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Mellékletek:
1. aján|attéte|i felhívás

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺĺryi Bizottság!

Előzmény
A Képviselő-testület a 162ĺ2013. (v. 08.) számű hatźlrozatában dĺintött arrő|, hogy a
Népszínhaz utcátba 50 db virágfartő oszlopokat telepít 5.000,0 e Ft keľetö,sszegben, a
tervezési, eĺgeđéIyeztetési eljárás kĺiltségére 1.000,0 e Ft keľettisszeget hatźroz meg, valamint
a viráglartő oszlopok telepítése és a tęrvezési szo|gá|tatásra vonatkozó kozbeszeruésí
érté|<határt el nem étobeszerzési eljarást indít meg.

Abeszerzés tárrya

Virágkandeláberek telepítési teľveinek elkészítése, közmríegyeztetés, forgalomtechnikai
teľvek készítése és engedé|y beszerzése a BKK KoTtLt Zrt. megfe|e|ő divíziőjátő| az
aj án|attéte|i felhívás műszaki l eírás ában fo glaltaknak me gfelelő en.

A becsült érték a|apjźn a 84120|3. (III. 13.) szźlmű képviselő-testĹileti hatźlrozattal elfogadott
Józsefuiíľosi onkormźnyzat Kijzbeszerzési és Beszerzési SzabáIyzat IX. Része szerinti
beszeľzési eljarás került lefolytatásľa. A Szabá|yzat 20.1. pontja a|apján a közbeszerzési
érté|łhatar:t el nem érő ĺírubeszerzésrő|, építési benillźnásrő|, szolgźitatás megľendeléséről
dönteni legalább öt aján|at bekérésével lehet.

Ajánlattételľe felkéľt szerv ezetek
Az ajźn|attéte|i felhívás, 20t3. junius 5-én elektľonikus úton az a|ábbí gazđasági
taľsaságoknak, szervezeteknek került kiktildésre és megjelent a wwwjozsefuaros.hu honlapon
is:
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Az ajźln|attételre felkét szervezetek kiválasztásának szempontjai voltak: atervező cégeket a
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési iigyosztá|y kéréséľe a Varosfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály aj ĺĺnlotta.
Az ajźn|attételre felkéľt gazdasźryi tarsaságok mindegyike szerepel a Hivatal szerződés-
nyilvrĺntaľtó ľendszerében, rendszeresen, kiváló minőségben szállítanak tervezési
szo|gá|tatásokat mind a Hivatal, minđ pedig a Hivatallalkapcsolatban lévő társaságok részére.

Eljárási cselekmények
Az ajánlattételi felhívás 15. pontjában megielĺilt hataľidőig - 2013.június 07.' 10.00 őra - egy
ajźnlattevő sem nyújtott be ajanlatot:

A fentiek alapjźnjavasolt ,,Virágkandelábeľek telepítési terveinek elkészítése és a sziikséges
engedélyek beszerzése,, téogyt, kozbeszeruési értékhatért e| nem érő beszerzési eljárás
eredménytelenségét megállapítani.
Javasolt továbbá az ajźn|attételi felhívás módosítása úgy, hogy az aján|attéte|i időszak a
felhívás kiktildésétől és a honlapľa való felkeľülésétől szálmitott 14 nap legyen. Emellett
javasolt, hogy az aján|attéte|i felhívás 1|.lM2 pontja (múszaki-szakmai alkalmasságának
minimumkcivetelményei) a következőképpen módosulj on:
M.2 Ąánlattevő a jelen ajźnlattéte|i felhívás megküldésének napját mege|oző 24 hőnap
összességében ľende|kezzen |ega|ább 2 db, összesen minimum 800.000 Ft összegben
sikeľesen teljesített közteľületen elhelyezendő építménynek nem minősülő létesítmények
teľvezésére vonatkozó referenciával.

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezetiés Mtikö.dé si Szabá|yzatérőI sző|ő 25l20I3 (v.27.)
ĺlnkoľmányzati ľendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3: alpontja szerint Vaľosgazdálkodási és
Pénnlgyi Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az e|jańs megindításaról, eredmény
megźů|apittlsáľő|,beszerzésiügyekbenazeredménymegállapításáról.

Mindezekalapjźnkéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.



Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság úgy diint' hogy

1. a ,,Viľágkandeláberek telepítési terveinek elkészítése és a szükséges engedélyek
beszęrzése,, tárgyu közbeszerzési értéIďlatćrt el nęm éro beszęrzési eljárást
eredménytelennek nyi|vźnítja' tekintetteI arra, hogy az aján|attételi felhívás 15.

pondában megjelĺllt hatĺáľidőig - 2013, június 07., 10.00 őra - egy ajánlattevő sem
nyújtott be ajánlatot.

