a|vái|a|kozőnak meg kell vásáľo|nia. Az ajáĺIlati dokumentáció másra át nem ruházhatő. A
dokumentáció átvehető személyesen az É1Z-KER Kft. (tO26 Budapest, Pasaľéti út 83.)

lebonyolító szeÍ\ręzet titkarságźn munkanapokon előre (a +1-788-8931számon) egyeztetett

időpontban 9.00 - l5.00 ktizött, valamint az ajánlattételi hatĺĺridő lejáľtának napján 9.00-10.00
őréig; illetve az ajfuĺatkétő a dokumentációt elekhonikus úton is rendelkezésre bocsátja. Az
átvételkor a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazo|ő dokumenfum bemutatása és egy
aľról készült másolat átadésa szfüséges, (elektľonikus úton töľténő) megküldésének kéľése

esetén a kéľelemhez a dokumentáció ellenéľtékének megfizetését igazo|ő dokumentumot
másolatban csatolni kell. A dokumentáció ľendelkezésľe bocsátáséúloz az a|ábbi adatokat

sztikséges megadni a lebonyolítő szewezet részére: a dokumentáciőt áwevő cég neve és

székhelye, adőszźtma, a cég nevében kapcsolattartásľa kijelĺilt személy neve, telefon- és fax
száma, e-mail címe. A dokumentĺíció másra át nem Íuhźľ,hatő és nem publikálható. Közcis
ajźnhat esetén elegendő egy dokumentáció megvásĺírlása.

v.3.3.1) Az összességében tegelőnyłisebb ajánlat kiválasztásának értéketési szempontja esetén az ajánlatok
ľészszempontok szerinti taľta|mi elemeinek éľtékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1-10 pont

v.3.3.2) Az tisszességében legelőnyiisebb aján|at kĺvá|asztásának éľtékelési szempontja esetén a módszeľ
(módszeľek) ismertetése, ame|lyel az aján|atkéľő megadja az V.3.3.1) pont szeľinti ponthatáľok kőzötti
pontszámot:

Az értékelés módszere az |-4. és 6. éľtékelési ľészszempontok esetében a fordított aľányosítás
(Kozbeszeruési Hatóság útmutatója az ĺisszességében legelőnyĺisebb ajanlat kiválasztása esetén

a|ka|mazÁató módszeľekĺőlés azajźn|atok elbírálásĺáľól (KE 2012. évi 61. szźtm;20|2.június 1.)

szerint III.A. 1 .ba) pontj a),

az 5 és 7 éľtékelési részszempontok esetében az egyeÍrcs arányosítás (Közbeszerzési Hatőság
ián|at kiválasztása esetén a|ka|mazhatőaz



módszerekro| és az ajanlatok elbírálásáľól
pontja).

20|z. évi 6|. szźlm;2012. junius 1.) ľI.A.1.bb)

Az értékelési módszer részletes leíľását a dokumentáció taľtalmazza.

v.3.4) A ||I.z.f) és a III.2.3) szeľinti feltételek és ezek előírt igazo|ási módja a minősített ajánlattevők
hivata|os jegyzékébe tiirténő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

ffi igen flnem
Igen vá|asz esetén azon alkalmassági kiivetelmények (III.Ż.2. és III.2.3. pont) megielö|ése' amelyek a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe töľténő felvéte| fe|tételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigoľúbbak:

ÍII.z.f.P11

III.2.3. M/I,W2
v.3.5) Az aján|ati biztosítékľa vonatkozrí előíľások.. (adott es et b en)

Ąánlatkérő az eljárásban való részvételt 2.000.000.- Ft ajánlati biztosíték nyujtásahoz köti, amit
az aján|attevőnek ajźn|ata benyrijtásával egyidejrĺleg kell rendelkezésre bocsátania a Kbt. 59'$-a
szeľint. Az ajánlattevőnek az ajźn|atában (befizetési bizonylattal vagy bankgarancia
becsatolásával vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példanyának csatolásával)
igazoLrua kell, hogy az ajánlati biztosítékot ľendelkezésľe bocsátotta. A biztosíték az ajétn7attevő

vźůasztźsa szeľint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az aján|atkérő ťĺzetési szám|ájźra töľténő
befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerzóđés a|apjáĺ kiállított _
készfizető kezességvállalást taľtalmazo - kötelezvénnyel. Ajánlatkérő szám|aszźnrla: 14100309-
10213949-01000006.

Y.3.6. Azeljáľás a Kbt. 40. s (3)-(4) bekezdése atapján keľüI megindításľa: ! igen Ę nem

V.4) Egyéb ĺnformációk:

|. Az ajĺĺnlatnak tarta|maznia kell az ajźtn7attevő nyilatkozatáú a Kbt. 60. $ (3) és (5) bekezdésre,
Kbt. 40. $ (l) bekezdés a) és b) pontjĺíľa. Nemleges taľtalommal is csatolandóak a
nyilatkozatok.

2. Fotmai előírások: az ajźn|atot ajźn|attevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban
és a dokumentációban meghatározott taľtalmi, és a foľmai követelményeknek megfelelően
elkészítenie és benyúj tania
. az ajánlat eľedeti példanyát zsiĺőna|, Iapozhatőaĺ össze kell fiĺzni, a csomót matncávaI

az ajźnlat első vagy hátsó lapjahoz rögzíteĺlj^, a matncát le kell béIyegezn, vagy az
ajĺĺnlattevő részérol erľe jogosultnak alá kell íľni, úgy hogy a bé|yegző, i|IetóIeg az
aléńtćts legalább egy része amatncźn legyen;

. az ajánlat oldalszámozźsa eggyel kezdődjcin és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy szátmokat vagy képet tartalmaző oldalakat számozĺi' az iires oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, đe lehet számozĺĹ Az
ajźnLatkétő az ettő| kisméľtékben eltérő szźmozást (pl. egyes oldalaknál a lA' lB
oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben aZ egyes iľatok helye egyértelmtĺen
azonosíthatő és az iľatok helyéľe egyéľtelműen lehet hivatkozni. Az ajźnlatkérő a
kisméľtékben hiányos szźtmozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajźn|atban vďó
tájékoződása, illetve az aján|atra való hivatkozása érdekében szükséges;

. az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell taľtalmaznia, mely alapjan az ajźn|atban
szereplő dokumentumok oldalszám a|apjarl megfalálhatóak;

. az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti és kettő másolati példányban kell beadni, az
eredeti kell ielölni az az ereďeti..



a
J.

. az ajźlnlatban lévő, minden dokumenfumot (nyilatkozatot) a végén alá kell ímia az adotl
gazdá|koďő szervezetnéI erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos fe|hata|mazást kaptak;

. az ajźtnlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajén|at beadása előtt - módosítást hajtottak
végľe, az adott dokumentumot a|źirő személynek vagy személyeknek a módosítasnál is
kézj eggy eI kell ellátni ;

o a zárt csomagon ,,Ajźn|at _ Jőzsefvźlros _ GyorsszolgáLatikarbantartás'', valamint: ,,Csak
kozbeszerzési eljáľás soľán, az ajźn|attételi hatláĺidő lejártakor bontható fel!'' megjel<jlést
kell felttintetni.

o Az ajén|athoz csatolni ke|I az eredeti ajźlnlatt pé|dźlny képolvasó késziilékkel késztilt CD-
ľe vagy DVD-re íľt elektľonikus példányát, je|sző nélkĺil olvasható.pdf formátumú
fajl(ok)ban!

Az ajźln|atokat írásban és zártan, a felhívás által megjelĺilt kapcsolattartási pontban megadott
címľe kĺjzvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajźnlattételi hatáľidť| |ejáĺtaig. A
postán feladott ajánlatokat az aján|atkéľő csak akkor tekinti hataridőn beltil benyujtottnak,
ha annak kézhezvéte|ére az ajánlattételi hatáľidő |ejártát mege|ózoen sor keriil. Az ajtn|at,
illetve az azza| kapcsolatos postai ktildemények elvesztéséből eredő kockźaat az
ajźn|attevót terheli.
Az ajánlatot az ajźnlattételi hatlíridő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.00-15.00 óraközoÍĹ, az
aján|attéte|i hataľidő lejártának napjĺín 9.00-10.00 óra között lehet leadni.
Az aján|athoz csatolni kell :

- az aján|attevő, az a|vá||a|koző, az alka|masság igazoltsába bevont (kapacitást nyujtó)
gazđasági szeľeplő cégsegyzésre jogosult, nyi|atkozatot, dokumentumot a|éirő képviselő
a|źirási címpéldanyátvagy a|áirásmintájźtt, Amennyiben azaján|atcégsegyzésľe jogosultak
á|ta| meghatalmazott(ak) a|áirástwal keľĹil benyújtásra, a teljes bizonyítő erejtĺ
magánokiľatba foglalt meghatalmazásnak tarta|maztia kell a meghata|mazott a|áírás
mintáját is.
A Kbt. 36. $ (3) bekezdése a|apjźn a jelen felhívásban, illetve a dokumentációban előíľt
igazolások egyszenĺ másolatban is benyuj thatóak.

Ąanlatkérő a Kbt. |22. s (5) bekezdése vonatkozásźlban, a kiegészítő tájékoztatás esetében
ésszeľÍĺ időnek tekinti az ajźn|attételi hatĺĺridő |ejártft mege|őző haľmadik munkanapot
(tájékoztatás megküldéséľe), feltéve, hogy a kéľdések és kérések az ajźln|attételi hataridő
|ejártát megeloző ötödik munkanapig megérkeznek ajanlatkérohöz. Ajanlatkéľő nem vállal
felelősséget azért, ha egy gazđasági szereplő a dokumentációt nem vźitotta ki és kiegészítő
tájékoztatás kérés keľetében nem adja meg azon eléľhetőségeit, melyekľe a kiegészító
tájékoztatás megađását váľja és ezźital Ajĺánlatkérő nem képes atźĄékoztatás célszemé|yhez
tĺĺľténő megküldéséľe (vagy téves címĺe kĹildi meg atájékoztatást).
Fordítás: az ajźnlatban valameĺlrryi igazolást és dokumenfumot magyaľ nyelven kell
benyújtani. Az ajánlatkéró - a Kbt. 36. $ (3) bekezdése a|apjźn - a nem magyaÍ nyelven
benyújtott đokumentumok ajanlatteví| á|ta|ĺ felelős fotdításźt is köteles elfogadni.
Ajaĺiatkérő téľítésmentesen biztosítja a dokumentációba tcirténó szemé|yes betekintés
lehetőségét.
Ajánlatkérőtől a benyujtott ajźn7atok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza,
azokatajánlatkérő bizalmasan keze|i és a Kbt. 34. $ (2) bekezdése a|apjánőrzimeg.
Az eljźrás nyeľtese az az ajźĺ:ĺattevő, aki az ajźn|atkétő źůtal az eljátást megindító
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek a|apjźn, valamint a
meghatározott éľtékelési szempont szeľint a legkedvezőbb éwényes ajánlatot tette. Az
ajĺĺnlatkérő csak az eljarás nyeľtesével kĺitheti meg a szerzodést, vagy - a nyeľtes
visszalépése esetén - az ajźnlatok értékelése során a következő legkedveziĺbb ajźn|atot
tevőnęk minősített szeľvezettel (személlyel)' ha őt az aián|atok elbíľálásĺíról szóló íľásbeli

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

tisszegezésben megj elölte.
Az ajźn|atk&ó eloíqa,hogy az ajźn|attevok tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekĺől, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kellfelelni (Kbt. 54. $).

Ąánlatkéľő az e|jarźst megindító felhívás I|I.2.3) pontjanak lvĺ/l. alpontjában ismeľtetett
Műszaki, illetve szakmai alkalmassági kľitéľiummal összefüggésben tájékoztatja
ajanlattevőket, hogy konzorciumi teljesítés esetén csak an, fogadja e| az alkalmasság
igazo|ásaként, amely konzoľciumi tagként saját hźnyadban kielégíti az e|őítt alkalmassági
feltételeket (kéťtik emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyi|atkozatban adjfü meg a saját
telj esítés méľtékét szźzalékbar).
Irrínyadó Jog: A jelen ajánlattéte|i felhívásban nem szabályozott kéľdések vonatkozásábana
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. tĺiľvény és végľehajtási ľendeleteinek előírásai
szeľint kelleljáľni.
Folyamatban lévő vźt|tozásbejegyzési eljárás esetén a3I0l20|1 (XII.23.) Kormányľendelet
7. $ értelmében az aján|athoz csatolni kell a cégbíľósághoz benyújtott vá|tozásbejegyzési
kéľelmet és az annak érkezéséről a cégbíľóság áItaI megküld<itt igazolźst.
A nyertes ajanlattevőnek a szerződéskotés időpontjában rendelkeznie kell min. 50.000.000'.
HUFlkáresemény és min. 200.000.000,- HUF/év kĺĺľtérítési összegiĺ építési
felelősségbiztosítással. Ajánlattevő (közös aján|attevő) a 306120||. (X[. 23.) Korm.
ľendelet 9. $-a alapjźn köteles az ajźnlatában nyilatkozatot csatolni aľról, hogy nyeľtessége
esetén jelen pĄektre kiterjeszti a III,2.2./P4) pontban előírt feltételeknek megfelelő
felelősségbiztosítását vagy a III.2.2.|P4) pontban e|őírt feltételeknek megfelelő új

felelő ssé gbiztosítást köt.
Az Ajźn|attevőnek (közös ajánlattevőknek) nyilatkozniuk kell aľľa vonatkozóan, hogy
valamennyi pénzforgalmi számlájź!Íć,| becsatolta az eljáĺást megindító felhívás III. 2.2.)
porrtjában a péruigyi alkalmasság igazolásźra eIőírt tarta|ommal bírő pérungyi intézményi
nyilatkozatot.
Az Aján|attevőnek (közĺis ajźn|attevóknek) nyilatkozniuk kell arról, hogy nyeľtessége
esetén az á|ta|a az a|ka|masság kĺiľében bemutatott szakembeľt (Műszaki, illetve szakmaí
alkalmasság M2. pont) mely pozíciőra kivźnja megajánlani, másfelől anól, hogy a
megajánlott _ magyarországi kamarai regíszttźrciőval nem ľendelkező vagy az ajĺĺnlattételi
hataĺidőben érvényes kamarai regiszttáciőva| rendelkező, de a szerzódéskötésig az
érvényességi ideje tekintetében lejĺĺró _ szakemberck az érvényes kamaľai nyilvántaľtásba
vétellel illetve az éľvényességi idő tekintetében meghosszabbítással a szerződés
megkötéséig rendelkezni fognak.
Ennek igazolźsáta nyeľtes ajźn7attevo legkésőbb a szerzođéskötéskor köteles źÍadru ezen
igazolásokat ajánlatkéro tészére. Ajánlatkérő felhívja ajźn7attevok figyelmét, hogy a
kamaĺai regíszttáciő' illetve a kamarai ľegisztľációknak legkésőbb a szerződéskötés
tęwezett időpontjában való igazolása elmaradását ajanlatkérő a nyertes ajanlattevő
szerződés megkcitésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása
ajźn|attevő érdekköľében felmeľült okanak tekinti és a Kbt. |24. s (4) bekezdése alapjan a
második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a
szerzőđést,ha őt az ajánlatok e|bitá|ásaről szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Ebben
az esetben az adott ajánlat tekintetében e|óírt ajźln|ati biĺosíték összege ajźn|atkérot illeti
meg.
Ajrínlatkérő továbbá rogzíti, hogy a felelős miiszaki vezetők tekintetében az építési műszaki
ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetói szakmagyakorlási jogosultság részletes
szabźt|yairől szóló 24412006. CXII. 5.) Koľm. rendelet rendelkezési iľanyadóak, vąlamint
tájékoztatja ajén|attevőket, hogy Magyaľ Mémöki Kamaľától és a Magyat Építesz
Kamaĺától a regiszhacro további infoľmáció szerezhető be.



19. Amennyiben az Ajánlattevő (k<izĺis Ajánlattevők) a megkĺivetelt felelős műszaki vezető
szakemberek esetében az ajánlattételkoľ nem saját a|ka|mazásban vagy saját tagsági
jogviszonyban lévő felelős műszaki szakemberek bemutatásáva|kíván megfelelni, abban az
esetben csatolnia szifüséges az ilyen felelős műszaki vezető szakember tekintetében az adott
szakembeľ áLtaI a|áirt nyí|atkozatot, mely szerint Ąĺĺnlattevő nyeľtessége esetén
kötelezettséget vá||a| affa vonatkozóan, hogy a szerzodés megkĺitéséig Ajanlattevő
a|ka|mazásźha |ép. Amennyiben az énntett szakembeÍ az ajáĺlattéte| időpontjábaÍ az
Ajanlattevőn kívüli más gazdasági szerep|ó alka|mazásában vagy tagsági viszonyában áII,
abban az esetben annak a más gazđasági szereplőnek a k<jtelezettségvállaló nyilatkozatźÍ is
csatolni sziikséges arra vonatkozőan,hogy az Ajanlattevőn kívĹili más gazdasági szereplő
hozzźýáru| allhoz,hogy az adott felelős miĺszaki vezeto szakember Ajánlattevő nyeľtessége
e setén az Ajánlattevő alkalm azásźtba léphessen a szer zo dés me gk<ité séi g.

