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Melléklet: I. sz. aján|attételi felhívás
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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Képviselő-testület af85/20|2. (V[I.29.) száműhatźlrozatźnak 1. pontjában úry döntött, hogy a Szociális
célú vłáros-rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatok (Kódszám: KMOP-ĺ.I.l/B-I2) témájú pá|yźzaton
résztvesz,
A Képviselő-testtilet a28l20I3. (II.06.) szźtműhatározatźtban úgy dönt, hogy tudomásul veszi az e|óterjesz-
tés mellékletétképzo, a KMOP-S.I.I/B-12-k-f012-0001 kódszámri" Magdolna Negyed Pľogľam III. (a to.
vábbiakban: MNPIII.) projekt megvalósítására létĘött és 2013. januáľ 30-źľ.aláírt Támogatĺási Szeľződést
és annak mellékleteit.

A Képvise|ĺí-testület a84120|3. (III.l3.) szátműhatźtrozatában elfogadta az MNPIII. módosított kozbeszerzé-
si tervét' melynek 10. pontja szeľint:

sn,tpewíziő szo|gá|taÍás biaosít a szociális munkások szźmźra,nettő 12 096 000 Ft összegben, a
szolgáltatás megľendelése érdekében közösségi érték}ratźtr alatti, nyílt eljárás közbeszerzési eljá-
ľást folytat |e, az ajźn|atok értékelésének bírálata legalacsonyabb összegíi ellenszolgáItatás elve.

A szociális munkások a Jőzsefvźtrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központnál (a továbbiakban: JCsGyk)
és a Józsefuárosi KözösségiHźnakNonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: JKH Nkft.) foglalkoztatottak. A szu-
pervízió foľmái: csopoľtos és eryéni, mely a résztvevők szakmai személyiségének karbantartźsźthoz, fejlesz-
téséhez jźlru|hozzá.

II. Indokolás

Az MNPIII projekt végrehajtása és lebonyolíÍása, a páiytr:atban szereplĺĺ önkoľmányzati vállalĺás teljesítése
érdekében szfüséges a közbeszerzési eljáľás megindíĺĺsą valamint tárryi eljáľásra vonatkozó ajánlattételi
felhívás és ajánlattételi dokumentáció elfogadása.

III. Tényá|lás

Aszupervíziő szo|gźitatĺás 5 ľészből tevĺĺdik ĺissze az alábbiak szerint:
|. rész: az MNPIII ,,T1 Épületfelújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok'' ezen belüI a

JCsGyK źital' megvalósítandó ,,T1l3 Lakosság tájékonatĺĺs, tanácsadrás'' projekt keretében sz,lpervíziő



biaosítása 5 fő szociális munkrís számára 112 alkalommal, összesen448 őrźban (l órás foglalkozas 45
percig taľt).

f. rész:, az MNPIII ,,T2 aKesztyugyár KözösségiHáz programjai'' keretében szupeĺvizió biztosítása a JKH
NKft. 8 fő munkatársaszámáraf7 a|ka|ommal, összesen l08 óľában (l órás foglalkozás 45 percig tart).

3. rész: az MNPIII ,'T4 Szociális pľogľamok,, ezen belül a JCsGyK által megvalósítandó 
',intenzív család-

megtartó szolgáltatások'' projekt keretében egyéni szupervízió biaosításą l fő szociális munkás szźlmára,
28 alkalommal, összesen ||f őrában (l inás foglalkoás 45 percig taľt)'

4. rész: az MNPIII ,,T4 Szociźt|is programok,, ezen belül a JCsGyK által megvalósítandó ,'családfejlesaési
szolgáltatás'' projekt keretében szupervízió biaosítĺása 4 füszociá|is munka számára, ll2 alkalommal,
összesen 448 őrában (1 órás foglalkozás 45 percigtart).

5. rész: az MNPIII ,,T5 Közösségfejlesztés'' ezen beltil a JCsGyK által megvalósítandó ,,T5/| A Fiumei út
és Dobozi utca közötti területek FiDo megujítástůloz kapcsolódó szociális progľam'' projekt keretében
sn,lpewiziő bizosíĺísa 4 fő szociźiis munkás szźlmtra 18 alkalommal, összesen 7f őrźtban (1 órás foglal-
kozás 45 percig tart).