2. ismételten megindítja a ,,Virágkanđeláberek telepítési terveinek elkészítése és a
szükséges engedélyek beszerzése,, tárgý kozbeszerzési érté|úatárt ęl nem éro
beszeruési eLjárást, az a|ábbi módosítással:

a) az ajtn|attételi hatĺíľidő: 14 nap,,

b) ajfullatteviĺk miĺszaki-szak<rĺai alkalmasság minimum követelménye: ,,Ajánlattevő
a jelen ajáĺiattételi felhívás megküldésének ĺapjźt megelőzó 24 hónap
összességében ľende|kezzen legalább 2 đb, összesen minimum 800.000 Ft
c}sszegben sikeľesen teljesített közterületen elhelyezendő építménynek nem
minő sülő létesítmények tervezésére vonatkozó refeľenc iáv aI.,,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.június 17.

A dontés végľehajtását végzó szervezeti egység:
IJ gy osnźiy Létesítményüzemeltetési Iroda

Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjĺĺra: honlapon
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AJÁi\TI'ÁTľnľE.il rglľĺÍvÁs

,,\rĺľágkanđelábeľek tetepĺtési teľĺ'einek elkészítése és a sziikséges engeđélyek
beszeľzése'' tárgyú, k<jzbeszeľzési éľtékhatárĺ el nem étgbeszeľzési eljarásban

' Budapest Fiĺváľos }Tĺĺ. keľiilet Józsefuáľosi Onkoľmányzat kozbeszeĺzési éŕékhatáľt el
l Íĺenr éľő beszelzési eljáľást hiľđet meg, amel.vben ajanlattevőként fe]kéľi Önl, illętve
; Táľsaságiĺt:

1. Az ajánlatkáľiĺ neve, címe:
BU}APEST r.orlÁnos vIĺI' KERÜLET JozsEFvÁnosĺ
oxxon.uÁxvzaľ
Cĺm: 1082'Buđapest. Baľoss u. 63-67.

Áz ajánlatkérő nevébeĺl eljáró szerĺ,euet neYe' cílne, telefon- faľszáma, e.rnail
címe:
Budapest Főváľos VIII' keľĹilst Józsefvaľosi onkoľmÍlryzat.Polgámresteľi Hiĺ'atala
1082 Budapest, Baľoss u.63.67.
Tel: 06-L-459-2567
Fax.: 333-l 765
E-mail : gazđďkodas@,iozsef'v.aros.hu

f. Az aján}atkéľő által a szeľzőđéshez rendelt elnevezés:
Viľágkandeláberek telepÍtési teľveinek elkészíĺése, ko:łmiieg1.eztetés,
foľgalolntechnikai tervek készĺtése és engedély beszeľzése a BKK Közút Zrt.
megfelelő đivíziojrtől, az ajánlattételi Íblhívás mrĺszaki leíľásában foglďtaknak
megfeielően'

3. Á. beszerzés becľ{ĺłt łĺsszéľtéke: bruttĺi 1.0Ü0.000 Ft'

4" Á szeľződós i*őtaľtama' tełjesítési hat*ľidő:
Á. viľágkanđeiábęĺek teiepítćsi ten'einek elkćszítćsónek ćs a szĹikséges engeđélyek
bęszeľzésćnęk lratáriđeje : szeľzťidéskotéstijl számított maximum 3 s nap.

5. A teljesítós helye: Budapest Fővaros ViĺI. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat
Polgármesteľi Hír'atala, Vagyongazdálkođási és ĺizemeltetési Ügyosztály III. emelet
315. sz. helyiség, 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67 "

6. Aszeľzőĺlćstbíztosĺtómellékkłitĺ}ezettségek:
Késedeimi kötbéľ a netto szi:ľzőđés áľ 0-5 o,ó-a naponta, meghiúsulási kötbćľ a bruttó
szerződés tlĺ fÜ a/v.a, a rlállalkozási szeľzőđésbeĺr meghatáľozott rendelkezések szerint.

7. Az ajánlatkéľő pénzĹi5'i ellenszolgáltatásánakfeltótele:
Ä.jánlatkéró előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás a teljesítést kör'ętőęn benyrijtott
szárnla eilenében, a teijssítés ígazo|asźú kör'etően, 15 irapon belul. átutalással keľiĺl
kifizetésre, a vállalkozási szerzőđésben nreglratározattľendelkezések szeľint.