Ajanlatkérő előírja, hogy a Kbt. 54. $ (1) bekezdésre tekintette| az ajźlĺúattevo tájékozódjon
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekľe vonatkozó olyan kötelezettségekľől,
amelyeknek a teljesítés helyén és aszerződés teljesítése sotán meg kell felelĺri.
Áľfolyamok: Az ajálllat elkészítése sorźn az alkalmassági fettételekkel kapcsolatos bármely
éÍték, adat' e|óíľás forintra tĺiľténő átszém:ítźsa esetén az átszálmítás alapját az e|jáľást
megindító felhívás feladásanak napján érvényes MNB hivatalos deviza árfolyama képezi.
Amennyiben ezen a napon nem tesznekkozzé MNB hivatalos deviza aľfolyamot, akkor az
aztkovetó első hivata|oskizzététel képezi az éfiszźm:í;tás a|apját. Az a|ka|mazott arfolyamot
azajźn|atbanközölnikellnyilatkozatfotmájźtban.
Az ajźn|atnak taľtalmazlia keII az ajánlattevő ńszérő| a gyorsszo|gáIatí hibajavítás és

kaľbantaľtás és felújítás tevékenységre vonatkoző ISo 9001 minőségbiztosítasi rendszer
meglétét valamint a gyoľsszoLgáIati hibajavítás és kaľbantaľtás és felújítás tevékenységĺe
vonatkozó MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsźryi irźnyítási rendszer
meglétét igazoLő érvényes tanúsítványát egyszeru másolatban, Az ajźn|atkéľő -e tekintetben
elfogadja azEurőpai Unió más tagá||amábanbejegyzett szervezettől szĺírmaző egyenértéku
tanúsítváný, továbbá az egyenértékű minőségiranyítási rendszene vonatkozó intézkedések
egyéb bizonyítékait (ISo 9001 esetén) illetve a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
irĺányítási intézkedések (MSZ 28001 esetén) egyéb bizonyítékait, egyenértéktĺ leírását.
Ajanlatkéró a ',gyorsszolgálati 

hibajavítás és kaľbantaľtás és felújítas tevékenységľe''
vonatkozó kitétel tekintetében elfogadja a más egyenéĺékiĺ megfogalmazást is, mely
megfogalmazás lefedi a gyorsszolgálati hibajavítás és karbantartás és felújítás
tevékenységek kivitelezését. Közös ajrĺnlattétel esetén a közĺĺs ajánlattevoknek legalább
egyikének igazo|niakell a jelen pontban előíľtaknak tciľténő megfelelőségét.
Ińnyaďő iďő: Az eLjfuást megindító felhívásban és dokumentácíőbaĺ valamennyi őrá'ban

megadott lr'atáĺidő młgyatoÍszág hďy,idő szerint értendő.
Ha az ajźnlattevő egy, a jelen ajarllati felhívásban Ajĺánlatkéľő źůtal' e|i5írt iratía|,

dokumenfumma| vagy adaÍta| azért nem ľendelkezik, meľt olyan jogi foľmában mfüĺjdik,
amely tekintetében az adot1irat, dokumentum vagy adat nem értelmezheto, az ajaĺúatkéro
á|ta| e|óírt igazoLási mód helyett bármely, az aján|atkéro által megfelelőnek tekintett egyéb
irattal, dokumentummal vagy ađatta| igazo|hatja az aján|atkéro á|ta| előírtakat. Az énntett
ajźnlattevó k'legészitő tźtjékoztatás kérése során köteles a|átánasztalĺ, hogy olyan jogi
foľmában műkĺidik, amely tekintetében az ađott irat, dokumentum vagy ađat benyujtása
nem lehetséges és tĄékoztatást kémi az e pontokkal kapcsolatban előírt kcivetelmény és

ígazo|ásí mód helyett azigazo|ásanak ajanlatkérő áIta| elfogadott módjaĺól.
Ajĺĺnlatkérő a megfelelő nyilvlánosság biztosítasa érdekében és az iratbetekintési jog
biztosítása érdekében (hogy nyilvĺĺnosan ellenőrizhető legyen a nyeľtes ajénlattevő k'lzaró
okok alóli mentessége és alkalmassága) e|óír1a, hogy az érvényes ajźnlatban
minősíthetok uz|eti titokká a kizźrő okok alóli az a|ka|masságot i
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dokumentumok, az ezek,hez kapcsolódó összes nyi|atkozat és dokumenfum, továbbá nem
minősíthető tizleti titokká az ajźnlatnak azon dokumentumai, melyekbő| aján|atkérőnek az
ö,sszegzés kitöltésével kapcsolatban vagy az e|jźtrás eľedményéről szóló dokumentumban
adatokat kell közölnie.

v.5) E rľnnnľpĺÉľy ľ.BI,a,nÁsÁľłx mŐpoľľ.rł : 20|3 /05 /28 (év/ hó/nap)



A. MELLEKLET
TovÁBBI cÍľĺnx És xa,pcsoLATTARTÁsr poľľor

I) TovÁľu nĺľonľĺÁcIó ł xÔvnľIczo cÍľĺucľ És x,łpcsoI,łľranrÁsl PoNToKoN szBnBzurrŐ nB

Hivatalos név: ESZ-KER Kft.

Postai cím: Pasaréti út 83.

Váľos/Község:
Budapest

Postai iranyítőszám:
1026

ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok) :

Cimzett: Takács Anasztźzia

Telefon: 0617888931

E-mail: takacs@eszkeľ.eu Fax:0617896943

Inteľnetcím (JRL):

II) CÍnĺnx És KAPcSoLATTARľÁsI ľoľrox' AHoNNAN ł loruľĺnľľÁclo És A IflEGÉszÍTŐ IRAToK BEszrnnznnľox

Hivatalos név: ESZ-KER Kft.

Postai cím:
Pasaľéti út 83.
Város/I(özség: Budapest Postai irányítószám:

r026
oľszág:HU

Kapcsolattaľtási pont(ok) :

Cimzetĺ.. Zelenay Kľisztina

Telefon:
061 788893 1

E.mail : titkar sag@eszkeľ. eu Fax:0617896943

lnteľnetcím (I]RL):

III) CÍľĺnxÉs KAPcsoLATTAnľÁsI ľoľĺrox' AHovA AzAJÁNr,ĺ,ľox,łr/nÉszvÉľnuĺnr,BľľlczÉsnxnT KELL
ľnľyÚ.rľłľr

Hivatalos név: ESZ-KER Kft.

Postai cím:
Pasaľéti út 83.
ViírosA(özség: Budapest Postai

lrźnyiÍőszám:|026
ország:HU

Kapcsolattaľtási pont(ok) :

CímzeÍt: Ze|enav Kľisztina

Telefon:
061788893 1

E-mail : titkar sag@e szker. eu Fax:0617896943

Intemetcím (JRL):



IĐ e' n,ĺisIxł.lÁľr,łľrÉnŐ cÍľĺnl, łľĺnI,y n'nvÉľBľ łzĺĺÁľĺ,łrxÉnŐł snsznRzÉsr vÉezl

Hivatalos név:

Postai cím:

Városiközsés: Postai iľĺínvítószám: ország:

__(Az A. melléklet IV) sząkąszą sziilcég szerint több példánybąn is hąsznőlható)________.



B. MELLnxr-,nľ
nÉszBxnn voNATK ozo rľľonľĺÁcrór

ĺ. nÉsz szÁnĺa.: nlľBvrzÉs:

1) RÖvID lĺBcrĺłrÁnozÁs:

2) KÔzÖs KözsÍ'szu'pzÉsr SziĺrcyzÉr (CPĐ

Fő szójegyzék Kiegészítő szőjegyzék (adott esetbĄ

Fő táľgy

További tárgy(ak)

3)MnľĺľľnsÉc

(adott esetben, csąk szdmokkąl Becsiilt értékźfa nélktil: Pén.zrem:

ĺľAGY: es között Pénznem:

4\ Aszupc.onÉs mŐľłnľłľĺÁnł vłcv xnznnľÉ,nn'/ľnrrĺBzÉsÉnn voľl,ľxozl rcÜI,oľľozŐ moľoľror
rnr,ľtĺľľnľÉsn (adou es etb en)

Azidőtartam hónapban: 

-vag 

napban: (a szerződés megkatésétől számína)

VAGY:

Kezdés l l (ev/hó/nap)

Befeiezés / / (év/hó/nap)

5) TovÁBBI ľ.[Fomĺłcrlx ł nÉszBrm<iĺ-

___(E mellékletből a részek szómónak megfelelően tobb példány haszndlható)



Ł H. ,'^ĄllĹúk



ALAPINFORMACIOK A KOZBESZERZESI EUARASROL

Az Aján|atkérő- Jőzsefvárosi Önkormányzat nevében ezenne| fe|kérem, hogy a Közbeszezési
Ertesítőben KĹ-J20I3. iKatószámon közzétett eljárást megindító felhívás, va|amĺnt a
dokumentációban |eíľtak szerint tegye meg ajánlatát a je|en l{özbeszerzés táigyát képező
fe|adatok megva |ósításá ra.

Ajá n |atkérőre vonatkozó információkl
Név: Józseńráľosi önkormányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Te|efon : 06-1 ĺ 459.2I-23
Fax: 06-1/313-6696
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

Az e|iárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyí|t közbeszerzési e|járás (Kbt. 121. 5 (1)
bekezdés b) pontja szerinti e|járás).

E|iárás nye|ve:
Je|en kozbeszerzési e|járás kizáró|agos hivatalos nye|ve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok ajánlattevő á|ta|i fe|elős fordÍtását is e|fogadja.

Az e|iárás tárgya:
A Budapest VIII. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonát képező |akó- és üzemi épü|etek,
|akások és egyéb funkciójú he|yiseget he|yiségcsoportot tjres te|kek gyorsszo|gálati (24 órás)
közvetlen ba|esetveszé|y és hĺbae|hárítási, karbantartási, felújítasi vagy rész|eges fe|újítási,
valamint Önkormányzati tu|ajdonú társasházi albetétek és házi olvosi rende|ők gyorsszo|gá|ati
hibaelhárítasi fe|adatainak e|látása

A szezóldés időtaftama vagv a te|iesítés határideje:
2013.08.01-tő| kezdődően 2015. június 30. napján 24:00 őráig.

A közbeszezésben résztvevők köre:
A nyí|t e|járás o|yan, egy szakaszbő| á||ő közbeszerzési e|járás, ame|yben minden érdeke|t
gazdasági szereplő aján|atot tehet. Azok a szervezetek vagy szemé|yet akik az e|járást megindÍtó
fe|hívás, va|amint a hozzá taftozó dokumentációban |eírtak a|apján benyújtott éruényes aján|atuk
a|apján a szeződés te|jesítésére alka|masak.

Egyéb rende|kezések:
Amennyiben az eljárást megindíto fe|hÍvás és jelen dokumentáció kozött e||entmondás merü| fol,
Úgy az e|járást megindíto felhÍvásban közö|teket ke|| méruadónak tekinteni'

Az e|járás során fe|merü|ő, az e|járást megindÍtó felhívásban és jé|en dokumentációban nem
szabáĺyozott kérdések tekintetében a közbeszezésekről szóló 2011. évi cuil. töruény és
végrehajtási rendeletei az irányadóak.
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1. A DoKuMenľÁcro TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekbőĺ á||:

1. xöľEľ: euÁnÁsľ MEGINDÍTó FELHÍvÁs
2. xörrľ: Úruuľłró łz ÉnoeKELT GAZDAsÁGI szEREPLőr nÉszÉne
3. röľeľ: szERzőDÉs.TERvEzET
4. xöľEľ: łrÁľI.oľľ IGAzolás. És ľvruľrozłľmrľľÁx
5. xĺiľEľ: uÚszłxr uÍnÁs
6. öľÁI.ló uru.Érlrr: cÍuusrł

L.2. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az eljárást megindíto fe|hívásban
fogla|takat, a dokumentáció az e|járást megindíto fe|hívássaI együtt keze|endő. pr.

aján|attevők kizáró|agos kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és
annak minden kiegészítését, ame|y esetleg az aján|ati időszak aĺatt kerü| kibocsátásra,
va|amint hogy megbízhatő információkat szerezzenek be minden o|yan körÜlmény és
köte|ezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az aján|at
természetét vagy jel|emzőit.

1.3. Az aján|attevőknek a dokumentációban kozo|t információkat bizalmas anyagként ke||

keze|niĹit amelyrő| harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e
harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|válĺa|koző), vagy az a|ka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdasági
szerep|ő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem |ehet másra
fe|haszná|ni, mint aján|attéte|re és az abban leílt szolgá|tatások cé|jára.

2. KIEGÉsZÍTőrłrÉxozrłľÁs

2.t. Bármely gazdasági szerep|ő, aki je|en közbeszerzési eljárásban aján|attevő |ehet - a
megfe|e|ő ajánlattéte| érdekében - az e|járást megindíto felhÍvásban, va|amint a
dokumentációban fogla|takka| kapcso|atban írásban kiegészítő (éĺte|mező) tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtő|vagy az álta|a meghatározott szeruezettő|.

2.2. Ajánlatkérő a Kbt. t22. 9 (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattéte|i határidő |ejártat mege|őző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megkü|désére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
aján|attételi határidő lejáftát mege|őző ötodik munkanapig megérkeznek ajánĺatkérőhöz'

2.3. Bárme|y gazdasági szerep|ő kĺegészÍtő tájékoztatást a következő kapcso|attaftasi pontokon
szerezhet:

Ész.ren xĺt
1026 Budapest' Pasaréti út 83'

E-mail: takacs@eszker.eu
Farc O6-U789-69-43

2.4. Aján|atkérő nem vál|al fe|e|ősséget azéĺt, ha egy gazdaságĺ szerep|ő a dokumentációt nem
vá|totta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit
me|yekre a kiegészí|ő tájékoztatás megadását váąa, és ezá|tal Ajánlatkérő nem képes a
tajékoztatás célszemé|yhez töfténő megkü|désére (vagy téves címre küldi meg a
tajékoztatásĐ.



2.6.

A kiegészítő tájékoztatás te|jes tafta|mát hozzáférhetővé kell tenni, il|etve meg kell küldeni
va|amennyi gazdasági szerep|ő részére, ame|y érdek|ődését az eljárás iránt az
ajánlatkérőnél je|ezte. A kiegészÍtő tájékoztatást a gazdasági szerep|ők azonos fe|téte|ek
me|lett kapják meg írásban, te|efax útján és e-mai|ben a dokumentáció megvásár|ása vagy
a kérdésfe|tevés során felttjntetett te|efaxszámra és e-mai| címre. A kiegészítő tájékoztatás
akkor minősÜ| kézbesítettnet ha a gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatást akár
te|efax, emai|, vagy akár szemé|yes kézbesí|és Ĺltján megkapta, vagy szahá|yszeríĺ értesít.es
me|lett nem vette át.

A kiegészítő tajékoztatások kézheaĺételét az aján|attevőknek ha|adékta|anu| vissza ke|l
igazolniuk. A kięészítő tájékoztatások kézhezvéte|e visszaigazo|ásának e|mulasztása
esetén az ajánlattevő nem hĺvatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztiatásokat nem kapta
meg hiányta|anu| határidőre. Kérjük a .l.isztelt Aján|attevőket hogy a vá|aszok
megérkezésérő| a o6-Ll789-69-43-es faxszámra Vagy a titkarsag@eszker.eu e-mai| címre
kü|djenek visszaje|zést!

A gazdasági szerep|ő kizáró|agos fe|e|őssége, hogy olyan te|efax-e|érhetősĄ7et vagy e-mai|
címet adjon meg, amely a megkü|dendő dokumentumok fogadására 24 őrában alkalmas.
Ugyancsak a gazdasági szereplő fe|e|őssége, hogy a szeľvezeti egységén be|ü| a kĺegészítĺí
tájékoztatás időben az arra jogosu|thoz kerü|jön.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS És xolĺzulTÁcló

Aján|atkérő he|yszíni bejárást nem taft.

Aján|atkérő konzu|tációt jeĺen e|járás során nem taft.

Az AJÁN LAToK BENYÚJTÁsł

Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az e|járást megindíto felhívásban, il|etve jelen
dokumentációban meghatározott taftalmi és formai követe|mények maradékta|an
figyelembevéte|éve| és az e|őílt köte|ező okiratok, dokumentumot nyi|atkozatok (a
továbbiakban egyĹittesen: me||ék|etek) becsato|ásáva| kell aján|atát benyújtania.

Aján|atkérő az aján|attéteĺ megkönnyítése érdekében az iratmintákat és a
szeződésteľvezet (vagy szeződéses fe|tételek) szövegét e-mai|.en is megküldi a
dokumentációt megvásárlók részére, azza|, hogy e|sőd|egesen a nyomtatott formában
átadott dokumentáció tartalma tekintendő irányadónat és ajánlatkérő semmifé|e
felelősséget nem vá||a| az e|eKronikus iratok sérü|ésébő|' megrongá|ódásábó| fakadó
károkéft. Aján|attevő kü|ön kérésére (pl. e-mai| cím hiányában) az e|eKronikus
dokumentumokat CD-n is rende|kezésre bocsátja ajánlatkérő. Je|en dokumentáció nem
mindenben ismét|i meg az eljárást megindíto fe|hÍvásban fog|a|takat, ezéft hangsű|yozzuk,
hogy az ajánlattéte|i dokumentáciő az eljárást megindíto fe|hiivássa| egytitt keze|endő. Az
e|járást megindító fe|hÍvás és a dokumentáció rende|kezéseĺnek esetleges e||entmondása
esetén a fe|hívásban szerep|ők az ĺrányadóak. A dokumentáció papíra|apú és e|ektronikus
vá|tozata kozü| a papíra|apú az irányadó. Ajánlattevő kötelezettsegét képezi - az e|járást
megindíto fe|hívás és jelen dokumentáció gondos áttanu|mányozását kovetően - az
ezekben fog|alt va|amennyi előírás, formai követe|mény, kikötés, a beszezés tárgyára
vonatkozó specifikáció betaftása, valamint a kiegészítő (éftelmező) tájékoztatás-kérésre
adott aján|atkérői vá|aszok figye|embevéte|e. Aján|attevő köte|es az e|járást megindĺ|ó
felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő álta| - a teljesÍtésse| kapcsolatban -
szo|gá|tatott minden információ pontosságáró| meggyőzffini.

2.7.

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1.



Formai e|őírások: az aján|atot aján|attevőknek nem eleKronikus úton ke|| a jelen
feĺhívásban és a dokumentációban meghatározott tafta|mi, és a formai követe|ményeknek
megfe|elően e|készítenie és benyújtania:
az aján|at eredeti pé|dányát zsinórral, |apozhatóan össze ke|| fíizni, a csomót matricáva|
az ajánlat e|ső vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricat |e kel| bé|yegezni, vagy az
aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak alá ke|| írnĺ, úgy hogy abé|yegző, i||ető|eg aza|áírás
|egalább egy része a matricán legyen;
az aján|at o|da|számozása eggyel kezdődjon és o|da|anként növekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó o|dalakat számozni, az üres o|da|akat nem
ke||, de lehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Fc
aján|atkérő az ettő| kismértékben e|térő számozást (p|. egyes o|da|aknál a lA, lB
o|da|szám) is e|fogad, ha a tafta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéfte|műen
azonosítható és az iratok he|yére egyéÉe|míĺen lehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kisméftékben hiányos számozást jogosult kiegészíEeni, ha ez az aján|atban va|ó
tájékozódása, ĺ||etve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében szükséges;
az aján|atnak az e|ején tafta|omjegyzéket kel| tafta|maznia, mely a|apján az ajánlatban
szerep|ő dokumentumok o|dalszám a|apján megta|á|hatóak;
az ajánlatot záft csomagolásban, egy eredeti és kettő másolati pé|dányban ke|| beadni, az
eredeti aján|aton meg ke||jelö|ni, hogy az az eredeti;
az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén alá ke|| írnia az adott
gazdá|kodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynet vagy szemé|yeknek
aki(k) erre a jogosu|t személy(ek)tő| ír.ásos fe|hatalmazást kaptak;
az aján|at minden olyan o|dalát, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|áíro szemé|ynek vagy szemé|yeknek a módosításná| is
kézjeggye| ke|| e||átni;
a zárt csomagon ,Ąán|at - Józsefuáros - Gyorsszo|gálati karbantaftás,,, va|amint: ,,Csak
közbeszezési e|járás során, az aján|attéte|i határidő |ejártakor bontható fe|!,, megjelo|ést
ke|| fe|tüntetni.

Az aján|at nem tartalmazhat beto|dásokat tor|éseket és átírásokat, az aján|attevő á|ta|
e|követett hibák szÜkséges korrekcióinak kivételéve|, ame|y esetben ezen korrekciókat az
aján|atot a|áír.ó szemé|ynet vagy szemé|yeknek kézjegyükkel ke|| e||átni.

4.5. Az aján|atokat írásban és zártan, a fe|hÍvás á|tal megjelölt kapcso|atlartási pontban
megadott címre kozvetlenül vagy postai rjton ke|| benyújtani az aján|attételi határidő
lejáftaig. A postán, futárral feladott, Vagy szemé|yesen kézbesített aján|atokat az
aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ü| benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az
ajánlattételi határidő |ejáftaig sor kerÜ|. Az aján|at, i||etve az azzal kapcsolatos postai
kü|demények e|vesztéséből eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

Az aján|atok benyújtásának he|ye és határideje:

Ész.rrn xĺt
Ĺ026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság

határideje: 2o13.06.19. 10.0o óra

Személyes leadás esetén kérjüt hogy aján|ataikat munkanapokon 09-15 óra közott adják
le, az aján|attéte|i határidő lejáftának napján 9-10 óráig!

Az aján|atokat aján|atkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az aján|atok tartalma a fe|bontás
időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.

Ha je|en dokumentáció aján|ott igazo|ás- és nyilatkozatminta alka|mazását íqa e|ő, ez
esetben a 4. kötetben ta|á|ható vonatkozó ĺratmintát kérjtjk |ehetőseg szerint fe|használni
és megfe|e|ően kitöltve az aján|athoz me||éke|ni.