A teljesítés időtaľtama valamennyi rész esetén 2013. augusztus hónaptól 2015. május l5. napja.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése

A becsült értékľe nettő I2 096 000 Ft, melynek a|apján a közbeszerzésekľől sző|ő 207l. évi CVil. torvény
121. $ (1) bekezdés b) pontja szeľinti nyílt közbeszerzésie|jźrás keriil lefolýatźsra.
A Bizottság döntése a Képvisel<í-testület és Szervei Szervezeti és Mtĺködési Szabát|yzatáról szóló 25l20I3.
(v.27.) onkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1. pont l.l.3. alpontján alapul, mely szerint a Viárosgazdálko-
dási és Pénzügyi Bizottság dĺjnt kĺjzbeszerzési tiryekben az e\járés megindítĺásĺáról, eredmény megá|lapításá-
rő|, beszerzési iiryekben az eredmény megállapítĺásáról.

v. Diintés taľtalmának részletes ĺsmertetése

Az MNPIII projekt keretében a pĄekt megvalósító szeÍvezet és projektmenedzsment társaság, a hivatalos
kozbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó Esz-Ker Kft.-vel egyeztetve összeállította atźtrgyikĺjzbeszerzési
eljĺánás dokumentumait. AzÉsz-Ker Kft. az elkészült dokumentumokat véleményezés céljából elektronikus
úton továbbitotta a Birá|őbizottság részére, figyelemmel a 84l20I3. (III. 1 3.) szálĺŕl képviselő-testületi hatá-
rozatta| elfogadott Józsefuárosi Önkoľmányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabźiyzat 7.2. pontjában fog-
Ialtakra.
ABirźiőbizottság ésnevéte|ezési, véleményezésihatźtrideje 20l3. június |4. |7.00 óra volt. ABíráiőbizott-
ság az aján|attéte|i felhíváshoz és az ajźn|attételi dokumentáciőhoz észľevételt nem támasztott.

Az előterjesztés 1. szómú mellékletét azaján|attételi felhívás' 2. szómú mellékletét azaján|attéÍeli dokumen-
tźniőképezi.

Fentiek a|apján szükséges aközbeszerzési eljáľás megindítására vonatkozó döntéshozatal.

vI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A beszerzés fedezete: a Trámogaĺási szerződés a|apján, a pľojekt önállóan nem támogatható ,,szoft'' elemeken
belül, a tráľsadalmi, közösségfejlesztési, bűnmegelőzési, szociális, képzési és foglalkoztatási programokhoz
kapcsolódó szolgáltatások529. egyéb igénybe vett szolgáltatások - T4 projektelem nettó 5.846 e Ft, T5 pro-
jektelem nettó 700 e Ft, Tl projektelem nettó 4.300 eFt,T2 projektelem nettó l.250 e Ft - költségeinek ter-
héľe.
Tekintettel a 100%-os támogatási inÍeĺuittsra, a szo|gá|tatáls megľendelése költségvetési fedezetet nem igé-
nyel.

Kéľemaza|ábbihatfu ozati javaslatelfogadását.
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Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a ,,Szupervízió szociális munkások számára megbízósi szer-
ződés keretében,, tttgyilközbeszerzési eljárásban úgy dont, hory

l. akőzbeszerzésekľol sző|ő 20| l. évi CVil. törvény 12l. $ (l) bekezdés a) pontjában foglalt, nemzeti
eljáriásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárast folytat le.

f. elfogadja az e|őterjesnés 1. számú mel|ékletét képező ajánlattételi felhívást és af. számű mellékle-
tét képező ajánlattételi dokumentációt.

Felelős: polgármester
Hatáńdő: 2013.június 17.

A döntés végrehajtását végző szervezetiegység: Jegyzői Kabinet, Ész-Ker Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén aze|őterjesnés előkészítójénekjavaslataaközzétéÍel módjá-
ra: honlapon

Budapest, 2013. június 17. ł,ffi*,$
dr. Mészár Erika

a|jegyzó

xÉszÍrnľrp : JEGY zol KÁBINET
LpÍRr,ł': JEGYZoI KABINET
PÉNzÜcvlFEDEZETETlc-iľveI.:..íĺ,*[ł..: .l|ĺ:.|.:=l...f'.J '.L,,, ,š *j \ Lt/^ . L0lą - b,,(,a)'JoclroľrRoĺĺ: |v.,ĺ*Il 