8. Annak meghatáľozása, hogy az ajźntattwő tehet.e ttibbváltozatri ajánlatot:
Á.jánlattevő neĺn tehet tôbbváltĺ:zatťl ajanlatot.



1.Ü.

11.

9. Ánnak meghatáľozása, hogy az ajánlattevő a beszeľzós táľgyĺ{nak egy részérc
tehet.e ajáĺlatot:
Ajanlatkórő tárgyi beszeľzési eljríľás vonatkoz-ásában nęm teszi lehetővé ľészajánlatok
tát^1Ä+aL LViV L.

Az ajánlatok e}bíľálásának szempontja :

Ajánlatkérő az ajfuůatok:aŁ az ajánlatkérő kepviseletében eljáró eiőterjesztése alapjan

,,a le galacsony.abb ö s sze gu el leirszo 1 gál t atás'' elve szerint értékelí.

Kizá ró okok, alk*lĺrras s á gi kiĺvetełnr ón-vek:
ľđizűrił okok:
Á.járlattevő kizáľásra keľĹll, ameĺrny,.iben az alábbi kizáľó okok bárme13'ike veĺe
szern.ł:len fennáli:

- végelszámolás alatt áIl, vagy a:Ĺ ellene indított csődeljáľás vag3; ľelszámolási
elj áľás fol yamatban van;

. tevékerr-r'ségét ľ-e}fbggeszĺette vagy akinek ĺęr'ćkęnységét felfiiggesztették:

. gazđasági, illetoleg szakmai tevékenységével kapcso}atban jogeľős bíľisági
ítéletben megállapított bűncselekmén;'*t kĺjvetett el. arní.e a biintetett ęlőéletlrez
flizőđő hátľányok alól rrem mentesĹilt; ill*toleg akinek tevékeirysćgét a jogi
személly'el szenben alkalmaz-ható biintetőjogi intéz}<edésekľől szóló 2001. évi
CIV. tĺĺľr,én-v 5. $-a (2) bekezdés b), r,agy g) pontja aIapjőn abíľóság jclgeľős
ítéletében korlátozta, az eitiltas ideje aŁ:att, i}letcl}eg ha aZ ajánlattevi:
ĺevékenységét nlás bĺróság hasonló ĺlkból és módon jogeľősen koĺláioztal

- eg-Y évnél régebben lejáľ't adó., vámfizetési vagy tĺĺľsadalonrbizĺosítási
jáľuléktrzetćsi kĺĺtelezettségének - a letelepedÉse szeľiĺrti ország vagy au

aján}atkéro széklrel,ve szerinti oľszág jogszabál'vai alapján - nem tett elege't,

kivéve, ha n:e gt-lzetéséľę ha}asztást kapott;
- az áliam}ráztartásľól szóló 201i' ér,i Ĺ]XĹ]Y. ttiĺr'én.v 50' $ (1) bekezdésének a)

pontja szeľinti rendezeťt nrunkaüg.vi kapcsotratok nregsórtésśr'el
a) a nrwrkaviszcln.v lÉtesĺtésćľel osszefiĺggő bejele'ntési kotelezettség

e}mulasztásával összefiĺggésben két évnél nem ĺégebben jogeĺőľe
emelkedett kozigazgatási. r''agv annak ťeliilr'iz-sgáiata esetéĺr bíľńsági
lratáľozatban megállapított és mrĺrkatigyi bíľsággal vagy az adőzás
ľerrdjéről szÓlĺ5 törv'én'v szeľinti mri]aszÍási bíľsággal sú|ĺoľt
j ogszabál -vsértést kavetett sł, r'agy

- b) kiilfrldi Mag'v*aroľszágon, engedély'łrez kdtott fog1alkoztatása esetén az
engeđél1.. megkéľéséľe vonatkozó rnunkáitatói kotelezettség
ęlnruiasztásával összeťiiggésben kót é'r'nél nenr ľégebben jogeľőre
enrelkedett kozigazgatási rlagľ annak feltilvizsgálata esetén bíľósági
határozatban rnegá1lapított és a kozponti koltségvetésbe töľ1énó

befizetésĺe kotelezéssęl' vagy a harmađik országbeli állanrpo1gáľok
beutazásáľil és taľtózkodásaril szóló ttin'ćny szeriĺrti kĺjzrendvédelmi
bÍľsággal súj tott j o gszabáiys érĹést kove'teit el;