4.7.

4.9.



Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tafta|mi|ag mindenben megfelelő
más okirat is me|lékeĺhető (p|. referencia nyi|atkozat esetén). Az aján|attevő fe|e|ősséggel

taftozik az ajánlatban közö|t adatok és nyi|atkozatot valamint a becsato|t igazo|ásot
okiratok taftaImának va|odiságáért.

4.10. pc aján|at e|őkészítéséve|, osszeá||ításával és benyújtásáva|, vagy az aján|athoz szükéges
információk megszezésével kapcsolatos mulasztás kovetkezményei aján|attevőt terhe|ik.

Az aján|at e|készítéséve|, benyújtásáva| és egyébként a kozbeszezési e|járásban való
részvételle| kapcsolatban fe|merü|ő kö|tségeket az aján|attevők maguk vise|ik és ezek
részben vagy egészben tofténő megtérítésére az aján|atkérő nem köte|ezhető. Minden
o|yan adat, informáciő ńszerzése, - ame|y aján|atuk e|készíteséhez és a szeződéses
kötelezettségek e|vá|la|ásahoz szükségesek - saját kö|tsegÜkre és saját fe|e|ősségiikre az
Ajá n |attevők feladata.

4.11. Aján|atkérő az aján|at benyújtását követően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a
pontos ĺnformációk hiányára hivatkozó _ aján|at modosítására vonatkozó kére|mét. Az
aján|athoz szÜkéges pontos és egyéĺte|míĺ információk beszezését szo|gá|ja a je|en

dokumentációban rész|etezett tájékoztatás-kérés lehetősége. Aján|attevőnek a
jogszabályi rende|kezések betaftasa mellett az aján|attételi fe|hívásban, a

dokumentációban és az aján|attevők kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak
megfele|ően ke|| az aján|atot elkészíĽenĺe.

4.12. pc ajánlatban közö|t információk Kzárőlag ezen közbeszezési e|járás eredményének
megá| |a pítasa keretében kertjlnek fe| haszná |ásra.

5. nÉszruÁľ LATTÉTEL' ItLEwE ľöggvÁLro zĺtTÚ n:Áľ HĺrÉľel uľlrľósÉor

5.1. Ajánlatkérő a részajánlat-téteĺ |ehetőségét je|en e|járásban nem biztosítja.

5.2. Az aján|attevők je|en e|járásban többvá|tozatú (alternatív) aján|atot nem tehetnet az ilyen
aján|atokat ajánlatkérő érvényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arrar hogy nem

összehason|íthatóak a többi aján|attal.

6. rözös łrÁľHĺĺÉľel
6.|. Több gazdasági szereplő közösen is tehet aján|atot. A közös aján|attevők kötelesek maguk

közül egy, a kozbeszezési e|járásban a közös aján|attevők nevében e|járni jogosult

képvise|őt megjelö| ni.

6.2. Közös aján|atot tevő nyeftesek álta| |étrehozandő gazdasági társaság, i||etve jogi szemé|y

|étrehozását ajánlatkérő nem teszi |ehetővé.

6.3. A közös aján|attevők csopotjának képvise|etében tett minden nyi|atkozatnak egyéftelműen
tafta|maznia kel| a közös ajánlattevők megjelö|ését.

6.4. Aho| a Kbt. az aján|atkérő számára az aján|attevők értesítesét íqa e|ő, va|amint a kiegészÍtő
tájékoztatás megadása [Kbt. 45. $], a hiánypótlás [Kbt. 67. g], a fe|vi|ágosítás [Kbt. 67. €]
éś inoorolás [Kbt. 69-70.5] kérése esetében az aján|atkérő a közös aján|attevőknek szóló
éftesítését, tájékoztatását, i||etve felhÍvását a közos aján|attevők nevében e|járni jogosu|t

képvise|őnek kü|di meg.

6.5. A közös aján|attevők a szerz&és teljesítéséért az aján|atkérő fe|é egyetem|egesen fe|e|nek.

6.6. M egY közös aján|atot benyújtó gazdasági szerep|ő(k) szemé|yében az ajánlattételi
határidő |ejárta után vá|tozás nem következhet be.



6.7. Ha egy gazdasági szerep|ő a közbeszezés éftékének huszonöt száza|ékát megha|adó
mértékben fog közvetlentjl részt venni a szerződés - részaján|at-tételi |ehetőség biztosítása
esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet a|vá||a|kozónak
mĺnősíteni, hanem az aján|atban és a szerződés te|jesítése során kozös aján|attevőként
kell, hogy szerepe|jen. Egy gazdasági szereplőnek a szerzffiés te|jesítésében va|ó

részvéte|e arányát azhatározzä ffi€9, hogy mĺlyen arányban részesül a beszezés tárgyának
á|ta|ános forga|mi adó nélkĹiI számÍĽott e||enértékébő|.

Amennyiben több gazdasági szerep|ő kozösen tesz aján|atot a közbeszezési e|járásban,
akkor az ajánlathoz csatolniuk kel| az erre vonatkozó megá||apodást.
A közös ajánlattevők megállapodásának taftalmaznia ke||:

- a je|en közbeszezési e|járásban kozos aján|attevők nevében e|járni (továbba
ka pcsolatta ľtá sra ) jogosu |t képvise|ő szervezet meg nevezését;

- a szerződés te|jesítésééft egyetem|eges fe|elősségvá||a|ást minden tag részérő|;
- aján|atban vá||alt kote|ezettségek és a munka megosztásának ismeftetését a tagok és a

vezető kozött;
- a szám|ázás rendjét.

Üzlrrr TIToK vÉorlMe

Az aján|attevő az aján|atában, valamint a 69-70, $ szerinti indoko|ásban e|kÜ|önített módon
elheivezett, üzleti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] taftalmazó iratok nyi|vánosságra
hozata|át megti|thatja. Az üz|eti titkot taŕa|mazó iratokat ú9y ke|| e|készÍieni, hogy azok ne
tarta|mazzák az a |á bbiakat:. az aján|attevő nem ti|thatja meg nevénet címének (székhelyénet |akóhe|yének),

va|amint olyan ténynet információnat mego|dásnak vagy adatnak (a továbbiakban
együtt: adat) a nyilvánosságra hozata|át, ame|y értéke|ési szempont a|apján értéke|ésre
kerül, de az ezek alapjáu| szo|gá|ó - a (3) bekezdés hatá|ya a|á nem taftozó -

részinformációt alapadatok (így ktilönösen az árazott kö|tségvetés) nyilvánosságra
hozata|át megti|thatja;

- nem korlátozható Vagy nem ti|tható meg üz|eti titokra hivatkozássa| o|yan adat
nyi|vánosságra hozata|a, ame|y a közérdekĹĺ adatok nyi|vánosságára és a kozérdekbő|
nyi|vános adatra vonatkozó, kü|on toruényben meghatározott adatszo|gá|tatási és
tájékoztatási köte|ezettség a|á esik. A közbeszerzési eljárás a|apján megkötott szerződés
en ged ménye zést l<zárő rende| kezése nem m i nőstj l üzleti tĺtokna k.

Aján|atkérő nem vá||a| fe|e|ősséget az üz|eti titoknak tartott információt iratok harmadik
szemé|yek (kü|önösen más ajánlattevőt gazdasági szerep|ők) álta|i megismerésééft,
amennyiben aján|attevő az üz|eti titkot [Ptk. 81. 9 (2) bekezdése] tafta|mazó iratokat
aján|atában nem elkülonÍtett módon, Vagy ú9y he|yezi e|, hogy azok tartalmaznak a

fentiekben megje|ölt információkat is.

ruÁľuľr xöľöľĺsÉc

Az aján|ati kötöttség időtartama: 60 nap (az ajánlattételÍ határidő ĺejárüítólszánítua),

Az A'ÁNLAToK FEtBoNrÁsł

Az ajánlatokat taľtalmazó iratok fe|bontásának helye és ideje:

ESZ.KER Kft
Ĺ026 Budapest, Pasaréti út 83. Tárgyaló

határideje: 2013.06' 1o.00 óra

7,

7.1.

7.2.

9.

9.1.

8.



g.2. Az ajánlatok fe|bontásánál csak az aján|atkérő, az ajánlattevők, va|amint az á|ta|uk
meghívott szemé|yet továbbá . a közbeszeęéshez támogatásban részesü|ő aján|atkérő
esetében - a kü|ön jogszabá|yban meghatározott szeruek képvise|ői, va|amint szemé|yek
lehetnek jelen.

g.3. Az aján|atok fe|bontásakor ismeftetni ke|| az aján|attevők nevét, címét (székhe|yét
|akóhelyét), va|amint azokat a főbb, számszerűsÍihető adatokat, ame|yek az értékelési
szempont (részszempontok) a|apján éftéke|ésre kerlilnek.

g.4. Az aján|atkérő az aján|atok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok fe|bontasa e|őtt
kozvet|enü| ismeľteti a szerződés te|jesítéséhez rende|kezésre áĺĺó anyagi fedezet osszegét.

9.5. Ha az aján|atok bontásán egy - ott je|en |évő - szemé|y kéri, az aján|at ismeftetését
kovetően azonna| |ehetővé kelltenni, hogy betekinthessen a felo|vasó|apba'

9.6. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő szemé|yének megá||apÍ|ása

cé|jábó| bontható fel, ame|yrő| kĹilön jegyzőkönwet ke|| fe|venni.

10. AzAJÁNLAToK ELBÍRÁLASA

tl.t. Az aján|atok elbír.á|ása során az aján|atkérőnek meg kel| vizsgálnia, hogy az aján|atok
megfe|e|nek-e az e|járást megindíto fe|hívásban, a dokumentációban, va|amint a
jogszabá|yokban meghatározott feltéte|eknek.

|o.2. p,z aján|atkérő köte|es megá||apíiani, hogy mely ajánlatok éruénytelenet és hogy Van-e
o|yan aján|attevő, akit az e|járásbó| ki kell zárni, Pe. aján|atok tételes átvizsgá|ása során
megá||apításra kerü|nek az aján|atok eset|eges éruényte|enÍ!ésére vagy az aján|attevő
kizárására okot adó körü|mények.

10.3. Az éruényes aján|atokat az e|járást megindíto fe|hÍvásban meghatározott éftéke|ési
szempont a|apján, valamint a Kbt. 7t-73, $-okban, az eljárást megindíto fe|hívásban,
továbbá a jelen dokumentációban fogla|takra tekintettel ke|| éftéke|ni.

10.4. Fc aján|atkérő az aján|atokat a |ehető |egrövidebb időn belül köteles e|bí.á|ni, az e|bírá|ást

o|yan időtartam a|att ke|| e|végeznie, hogy az ajánlattevőknek az e|járást |ezárő döntésről
va|ó értesítésére az aján|ati kotöttség fennállása a|att sor kerü|jön.

10.5. Az aján|atkérő indoko|t esetben az aĺán|ati kotöttség |ejártának időpontját mege|őzően
fe|kérheti az aján|attevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további
fenntartására, az ajánlati kotöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati
kötöttség |ejáftanak eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az
aján|attevő az ajántatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozit úgy ke||

tekinteni, hogy aján|atát az aján|atkérő á|ta! megje|ölt időpontig fenntaÉja.
Amennyiben va|ame|yik aján|attevő aján|atát nem taŕja fenn, az aján|ati kötöttseg
|ejáftanak eredeti időpontját követően az eĺjárás további részében az éľtéke|és során

ajánlatát figye|men kívü| ke|| hagyni.

10.6. AE' ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltéte|ekke| biztosí|ani a
hiánypót|ás |ehetősegét va|amint az ajánlatokban talá|ható, nem egyéfte|mű k.lje|entéset
nyi|atkozatot igazolások taľtaImának tisztázása érdekében az aján|attevőktől felvi|ágosítást
kérni. A hiánypót|ás és fe|vi|ágosítás kérésre vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67' $-a
tantalmazza.



10.7. Mindaddig, amíg bárme|y aján|attevő számára hiánypót|ásra Vagy fe|világosíÉs nyújtására
határidő van fo|yamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, ame|yekre nézve az
aján|atkérő nem hívta fe| hiánypótlásra.

10.8. Az aján|atkérő az éĺtékelés szempontjábo| |ényeges aján|ati e|emek tafta|mát megalapozó
adatokat, va|amint indoko|ást köte|es ír.ásban kérni és errő| a kérésrő| a többi aján|attevőt
egyidejű|eg, írásban éĺtesíteni, ha az ajánlat a megkotni teruezett szerződés tárgyára
figye|emmel arányľa|anu| a|acsony árat tafta|maz bárme|y o|yan, az e||enszo|gá|tatásra
vonatkozó osszeg tekintetében, amely öná||óan éftéke|ésre kerü|.
Aa. ár aránYtalanu| a|acsony vo|tának megÍté|ésekor az aján|atkérő korábbi tapaszta|ataira, a
közbeszezést mege|őzően végzett piaďe|mérés eredményére Vagy a közbeszezést
mege|őzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához fe|haszná|t egyéb adatokra ke||

figyelemme| |enni. Köteles az aján|atkérő a fentieket a|ka|mazni ktjlonösen akkor, ha az
aján|atban fogla|t e||enszo|gá|tatás több mint húsz száza|ékkal eltér az aján|atkérő
rende|kezésére á||ó . az e||enszo|gá|tatás öná||óan éftéke|ésre kerü|ő va|amely e|eme
esetén az adott e|emre eső - anyagi fedezet összegétől.
Az irreá|is aján|ati elem (e||enszo|gá|tatás) miatti indoko|ás kérés szabályait a Kbt. 69. 5-a
taftalmazza.
Amennyiben az ajánlati ár mega|apozottságáró| szó|ó döntés meghozata|ához az szükéges,
az aján|atkérő összehason|ítás cé|jábó| a többi aján|attevőtő| is kérhet be meghatározott
aján|ati e|emeket megalapozó adatokat.

11. nz ÉnvÉľYEs A,'ÁNLATor ÉnrÉrELÉsE

11.1. pe. aján|atok értéke|ési szempontja az összességében |ege|őnyosebb aján|at.

A részszempontok szerinti tarta|mi elemeinek éftékelése során adható pontszám alsó és

felső hatara: 1.10 pont.

Az éÉékelés módszene az 1.4. és 6. éÉéke|ési részszempontok esetében a
fordított aľányosítás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében
legelőnyösebb ajánlat kivátasztása esetén alkalmazható módszerckről és az
ajánlatok elbírátásáńt (KĚ 2oL2. évi 61. szämi 2oL2. június 1.) szerint
III.A.l.ba) pontja) oly módon, hogy a legalaaonyabb éfték a legkedvezőbb és a
legkedvezőbb taftalmielemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja' a többi
ajántat taÉalmi eleméľe pedig a legkedvezőbb taÉalmi elemhez viszonyítva
foľdítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi kép|et alapján:

P= A legjobb (Pmax-Pmin)+Pmin
A vizsgált

ahol
P: a vizsgá|t aján|ati e|em adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontská|a fe|sl határa
Pmin: a pontská|a a|só határa
A|egjobb: a |egellnyosebb aján|at tafta|mi e|eme
A|egrosszabb: a |egellnytelenebb ajánlat tafta|mi e|eme
Avizsgá|t: a vizsgá|t ajánlat tafta|mĺ e|eme;



az 5. és 7. éÉékelési részszempontok esetében az egyenes aľányosÍtás
(Közbeszerzési Hatósag útmutatója az összességében legelőnytisebb ajánlat
kiválasztása esetén alka|mazható módszerekrő| és az ajánlatok elbírálásáról
(KÉ 2012. évi 61. szám; }oĹz.június 1.) ilI.A.l.bb) pontja) oly módon, hogy a
legmagasabb éÉék a |egkedvezőbb, és az ajánlatkérő a legkedvezőbb taľtalmi
elemre a maximális pontot (fe|ső ponthatár) adja, a ttĺbbi ajánlat taftalmi
eleméľe pedig a legkedvezőbb taftalmi elemhez viszonyítva arányosan
számo|ja ki a pontszámokat az alábbi képlet alapján:

P= A vizsgá|t (Pmax-Pmin)+Pmin
A legjobb

ahol:
P: a vizsgá|t aján|ati e|em adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála fe|ső határa
Pmin: a pontská|a a|só határa
A|egjobb: a |ege|őnyösebb ajánlat tańaImi e|eme
A|egrosszabb: a lege|őnyte|enebb ajánlat tafta|mi e|eme

Avizsgá|t: a vizsgá|t aján|at taftaĺmi eleme

Az 1.3. éÉékelési ľészszempontokra nettó HUF/óra.ban kell megadni a
megajánlást'

A4. részszempontra nettó Ft/alkalom méľtékegységben kell ajánlatot adni!

5. éÉékelési részszempontra a pľogram téte|hez ľendelt anyagáľra o/o.ban kell
megadnia kedvezményt.

A 6. éftékelési részszempont esetén a diszpécser kiizpontba töfténő
bejelentéstől számítva perc.ben kell megadni az aján|atot.

A7, részszempontra nettó Ft/óra-ban kell megadni a megajánlást.

Azárkéozész

Ajánlatkérő felhívja aján|attevő figyelmét, hogy nem lehet opciós, többváltozatú
ajánlatot tenni, ajánlatkéľő minden megajánlást az ajánlat részeként éÉéke| és
nem áll módjában egyes ajánlati elemeket e|fogadni' másokat elvetni; az
ajánlatokat csat mint egységes egészet tudja keze|ni, éÉékelni és elfogadni.
Ezért, ajántatkéľő az ilyen megajánlás esetén az egész ajánlatot éruényteleníti
és az e|jáľás további menetéből kizárja.

Nem fogad el olyan ajánlatot ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes
szolgáltatás vagy ajándék megajánlását taÉalmazza. SzerződéskČités esetén az
ajánlattevő aján|atában ta!á|ható minden megajánlás a szerződés Észéve válik.
Ezéľt minden olyan ajánlat éruényte|en, amelyik megaján!ása vagy a
megajánlások météke jogszabá|yba vagy a kiírás feltéte|eibe ütközik.



Az ajánlatkéľő a kapcsolt kedvezményeket nem tudja éÉe|mezni, ezéÉ fe|kéri a
tiszte|t ajánlattevőket, hogy kizárő|ag a bírálati szempontok vonatkozásában
adják meg az általuk adható legkedvezőbb feltételeket.
Az ajántatban szereplő áraknak fix árnak kelI lenniĺit vagyis az ajánlattevők
semmilyen formában és semmi|yen hivatkozássa! sem tehetnek változő árat
taÉalmazó ajánlatot.

A nettó árakat ú9y kell megadni, hogy azok taÉalmazzanak minden járulékos
költséget, függetlenĺit azok formájátó| és forrásától. Minden áradatot úgy kel!
megadni, hogy a nettó ár mellett egyérte|mű formában szerepetjen az Árł,
valamint a bruttó ár.
Az ajánlati árnak taÉalmaznia kell a vállalkozás időtartama alatti áruá|tozásból
eľedő vá|la|kozói kockázatot és vál|alkozási hasznot is.

Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a
szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.

Az aján|ati árnak taÉalmaznia kel! mindazokat a költségeket, amelyek az épíhési
beruházás megvalósításához, az ajánlati feltéte|ekben rögzített fe|téte|ek
betaÉásához szükségeset ígv többek között minden illetéket' díjat. Az
ajánlatok kidoIgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes
köríinek ke|l lennie, vagyis magába kel!fog|alni minden kifizetési igényt.

Az ajánlat csak banki átuta|ásos fizetési módot taÉalmazhat, minden egyéb
fizetési mód e|fogadhatat|an az Ajánlatkérő számára.

Az ajánlatokat két tizedesjegy pontossággal ke|l megadni!