\----+
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ď, ,-ľuan,*ją
on. MÉszÁnERIKA

dľlpoyzÓ 2013 lÚN 17
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Ą wýeu,t,

KO ZBESZERZES I ERTE S ITO
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

EtJÁRÁsT MEGINuÍľo FELHÍVÁS

Ą Kbt. 121. s (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

[ ] Epítési beruhazás
ĺl í 1 ,
L I AnrDeSZerZeS

[x] Szolgáltatás megrendelés

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKERo

I.1) NÉv, cÍn,ĺ És KAPcsoLATTARTÁsI ľoľľ(ox)

További infoľmáció a kĺivetkező címen szerczhetóbe:
[ ] A fent említett kapcsolattaľtási pont(ok)
xl Esyéb (tžltse ki az A.I mellékletet

Hivatalos Jĺízsefvárosi onkoľm ánvzat

Postai cím:
Baross u. 63-67.

Váľos/I(iizség
Budapest

Postai ĺrányítĺíszám:
1082

országl
Magyarcrszág

Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzettz dr. Bal|a Katalin

Telefon:
+36 14592123

E.m a ĺl : b a||akata@jozs efu aro s. hu Fax: +36 3136696

Inteľnetcím(ek) (adott esetben)
Az ajtn|atkér t5 általános cime (U RL) :

A felhasználói oldal címe (URL):



A dokumentáció és akiegészítő iľatok (a versenypáĺbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszeľre vonatkozók is) a következo címen szerezhetők be:

[ ] A fent említett kapcsolattaľtási pont(ok)
xl Eeyéb (taltse ki az A,II mellékletet

Äz ajátn|atokat vagy részvételi jelentkezéseket a követkęző cimre ell benyújtani:

[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
xl Esvéb ftaltse ki az A.III mellékletet

I.2.) Az AJÁNLATKÉnŐ rÍľus,ł

I.3.) Fo rpvÉrnľysnc
I.3. 1 ) Kr,,ą,sszlxus AJÁNLATxÉnóx

I.3.2\ Ko zszoĺeÁr-ra.ro AJÁNLATKÉRŐ K

I] Gáz- és hőenergia termelése,
száI|ítása é s elo sztás a

I Villamos energia

[ ] F<ildgaz és kőolaj feltárása és
kiteľmelése

[ ] Szén és más szi|árdt:uze|oanyag
fe|tár ésa é s kiteľmelé se

[ ] Vasúti szolg ltatások

[ ] Vaľosi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] K<izponti szintű [ ] Közszolgáltatő

[x] Regionális/helyi szintú [ ] Támogatottszervezet [Kbt. 6. $ (1)
bekez és e) pontl

[ ] Kcizjogi szervezet [ ] Egyéb

I x] Altalrĺnos közszolgáltatások [ ] Lakásszolgźůtatás és közösségi ľekĺeáció

[] Honvédelem [] Szociálisvédelem

[ ] Közľend és biaonság [ ] Szabadidő, kultura és vallás

[] K<irnyezetvédelem [] oktatás

|] Gazdasági és pénzĹigyek [] Egyéb (nevezze meg)..



I lvíz
[ ] Postai szolgáltatások

[ ] Egyéb (nevezze meg):

I. 4.) Beszeľzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkéľő más ajánlatkéľők nevében végzi a beszeľzést: [ ] ĺgen [x] nem
(Igen váIasz esetén, ezelcre az ajónlatkérőlcre vonątkozóan további infor ációkat az A.

mellékletben adhat

II. SZAKASZz A.sZERlZoDľs ľÁncy.ł

II.1) MncnłrÁnozÁs

il.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Szupeľvízitó szociá lis mu nkások számár a megbízásĺ szeľződés keľetében

\I.1.2) A, szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a lrategóriát vólassza _ építési beruházás, árubeszerzés vagl szolgáltatás
megrendelés -, amelyik leginlrabb meýlel a szerződés vag/ a kÓzbeszerzés(ek)
tórgłĺźnak)

[] Epítési beruházás [x] Szolgáltatás megrendelés

[ ] Kivitelezés

[ ] T ervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bĺĺľmilyen
eszközze|,mőđon' az
aján|atkér ő által me gh atár ozott
követelményeknek
megfele1ően

[] Építési koncesszió

[ ] Adásvétel

[]Lizins
[ ] Béľlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek
kombinációja