- a, btlntető tĺirr'én3lkönyr' szeľinti b{inszerr'ezetben ľészvétel - ideéľt'u'e

bťincse1ekn:ś.n-v búnszerr.ezetben toľténő elkovetését is v
vesztegetés nenrzeiközi kapcsolatĺ:kban. az európai kt}zosségek pénztig.vi
ól dekeinek nre gsértése" ĺlletve pénz-rrrosás brlncselekmén'3't, va.t,v személyes
joga szeľinĺi hasoniti bťrncseleknrén,vt követett e1, feltéve, }iog-o a
bríncselr.kmény' elkĺlvetése -iogeľős bírósági ítéletben niegállapĺtást nyeľt, anríg

' łto-Ĺĺntetett eloé1ethez ffrződő hátriánvok alól nem mentesĹiltl



- h:{rorn évn'él nern ľćg*bberr sĺÍlyos, jogszabrłlyban nregleatáĺ.ozott szakmai
kĺiteleze.ttségszegést r.agy szakmai etikai szabályokba ütkoző cselekęđetet
,kovetett el, vagy koľábbi - hĺĺroľn évrrál nem ľége'bben trezaľult * közbeszeľzési
elj árás alapj án vál lalt szerzőđ'éses kotelezettségét sťrlyosan negszegtt, amelyg1
az ajánlatkéĺő bizon1..ítani tuđ;

Igazolás móĺlja: a.z ajánLattételi felhivás szeľillÍi nyilatkozat alttkétstĺva|'

Az aĽka|massági kłĺvetelmények:

^Ąz ajĺĺnlatfevők pénzĺig"vĹgazđasági alk*Im*sságának ľnegÍtéIéséhez szükséges
adaŕok és a megkłivetelt igazolĺ{si móĺl:
P'1 Az ajánlaĺter'ő kozĺis ajanlaitétel esetén nrinden ajánlatter,ii koteles csatolni
vďaĺnenn-vi cégkir,onatában szeľeplő számlavezeto pénzintézetnek (az ajánlattételi
felhíl'ás megkĹĺlđését megelőző 30 napnal nem régebbi) a rryilatkozatćú" az aLáhbi
tartďommal:
- mióta r'ezeti a bankszárnlát.
- sz,álľ,:lllć$tsl f0L2. jalruár 1. napját ktivetóen r'olt.e 60 napot nreglralađó idiĺtaĺamli
sorban állás.

Az ajánlattevőlĺ pénziig1,'i-gazdasági alkalmasságának łninimumktivetelménye(ĺ):
?.1 Az ajánlattevŐ alkalmatian. amennyiben bármelyik a cégkivonatában szeľepiö
szárnlavezető pénzintézęĺétő\ sztłrlnaző nyilatkozata alapján bámelyík szamlájarr
zal?.jarruaľ 1' után 60 napot nreghaladó soĺbarr álló tétel mutatkozott.

Az, ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez sziikséges
adatok és a megkłivetelt igazoł:Ási mĺĺdl
fuĺ.l' Az ajĺĺnlattevő kotoles csatolní a beszerzés tárg;*a sz.eľinti szoigďtatásĺa
vonatkĺ:zó személyzet vé gzettsé gót i gazoló valamennyi iratot máso latban'
M.2 Ajĺĺnlattevő csat*lja az elozo kéĺ év legielentősebb szolgáltatásaĺnak ismęľtetését
*legatább a teljesítés ideje. a szeĺztiđést kdtő másik fel, a szolgáltatás tá.g-va, továbbá
az elie*szolgaltatás cisszege vagy a koľábbi szolgáItatás mennyiségćre utaló más adat
megi e}ol ésével- tarÍalm azó. á1 tala aláírĺ n-vilatkozatát.

Äz ajÁnlafteviik ľnííszaki-szakmai alka|masságának mĺninrumktivetelménye(i);
M.1. Az ajĺínlattevő alkďmatlaĺl, anrennyilren nem rendelkezik legalább 1

építészmémĺiki, végzettséggel ľend.elkező t-o gialkoztatclttal.
N.{.2 Ájanlattevő a jelen ajanlattételí felhívás megktildésének napját megelőzi 24
hónap összességében rerrdelkęzzen legďább 2 db, onkoľmaĺr-vzatnŕtl vagy allanri
szeľvnél. cĺsszesen minfuĺnnr 800.000 Ft tisszegben sikęresen teljesített kozteľĹileten
elhelyezendő é.pítménynek nem minősrilő létesítrnények teľĺ.ezéséľe vonatkozi
ĺefęrenciával.