Az L. ľészszempont esetében a munkanapokon 7-17 óra kiĺzötti rezsióradíjat
kell megadni, a 2, részszempont esetében pedig a L7 és másnap regge| 07 őra
kiĺzötti, valamint a szabad. és ünnepnapokon éruényes rezsióľadíjat.

Lz, EREDM ÉNYHIRDETÉs, összEc EzÉs 
^znrÁľ 

uroK ELBÍRÁHsÁnól

|2.l. Az aján|atkérő köte|es az aján|attevőt írásban tájékoztatni az e|járás eredményérő|, az
e|járás eredményte|enségérő|, az ajánlattevő kizárásárő|, a szerződés teljesítésére való
alkaImatlanságának megá|lapí[ásáról, aján|atának egyéb okbó| történt éruényte|enné
nyi|vánĺtásáró|, va|amint ezek rész|etes indokáról, az errő| hozott dontést követően a |ehető
|eghamarabb, de legkésőbb három munkanapon be|ü|.

tf.f. Az. aján|atkérő az aján|atok e|bír.álásának befejezésekor kü|ön jogszabá|yban meghatározott
minták szerint írrásbe|i összegezést köte|es készítenĺ az aján|atokró|. Az aján|atkérő az
aján|atok e|bír.álásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbe|i összegezésnek
minden ajánlattevő részére egyidejű|eg, te|efaxon Vagy e|ektronikus úton történő
meg kti |déséve| te|jesíti.

12.3. pE. aján|atkérő az aján|atok elbírrá|ásaró| készített írásbe|i osszegezést az ajánlattevők
részére toľténő megkü|désétő| számított huszadik napig egy a|ka|omma| jogosu|t

módosítani, szükég esetén az éruényte|enségrő| szó|ó tájékoztatást visszavonni, továbbá a



már megkotott szeződéstől e|á||ni, i|letve amennyiben a te|jesÍtés megkezdése mĺatt az
eredeti á|lapot nem állítható he|yrą a szerződést azonnali hatá|lya| felmondani, ha az
eredmény megkü|dését követően ész|e|i, hogy az eredmény (eredményte|ensé9)
töľvénysértő vo|t és a módosíitás a toruénysértést orvoso|ja. Az aján|atkérő a módosított
ír.ásbeli összegezést köte|es faxon vagy e|ektronikus úton ha|adékta|anu|, egyidejű|eg az
összes ajá n |attevőnek megküldeni.

13. ELőzETEs VITARENDEzÉs

13.1. A Kbt. 79. 5 (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kérelmet az a|ábbĺ címre kel|
benyújtani:

Ész-xen xĺt
Lo26 Budapest' Pasaréti út 83. Titkárság

E.mai! : titkarsag @eszkeľ.eu
Fax 06-U789-69-43

13.f. A kérelmezőnek az aján|atkérőhoz benyújtott kére|mében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kére|em) meg kell je|ölnie az írásbeli osszęezés vagy egyéb dokumentum,
vagy e|járási cse|ekmény jogsértőnek taftott e|emét, továbbá a kérelmező javaslatát,
észrevéte|ét, valamint az álláspontját a|átamasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt.
a|átámasztó dokumentumokra - ha vannak i|yenek - hivatkoznia ke|l.

Az e|őzetes vitarendezési e|járás szabá|yait a Kbt. 79. $-a tafta|mazza.

13.3. Amennyiben valamely aján|attevő a rendelkezésére á||ó határidőben e|őzetes vitarendezési
kérelmet nyújtott be az aján|atok bontását kovetően töľtént e|járási cse|ekménnye|,
ke|etkezett dokumentumma| kapcso|atban, az aján|atkérő a kérelem benyújtásától a
vá|aszának megkü|dése napját követő tíz napos időtaftam lejáŕaig akkor sem kötheti meg
a szerzffiést - ha részaján|at téte|e |ehetséges vo|t, a beszezés érintett részére vonatkozó
szeződést - ha eddig az időpontig a szerz&éskötési moratórium egyébként |ejárna.

L4. 
^szB?zőpÉs 

urcröľÉsr És TEuEsÍTÉsE

14.1. Eredményes közbeszerzési e|járás a|apján a szerződést a nyeftes szeruezette| (szemé||ye|) .
közös ajánlattéte| esetén a nyeftes szeruezetekke| (szemé|yekke|) - ke|| ír.ásban megkötni a
közbeszezési e|járásban közö|t vegleges feltételet szeaődésteruezet és aján|at
taftalmának megfe|e|ően.

t4.2. A szeződésnek tańa|maznia ke|| - az e|járás során a|ka|mazott értéke|ési szempontra
tekintette| - a nyeftes ajánlat azon e|emeit ame|yek értéke|ésre kerü|tek.

14.3. Atr. aján|atok elbírá|ásáról szó|ó ír.ásbe|i összegezésnek az aján|attevők részére toftént
megkti|dése napjátó| a nyeńes ajánlattevő és a második Iegkedvezőbb aján|atot (ha
ajánlatkérő hirdetett második he|yezettet) tett aján|attevő aján|ati kötöttsége további
harminc nappal meghosszabbodik.

14.4. AE. aján|atkérő köteles szeződéses feltételként e|őírni, hogy:
. a nyeftes ajánlattevő nem fizet, i||eWe számo| el a szeęődés te|jesítésével

összefüggésben o|yan ko|tségeket, melyek az 56. 5 (1) bekezdés k) pontja szerinti
fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társasag tekintetében merü|nek fe|, és me|yek a nyeftes
ajá n |attevő adókote|es jövede| mén ek csokkentésére a I ka I masa k;

. a szeĺzffiés te|jesÍtésének te|jes időtaftama a|att tulajdonosi szerkezetét az
aján|atkérő számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban rész|etezett ügy|etekről
az aján|atkérőt ha|adékta|anu| éľtesíti.



14.5. 
^z 

aján|atkérőként szeződő fé| jogosu|t és egyben köte|es a szerződést fe|mondani - ha
szükséges olyan határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintett fe|adata
e||átásáróĺ gondoskodni tudjon - ha:
. a nyeftes aján|attevőben közvetetten vagy kozvet|enÜ| L1o/o-ot meghaladó tu|ajdoni

részesedést szerez valame|y olyan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező gazdasági társaság, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k)
pontjába n meg hatá rozott feltéte|eknek.

. a nyertes aján|attevő közvetetten vagy kozvet|enü| f1o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez valame|y olyan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező gazdasági társaságban, ame|y nem fe|el meg az 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjába n meg hatá rozott feltételeknek.

Je|en pontban em|ített fe|mondás esetén a nyeftes aján|attevő a szerzffiés megszűnése
e|őtt már teljesített szo|gáltatás szerződésszerű pénzbe|i ellenértékére jogosu|t.

t4.6. 
^ 

kü|fö|di adói|letősegű nyeftes aján|attevő köteles a szeződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csatolni, hogy az il|etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
közvet|enü| beszerezhet a nyeftes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegé|y igénybevétele né|kti|.

t4.t. A közbeszezési szeződést a kozbeszezési e|járás a|apján nyeftes aján|attevőként
szerzffiő fé|net i||etve közösen aján|atot tevőknet Vagy - ha az aján|atkérő gazdá|kodó
szeruezet |étrehozásának kote|ezettségét e|őírta vagy azt |ehetővé tette . a nyeľtes
ajánlattevő (aján|attevők) kizárólagos részesedéséve| |étrehozott gazdálkodó szeruezetnek
(a továbbiakban : projeKtársaság) kel| te|jesítenie.

t4.8. 
^z 

aján|attevőként szeződő fé| teljesítésében köteles kozreműkodni az o|yan a|vá|la|kozó
és szakember, ame|y a közbeszezési e|járásban részt vett az ajánlattevő alka|masságának
igazolásában. Az aján|attevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden o|yan -

akár a korábban megje|ö|t alvál|a|kozó he|yett igénybe venni kí'vánt - a|vál|a|kozó bevonását
beje|enteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entéssel egyÜtt
nyi|atkoznia ke|| arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kívánt a|vá||a|kozó nem ál| a kizáró
okok hatálya a|att.

15. ľľÉrozľłĺÁsT NYÚJTó szERvEzETEK

15.1. Aján|atkérő a Kbt. 54.5 (1) bekezdése a|apján e|őíąa, hogy az aján|attevő tájékozodjon a
munkaváĺla|ók vede|mére és a munkafe|tételekre vonatkozó o|yan kötelezettségekrő|,
ame|yeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg ke|| fe|e|ni. A
tájékoztatást az illetékes szeruek ingyenesen teszik e|érhetővé'

15.2. Aján|atkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és
címét (e|érhetőségét), ame|yektőlaz aján|attevő megfelelő tajékoztatást kaphat:

Munkavá||alók váJelme és a munkafe|tételekre vonatkozó köte|ezettségek:
Budapest Fővá rosi Kormá nyh ivatal M unkavédel mi és M unkaügyi Szakigazgatási
Szeruének Munkavédelmi Felĺigyelősége
1094 Budapest Páva u. 6.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov.hu



Budapest Fővárosi Koľmányhivatal Munkavéde|mi és Munkaiigyi Szakigazgatási
Szeruének Munkaügyi Felĺigye|ősége
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail : budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov. hu



vÁu.łlro zi,,sĺ szepző o És

a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józseńĺárosi önkormányzat tulajdonát képező
lakó. és Íizemi épĺiletet lakások és egyéb funkciójú helyiséget helyiségcsopoÉot

Üres te|t<ek gyoľsszolgálati (2a őrés) közvet|en balesetveszé|y és hibaelhárítása,
karbantaftása, felújítása vagy részteges felújítása, valamint önkormányzati

tulajdonri társasházi atbetétek és házi olvosi rendelők gyorsszolgálati hibae|hárítási
fe|adatai na k ellátásá ra

ame|y |étrejött

egyrészről:
Megnevezés: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat
Székhe|y: 1082 Budapest, Baross u.63 - 67.

Adószám: L57357L5-2-42
KSH szám : t57357 t5-841 1-321-01

Tozsszám: 7357L5
Szá m |aszám : Magyarországi Vo| ksba nk Zft . : 141 00309- 1 02L3949-0L000006

Képvise|i: Dr. Kocsis Máté po|gármester, továbbiakban Megrendelő,

másrészről:
Cégnév:
Székhe|y:

Leve|ezésicím:
Adószám:

Cégjegyzékszám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Számlaszám:

Képvise|i:

továbbiakba n vál lal kozó

(együttesen Fe|ek) között az a|ulírott he|yen és időben

Előzménvek:

A Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testÜ|etének

Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsága ,.....l20L3, (.....'..) számú határozata a|apján

Megrendelő kozbeszezési e|járást fo|ytatott |e a jelen szerzffiés me||ék|etében meghatá.rgzott

ingát|anokban etvĄ;zendő gyorsszolgá|ati (24 órás), kozvet|en ba|esetveszé|y-, és hibaelhárítási,
karbantaĺtási, fe|újítási vagy rész|eges fe|újÍtási munkálatokra, ame|ynek ......'''......

lett a nyeftese.

A közbeszeaési e|járást megindító fe|hiivás a Közbeszezési Éńesítő napján megje|ent
.,.............számában kerü|t szám a|att közzétételre, me|yben nem rész|etezett



kérdésekhez a Megrendeĺő, mint aján|atkérő dokumentációt készített, és amelyek együttesen a
je|en Vá||alkozási szerződés elvá|aszthatat|an 1. számú me||ék|etét képezik.

1. A szerződés tárgya és a teljesítés helyszíne:

Je|en szelzffiés az alábbiakra vonatkozik (szeződés közvet|en és köaletett tárgya):

Megrendelő tu|ajdonát képező, és je|en szerződés2.ĺ^-E.je|ö|ésse| e||átott me||ékleteiben fe|vett
_ a szerződés megkötésekor fennál|ó he|yzetnek megfele|ő - fe|építményes, és fe|építmény nélkÍi|i

ingat|anokra, i|ĺetve társasházban ta|á|ható, szintén a Męrende|ő tu|ajdonát képező társasházi

aIbetétekre.

A je|en szerzffiés időbe|i hatálya a|att töftént változásokró| a Megrende|ő fo|yamatosan

tájékoztatja a Vál|alkozót azza|, hqy ezen változások a szerződés módosítása né|kti| a szeződés
részeivé vá|nak.

A Vá||a|kozó á|tal e||átandó építési-szere|ési feladatok mindenkori pontos rész|etes leír.ása, jelen

szeződés e|vá|aszthatat|an részét képezi az eljárást megindító felhilvás műszaki |eír.ásában

szereplő részletezés szerint, me|y je|en szerződés 3. számú mellék|etében is megfoga|mazásra

kerü| (p|.:közvet|en ba|esetveszé|y és hibae|hárítási, karbantaftási, fe|újĺtási vagy rész|eges

fe|újítási fe|adatot stb.), és ame|yet a Vá||alkozó megismeft és a je|en szerződés a|áírásával

mindenkor, fe|téte| nélktjl teljesítésre e|fogad.

Vá|la|kozó kü|ön is k.lje|enti, hogy a he|yszínt megtekintette, az álrala fogla|koztatott és a
te|jesítésben részt vevő szemé|yekkel azok jel|emzőit megismeftette. A Vá||alkozó kötelezettséget

vá|lal a te|jesítésben részt vevő szemé|yekkel kapcso|atosan (is) a vagyonválelmi, a

munkavéde|mi-, a tíjz- és ba|esetvéde|mi, kornyezetvéde|mi, il|etve egyéb hatósági előírásot
szabá|yok betaľtására és betaŕatására. E tekintetben a vá||a|kozót te|jes fe|elősség terhe|i.

2. A szerződés időtaÉama

Je|en szeződést a Fe|ek 2013. augusztus 01-től 2015. júnĺus 30. napjáig terjedő időtaŕamra

kotik meg azza|, hqy Megrende|ő 2015. június 30. napján 24:00 óráig jogosu|t karbantaftási

Vagy gyorsszolgá|ati munkát megrendelni. A felújítási vagy részleges fe|újítasi munkák elvegzését

Vá|la|kozónak 2015. június 30. napjáig be ke|| fejeznie.

3' A Felek jogai és kiitelezettségei

a) Fe|ek rögzÍĽit hogy Megrende|ő je|en szeződésben meghatározott jogait és kote|ezettségeit a
kü|ön szeződésben megbízott és meghata|mazott Kisfa|u Kft, - mint a Megrende|ő képvise|ője
- útján gyakoro|ja. A Megrende|ő képvise|ője tevékenysége kapcsán a Megrende|ő válĺk
jogosu|ttá és kötelezetté.



A Megrende|ő képvise|ője gondoskodik a je|en szeződésben részére meghatározott teendők

e|végzésérő|, többek kozott a jelen szerz&és hatá|ya a|á taftozó egyes munkák

megrendelését előkészítő szervezésérő| és megrende|ésérő|, a te|jesítés e||enőaéséről és

igazo|ásáró|, a Vá||a|kozóvaI toľténő közvet|en kapcso|attartásró|.

A Megrendelő képviselőjének adatai:

Megnevezés: Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.

Székhely: 1083 Budapest, Losonci u.2.

Telephe|y: 1084 Budapest őr u' 8.

Adószám: I0857Lt9-2-42

Cégjegyzékszá m : 01 -09 -265463

Szá m |aszá m : Ma gya ro rszági Vo| ksba n k zrt, 74100309-92 1 1 0549-0 1 000008

Telefon: 314-10-98

Fax: 333-95-35

E-mail : info@kisfalu.jozsefuaros. hu

Képvise|i: Kovács ottó ügyvezető igazgatő, továbbiakban Megrendelő
képvise|ője,

b) Vá||a|kozó köte|es a munkavégzést úgy megszeruezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos

és gyors befejezését i|letve e|végzését.

c) Vá||aIkozó a kozbeszezésĺ e|járásban megje|ölt módon alvá||alkozó igénybevéte|ére
jogosu|t. A Vál|alkoző az igénybe vett a|vál|a|kozclért úgy felel, mintha a munkát maga

végezte vo|na; a|vá||a|kozó jogosu|at|an igénybevétele esetén pedig fele|ős minden olyan
kárért is, ame|y ané|kü| nem következett vo|na be.

d) Vá|la|kozó a Megrende|ő képvise|ője utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem

terjedhet ki a munka megszervezésére, i||ető|eg nem teheti a te|jesítést terhesebbé.

e) Vá||a|kozó köte|es a Megrende|ő képvise|őjét minden o|yan körü|ményrő| ha|adéKa|anu|,
dokumentá|tan éftesíteni, ame|y a vá||alkozás eredményességét vagy kel|ő ĺdőre va|ó

elvégzését. veszé|yezteti, i||etve gáto|ja. pE. éftesítés elmulasztásából eredő káréft
Vá||alkozó fele|ős.

D Vá||a|kozó a Megrende|ő képvise|ője á|ta| adott anyagga| (amennyiben i|yet Megrende|ő
szo|gá|tat figye|emmel a g) pont rendelkezésére), i||eWe utasítás szerint nem végezheti el

a munkát, ha ez jogszabá|y vagy hatósági rende|kezés megséftéséhez vagy az é|et. és
vagyonbiztonság veszé|yeztetésére vezetne.

g) Fe|ek megál|apodnat hogy a munkák e|vegzéséhez szükéges és a|ka|mas anyagokat
szerszámokat és gépeket va|amint ba|eset - és munkavédelmi eszközöket a Vá||a|kozó

köte|es biztosítani saját ko|tségén.

h) Vá||alkozó a munkát a lehető |egjobb, I. osztá|yú minőségben köte|es e|vĄ;ezni.

i) Fe|ek megá|lapodnat hogy az építési-, szere|ési munká|atok befejezését követően a
Vá||a|kozó koteles a munkálatokka| érintett munkaterü|etet saját kö|tségen kitakarítani,



valamint a munkaterületet a hu||adék anyagoktó| megtisztítani és a munkavĄ;zéshez
szükséges eszkozeit, valamint a munkav{7zés során keletkezett azon hul|adék- anyagokat,
me|yekre a Megrende|ő képvise|ője nem taft igényt saját koltségén elszá||ítani.

j) Fe|ek megá||apodnat hogy Vá||a|koző a munkálatok befejezését követően köte|es a
Megrende|ő tulajdonát képező és a Vá||alkozó rende|kezésére bocsátott, a munkavégzés
során megmaradt anyagokka| e|számo|nĺ és azt a Megrendelő képvise|őjének átadni.

k) A fe|ek megál|apodnak abban, hogy a Vá||alkozó az ide vonatkozó jogszabá|yok a|apján
építésĺ nap|ó vezetésére kotelezett.

|) Felek rĘzítit hogy Vá||a|kozó aján|atában szerep|ő, a hĺbae|hárítási munka megkezdésének
ideje a he|yszínen értéke|ési szempontra tett megaján|ás: ...'. perc.

m) Vá||a|kozó kote|es az épü|et karbantaftáshoz szükéges e|eKromos-, Víz, csatorna szerelési
a nya g bol á l ló ra kta rkész|et fo|ya matos biztos ításá ra.

n) Válla|kozó köte|es diszpécser központot biztosítani és műkodtetni a szerződés időtaftama
a|att és köte|es a diszpécserközpontba érkező hÍvásokat digitálisan rogzíEeni és az adott
munka te|jesítésének igazolásáig megőrizni, va|amint a felvéte|t e|ektronikus adathordozón 1

példányban Megrende|ő részére a havi e|számoĺásokka| egyidejű|eg átadni.

A diszpécser kozpont hívoszámát Megrende|ő biztosĺEja a szerz&és időtaftama alatt, azonban
a szerződés |ejáŕanak napján Vá||a|kozó köte|es a hívószámot díjmentesen visszaadnĺ
Megrende|őnek.