Szo|gźitatási kategóľia szána'Z4

(az I_27. szolgźltatási kategóri

[ ] Szolgáltatási koncesszĺó

A teljesítés helye: Budapest, VIII. keľület
NUTS-kód: HU101

II.1.3) Rözbeszerzésre, keľetmegállapodásľa és dinamĺkus beszerzésĺ ľendszerľe
(DBR) vonatkozó ĺnfoľmációk

[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítasára irányul

[ ] A hiľdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzésirendszer (DBR) |étrehozására iranyul

II.1.4) Keľetmegállapodásľa vonatkozĺó infoľmáciők (adott esetben)



[ ] Keretmegállapodás több ajanlattevővel

A terv ezet1 keľetme gál lapodás résztvevő inek
száma

VAGY

(adott esetben) maximális lé száma

[ ] Keľetmegállapodás egy
ajánlattevővel

A keretmegá|lapodás időtaľtamaz Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A ktizbeszeľzéseknek a keľetmegá|lapodás teljes időÍartamálľa vonatkozó becsůĺlt
tisszértéke (csak szómokkol)

Becsiilt érték áfa nélkül : P énznem:

VAGY:

és köz<itt Pénznem:

A keľetmegállapodás a|apján megktltendő szeruődések éľtéke és gyakorisága (ha ismert):

il.1.5) A szerződés meghatározásaltárgya

Szupeľvízió szociális munkasok számára megbizási szerzodés keretében

II. 1.6) Ktiztis Kőzbeszerzésĺ Szój eryzék (CPV)

Bő szőjegyzék Kĺegészítő szójeryzék (adott esetben)

F,ő táľgy 80570000-0

Kĺegészítő táľry(ak)

II.1.7) Részekľe ttiľténő ajánlattéte| (a részelcre vonatkozó részletes információk
megadósához a B' melléklet szülrség szerint több példányban is haszruźlható)

[X ] ĺgen [| nem

(Igen vóIasz esetén) Az ajźnlatok benyujthatők (csak eglet jebaön be):

[ ] egy részłe [ ] egy vagy tĺibb
részĺe

I X] valamennyi
részĺe

II.1.8.) Változatokľa (alteľnatív ajánlatok) vonatkozó ĺnfoľmáciĺík

Elfogadhatőkvźůtozatok (alteľnatív ajĺánlatok) [] igen [x| nem

II. 2) SzrcnzŐnÉs SZERINTI MENNYIsÉG



II.2.l) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)

(adott esetben, csak számokkal)

,,Budapest-Józseńĺáros, Magdo|na Negyed Program III.'' (azonosító szám: KMOP.
5. 1. 1 / B. 1 2-k-2oL2.0o0 1),,SzupenlÍzi ó szociá l !s m u n kások számára,,

A Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjó|éti Központná| (a továbbiakban: JCsGyK) és a
Józsefuárosi Közössqi Házak Nonprofit Kft.-né| (továbbiakban: JKH NKft.) fog|a|koztatott, a

Magdo|na Negyed Program III (a továbbiakban: MNPIII) megva|ósításában résztvevő szociá|is

munkások részére szuperuízió biztosítása. A szuperuízió során mind a csopoftos (1, 2' 4, 5.

rész). mĺnd az egyéni (3. rész) formában, szakmai személyiséq-fej|esztő módszer alka|mazása

és az tj|ések kommunikációs és technikai kereteinek kia|akÍ|ása, me|y a résztvevők szakmai

szemé|yiségének karbantańásához, fej|esztéséhez járuI hozzá az a|ábbĺ bontásban:

1. ľész:

Az MNPIII ,,l.1-ÉpÜbtfe|újítashoz kapcso|ódó, a |akosság bevonását segítő programok,, ezen

be|ü| a JCsGyK á|ta| megva|ósítandő ,i|Iĺ3 Lakossági tájékoztatás, tanácsadás,, projeK

keretében szuoeruízió biztosítása 5 fő szociális munkás számára 112 a|ka|ommal'
iisszesen 448 órában (1 órás fog|a|kozás 45 percig taft)'

A projekte|em keretében az önkormányzat folytatni kívánja a Magdolna Negyed Program
mege|őző két Ütemében már bevá|t sokrétű szociá|is és míjszaki tanácsadási tevékenységét

elsősorban a projektben részt vevő |akóépÜ|etek bérlői részére, Az MNPIII projekt keretében