L2, Hiányp'óttási lehetősóg:
Ajánlatkéĺő a hiĺfurypitlás lehetőségét teljes k<ĺrben biztosítją mel.ł.nek végső
időpontja a tłíľgyé|{5 iđőpontja.

1.3. Ajánlattételi hatáľiďŕĺ: 20ĺ"3. jlinius s7. ĺ0.s0 óľa



13' Az ajánlat beny*jt*sáĺak eílne:
Budapest Főváľos YIĺĺ. keĺri]et Jizseťvarosi oĺrkorueányzat, Pol-uánrresĺ.eľi Hivatala,
Vag-v..ongaz-đrí]kođási és t.izetneltetési Ügyosztály. 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. Ifi.
emeiet 3 15. sz. helyisćg

L4. Az aj,án}Latfétel nyeive: magyär

15. Áz aj:łntatok fetrbontásának hel've, ideje, szeľzŕĺĺléskłités teľl'ezett iđőpontja:
Budapest Fováľos VIiI. keľlilet Jizsefuáľosi onkormán.vzat Polgármesteri l.Iivatala,
Vagyongazdálkodási és Uzenreltetési Ügyosztály III. emelet 3I5, sz. het-viség 1082

Budapest, Baľoss u. 63-67 .

Bontás iđőpontja:2013.iúnius 07', l0.00 óľa

A szerzőđéskotés ter!"ezett időpontja: az eljáľás eľedľrényéĺ megállapító dĺintést
kovetoen azonnai.

ĺ.6. .Ąz ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajanlatkéľő táľgyi bęszerzési eljáľasban ajánlatter'trk r,agy ajánlattevők e}járó

képr'iselőiĺrek j eleĺrlétót nem b iztosítj a'

t7. Az ajániatĺ kłitiittség minĺmálĺs időtaľtarna:
Az ajanlattételi határidő lejártátóI számított 30 nap'

18. Á táľgyalás tefotytatásának menete ós az *já*latkéľŕĺ áItal elóíľt alapvetłĺ szabáIyok:

Jeien eljaľásban ben'vújtott ajánlattlkat az a.!árr}atkérő taľgyalás útjan bíľálja el.

A táľgyalás ĺdtĺpont.ja: 2013. június 07. 10.30

ĺ\ táľg-valás hel-vszíne: Józsefv-iáľosí onkoľmányzat Polgáľnresteľi Hivatala 1082

Buclapest. Baross u. 63-67 . III/3 15.

1"9. Ajánĺatkóľö rögzíti' lrogy a szeľződáses, pénzrig-Yi és egyéb felÍé{eiekrői, vaiamint
mríszaki kéľdésekľol egy57ę1'1e kíván táľgyalni az ajániaťtevőklĺeł. azza|, hogy
aiiárrlattevők vćgleges ajánlatukat íľásban zaľt boĺĺtékbän kotelesek átađni (amennyib*n

ajánlatkéľő a tárgyaláson íg.v ľenđe]kezík) az ajanlatkérőnek, aki a r'égieges ajánlatokat
még a táľgyalástxr isnrcťeti. Ąánlatkéi:ö felhívja az ajántratter.ők Íig-velmét' hogy
amenn5'iben a tafg.valáson nem vesznek ľészt, ajanlatuk éľvényessége esetérr az
ajĺĺnlatuk az ajanlattételi hatáľidci lejfu.takor, az ajćnll^at.ak bontászik.oľ ismeľtetett ajánlati
ĺirávď keri'il bíľálaĺľa'

fĐ, A táĺg1,'aláson ajánla1ter'öt a nevében nyilaĺkozattételľe és kotelezettsé-avállalásľa
jogosult (aza.z cégsegyzésľe, vagy cćgjeg1zésľe jogosu}t szenél-vtol meghatalmazással
ľendelkező) sz-emélynek keil képviselnie.

?t. ,Ą đokume*táłiórendelkezésľe bocsáfásának mĺiĺlja, határiđeje, beszerzési helye és

pćnztigľĺ ťeltételei:
Aja:rlatkéró táľg.vi beszerzési e}jáľásban kĹiłĺin dokumentációt nem keszít.

ff . Arnennyiben ^ szeľződés EU alapokbóI ťznłnszírazotŕ pľojekttel ésivag1'.
pľ0 gľä nr mal kapcsołafos, tigy annak m egj elłilés e:

Tárgyi beszeľzésí sljáľás azELj alapokbil finanszírozott pľojekt{el és/vagy progľan:mal
nem kancsolatos.