4. Vátlalkozői díj összege és kifizetésének rendje, az egyes épÍtési.szeľe!ési fe|adatok
meg rende !ésé nek módja, i l letve fe|ek adatszol gá |tatási ktitelezettségei

A válla|kozói dĺ maximá|is osszege az onkormányzat éves kö|tségvetésében e célra
e|kü|onített osszeg, me|ynek fe|haszná|ásáról, annak titemezésérő| a fe|ek fo|yamatosan
egyeztetnek. 2013. évben a szerződés megkötésekor még a fentiekbő| rendelkezésre á||ó
összeg (kivéve, ha 2013. évben átcsopoftosításra kerü| sor).

A Megrende|ő képvise|ője csak o|yan munká|atot rende|het meg - a pénzügyi forrás pontos

megje|ö|ése me||ett - a Válĺalkozótó|, me|ynek fedezete a koltségvetésben rende|kezésre á||.

Válta|kozó a szerzffiés tárgya szerint szoĺgá|tatást az a|ábbi egységárak e||enében végzi:

Vá!lalkozói díiak:
1. rezsióradfi hibaelhárításra7-77 őráigz nettó.......... ft+Áĺa
2, rezsióradff hibaelhárításra L7 óra után (és regge| 7 óra e|őtt), va|amint

szabad. ünnepnapokon: nettó ft+Afa
3. rezsióradfi karbantaĺtásra, fe|újításra a program á|ta| e|számo|t

normatéte|hez:nettó ...........ft+Afa
4. hibae|hárítási kiszá||ási dff : nettó .................Ft/alkalom

Szám!ázás feltételei:

a. a tetjesíhĺs, írásban töfténő igazolása alapján, me|ynek a|áÍrására Megrende|ő
képvise|őjéné|, az úgyllezető igazgató által kije|ö|t személy(ek) jogosu|t(ak).

Teljesítési igazolás kote|ező mellékletei az a|ábbiak:

I. gyorsszolgálatikcizvetlenbatesetveszéĺyéshibaeĺhárítás:

L összefog|aló táblázat a Megrende|ő képvise|ője á|ta| meghatározott
taftalomma| és formátumban (ame|y tafta|mazza többek kozött: időpont,
helyszín, munka megnevezése, kiszál|ási díj, munkadff, anyag díj,
szá|lítasi kö|tseg, géphasználat, összes kö|tség, munkalap száma, stb.),



2. a Vonatkozó hónap hiba-bejelentési nyi|vántaftása (CD-n),

3. minden e|végzett munkára munkánként a munka|apok (|ega|ább az
alábbi tafta|omma| : beje|entés-, kiszál|ás, munka befejezésének
időpontja),

Szám|ázás a Megrendelő képvise|ője álta| e|fogadott és visszaigazo|t, fent
nevezett osszefog |a |ó tá b|ázat a |a pjá n.

karbantartás:

1. összefog|a|ó táblázat a Megrende|ő képviselője által meghatározott
tafta|omma| és formátumban (ame|y tafta|mazza többek között: időpont,
he|yszín, munka megnevezése, munkadíj, anyag díj, összes kö|tség,
szám|ame|lék|et száma, stb. )

2. az aktua|izá|t TERC GOLD programma| készített szám|ame||ék|et (CD-n)

Számlázás a Megrende|ő képvĺselője álta| elfogadott és visszaigazo|t, fent
nevezett összefog|aló táblázat a|apján.

ffi. felújítiísi és részlqes feĺújĺtás:

munkánként az aKua|izá|t TERC GOLD kö|tségvetés-készítő vagy azza|
egyenértékű programma| készített, Megrende|ő képvise|ője á|ta| adott
eseti megrendelő, jóváhagyott kö|tségvetés, fe|mérési nap|ó, építesi
napĺó, átadás átvéte|ijegyzőkönyv, fele|ős műszaki vezetői és kivite|ezői
nyi|atkozat, beépített főanyagokra vonatkozó termék megfe|e|őségi
nyi |atkozat, készti|ék ga ra ncĺajegy.

b. Számlabenyújtás módja

Megrende|ő e|őleget nem fizet.

Vá||a|kozó - a fe|újítasok kivéte|éve| - teljesítés igazolás a|apján havont'a 1 számlát
nyújthat be a gyorsszolgálat keretében elvégzett munkákról és 1 szám|át a karbantaĺtásĺ
munkákról, me|yet Megrende|ő átuta|ással egyenlít ki a felek megá||apodása a|apján 60

napos fizetési határidőre a Kbt. 130.5 (3)-(4) bekezdése és a 306l20LL (XII.23.)

Kormányrende|et 14.$-a szerint.

A havi te|jesítés ĺgazolás kotelező me||ékletét képezi az e|végzett munkákról készĹi|t havi

összesíĽő táb|ázat elektronikus adathordozón átadva Megrende|ő vagy Megrende|ő

képvise|ője részére.

Megrendelő a fe|újítasi munkák esetében a Vá||alkozó áltaĺ vá||a|t adott munkára

vonatkozó köte|ezettségek maradéKalan, teljesítési igazo|ássa| igazolt szerzffiésszerű
te|jesÍtését követően te|jesíti az e||enszo|gáltatás osszegét a Vá||alkozó á|ta| kibocsátott

számlák alapján 60 napos fizetési határidővel a Kbt. 130.5 (3)-(4) bekezdése és a
306ĺf0II (XII. 23.) Kormányrende|et 14. $-a szerint .

Megrendelő vagy képviselője a te|jesítést kovető 15 napon belÜ| á||ítja ki, az e|őre

meghatározott formátumú te|jesítésigazo|ásokat. A te|jesítésigazo|ások a szám|a

e|választhatat|an részei.

Az e|számo|ás és kifizetés pénzneme: HUF.



I. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A.g (2)-(3) szerinti méftékben kote|es
késede| mi kamat megfizetésére.

u. Megrendelő te|jesítési igazo|ásának kiadását követően kiá||ított szám|a kiegyenlítésére
Megrende|ő a Vá||a|kozó bankná| vezetett számú bankszám|ájára
történő átuta|ássa| kote|es, a fizetési köte|ezettség te|jesítési időpontja Megrende|ő
szám|ájának terhe|ési időpontja.

m. Fe|ek rĘzítit hogy Vá||alkozó aján|atában a karbantaltásra, felújítasra a program
téte|hez rende|t anyagárra adott kedvezmény ......o/o-[äk megfe|e|ő méfték.

Vá||a|kozó kote|es a Megrendelő á|ta| meghatározott formátumú munkalapot minden beje|entés
a|apján e|végzett munkára 3 azonos tafta|mú pé|dányban kitö|teni, me|yet a bérlőve| - üres
he|yiség esetén az önkormányzat nevében e|járó vagyonkeze|őve| - köteles aláíratni és egy
pé|dányt a Megrende|ő részére átadni.

Szoloá ltatás meorendelésének módja :

a. gyorsszolgálati kcjzvetten balesefueszély és hĺbaeĺhárítás szoĺgálbtiísnál:
Te|efonon érkezett bejeIentés a|apján fe|vett hibabejelentőn, szóban.

b. karbantartás:
Meg rende|ő képvi se|ője részérő| kiadott, ír.ásos meg rendelés a |a pjá n.

Amennyiben, a megrende|őn megrendelt munka, a megrendelőn feltüntetett
éľtékhatárt megha|adja, űgY a megrende|és fe|ftiggesztésre kerü|, a Vá||a|kozó
részérő| töfténő ajá n |atadási köte|ezettség meg nyitása me| |ett.

Ajánlatadási kötelezettség i||etve fe|kérés esetén az aján|atadási határidő

- nettó 1 mi|lió Ft éftékhatárig az aján|atkérő átvételétő| számított 5. nap,
- nettó 1 mi||ió Ft értékhatár fe|ett aján|atkérő átvéte|étő| számított 10. nap,

amennyiben ettől e|térő hosszabb határidőt a Megrende|ő képvise|ője nem jelö| meg.

c. felújĺtłís és részlqes felújítiís esetében:
Kü|ön eseti és részletezett megrende|ő a|apján.

Vá||aIkozó részérő| az aján|atadási határidő

- nettó 1 mi||ió Ft éftékhatárig az aján|atkérő átvételétő| számított 5. nap,
- nettó 1 mi||ió Ft értékhatár fe|ett aján|atkérő átvéte|étő| számított 10. nap,

amennyiben ettől e|térő hosszabb határidőt a Megrende|ő képvise|ője nem je|öl meg.

Adatszo|qá ltatási kötelezettséo :

a. a Vá||a|kozó köte|es Megrendelő képviselője részére havi osszesítőt és statisztikát
készíteni az e|őre egyeztetett formában és tafta|omma| az e||átott gyorsszo|gálati
közvet|en ba|esetveszé|y elhárítasi, hibajavítási és karbantaftási fe|adatokró|, valamint
a becsÜ|t víze|fo|yásokról.

Gyorsszolgá|ati hibaelhárítás során a Vá||a|kozó kote|es a Bérlő á|ta| a|áírt munka|ap
egy pé|dányát a Bér|őnek átadni, a munka|apok másik pé|dányát a fo|yamatos
ellenőrizhetőség érdekében 2 heti gyakorisággal a Megrende|ő képviselőjének átadni.

b. A Vá||a|kozó kote|es a szerződés te|jes időtaftama a|att a te|efonon toftént
gyorsszo|gálati munka je||egű bejelentéseket a Megrende|ő képvise|ője részére
e||enőrizhető módon, digitális formában hang rögzíteni.

c. a Megrendelő képviselője köte|es a flA-E. számú mellék|eteiben megje|o|t ingatanok
címjegyzékének változása esetén, az aKua|izá|t me||ék|etet a Vállalkoző ĺészére
megkü|deni.



5. Telephe|y használat

A feladat e|végzéséhez a szerzffiés időtaftamára _- Megrende|ő, haszná|atba adja, Vá||a|kozó

használatba veszi a - Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonát képező - Budapest

VIII. kerü|et Ká|vária u. 19. és 22. szám a|atti te|ephe|yeket.

A Vál|a|kozó kote|es gondoskodni az ingat|an rende|tetésszeríí haszná|atáró|, annak fo|yamatos

Üzeme|tetéséhez szükséges jó karbantaftásáról, ál|apotmegóvásárő|, melyet Megrende|ő

képvise|ője időszakonként e||enőriz, illetve a szükséges fe|adatokat Vál|a|kozóval egyezteti.

Vál|alkozó a közmíÍszo|gá|tatóknak közvet|entj| köteĺes a telephe|yek közműdijait megfizetni,

me|yet Megrende|ő kérésére igazo|ni köte|es.

6. Egyĺittműködési kiitelezettség

A) A Megrendelő köte|ezettséget vá||a| arra, hogy a vál|alkozói te|jesĺtéséhez a munkaterü|etet

mindenkor biztosítja akként, hogy az azokba torténő bejutáshoz szükéges ku|csokat a

Vá||a|kozónak a munka végzésének idejére átadja, i||etve a bejutáshoz szükéges
fe| hata lmazásokat megadja.

B) A Vá||a|kozó tudomásu| veszi, hogy a Megrendelő képviselője rendszeresen e||enőzi a

munkáját. Ezen rendszeres ellenőzés során a Megrende|ő képviselője jogosu|t a vá||a|kozói

szolgá|tatás minősĄ;éve| és mennyiségéve| kapcso|atos kifogásait je|eznĺ. Az e||enőzés

érdekében Válla|kozó köte|es az e|végzett munka kapcsán kiá||ított munka|ap egy pé|dányát

atáírtan a bér|őnek vagy Megrende|ő képviselőjének átadni. A Megrende|ő képviselőjének

indoko|t, írásbeli kifogása a|apján a Fe|ek közos vizsgá|ata a|apján - szükség szerint - a
Vá||alkozó dont a további munká|atokka| kapcso|atban.

7. Aszerződés hibás teljesítése, szeződési biztosítékok' a szeződés felmondása

A) Felek rĘzítik, hogy nem szerződésszeríj te|jesítésnek minősü| a Vá||a|kozó á|ta| a

ki5zbeszerzési e|járásban adott aján|atban fog|a|t vá||a|ásot va|amint a je|en szeződésben

fog|a|tak megszegése, be nem taftása, illetve a nem szerződésszerű teljesítés.

A hibás te|jesítés tényének megá||apítasa: a Megrende|ő képvise|ője áĺta| fe|vett

jegyzőkönyvben történi k.

Amennyiben a Megrende|ő képvise|ője a felvett jegyzőkonryben az e|készÜlt szere|ési, építési

munkákka| kapcso|atban indoko|t minőségi Vagy mennyisegi kifogást terjeszt e|ő, Úgy a

Vá||a|kozó köteles aď' a jegyzőkönplben rĘzített határidőn be|ül saját kö|tségén kijavítani,

i||etve a megfe|e|ő mennyiségre kiegészíteni és a Megrendelő képvise|őjének e|fogadásra

isméte|ten bemutatni.

A Megrende|ő képvise|ője jogosu|t a teljesítés átvéte|ét mindaddig megtagadni, ameddig a

Vá|la|kozó a hĺbás te|jesítést nem javítja ki.

Vá||a|kozó késede|mi kötbérfizetésre koteles minden o|yan esetben, ha bárme|y jelen

szeződésben, i||. az egyedi megrende|ésben meghatározott hataridőt neki fe|róhatóan

etmulasĄa. A késede|mi kotbér mértéke nettó....Ft/óra. A késede|mi kötkÉr valamennyi

megkezdett, késede|emme| érintett őrára megfizetendő. Amennyiben egy időpontta|

kapcso|atban több munka vonatkozásában is késede|emi kötbérfizetési kote|ezettség terhelia



Válla|kozót felek kifejezetten rögzítit hogy akkor valamennyi késede|em után kote|es a

késedelmi kotbéÍt Vá||alkozó megfizetni.

A jelen szerzffiésben szabá|yozott bárme|y kötbér éruényesítése o|y módon torténit hogy a

Megrende|ő a kotbérkovetelését írásbeli fe|szó|ítas útján éĺvényesítheti, me|ynek a Vá||alkozó

kote|es 8 naptári napon be|ü| maradékta|anu| e|eget tenni:

Amennyiben a Vá||a|kozó a fe|hilvás kézheałételét követő 3 napon be|ti| érdemi - indok|ássa|

és bizonyítékokkal a|átámasztott - kimentést nem tesz, akkor a kotbérkövete|és a Vá||a|kozó

részérő| e|ismeftnek tekinthető és ezze| beszámíthatóvá vá|it a Kbt. 130.5 (6) bek.

fe|tételeinek te|jesü|ése esetén.

Bárme|y kötbér megfizetése Vá||atkozót nem mentesíti az egyéb jogkovetkezmények a|ó|.

Megrende|ő a kötbéft megha|adó kárának éruényesítésére is jogosu|t.

A Vá||alkozó az adott munkára 12 hónap jótá||ási köte|ezettséget vá|la|. A jótá||ás ideje az

adott munka befejezéséve| kezdődik.

A Megrende|ő képvise|ője jogosu|t a je|en szerz&ést háromhavi fe|rnondási idővel

fe|mondani, ha a Vá||alkozó az adott munkákat |ega|ább három a|kalommal hibásan végzi e|,

vagy |ega|ább három a|ka|omma| késedelmesen teljesíti. A fe|mondás ideje a|att a Vállalkozó

köte|es a fo|yamatban |évő, va|amint a Megrende|ő képvise|ője á|ta| megrendelt munkákat

eIvégezni.

A Vállalkozó jogosu|t a szerz&ést háromhavi fe|mondási időve| írásban fe|mondani, ha a

Megrende|ő a szez&ésben vá||a|t dfffizetési köte|ezettségét a te|jesítés Megrende|ő á|ta|i

elfogadását követően benyújtott számla átvételétő| számított 70 napon belü| nem teljesíti. A

Vá||a|kozó ez esetben is kote|es a fe|mondási idő a|att a fo|yamatban |évő, va|amint a

Megrende|ő képviselője á|taI adott munkákat elvégezni.

A Megrende|ő jogosu|t és egyben köte|es a szerzffiést felmondani - ha szükéges o|yan

határidőve|, amely |ehetővé teszi, hogy a szeę&ésse| érintett fe|adata e|látásáról gondoskodni

tudjon - ha

a) a Vá||a|kozőban kozvetetten Vagy közvetlenü| Zío/o.ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez va|amely o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem

rendelkező gazdasági társaság, amely nem fe|e| meg a Kbt 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|téte|eknek.
b) a Vá||a|kozó közvetetten Vagy közvet|enÜ| L1o/o-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést
szerez valamely o|yan jogi személy vagy jogi szemé|yiséggel nem rende|kező gazdasági
társaságban, ame|y nem fe|el meg a Kbt 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltéteIeknek.
A je|en pont szerinti felmondás esetén a Válla|kozó a szerzffiés megszűnése e|őtt már

teljesített szolgá |tatás szerződésszerű pénzbe| i e| lenéftékére jogosu |t.

B) A szerződés bármi|yen okból bekovetkező megsziÍnése esetén a Felek egymássa| - a már

te|jesített szo|gá |tatá s a rá nyos éľtékeléséve| _ elszá mo| n i kote|esek.

L Egyebek



Fe|ek megá||apodnat hogy a munkavégzés ideje a|att Vá||a|kozó köteles gondoskodni a

vagyonvéde|emrő| és arról, hogy a környezet |egkisebb zavarásáva| és terhe|éséve| végezze

a munkát.

Fe|ek megállapodnat hogy a jelen pontban fogla|tak bármilyen módon torténő

megszegéséve| okozott károkéľt a Vá||a|kozó te|jes fe|elősségge| taftozik. Fe|ek

megá|lapodnat hogy a Megrende|ő jogosu|t a Vá||a|kozó munkavĄ;zését fo|yamatosan

e||enőriznl azza|, hogy a Megrende|ő indoko|at|anu| nem akadá|yozhatJa a Vá||alkozót a

munkavégzésben.

Vá||a|kozó a je|en szeződésbe fog|alt fe|adatokat kizáró|agos jel|egge| végzi, így Megrende|ő

ezen feladatokra csak abban az esetben adhat harmadik félnek megbízást ha

megrendelésére Vá|lalkozó írásbanje|zi, hogy a feladat e|vegzését nem tudja vá||a|ni.

A Vá||a|kozó kije|enti, hogy a nemzeti vagyonró| sző|ő 20IĹ. évi CXCVI. töĺvény 3. 5. (1)

bekezdés 1. pont b) alpontja a|apján átlátható szeruezetnek minősü|. Ezľ-. a tényt a
Megrende|ő képvise|őjének átadott cégkivonatta| igazo|ja' Vá||a|ja, hogy a szerződés tartama

a|att a tulajdonosĺ szerkezetén nem vá|tozŁat o|yan módon, ame|y alapján már nem minősü|

át|átható szeruezetnek. Tudomásu| veszi, amennyiben a tu|ajdonosi szerkezetében töftént

vá|tozás miatt, vagy egyéb okbó| már nem minősĹi| át|átható szeruezetnet a Megrende|ő

képviselője a jelen szeződést azonnali hatá||yaI felmondhatja.

A Vá||a|kozó tudomásu| veszi, hogy a szerz(ńés me||ék|etét képező,,Beszá||ítói adat|apban',

fe|ttintetett adatokban beá||ó változásró| ha|adékta|anu| tájékoztatni kote|es a Megrende|ő

képviselőjét, ez a szám|akifizetés fe|téte|e.

A szeződés bárme|y okbol - határidő |ejáľta, fe|mondás, stb.., - történő megszűnése esetén

a Vá|lalkozó köte|es a még folyamatban |évő munkákat befejezni, a Megrendelő vagy a

Megrendelő képvise|ője tu|ajdonát képező eszkozöket, anyagokat te|ephe|yeket a

Megrendelő képvise|őjének átadni. A Vá||a|kozó vál|alja, hogy a szerződés megszĹĺnésekor a

hibabeje|entéseket fogadó te|efonszám fe|etti rende|kezési jogát a Megrende|ő

képviselőjének dff mentesen átadja.

A Vállalkozó vá||a|ja, hogy a Megrende|ő képviselőjét éftesíti, amennyiben ve|e szemben

fe|számo|ási vagy csólde|járás van fo|yamatban, vagy vége|számo|ásat határozta e|. Ez

esetben a Megrende|ő képvise|ője - kivéve a csőde|járás esetét - a szerződést háromhavi

felmondási időveĺ felmondhatja.

Zárő rende|kezések
A jelen szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a mindenkor hatá|yos Ptk. és más

vonatkozó jogszabá|yok rende|kezései az irányadóak.

A Felek a jelen jogvĺszonyből származő vitás kérdéseket mindenkor megpróbálják békés úton

rendezni, ennek eredményte|ensége esetére a Megrende|ő székhe|ye szerint i||etékes bírósag

kizáró|agos i||etékessegét kötik ki.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben je|en szeződés bárme|y pontja kogens

jogszabá|yba ütközne, Vagy a beszezési e|járás köte|ező éľvényű dokumentumának

tarta|máva| e||entétes |enne, akkor je|en szeződés fentĺeket séftő rende|kezése he|yébe -
minden további jogcselekmény, így küĺönösen a szerz&és módosítása né|ktil - a megséftett

kötelező éruényíĺ jogszabá|yi rende|kezés Vagy beszezési dokumentumban szerep|ő

rende|kezés kerül' Fentieket kell megfe|elően a|ka|maznĺ, ha valame|y kogens jogszabá|y



akként rendelkezit hogy va|ame|y rendelkezése a szerz(ńés része és azt szövegszerĹĺen a

szerzffiés nem tarta|mazza (az adott rende|kezés a szerződés részét képezi ).
Vá|lalkozó kije|enti, hogy nem fizet, i||etve számo| e| a szerzffiés te|jesítéséve|

összeftlggésben o|yan kö|tségeket, me|yek a Kbt 56. 5 (1) bekezdés k) pontja szerinti

fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merĹi|nek fe|, és me|yek Vá||alkozó

adóköte|es jovede|mének csökkentésére a|ka|masak; továbbá kijelenti, hogy a szerződés

te|jesítésének te|jes időtaftama alatt tu|ajdonosi szerkezetét a Megrende|ő számára

megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.9 (5) bekezdése szerinti tigy|etekrő| Megrende|őt

ha |adéktala nul értesíti.

A Felek a jelen szenődést közos e|o|vasás és érte|mezés után, mint akaratukka| mindenben

megegyezőtcégjegyzésre jogosult képviselőik útján, saját kezíí|eg, he|ybenhagyó|ag íltak alá.

Mel|ékĺetek 1. E|járást megindíto felhívás és dokumentáció
2ĺ^. A. 100o/o.ban önkormányzati tu|ajdonú épÜ|etek
2ĺB. Társasházakban |évő önkormányzati tu|ajdonú a|betétek
fĺc. Üzemiépü|etek
flD. Üres telkek
zlE. Házioĺvosirende|ők
3. Vá||alkozó gyorsszo|gá|ati ba|esetveszé|y és hibae|hárítássa|, karbantaftássa|,
fe| új ítassa| i | |etve rész|eges fe| új ítássa I ka pcso|atos feladatai.
4. feIe|ősségbiztosítás
5. szakemberek kamarai regisztrációjának igazo|ása
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1. számú me!!éklet

TARTALoM. És xgľ. 49. s (2) BEKEzoÉse SZERINTI IRATJEGYZÉK

oldaIszám

1. Tafta|omj egyzék (1. sz' me||ékĺet)

2. Felo|vaső |ap (2.Iĺ2.2. sz. me||éklet)

3. Ajánlattevői nyilatkozat (Kbt. 40. s (1) bekezdés a) és b) Pont), Kbt. 60. 5 (3) és
(Đ bekezdésre (3/A. számú me||éklet)

4. Aján|attevői nyi|atkozat a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szeľvezet
vonatkozásában (3/c. számĺi me||ék|et)
Kapacitást nyújtó szeruezet igénybevétele esetén a Kbt. 55. s (5)-(6) bekezdés
szerinti nyi|atkozatokat, i||eWe dokumentumokat az aján|athoz csato|ni
szükséoes!

5. N\TLATK1ZAT az erőforrások rende|kezésre á||ásáról (3/B. számú me||ék|et)

I. FEJEZET: xránó oKoKKAL KAPCSoLATBAN ELőÍRT NYILATKoZATo!(,
IGAzońsoK

Nyi|atkozat a kizárő okok fenn nem á||ására vonatkozóan aján|attevő,
alvá|la|kozó és az alka|masság igazo|ásában részt vevő más szeruezet
vonatkozásában (4. sz. mellék|et)

A Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) a|pontja tekintetében az aján|attevő
nyilatkozata arról, hogy o|yan társaságnak minőstj|-e, melyet nem jegyeznek
szabá|yozott tőzsdén vagy amelyet szabá|yozott tőzsdén jegyeznek; ha az
aján|attevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szó|ó

töruény 3. s r) pontja szerint definiá|t va|amennyi tény|eges tu|ajdonos
nevének és á||andó |akóhe|yének bemutatásat tartalmazó nyilatkozatot
szĹikéges benyújtani; amennyiben a pénzmosásró| szó|ó töľvény 3. 5 r)

pontja szerinti tény|eges tulajdonos nincsen, az aján|attevő erre vonatkozó
nyilatkozata (4. sz, mellék|et)

II' FEIEZET GAzDAsÁGr És pÉľzÜcvr ALKAtMAssÁocłl.
KAPcso LATBAN E LőÍ RT NYI tATKozATo !(' IGAzo tAso K
PlL A számvite|i jogszabá|yok szerintĺ e|őző 2 lezáń Ĺiz|eti év beszámo|ója
amennyiben az ajánlatkérő áltaĺ kéń beszámo|ó a céginformációs szo|gá|at hon|apján

megismerhető, a beszámo|ó adatait az ajánlatkérő e||enőrzi, a céginformációs
szo|gá|at hon|apján megtalá|ható beszámo|ó csato|ása az aján|atban, i||eWe

részvéte|i ie|entkezésben nem szükséqes
P l 2. Pénzintézeti nyi|atkozatok

P/3. nyi|atkozat árbevéte|rő| (12. me||éklet)

P l a. épftesi -szerelési sza kma i fele|ősség biztosÍtá s egyszeríí má solata

Iil. FEJEZET: u(iszx<l, ILLETVE SZAKMAI- - ALKALMASSÁGGAL
KAPcso LATBAN E LoI RT NYI LATKoizNÍ ol9 IGAzo LAso K
Ml,'. 

^3t0lfo7L. 
(XII.23.) Korm. rende|et 16.5 (5) bekezdése szerinti nyi|atkozat

Vagy igazo|ás az aján|attéte|ĺ fe|hÍvás megküldésének időpontjátó| visszafe|é
számított öt évben (megkü|dési- időpont évlhőlnaptő| számított mqe|őző 5. év
évlhőlnapjáig terjedő időszakot vizsgálva) te|jesÍĽett |egje|entősebb épĺtési
beruházásairó|



A 3IoĺłoLI. (XII.23.) Korm. rende|et 16. 9 (5) bekezdése szerinti
referencianyilatkozatna(igazolásnak |ega|ább a következőket ke|| tartaĺmaznia:

a beszezés tárgyát, tarta|mának rövid ismeľtetését o|y módon, hogy az
a|ka|massági minimumkövete|ményeknek töfténő megfele|és egyéŕe|műen
megá | |apítható |egyen,
a te|jesítés idejét (évlhó/nap) és he|yét;
a szeződést kotő másik fé| megje|ölését;
az e||enszo|gáltatás nettó összegét
Közös aján|attéte||el, Vagy projeKtársaságban töftént te|jesílés esetén
aján|attevőre jutó te|jesítés az el|enszo|gá|tatás o/o-d

nyilatkozat arról, hogy a te|jesítés az e|őírásoknak és a szeződésnek
megfele|ően töftént-e?

í5. sz. me||ék|et)
MI2. a szakemberek bevonására, ismeftetésére vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat,

ame|yből derü|jön ki, hogy me|y szakembeft me|y pozícióra je|ö|i az ajánlattevő,
i|letve hogy nyertesség esetén gondoskodik az aján|attevő az adott szakemberek
kamarai regisztrációjáró|, i||ető|eg ajánlatevő nyi|atkozzon, hogy tudomássa| bír arrő|,

hogy a regisztráció elmaradása a szerződéskotéstő| va|ó vissza|épést je|enti,

ame|ynek következtében a Kbt. L24.s ę) bekezdése a|apján az ajánlatkérő ez
esetben a második |egkedvezőbb aján|attevőve| köt szeződést.

- a szakember minden o|dalon saját kezű|eg a|áíft szakmai öné|etĘza (keltezésse|

ellátva) o|yan rész|etezettségge|, hogy abbo| egyéftelmÍíen derü|jon ki az MlŁ.
pontban e|őíft a|ka|massági fe|téte| te|jesü|ése;

- vegzettséget igazo|ó dokumentumok egyszerű máso|ata;

- a szakember álta| aláíń rende|kezésre á||ási nyi|atkozata,

Fe|e|ős műszaki vezetők esetében a fele|ős mĹÍszaki vezetői névjegyzékbe véte|t

lgazo|ő nyi|vántartási szám és e|érési útvonal megadásával. A bemutatott fe|e|ős

ňűszaki vezető képzettségét, vagyis fe|e|ős műszaki vezetői jogosultságának
megĺétét és éruényessegét aján|atkérő a Magyar Mérnöki Kamara hon|apjáró|
(http://mmk.hu) e|lenőzi. Amennyiben a szakember nem szerepe| a

ňyiMántaĺtasban, vagy a nyi|vántaftás nem e|érhető, akkor a jogosu|tságot igazoló
dokumentum benyújtása szĹikséges egyszerű máso|atban.

- más tagá||amban szezett jogosu|tság esetében a kü|dő vagy származási országban
szezett, a fentiekkel egyenéľtékű jogosu|tságot igazo|ó dokumentum magyar nye|vű

fordítása.

(8 és 9. me||ék|et)
NÍ/3. Nyi|atkozat a te|jesítéshez rende|kezésre á||ó eszközökrő|, berendezésekrő|,

i||ető|eg műszaki fe|szere|bégrő|

azok tu|ajdonjogát, Vagy a haszná|ati jogosuĺtságot igazo|ő okiratok

(eszköznyi|vántańó kaľton kivonat, |ízingszerződés, stb.), járművek esetén az

éruényes forgalmi engedély egyszeríj máso|ata is csatolandó

14. mel|ék|et

[/ł.6*'5.|agosstatisztikaiá||ományi|étszámró|szó|ókimutatás(11.me||ék|et)



1\ĺ/5. Iso 14001 környezetvéde|mi tanúsíwány Vagy a 310/2011.(XII.23.) Korm.

rende|et 17.5 (3) bekezdése szerinti azza| egyenértékű tanúsítvány máso|ata vagy az

egyenéftékű intézkedések egyéb bizonyítékai.

ry. FEJEZET: Az n,rÁľIĺľrÉľeu FELHÍVÁSBAN előÍnľ EGYÉB
NYI LATKozATo t(' IGAzo LÁso K

1. Vá|tozásbejegyzési (e|eKronikus) kére|em és az annak érkezésérő| a
cégbíróság álta| megkrildött igazo|ás (adott eseten)

2. A|áírási címpé|dány/a|áírási minta

3. A cégkivonatban nem szerep|ő köte|ezettségvá||alók esetében a cégjegyzésre
jogosuĺt szemé|ytő| származő, aján|at a|áírására vonatkozó (a

meghata|mazott a|áírrását is tartaImazó) írásos meghataImazás teljes

bizonyító eĘű magánokiratba fog|a|va (6. sz. mellékĺet)

4. Konzorciumi megá|lapodás (kozös aján|attéte| esetén)

5. Kbt. 54.9 (1) bekezdése szerinti nyi|atkozat (7.sz. me||ék|et)

6.fe|e|ősségbiztosítás szándéknyi|atkozat

7.aján|ati biztosíték rende|kezésre bocsátását igazo|ó dokumentum

8. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy valamennyi pénzforga|mi számlájáró|
becsato|ta az e|járást megindíto fe|hÍvás ÍlI. 2.f.) pontjában a pénzügyi a|kalmasság
igazo|ására e|őírt ta ta lom ma I bíró pénztl gyi i ntézményi nyi |atkozatot.

(10.me||ék|et)

9.Az Aján|attevőnek (kozos aján|attevőknek) nyi|atkozniuk ke|| arrő|, hogy
nyeftessége esetén az általa az a|ka|masság körében bemutatott szakembert
(Műszaki, i||etve szakmai a|kalmasság M2. pont) me|y pozíĺcióra kÍvánja megaján|ani,
másfe|ő| arról, hogy a megajánlott - magyarországi kamarai regisztrációva| nem
rende|kező vagy az aján|attéte|i határidőben éruényes kamaraĺ regisztrációva|
rende|kező, de a szeęődéskotésig az éruényességi ideje tekintetében |ejáró -
szakemberek az éruényes kamarai nyilvántartasba véteĺ|e| il|etve az éľvényességi idő
tekintetében meqhosszabbítassa| aszerződés megkötéséig rende|kezni fognak.
l0.Amennyiben az Aján|attevő (közös Aján|attevők) a megkovetelt fe|elős műszaki

vezető szakemberek esetében az ajánlattételkor nem saját alka|mazásban vagy saját

tagsági jogviszonyban |évő felelős műszaki szakemberek bemutatásáva| kíván

megfele|ni, abban az esetben csato|nia szÜkséges az i|yen fele|ős műszaki vezető

szakember tekintetében az adott szakember által a|áírt nyi|atkozatot me|y szerint
Aján|attevő nyeńessĄ;e esetén kötelezettséget vá||a| arra vonatkozóan, hogy a

szerz&és megkötéséig Aján|attevő a|kalmazásába |ép. Amennyiben az érintett
szakember az ajánlattéte| időpontjában az Aján|attevőn kíýÜ|i más gazdasági

szerep|ő alka|mazásában vagy tagsági viszonyában á||, abban az esetben annak a

más gazdasági szereplőnek a köte|ezettségvá||a|ó nyi|atkozatát is csato|ni szükséges

arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattevőn kívü|i más gazdasági szerep|ő hozzájáru|

ahhoz, hogy az adott fele|ős műszaki vezető szakember Ajánlattevő nyertessége

esetén az Aján|attevő alka|mazásába léphessen a szerzffiés megkotéséig.



11.Iso 9oo1 minőségbiztosítasi rendszer meglétét va|amint a gyorsszo|gá|ati

hibajavítas és karbantaftás és fe|újítas tevékenységre vonatkozó MsZ 28001

munkahe|yi egészségvédelmi és biztonsági irányÍiási rendszer meglétét igazo|ő

éruényes tanúsítvány egyszerű máso|atban.

nyi latkozat jótál |ás vál |a |ásá ról ( 13. me| |ék|et)

v. FEJEZEĺ: ÜzlrľI TITKoT TARTALMAZó rnłror (ADoTT ESETBEN) oná||ó

mellék|etben

vI. FEJEZET: A,z n,rÁľuľľľvő Álľł BEcsAToLNI rÍvÁľľ
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)



2.1,.számú mel|éklet

FELoLvAsóHp

(önálló ajánlattétel esetén)

1. Aján|attevő
Név:...'......

SzékheIye:

Telefon:.... ..............Fax: .............

E-mail:

2. Ajánlattétel tárgya: Gyorsszolgálati karbantaľtás
. -í3. AJanlat:-

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képviselő a|áírása)

1 Csak azon táh|źpatokkitöltése szükséges' melyekľe ajánlattevő ajánlatot nyújt be, a tt'bbi tálblrőzat źúhtlzźlsát

vagy törlését kéľjfü.

1. rezsióradíj hibae|hárításra7. L7 őráig nettó Ft/óra

f. rezsiőradlj hibaelhárításra L7 óra után (és 7

óra e|őtt), va|amint szabad- ünnepnapokon

nettó FVóra

3. rezsióradff karbantaĺtasra, felújításra a
program á|taI e|számo|t normatételhez

nettó Ft/óra

4. hibae|hárÍtási kiszá||ási dÚ (Ft/a|kalom) nettó FVa|ka|om

5. karbantańásra, fe|újÍĽásra a program

téte|hez rende|t anyagárra adott kďvezmény
(%r)

o/o

6. hibae|hárítási munka megkezdésének ideje a

he|yszínen perc

perc

7. Késede|mi kötbér météke (Ft/óra) nettó Ft/óra



2.2. számű mel|éklet

FELoLvAsónp

(közös aján|attéte| esetén)

1. Ajánlattevői konzorcium

Név:..........

Székhe|ye:

Telefon:.... ..............Fax: .............

E-mail:

Tagok adatai (név, székhely): ..........

2. Ajánlattétet tárgya : Gyorsszolgálati kaľbantaÉás
..,

3. AJanlat: -

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghata I mazott képvise|ő a lá írása)

2 Csak azontźb|ázatok kitöltése sziikséges, melyeke ajánlattevő ajĺĺnlatot nyrijt be, a többi tźb|ázat áthtu;á.sźú

vagy törlését kéľjĹik.

1. rezsióradff hibae|hárítźsra 7-L7 őráig nettó FVóra

2. rezsiőradrj hibaelhárításra 17 óra után (és 7

óra e|őtt), va|amint szabad- ünnepnapokon

nettó Ft/óra

3. rezsióradfi karbantaftasra, fe|újításra a
program á|ta| e|számo|t normatéte|hez

nettó Ft/óra

4. hibae|hárítasi kiszá|lási dÚ (FVa|kalom) nettó FVa|kalom

5. karbantaftásra, felújítasra a program

téte|hez rende|t anyagárra adott kedvezmény
(%o)

o/o

6. hibaelhárítási munka megkezdésének ideje a

he|yszínen perc

perc

7. Késede|mi kötbér mértéke (Ft/óra) nettó Ft/óra



3IA,.számú melléklet

nrÁľHĺr NYIIATKoZAT

A|u|írott ...., mint a .............. ... (aján|attevő megnevezése)
(ajánlattevő székhelye),

cégbír.óság neve), (Ajánlattevő cegjegyzékzáma) nevében
roĺerczetľšégvá||aÉľb jogosu|t (tisztség megje|ö|ése), a Józsefuárosi Önkormányzat,
mint Aján|atréro aml-',Gyorsszolgálati karbantańás'' tárgyban megindított kozbeszezési
eljá rássa | összefüggésben.

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszerzés tąrgyának
a|ábbiakban részeiveI

2. Nyi|atkozom a Kbt. 40 5 (1) bekezdés b) pontja a|apján, hogy a szerződés teljesĺĽéséhez a

kózbeszeĺzés értékének r0%-át meghaĺadó méftékben az alábbi a|vá|la|kozó(ka)t kĺvanom
venni, az alábbi száza|ékos

Nyilatkozom Kbr. 5 (5) bekezdése a|apján,
nvbe venni":

hogy az a|ábbi kapacitást nyújtó

4. A Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdései alapján nyilatkozom, hogy aján|atunk az előzőel<ben

meghatározott - álta|unk te|jes körűen megismeft - dokumentumokon a|apszik.