23. Egyéb ĺnfoľmácirĺk:
a) Az ajanlat - taľtalomjegyzéket koveto - első olđalakeni felolr'asólap szerepeljen,
anrelyben kozolni kelll az. ćĺtékęlés alá kerĹilő ađatokat az ĄánÍattételí felhíváshoz
meilćkelt mintában meghatározottak szeĺint. Az ajłínlati ĺíľat netti és bruttó osszegben is
meg keĺ1megadlri.

b) Áz ąjan}aĺęt 1 ęľę.d*ii ęs 1 másolati példányban kell ben1'ąjtani. Arnennyíben eltérés
van az ajźnlat 

'.eľedeti'' 
és ',másolat'' pólclán-va közott. az ajánlatlĺérő az ,,eređeti.'

pélđán1.t tękinti iľányađinak, Az ajánIatclkat tafiďmaz-o csonragon a következő sz<jr'eget
keil szeľepeltetni:

,,YĺľágkanĺIeláberek ÍelepĺÍési terľeinek e|készítése''* Felbontani tĺloso'

c} A ben,rtljtott ajánlatnak az aiábbi fomai kĺĺr,ętelményeknek kełl megťelelnie:
- ,Ąz ajanlat eľedeti példanyát zsinóľľal. lapozhatóan össze kell fi'łzni, a csomót
matľicával az ajánlat első r,agy hátsó Lapjához rogeíteni, a matricát le kell bélyegezni,
vagy az ajĺĺnlatterző ľészéľő] eľre jogosultnak alá kell ími. úgy hog.v a bélyegző,
illetöleg az alátirás legalább eg3ĺ ĺésze a malľicán leg-v*en;
. Az ajćm|at olđalszámozása egg-vel kezđődiön és oldalankérrt növekeđjerr. Elegenđő a
szöveget vag.-v számokat vagy képet taĺtďĺrrazó olđalakat száĺnazni, az rires oldalakat
nem kell, đe lehet. A cím}apot és hátlapot {lra vannak) nem kell. de lebet számoz.ĺri. Az
ajánlatkéľő az ettol kismértékben eitórő srÁmozást (p1. eg,ves olđalaknál a l'A, /B
nidďszám) is kĺiteles elťogađni, ha a taťnlomjeg,vzékben az egyes iľatok helye
egyéľtelnr'úen azorrosíthati' t\z ajanlatkéľő a kisméľtó.kben hianyos számozást
kiegészítheti. lra ez aZ a.jánlatban vali tĄékozódása, ílletl.e az ajánlatľa való
lrivatkozása éľdekében szĺikséges ;

- Az ajániatnak az elején taľtatrpmjegyzékeł. kell tarĺalnrazn'i'a, mely. alapjan az
aj ánlatball szeľepl ő dokunl eĺrtuĺnok olđalszám alapj án nre gtalalhatóak ;

- Az ajánlatot kót, _ az Ątł'n1ati felhíl'asban rneghatáĺozott számú _ példány"ban kell
beadni, az eľedeíi ajánlaton meg kell jelölni, hogy tz az eređeti;

. Az ajánlatban lér'o, nrinden đokumentunrot (nyilatkozatot) a végén alá kęl| knia az.

adott gazdálkodó szerĺ'czetnél ęľľe jogosult(ak)nak vagy olyan szęmólynęk, vagY
szenrólyeknek aki(k) erľe ajogclsult személy(ek)től íľásos felliatalmazást kaptak;

' Az ajźtnlat minđen olyan oidalát, antelyen * az Ąánlat beadása előtt _ ľntidosítást
hajtottak véPľe, az ađott đokttmęntumot aláíľó sz',emélynek' vagy s7-emélyeknek a
nródosításnal is kézjeggyel ke1l el|átni.

d) Éri,énytelen az ajárlat. ha az Ajántattevo a jelen felhír'ásban meghatíľozott kizćxő
ĺ:kok hatál1.a aiatt áll.

e) Az ajanlatnak tartalrnaznía keil ajfurł*ttevő alábbi iratait:

- az ajanlattételi fellrír'ás megk.ĺilđésének idópondanál 60 napĺál nem ľégeilbi
cégkivonat másolati példany-.a' anrenny*iben a cégkivonat szeľint el nern bíráłt
nródosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kéľelsrn a
cégŁlíľĆlság érkeztető bélyegzőjér'el ellátott másolati példányą; egyéni
vá1lalkozó ęsętében a vállalkozói igazolr.'ány másolata;

az ĄtĺnLxt>t aláíľó valanrennyi személy éľv.én-rĺes aláíľási címpéldányának vagy
címn:ri nĺáj á:rak nrásolata.