A szerződéstervezetben rogzített, a tárgyi fe|adat e||átásához szükséges kötelezettségeinket

maradékta|anu| te|jesítjtik a Felo|vasó|apon rögzített ár a|ka|mazásáva|. Nyi|atkozunt hogy

aján|atunkat az aján|ati kotöttség beá||tát követően az eljárást megindÍtó fe|hívásban megje|ö|t

időpontig fenntaltjuk.

3 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,'
4 Amennyĺben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kÍván igénybe venni,,
5 Amennyiben nem kÍván igénybe vennĺ, ú9y írja be, hogy,,Nem kÍván igénybe venni,,



Nyi|atkozom, hogy nyeftességrink esetén a je|en dokumentáció mellék|etét képező
szeződéstelvezet ńegkotését vá||a|juk és azt a szeĺződésben foglalt a fe|téte|ekke| te|jesítjük.

Nyi|atkozom továbbá, hogy vá|lalkozásunk a kis- és középvá1|alkozásokrő|, fejlődésük
támogatásáról sző|ő toľvěńy szerint .'...vá||a|kozásnak6 minősü| l
vá|h|lozásunk nem taftozik á ris- és kozépvál|alkozásokró|, fejlődésÜk tamogatásáró| szóló

toruény hatá|ya a|á7.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

6 miko-, kis- vagy középvá|la|kozás a 2004' évi )OoflV. törvény meghatározásai szerint - a megfe|e|ő vá|aszt a jogszabá|y

rende|kezéseinek tanuImányozását követően kérjük megadni'
7 A nem a|ka|mazandó szövegrészt kérjük tĺjrÖ|ni.



3ĺB. számú me||éklet

NYILATKOZAT
az erőÍorrások rende|kezésre állásáról

A|u|írott ......., melyet képvise|: ...........' mint kapacitást rende|kezésre
bocsátó szeruezet a közbeszezésekrő| szóló 2011. évi CMII. töruény (Kbt.) 55. S-ának (5)

bekezdése a|apján k.ljelentem, hogy a Józsefvárosi onkormányzat, mint Ajánlatkérő álta|

,,Gyorsszolgálati karbantaÉás,'tárgyban megindított közbeszezési eljárásban a szeződés
te|jesítéséhez szükéges a|ábbi erőforrások az aján|attevő rendelkezésére fognak á||ni a szerződés
teljesítésének időta rta ma a |att:

{Az érĺntett *,":f;:,:r::;i:ĺ,;ä:,#Z7:ľ;tr,í:í:f#f;i;!:ľ;;,rysz,<ĺ és szakmai

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)



3/C. számú me||éklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 55. s (6) bekezdés szerint

A|u|írott ...., mint a ...........''. ... (ajánlattevő mqnevezése)
(a1ántattevő székhetye) (Ajánlattevőt nyiluántartó

cégbíróság neve) (Ajánlattevő ceglegyzéĺ<száma) nevében
koĺebzettségváĺlalásŕa jogosu|t (tisztseg megjeĺciĺése), a Józsefuárosi onkormányzat,
mint Aján|atkérő á|tal ,,Gyorsszo|9álati karbantaftás'' tárgyban megindított közbeszezési
e|já rássa| összefÚggésben.
A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyi|atkozom, hogy az a|kalmasság igazo|ásakor
bemutatott, más szeruezet á|tal rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés te|jesítés
során ténylegesen igénybe fogom venni. Ennek módja8:

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(név, székhe|y)

Igénybevéte| módja

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének b) pontja a|apján nyi|atkozatom, hogy azon szervezetet ame|ynek
adatait az a|ka|masság igazo|ásához fe|haszná|om, az alábbi módon Vonom be a te|jesítés során':

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(néV' székhe|y)

A mód, ahogy a szerzffiés teljesÍtése során a
szeruezet szakmai tapaszta|ata bevonásra

kerĹiI

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének c) pontjában fog|a|t a|ka|masság igazo|ására benyújtom
a(z)'................ (aĺkaĺmass;ĺíg igazo|ásiíban részt vevő szeruezet megnevezése) nyi|atkozatát arra
vonatkozóan, hogY fizetésképtelenségem esetére kezességet vá||al az aján|atkérő mindazon
kárának megtéríEésére, ame|y az aján|atkérőt a teljesÍtésem e|maradásával Vagy hibás
teljesítésemme| összefüggésben éfte, és ame|y más biztosítékok éruényesítéséve| nem térü|

měg'o.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerĹíen
meghataImazott képviselő a|áírrása)

8 A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
9A megfele|ő rész kitö|tendő!
10A megÍe|e|ő rész kitö|tendő!



4. számú me||éklet

NYILATKOZAT
a kizárő okok vonatkozásába n

A|u|írott mint a(z)
(székhely:

j"ó;ii .ŕöä|áŕ 
; ;ii;;;fuil;i o.,.k;;;ä";i; il;i Lfiĺilľä?ä,':äľ',"*:š1äääÍ:l;

karbantaÉás'' tárgyban kiírt kozbeszerzési eljárás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem a kizárő
okok vonatkozásában11 :

Az á|ta|am képvise|t szeruezet nem taľtozir .Iŕut. 56. 5 (1) a)-k) pontjaiban, Kbt. 56. 5 (2)
bekezdésében és a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d) és í) pontjaÍban meghatározott kizáró okok
hatá|ya alá.

II.
cé-gtint mint ajánlattevő a szerződés teljesíteséhez nem vesz igénybe a fenti kizárő okok hatálya
a|á eső alvá||a|kozót/a|válla|kozókat, i||etve á|ta|unk az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más
sze ruezetet/sze ruezete ket.

ur.
A| u | írott ajá n |attevő nyĺ latkozom, hogy cĄ;emetl2

- szabá|yozott tőzsdén jegyzik I szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegpit úgy13
- az alábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus frnanszírozása megeĺőzésérőt és

megakadályozásáróĺ szőIó 2007. évi C)cC(VI. töruény 3. 5 Đ pontja szerint definiá|t
valamennyi tény|eges tu|ajdonosró|1a:

á||andó |akóhelye:

u A Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d), valamint 0 pontjában fog|aĺt kizáró okoka vonatkozó nyi|atkozatot az a|vá||a|kozó és az
a|ka|masság igazo|ásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az aján|attevő vá|asztása szerint a kovetkezők szerint
lehet igazolni:
a) ajánlattevő saját nyi|atkozatot nyújt be (a fentiek szerint - 6. sz. iratminta) arľót, hogy nem vesz igénybe a
Kbt. 57. $ (1) bekezdés a).d), valamint f) pontia szerinti kizáró okok hatátya alá eső atvállalkozót, vaĚmint az
általa alkalmassagának igazolásáľa igénybe vett más szervezet nem taÉozlk a Kbt' 57. 5 (1) bekezdés a).ĺ|),
va|amint f) pontia szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az e|járásban megje|o|t alvá||a|kozó nyi|atkozatát - a meg nem je|öltekre az a) pont szerinti nyi|atkozat me||ett -, va|amint
az a|ka|masság igazolására igénybe vett más szervezet nyi|atkozatát is benyújthatja arró|, hogy a szeryezet nem tartozĺk a
Kbt. 57' $ (1) bekezdés a)-d), va|amintí) pontja szerinti kizáró okok hatiálya a|á'.. Megfe|elő vá|asz a|áhúzandó!
13 Megfele|ő válasz aláhúzandó!
la A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| sző|ő 2007, évi OooffI. töruény 3. 5 D
pontja szerĺnt ténv|eoes tu|ajdonos:
ra) az a természetes szemé|y, aki jogi szemé|yben Vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezetben a szavazatĺ jogok
vagy a tu|ajdoni hányad |egalább huszonĺit száza|ékáva| rende|kezit ha a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggeĺ nem renođtéző
szervezet nem a szabá|yozott piacon jegyzett társaság, ame|yre a közösségi jogi szabá|yozással vagy azza| egyenértékű
nemzetközi eĺőíriísokka| összhangban lévő közzététe|i követe|mények vonatkoznat
rb) az a természetes szemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi személyiséggel nem rende|kező szervezetben - a Po|gári
Torvénykĺinyĺrőĺ szó|ó 1959. évi IV' törvény (a továbbiakban: Ptk') 685/8. 5 (2) bekezdéseben meghatározott - meghatárózó
befo|yássaI rendelkezit
rc) az a természetes szemé|y, akinek megbíásábó| va|ame|y tigy|eti megbízást végrehajtanat továbbá
rd) a|apítványok esetében az a természetes szemé|y,
1' aki ä-z aĺapítvány Vagyona |ega|ább huszonĺit száza|ékának a kedvezményezettją ha a |eendő kedvezményezetteket már
meghatároztát
2. akinek érdekében az a|apítványt létrehoztát il|etve működtetit ha a kedvezményezetteket mé9 nem határozták meg, Vagy
3. aki tagja az a|apítvány keze]ő szervénet vagy meghatározó befo|yást gyakoro| az a|apítvány vagyonának lega|ább ńuszonöt
szaza|éka fe|ett, i||eWe az a|apítvány képvise|etében e|jár;

'5 szükség esetén bővíthetől
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. nyi|atkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus fĺnanszĺrozása megeĺőzéséről és
megakadályozásárőI szóĺó 2007. évi CĐCÜI. töľvény 3. 5 r) pontja szerinti tény|eges
tulajdonos nincsen

rv.
Alu|írott aján|attevő nyilatkozom, hogy a Józsefuárosĺ onkormányzat, mint Ajánlatkérő á|tal
,,Gyorsszolgálati karbantartás,, tárgyban megindÍtott közbeszezési e|járás tekintetében
vá||a|kozásunkka| szelnbelt nem állnak fenn a Kb[.-ben ĺ.og|a||. alábbi kizárő okot amelyek
szerint nem |ehet ajánlattevő

Kbt. 56. 5 (2) bekezdés:
- ame|yben kozvetetten vagy közvet|enÜ| több, mint Z\o/o-os tu|ajdoni réssze| vagy szavazati
jogga| rende|kezik o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiségge| nem rende|kező gazdasági
társaság, ame|ynek tekintetében az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott fe|téte|ek
fenná||nak.

A)* nincs i|yen köałetetten vagy kozvet|enü| több, mint Z5olo-os tu|ajdoni réssze| vagy szavazati
joggal rende|kező jogi szemé|y Vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező gazdasági társaság.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy sza bá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

B)x Amennyiben a tobb, mint 25o/o-oS tu|ajdoni réssze| Vagy szavazati hányaddal rende|kező
gazdasélgi társaság társu|ásként adózit akkor az i|yen társu|ás tu|ajdonos társaságaira . amelyet
az a|ábbiakban nevezek meg -

vonatkozóan a Kbt. 56. s (2) bekezdésében hivatkozott kizárő feltéte|ek nem állnak fenn.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy sza bá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)



ot évben az alább! ko-z-besze.zés tárgya s-ze1intj építesi beruházáso.kat te|jesíEette.;

(heIység, , hőnap, nap)

'u Ké4uk a nyilatkozatot a|ákő személye szeľint a megfeleló részt a|äh mi.
', A nyilatkozattevó személye szerint a megfeleló rész aláhrizandÓ!

. ..'.,(szo|g{|tatás).ménnyiśégéŕé..utalő

'' ' ' 
.máś ádát ].' 

.a r'ar,meglerorese
!

I

I

I

t::..:i-.i:.-"-:.:t.-:-.:1..-:.....:...-:.---:::::.-:.:..-----...:-----
I

I

I

I

jutőtéUeśítés az
elIenśżo|gá|tatás
:,:..::: o/6;;t ,,1,;,,

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerĹÍen
meghataImazott képvise|ó a|áírása)

mĘfeIeIóéh......
; . tiifténta...l.:.:...
.-'(igen/Rem) '. .ł



6. számú me|léklet

MEGHATALMAZAS

A|u|írott ', mint a(z) (székhe|y:

........ ...... .......) aján|attevő/a|vá||alkozď az a|ka|masság igazo|ására

igénybe vett más szeĺvezet 18 cégjegyzésre jogosu|t képviselője ezenne| meghata|mazom

kil; ;*.,á ; 
;,ö; lřffi ;' ]',,ä';, o; -"; ŕä 

j[!ľTj' 
;' ]l, li3ľ, Ĺ *".äľľĹ1*T:,.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

( meg hata I m aző cégjqyzésre jogosu lt

képviselőjének a |á ír.ása)

(meghata I mazott a |á ír.ása)

Előttünt mint tanúk előtt:

A|áírás:

Név:

Lakcím:

l8 A nyilatkozattevłł személye szerint a megfelelő résza|áhizandól.
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Aláír.ás:

Név:

Lakcím:



7. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 54. $-a tekintetében

Alu|írott mint a(z)
(székheIy:

jö;il. -éil;;,őj;. ; ;;**á;;;, ó;ŕiläřä., #l ffili*ř:?u''':ffi'::'ľj':'ffäj;
karbantaftás'' tárgyban kiírt közbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyilatkozatot teszem.

Ezúton

nyilatkozomthogy

az aján|attéte| során tájékozódtunk a munkavá||a|ók véde|mére és a munkafe|téte|ekre

vonatkozó o|yan köte|ezettségekről, ame|yeknek a teljesítés helyén és a szeződés
teljesítése során meg ke|| fele|ni.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bá lyszerĹíen

meghataImazott képvise|ő a|áírása)

42



8. számú melléklet
NYILATKOZAT

szakemberekľől

A|ulírott '...., mint a .............. ... (aján|attevő megnevezése)
(aján|attevő székhelye), (Aján|attevőt nyi|vántaĺtó

cégbír.óság neve), (Aján|attevő cégjegyzékszáma) nevében
ko[ebzettségvá||a|ásra jogosu|t (tisztség megje|ö|ése), Jőzsefvárosi onkormányzat
mint Aján|atkérő á|tal .'Gyorsszo|gá|ati karbantartás,' tárgyban megindított közbeszezési
e|járássa| osszefüggésben nyilatkozom, hogy a szerződés te|jesítesébe az a|ábbi szakember(eke)t,
kívánjuk bevonnĺ:

A tábĺázat töröthető/kiqészíthető touábbi sorokkat, a szakemberek számának megfeĺelően,

sztjkség szerint.

Nyi|atkozunt hogy nyeftességrlnk esetén gondoskodunk az á|ta|unk a szerzffiésbe bevonni

kívánt - magyarországi kamarai regisztrációva| nem rende|kező vagY az aján|attéte|i határidőben

érvényes kamarai regisztrációva| rende|kező, dea szerződéskötésig az érvényességi ideje tekintetében

|ejáró - szakemberek kamarai regisztrációjárő|, vagy éruényességi idejének meghosszabbítasáró| a

szerződés megkötéséig, il|ető|eg nyi|atkozunt hogy tudomássa| bírunk arról, hogy a regisztráció

e|maradása a szeződéskotéstő| való vissza|épést je|enti, ame|ynek következtében a Kbt. L24.s ę)
bekezdése a|apján az aján|atkérő ez esetben a második |egkedvezőbb aján|attevőve| köt szeződést.

Csato|ni kel| a szerzffiés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) szakmai gyakor|atának,

képzettségének ismeftetését tata|maző, a szakember á|ta| saját kezű|eg a|áíĺt oné|etrajzot

(ke|tezésse| ellátva, minden o|da|on a|áílva), a végzettségtiket igazo|ő okĺratok egyszeríÍ

máso|atát va|amint rende|kezésre á||ási nyi|atkozatot.

Je|ö|jék meg, hogy a szakember me|y kamarai névjegyzékben szerepel a kamarai nyilvántaftási

számma| és a vonatkozó kamarai nyi|vántartáshoz va|ó e|érési útvonalla|, a Kbt. 36.s (5)

bekezdése esetének fenná | |takor.

Kelt:
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cégszeríi aláírrás



9. számú melléklet

Szłxl"|łr öľÉI.Eľn,ł:z

í9 a kezdési és befejezési időpontot|egalább év, hó pontossággal kell megadni!
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Mettő meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség

M unkahely megnevezése, munkakör

Korá bbi projektek ismeftetése,
időpontjai19

E|látott funkciók és feladatok
felsorolása



EGYEB

Egyéb képességek:

SzakéÉelem:

A felelős műszaki vezetői névjegyzékbe véte|t igazo|ő nyi|vántartasi szám és elérési útvona|:20

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattéte| esetén a szeĺződés te|jesítésében szemé|yesen részt veszek
a szerződés te|jesítésének időtaftama a|att az aján|attevő rende|kezésére á||ok. Kijelentem

továbbá, hogy nĺncs o|yan tevékenységem, amely akadá|yozna a szerzffiés szerinti fe|adatok

el|átásában.

Kije|entem, hogy az aján|atban történő bemutatásomró| tudomásom van és ahhoz hozzájáru|ok.

Kelt:

Saját kezű aláírászL

20 csak fe|elős mĹiszaki vezető esetén ke|| kito|teni!

'' Kérjuk az Öné|etrajz minden o|da|át a|áírni!
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1o.számú melléklet

NYILATKOZAT

pénzi ntézeti nyi|atkozatokról

A|u|írott a(z)
(székhely:

) cégjegyzés re j og os u I t/ me g h a ta l m a zott ké pvi se |őj e22

ezennel kijelentem, hogy a Józsefuárosi onkormányzat álta| indított ,,Gyorsszo|gá|atĺ
karbantaftás,, tárgyű közbeszerzési eljárásban, hogy va|amennyi pénzforga|mi szám|ámról

becsato|tuk aján|atunkba a je|en felhÍvás IIl.2..2 pontjában a pénztigý a|ka|masság

igazo|ására e|őírt pénzintézeti nyilatkozatot és ezeken kívü| más pénzintézetné| nem

vezetĹink számlát.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

meghataImazott képvise|ő aláírása)

22 Ké4uk a nyilatkozatot a|6iró szemé|yę szęrint a megfelelő ĺészt a|tůlivni.
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11. számú me||éklet
NYIHTKOZAT

Évrs STATIsZTIKAI ÁLLoMÁľvr Éĺsáľq nol

A|u|írott mint a(z)
(székheIy:
képvise|ője23

cegjegyzésre jogosu|t/meghatalmazott

ezenne| kijelentem, hogy a Józsefuárosi Önkormányzat á|ta| indított ,,Gyorsszo|gá|atĺ
karbantaftás', tárgyú közbeszerzésĺ eljárásban, hogy fe|hÍvás feladását mege|őző évre (2012)
vonatkozóan az éves át|agos statisztikai á||ományi létszámunk az alábbiak szerint a|akult:

CV éves átlagos statisztikai
á||ományi létszám (fizikai
doIoozók)

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

meg hata |mazott képviseĺő a |á írása)

2' Kérjiik a nyilatkozatot a|źliró szemé|ye szeľint a megfelelo részt a|áhúmi.
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L2. számű melléklet

NYI tATKo zAT AzÁngrvÉľe LRő L

a 310/2o11. (xII' 23.) Korm. rende|et 14. s (1) bekezdés c) ponlia alapján

A|u|írott mint a(z)
(székhe|y: ) cégjegyzésre jogosu|t/meghatalmazott

képviselőjezo ezennel kijelentem, hogy a(z) mint

ajánlattevő/közös aján|afrevőlaz a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szervezeŕs a 2011.
január o1. és 2oL2. december 31' közotti időszakban az a|ábbi közbeszezés tárgyábo|

származő árbevéte||e| rende|kezik:

időszak

(évlhólnap)
Közbeszerzés tárgyáb ő| származő

árbevétel (áfa né|kü|)

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen

meghatalmazott képvise|ő a|áír.ása)

'o Kéritik a nyilatkozatot a|źlíĺó szemé|ye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
25 Anyi|atkozattevő személye szerint a megfelelő rész ďahúzandó!
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13. számú mel!éklet

NYILATKOZAT

jótállásró!

mint a(z)
(székheIy: ) cégjegyzésre jogosu|Vmeghata|mazott

képviselője26 ezennel k.ljelentem, hogy a Józsefuárosi Önkormányzat á|ta| ĺndított

,,Gyorsszolgá|ati karbantaÉás,, tárgy(l közbeszezési e|járásban nyi|atkozom, hogy a munka

áwéte|ét követően 12 hónap jótá||ást vál|alok.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerĹÍen

meg hatalmazott képvĺse|ő a lá írása)

2u Kérjük a nyilatkozatot a|źńró szemé|ye szerint a megfelelő ĺészta|tůlúzni.
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14. számú melléklet

NYILATKOZAT

te|jesítéshez ľendel kezésre á l tó eszkiĺ zokrő|, be rendezésekről

A|u|írott mint a(z)
(székhe|y: ) cégjegyzésre jogosu|t/meghata|mazott

képvise|ője27 ezennel k.ljelentem, hogy a Józsefuárosi Önkormányzat á|ta| indított

,,Gyot€szolgá|ati kaľbantaftás'' tárgyú közbeszezési e|járásban nyilatkozom, hogy

rende|kezem a szerződés te|jesítéséhez szükĄ;es a|ábbi eszközökke|, berendezésekke|:

- |ega|ább 1 db TERC GOLD költségvetés-készítő programma|,
- 2 db min. 1 tonna teherbírásri teherautóval 28

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá |yszerűen

meghataImazott képvise|ő aláírása)

,? Kérjük a nyi|atkozatot a|áír.ó szemé|ye szerint a megfe|e|ő részt a|áhúzni.
28 (csato|ni szÜkséges az eszkozok tu|ajdonjogát, vagy a haszná|atijogosu|tságot igazo|ó okiratok

(eszköznyi|vántańó karton kivonat, |ízingszeződés, stb.), járművek esetén az éruényes forgalmi

engedé|y egyszerű másolatát is)
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A Budapest VIII. kertj|et Józsefuárosi onkormányzat tulajdonát képező |akó- és Ĺizemi épü|etet

lakások és egyéb funkciójú he|yiségek, he|yiségcsopoftot üres te|kek gyorsszo|gálati (24 órás)

közvet|en ba|esetveszé|y és hibae|hárÍtási, karbantaftási, fe|újítási vagy rész|eges fe|újÍtási,

va|amint Önkormányzati tulajdonú társasházi albetétek és házi orvosi rende|ők gyorsszolgá|ati

hibaelhárítasi fe|adatainak e||átását - a tu|ajdonossal kotött megbízási szerz&és a|apján -
ajánlatkérő a Kisfa|u Józsefuárosi Vagyongazdá|kodó Kft. útján biztosítja.

Az épületek je||emzően t - 4 szinteset be|ső udvarra| rende|keznek záŕsoros beépíLésse|,

magastetős szerkezette| és a századfordu|ón épti|tek.

Men nviséoi adatok az eliá rás meoi ndításának időpontjá ba n :

A Józsefuárosi onkormánpat tu|ajdonát képező ingat|anok:

- 1oo o/o önkormányzati'tu|ajdonú |akóépü|etek száma: í.75 db, me|yből műem|ék 5 db

- üzemi épĹiletek száma: 8 db

- LOOo/o onkormányzati tu|ajdonú épü|etekben |évő a|betétek száma összesen: 3320 db

- a 826 db társasházban |evő önkormányzati tu|ajdonú albetétek száma: 3574 db

- onkormányzati tu|ajdonú a|betétek (|akás és he|yisę) száma összesen: 6894 db.

- üres, keze|t te|kek száma: 22 db

- házi oľvosi rendelők száma: 8 db

A fenti tevékenyseg |ebonyo|ítására évenként meghatározott _ a kerti|eti önkormányzat éves

koltségvetésének részét képező _ keretösszeg á|| a Józsefuárosi onkormányzat rendelkezésére.

Jeten dokumentáció a 2OL3.II. félévi, 2oL4. évi és a 2015. I. fé|évi keretösszegek közbeszezési

e|járás útján történő felhaszná|ását határozza mep',

Jelen közbeszerzési e|járás keretében e tevékenység e||átására választja ki a tu|ajdonos a minden

szem pontbó| |eg megfele|őbb kivite|ező szeruezetet.

A gyorsszo|gá|ati Qa órás) köaĺet|en ba|eseWeszé|y és hibae|hárítási, karbantaftási, fe|újÍtási

tevékenysĄ;re fordíEható 2013. II. fé|évi, 20L4. évi és a 2015. I. fé|évi évi pénzügyi keret

felhaszná|ását a Kisfa|u Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. fe|ügye|i. A tevékenység

felkészÜ|tséget elegendő kapacitást és - mive| főként |akott ingat|anokró| van szó _ pozitĺv

hozzáá||ást és ke rü | eti te I eph e |yet i s fe ltétel ez.

A |akóépÜletet |akások és nem |akás funkciójú he|yisĄ;ek nem koncentrá|tan, hanem a

Józsefuáros tertiletén e|szórtan ta|á|hatók, ezért szükséges a Vá||a|kozó he|yismerete. Az épü|etek

szerkezeti sokfélesege pďig megfe|e|ő műszaki fe|készü|tséget igénye|.

Elvéozendő feladatok:
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A közbeszerzés tÉtrgyát képező fe|adatokat az Ajánlatkérő Vá||a|kozási szerződés keretében

kívanja e||átni.

A gyorsszolgálati közvetlen balesetveszély és hibae|hárítasi feladatokat a nyertes aján|attevő álta|

megadott rezsióradff, a karbantaľtási, fe|újítasi feladatokat a TERC GOLD program

a|kalmazásáva|, a nyeńes aján|attevő á|ta| megadott rezsióradfi figye|embevételéve| számo|ja e|.

Kozvet|en baleseweszé|y e|hárítási fe|adatok á|talában épü|etszerkezetek (romos kéménytest,

logó tetőhéj, má||ó hom|okzati vako|at romos tíjzfa|, egyéb |eszakadás veszélyes épü|et

taĺtószerkezet) veszélyte|enÍtése, kéménydugu|ás megszüntetése, eleKromos zár|at.

A közvet|en baleseweszé|y e|hárítas a veszé|yes épÜ|etszerkezet biztonságos |ehatáro|ásáig,

dugult kéményjárat dugu|ásmegszüntetéséig, zárlatos e|eKromos rendszer áramta|aníEásáig taft.

Amennyiben a beje|entés nem a Megrendelőtő| érkezik, azt ha|adékta|anu|jelezni ke|| részére.

Gyorsszolgá|ati fe|adatok általában az a|ábbi szakmákban jelentkeznek: Yíz- csatorna,

vi||anyszere|és tetőfedő- bádogos munka, gázszivárgás ideiglenes megszüntetése.

Ezeknél a fe|adatokná|, amikor az épÜ|et á||agát, |akók biztonságát ke|| megvédeni, azonna|i

beavatkozás szükséges. Bejelentés után Vá||a|kozó köte|es azonna| beavatkozni, és a veszé|yt

e|hárítani. A komolyabb mértékű veszé|yelhárítás után a Megrende|ővel egyeztetés szükséges.

A karbantaftás Vagy felújítas |ehet részleges Vagy komp|ex je||egű.

A munkák elszámolása:

A nyeftes Vál|a|kozóva| kötött szerződés a|apján az elszámolás havonta történit a szeződésben

rĘzített fe|téte|ek szerint.

Az elszámo|ás az Ajánlattevő aján|atában lévő rezsióradff és egyéb dfiösszeget anyagár

kedvezmények figye|embe véte|éve| a Megrende|ő á|ta| |eigazo|t téte|es fe|mérés a|apján. Az

e|számo|ásban kü|on ke|| szerepe|tetni a gyorsszo|gálati köaĺetlen balesetveszé|y és

hibae|hárÍtási, a karbantartási, i||etve a rész|eges felújítási munkákat és mindezt épü|etenkénti

bontásban.

Az épíltési szerelési munkák megrende|ésének módját, a szám|ázás és vá||a|kozási díj

kifizetésének rendjét, a Vá||a|kozási szeződés teruezet tafta|mazza.

A teĺvezett munkák elszámolása az átadás hónapjában töfténik. Ettő| eltérni csak nagyobb

méftékű, áthűzadő munkákná| |ehet.

A munkák átadás - áwéte|e csak hibátlan te|jesĺtés esetén történhet meg.

Fe|hírjuk T. Ajánlattevők figye|mét arra, hogy nyeftes Aján|attevőnek a te|jesítés során

rende|keznie ke| | TERC GOLD koltségvetést készítő szofrverre|.

Budapest, 2013.
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Definíciók:

I) kőzvetlen balesetveszéIy elhárítás: élet- és vagyonbĺztonságot fenyegető, épü|et, épü|et
gépészeti, gáz - il|etve e|eKromos há|ózat sú|yos károsodásainak azonna|i szakzerű
beavatkozása. Közvet|en ba|esetveszé|y elhárítasi feladatok á|ta|ában éptiletszerkezetek
(romos kéménytest logó tetőhéj, má||ó hom|okzati vako|at, romos tíjzfa|, egyéb |eszakadás
veszélyes épü|et taftószerkezet) veszé|yte|enĺtése, kéménydu9u|ás megsztintetése,
e|eKromos zár|at,

A közvet|en balesetveszé|y e|hárítas a veszé|yes épü|etszerkezet biztonságos lehatáro|ásáig,
dugu|t kéményjárat dugu|ásmegszüntetéséig, zár|atos eleKromos rendszer áramta|anításáig
tart.

2.) hÍbaelhárítás-avorcszolaáIat, ptr. épÜ|et ál|agát károsító és rende|tetésszerű
haszná|atát |ényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igény|ő hibák és hiányosságok
ha|adékta|an eseti megszüntetése, (víz-csatornavezeték torése, pincei v,tzszivatty(lzás,

áramszünet, zár|at, vezetékégés megszÜntetése, gázszivárgás ideig|enes megszüntetése, és
az ehhez kapcso|odó gyorsszo|gálati munkák e||átása, lépcsőház-vi|ágÍtás biztosítása (nem

vi |á g Ítótest csere), beázás m i att cseréppótlá s, id ei g |enes f ő|iázás.

A veszé|yteleníŁési, gyorsszo|gálati fe|adatok minden esetben az azonna|i beavatkozást
igénylő munkák elvégzését je|entik, és nem terjednek ki a he|yreállítási munká|atokra.

A Vál|a|kozó o|yan gyorsszolgá|atot köte|es fenntaftani, ame|y a|ka|mas az azonna|i reakcióra,
az év minden napján a nap 24 őrájában Ügye|etet biztosít telefonon elérhető, szükség
esetén azonnal, illetve amennyiben az azonna|i beavatkozás elmaradása é|etveszélyt nem
okoz, a Vá||a|kozási szeęődés szerinti időn be|ül megkezdi a hiba e|hárítasát. A Vá||a|kozó

kote|es a bejelentéseket hite|t érdemlően rogzíteni, (diszpécser hanganyagrögzítés stb.) círm,

beje|entési idő, te|efonszám beje|entő neve és a beje|entés tárgya, és a megrendelő részére
a havi szám|abizonylatokka| együtt átadni. Indoko|t esetben hónap kozben fe|merülő
prob|émák kivizsgá|ása estén a kéń adatokat a Megrende|ő részére átadni.

A gyorsszo|gá|ati hiba bejelentésére a bér|ők, a házfeltlgye|őt a közös képvise|őt a Kisfalu
Kft munkavá||a|ói, az onkormányzat és a Po|gármesteri Hivatal munkatársaĺ, a RendőrsĄ],
va|amint a Katasztrófavédelem jogosult. A hibabeje|entés rögzí|ését kovetően a megrende|és
fe|Véte|éhez kü|ön tu|ajdonosi megerősítés nem szÜkséges.

A Vá||a|kozó a gyorsszo|gá|ati hiba bejelentésekrő| olyan nyi|vántaftast köte|es vezetni, ame|y

a|ka|mas a bejelentés és a vegzett munka összes fontos tényezőjének megíté|ésére és
sztikég esetén az értéke|ések elkészítésére (bejelentő adatai, munka típusa, helyszín,
beje|entés időpontja, munkavégzés megkezdése, befejezése, e|végzett tevékenység:
azonna|i hibae|hárítás, helyreá|lítás, munkát végzők neve). Az elvégzett munkát a bérlőve|

írásban igazo|tatni kel|, és át ke|| adni részére a munka|ap egy pé|dányát.

a) 
^fl^. 

számú me||ék|etben szereplő 100% önkormányzati tu|ajdonban lévő épriletekben,
az i|yen épü|etben |évő |akásokban, a nem lakás céljára és a közös használatra szo|gáló
he|y.ségekben Vál|aIkozó közvet|en ba|eseWeszé|y és gyorsszo|gálati hibae|hárítási

köte|ezettsége a tu|ajdonos kötelezettségi körébe taftozó a|ábbi hibatípusokra terjed ki:

- szen nyvízcsatorna, víanezeték,,,á | |vá nycsőĺepedés, törés, d ugu |ás,

- e|ektromos vezeték nem ELMti-re taľtozó zavarai, e vezetékek me|egedése, égése, víz
a|á kerĹi|ése, szükég esetén ELMŰ, Fővárosi Gázmĺívet Fővárosi Csatornázási MĹívet
Fővárosi Vízművek éftesítése.

- gázszivárgás ideiglenes megszüntetése, és az ehhez kapcso|ódó gyorsszo|gá|ati

munkák e||átása,
- központi fűtés, meleg vízcsőhá|őzatán ke|etkező hibák e|hárítasa.
- a tetőszerkezet.építés, tetőfedés, eső- ereszcsatornázás hibája miatti |akás, nem |akás

céljára szo|gá|ó he|yiség á|lagát érintő hibak
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- ba|esetveszé|y elhárítás

b) a flB. számú me||ék|etben szerep|ő társasházi épü|etekben |évő önkormányzati
tulajdonú a|betétekre a Vá||a|kozó köaĺetlen ba|esetveszély és gyorsszolgálati
hibae|hárítasi köte|ezettsége az a|betét tu|ajdonosának köte|ezettségi korébe taftozó
a|ábbi hibatípusokra terjed ki:

- szennwízcsatorna, vízvezetéktorés, dugu|ás ágvezetéken
- e|eKromos vezeték |akásmérő utáni zavarai, e vezetékek me|egedése, égése, víz a|á

kerülése,
- gázszivárgás ideig|enes megsztintetése, és az ehhez kapcso|ódó gyorsszo|gá|ati

munkák ellátása,
- bérleményen be|Ü|i ba|esetveszély e|hárítas

c) a LlC, számú mellék|etben szereplő üzemi épületekben a Vá||alkozó közvet|en
balesetveszély és gyorsszo|qá|ati hibaelhárĺtási kote|ezettsége a tu|ajdonos
köte|ezettségi korébe taftozó a|ábbi hibatípusokra terjed ki:

- szennwízcsatorna gerinc, vízvezeték gerinc, á|lványcső repedés, torés, dugu|ás,
- e|eKromos vezeték nem ELMÜ.re taĺtozó zavarai a mérćŕlráig,
- gázszivárgás ideig|enes megszÜntetése, és az ehhez kapcso|ódó gyorsszo|gá|ati

munkák e||átása,
- tetőfedés, eső- ereszcsatoma hibája miatti, a helyiseg á||agát érintő hibát
- ba|esetveszély e|hárítás

d) a ZlD. számú me||ék|etben szerep|ő tjres te|kek vonatkozásában a Vá||alkozó közvetlen
ba|eseWeszély és gyorsszo|gáĺati hibaelhárítási köte|ezettsége a te|ekhatároló kerítés
és kapu javÍtására és ba|esetveszé|y e|hárítasára terjed ki.

e) a ?ĺE. számú me||ék|etben szereplő háziolvosi rendelők vonatkozásában a Vá||a|kozó
közvet|en ba|esetveszé|y és gyorsszo|gálatĺ hibae|hárítasi kote|ezettsége

- szenn}Ą/ízcsatorna, vínlezeték, e|ektromos vezeték és ezek szere|vényeinek
hibaeIhárítása,

. az üzemszerű állapotot biztosító asztalos, lakatos szakipari munkák hibae|hárítasi
szintű v{1zése,

- egyedi fĹÍtés és meleg vÍz e||átó rendszer meghibásodásának e|hárítása.
- ba|esetveszé|y e|hárítás

^ 
2l^., 2ĺB., zlc. mellék|etben fog|a|t éptlletekben a Bérlő köte|ezettségi korébe taftozó

hibákat Válla|kozó csak a Bér|ő koltségére végezheti el!

3.) karbantartás: ptr. épület á||agát közvet|enü| veszé|yeztető, de a rende|tetésszerű
haszná|atot nem akadá|yozó hĺbák és hiányosságok eseti javítása kizáróĺag a Megrende|ő
írásos megrende|ése alapján.

4,) lészleges felújítiős: Karbantaftással, helyi javítassa| a rende|tetésszerű ál|apot nem
biztosítható. Az épÜ|etszerkezeti, vagy éptiletgépészeti rendszer behatárolható részének
cseréje, adott esetben építési engedé|y a|apján.

5.) felúiítás: Karbantaftássa|, he|yi javítással a rendeltetésszerű á||apot nem bĺztosítható. Az
épü|et egy Vagy tobb főszerkezeténet épÜ|etgépészeti rendszerének komp|ett fe|újítása,
cseréje - me|y adott esetben építési engedélykote|es - kizáró|ag a Megrende|ő írásos
megrende|ése a|apján.,

Budapest, 2013
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Az épületfenntaftás kivitelezési munkáinak számba vehető költségvetési téte|ei
munkanemenként:

11. Keverékkészítés

12. Fe|vonu|ási |étesítmények

13. Dúco|ás,fö|dpaĺtmegtámasztás

t4. Víztelenítés

15. Zsa|uzás és á||ványozás

A|építményi munkák

2l'. Iftas, fo|d-és szik|amunka

22. Szivárgó épÍtés és alagcsovezés

23. Síka|apozás

Építőmesteri munkák

31. He|yszíni beton és vasbeton munkák

32. E|őregyártott épÜ|etszerkezeti elem e|he|yezése és szerelése

33 Fa|azás és egyéb kőmííves munkák

34. Fém- és könnyű épÜ|etszerkezetek szere|ése

35 Ácsmunka

36. Vako|ás és rabico|ás

37. Kémény-,füstgázrendszereképítése

39 Szárazépítés

Szakipari munkák

4L. Tetőfedés

42. A|jzatkészítes, hideg- és meleg burkolatok készítése

43. Bádogozás
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44. Aszta|os szerkezeteke|he|yezése

45. Lakatosszerkezetekelhe|yezése

46. Üvegezés

47. Fe|ületképzés

48. Szigete|és

49. Árnyéko|ókbeépítése

50. Be|téri beépített berendezési tárgyak elhe|yezése

Közmíĺ és vízépítési munkák

53. Közmű csatornaépítés

54. Kozmiĺ csővezetékek és szere|vények kivite|ezése

EleKromos munkák

7L. Vi||anyszere|és

7f, Épületautomatika,.fe|ügyelet(gyengeáram)

Épületgépészeti munkák

80. ÁtaÉnosépÜ|etgépészetiszere|és

81. Éptj|etgépészeti csővezetékszerelése

82. Épü|etgépészetiszere|vényekésberendezésekszere|ése

83. Sze||őztető berendezésekszerelése

84. Légkondicionáló berendezések

Kiegészítő tevékenyseget létesítmények

88. RĘzĺtéset tömítések

90. Takarítási munkák

91. Keft és parképítési munkák
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oná|ló mellék|et: cím|ista
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