Đ ;|z ajáĺ:latclk osszeállításával és ben1.Lrjtásával kapcsolatban felnrertilt összes
koltsćg az ajánlailevőt teľheli.

g) Á.menq.iben valamely igazo1ás \'agy nyilatkozat nenr magyaĺ ny.elven keĺül
benyújtásra mag}'.at. nyelr'u foľđítása is csato land.ó.

24, Ájánl*Ítételi ťelhívás megkíilđésének a lĺwrľ.jozsefvaľos.hu honlapon tłiľfénő
megielenteÍósőnekidŕĺpontja: 2013,jmius04'

Buclapest, 2013. jrinius 04.
Đľ. Ko
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Felolvasólap

Äjánlattevő neve:

Ájár}aĺter.ii szrikhelve:

.|' eleť.on

Telefas:

Ě.mąii:

I{ii elolt kap csolatraĺtó:

ĺ{ijelolt kapcsolattaĺtó eiéľhetősćge

itcieťorr, fax, c-mail):

.Ą.z aiánlatrevő áItal kétt e}]enszolgáItztás
összege

osszesen ĺrettó F't + Áiä = bruttó Fc

[{eItezćsl

[cég^szerű aláírás]



I{y'ĺĺatkozat

n,trriľágkanrlelábeľek telepítósi teľveinek eIkészításe ós a sztiksóges engedélyek
beszeľzése'o táľgyťl k<izbesze.ľzési értekhatifut ęI nęnr éľő beszerzési sĺjárásban

AlulíroĺÍ társaság (ajánlattei'iĺ)' mel.yet képvisel:

az a|ĺĺbbi nyiIatkaz*ŕot tessziik:

},ĺem állnak fenn velęm / veltink szelrlben az a1ábbi kizáľó okok- melv szeľint nem lehet aiáulattevő.

aki:
. végelszárnoĺás alatt álĺ, vagy az ellene indított csődeljáľás vagy felszamolási eljárás fol'yamatban

!?n;
- tevékenységét felfiiggesťcette vagy akinek tevéken-vségét felÍiiggeszteťték;
* gazđasági, illetoleg szaknrai tevékenysógével kapcsolatban jogeľős bíľósági ítéletben nregállapított

biincselekmén5ł követeti el, amíg a b.ĹintĹ]teĺt előélęthez ľíizilđő hátľanyok alól nem rnentesĹilt;

illetŕileg akinek tevékeny'ségét a jogi szernéllyel szemben alkalmazlraĺó büntetőjogi inĺézkeĺlésekľő]

szóló 2001' éľi C]V. tĺin'ény 5. $-a (^2) bekezdćs b), r'agy g) pontja alapjan a bíľóság jogerćis

ítéletében korlíttozľa, az eltĺlĺ:as ideje alatt. iiletclleg ha az ajánlattevő tevékenységęt ĺnás bírclság

hasonló okbol és módon jogeľĺisen koľIátozta;
. egy évllé] ľégebben lejárt adó-' r'ámfizetési vag-v táľsadalombiztosÍĺási jáľuiékĺ-lzetési

kotelezeftségének . a łetelepedése szerínti oĺszág vagy az ajanlatkéľo székliel-ve szerinti ország
jogszabál-v.ai alapján . nem tett eleget, kivéve, ha rnegfizetéséľe halasztásÍ kapott;

- az áliamháztarťásľól szólĺ5 2011' évi CXCV. ĺoľvén1-. 50. $ (1) bekez.désének a) pontja szeľinti

ĺendez-ętt munkaiigyi kapcso}atok nlegséĺtésével

a} a ĺnunkaviszony létesítéséve] osszeiil.qgĺ: bejelentési köteleaettség elmulasztásár'al

ossz-eňiggósben kćt evnél nem ré.eebben jogerôľe enrelkedett kozigazgatási. ragy zulnak

fbiülr'izsgáIata esetén bírósági hatfuozatban megállapított és munkaĹigyi bírsággal vagi'.. az ad.őzás

rendjéről szóló torv.ény szerinti mulasztási bírsággal sťljtot1. jĺ:lgszabálysértést ktjvetett el. r'as''

b} kü]{blcĺi ivíagyaĺországĺ:n engedé|yhez kötött foglalkoztatása esetén az engedÉly megkérésére

vonatkozó mun.káltatói kötelezettség e1ĺ::ulasztásár.a] összefiiggésben két évnél nelrr ľégebben

jogerő,re emelkedett kőĺ-igazgatźtsi vagy annak fblülvizsgálata esetén bírósági haĺározatbaĺl

megállapított ćs a közponĺi költségvetésbe történő befizetésľe kötelezéssel, vä8} a haľnradik

országbeli állampoĺgárok beutazásáľól és taitózkodásáĺól szóló łorv.ény szeľinti kĺ:uľendvédelmi

bírsággal sújĺotĺ jogszabályséltést követett el:

- biirrtetető toľl,énykđn-vy szęrinti brĺnsz.sĺvezętben ľészr,étel - ideénv*e biiĺlcselekmón.r;

biinszeľvezetben torténĹi elkövętéséĺ is -. vesztegetés. vesxęgetés nemzetközí kapcsolatokba*" az

euľópai kozosségek pénzĹigyi érdekeinek megsériése, illetve pénzmosás biincselekméný. vagy*

személyes joga szeľirrti lrasonli biĺncselekmén-r.t köveĺstt el, feĺtéĺ''e, hogy' a biincseleklnény
etrköl'etése jogerós bírósági ítéIetben msgállapítást n-vert, amíg a bĹintetett előéletlrez fűzódő

hátrányok aIól nem mentesiiit;
. háľom évnél nen.r ľégebben súl'vtls, jogsz-abáiyban meghatározott sz-akmai kötelez-ettségszegést vagl

szakmai etikai szabályokba titk<iztĺ cselekędetet követett el. vagĺ. korábbi - három érné] nęm

ľégebben lezáľult . ktizbeszeľzesi eljáľás alapjan vállalt szeľződćsss kotelezettségét súI,vosan

nregszegÍą an:el3,et az ajánlaĺkéľii bizor:'yíĺani fud.

Kelt:

césszeľĹi aláírás



a,,}.iľágkand etáb erek telepíté-' ľľ:'#xí tlŕJszítóse ćs n sztiks éges eĺ geĺtr éIyek
beszerzése'' táľgyú

köz'.beszeľzési érŁéklratárt el nem beszerzési elj áľásban

Aja:rlątter.,'(j fęladata Józsefuáros kőzigazgatási ĺeľületén a Népszín}ltn ĺĺtca minđkét ĺlĺđďan
teljes hosszában (hĺsz.: 34775ĺ2) virágkanđelábeľ te}epítési ter'veinek elkészítése és a
szüksóges engedélyek beszeľzése.

Yiľágtartó oszlopok ia koznrú helyek ismeľetében) esztétikus elľeĺlđęzése az útszakasz teljes

hosszában' i\ r,irágtartó ĺ:sziopok eg.vmásiól mé$ távolsága _lehetőség szeľint_ 4 m leg,ven!

A vírágkar: đel ábeľek j e1i emz-ői :

ĺ Kandeláber: 3 ľn (talajszinttől méľt) magas> 76 mnr iítméľőjĺĺ horganyzoťt
acélcső test tetején LazěEő kupakkal; 6 db. viľágĺaľti kaľika 2 sánten (3-3)

ł az, osziopok a járdaszegél,v szélétől 50 _ 60 cm távolságra kerĹilnek, g,vorskotő
betonĺlzással ľŁi gzítésľe

Te1epítés:
r beton alaptest készĺtésér'el (20 x 20 x 60 cnr)
r a telepítés soľán a munkáIatok által éľirrtett komyezet teijes helyrętt1Íí'Íása

szükséges

Sziikséges errgeđélyek és feladatok:
ł terľezćsi alapĺéľkép e]készíĺése (beszeľzése)
r elhelyezési hel}:szíĺrĺaizok, részletten'ek, tĺpusteľr'ek elkészítése
r kĺizmri adatok beszerzése, kÔznrri genplan(ok) készítđse
. forgalomtechnÍkai k'ęzęlői engeĺlély foľgalomtechnikai terv készítése és

beľ3'-ťljtása alapján, anrelyen ĺíbľázolva r'an a jelenlegi ibrgalmi ľenđ (közteľrileten
ta}álható megiér,'o tizikai eszközĺik, jelzőtáblak stb') és a ĺeľvezeťt oszlopok
pontos, beméľetezett helye.

ł trrlajc{ĺrnosi hozzájárulások. ktjzteľiilet-tbgialási- és egyéb engeđélyek beszerzése