összesen 28 önkormányzati bérház kerrj| fe|újítasra. A szociá|is munkások fe|adata: a

felújítassa| érintett bérlőkke| való fo|yamatos kommunikáció' kapcsolattaľtás és szociá|is

munka a fe|újítást mqe|őzően, az a|att és az utógondozás időszakában. A szociá|is munka

során a bérházakban, ezen belÜ| is különösen a ,,krízisházakban,, kiemelt fe|adat a

|akókozössegek kia|akĺtásanak e|ősegítése. A szociá|is munkások további fe|adata a közösségi

tevékenység keretében végzett lakóépü|et |omtalanításo|ĺ zö|d udvarok kia|akíltásot és

közterĹileti takarĺtási és gondozási akciók kozösségfej|esztési tevékenységeinek szeruezése.

2. rész:

Az MNPIII ,f,f aKesĄíjłyár Közössegi Ház programjai''@
biztosítása a JKH NKft' 8 fő munkatáľsa számára 27 alkalomma!' összesen 1o8
órában (1 órás fog|a|kozás 45 percĺg tart).

A JKH NKft. mu|tifunkcioná|is intézményként számos tehetséggondoző programnak, művészi

e|őadásnat képzésnet tanácsadásnak és egy internet kávézónak ad otthont. A megva|ósuló

programok célja a közösségépítés és a he|yi identitas erősítése, i|letve a Magdolna Negyed

bevonása Budapest kulturá|is vérkeringésébe. A komp|ex integrációs programok e|ősegítik a

szociá|is kohéziót.



A szociá|is munkások fe|adata: gyermekprogramo|Ý fe|nőtt programok szeruezése, I fő a

szakmai vezetői fe|adatokat |átja e|.

3. részz

Az MNPIII ,f,4 Szociális programok', ezen be|ü| a JCsGyK á|ta| megva|ósítandó ,Í4ĺf
Intenzív csa|ádmeqtaftó szolqáItatások'' projekt keľetében egyéni szuperuízió
biztosítása t Íő szociális munkás számáľa; 28 a|ka|ommal, összesen 112 órában
(1 órás fog|alkozás 45 percig taft).

A szociális munkás fe|adata: krízishe|yzetbe kerü|t gyermekes családok szétesésének
megelőzése 2x10 hetes intenzÍv szo|gá|tatással.

A Józsefuárosi Gyermekjó|éti és Csa|ádsegítő Kozpont öná||ó szakmai egységeként m
Csa|ádsegÍtő Kozpont speciá|is szo|gá|tatásának célja a halmozottan hátrányos he|y;

|évő és kieme|ten kritikus é|ethe|yzetbe kerü|ő gyermekes csa|ádok intenzÍv gon

fo|yamata során megakadá|yozni a gyermekek családbo| va|ó kikerü|ését i||etve,

családi - életvite|i - |akhatási korri|ményeket teremtése, amely az érintett csa|ł

hosszú távon megvédi. A szociá|is munkás kizárő|ag a negyedben é|ő csa|ádok sz

végzi az IntenzÍv Csa|ádmegtaftó Szo|gá|tatásokat. A szo|gáltatás je|entősen e

Magyarországon a|ka|mazott, hagyományos csa|ádgondozástó|. A |egfeljebb 10 hétig

nagyon intenzív, koncentrá|t fo|yamat során a csa|ádgondozó heti akár 7 napban, naJ

órát tö|t e| egy csa|ádda| - je||emzően azok otthonában, közvet|en környezetébel

családgondoző egy időben |egfe|jebb 2 csa|ádot gondoz. A kísér|eti projeK, va|al

koze| 1 éves intézményi tapaszüalatok alapján a szo|gáltatás kifejezetten eredmén1

bizonyu |t, az együttm űködő csa |ádok maximá |is a ktivitást prod uká ltak.

4. rész:

Az MNPIII ,Í4 Szociális programok', ezen be|Ül a JCsGyK á|ta| megva|ósítandó

Családfeilesztési szoloáltatás'' projekt keľetében szupeľvízió biztosítása
szociális munkás részéľe; 112 alkalommal' összesen 448 órában (1

fog|a|kozás 45 percig taft).

A ,,csa|ádfejlesztési szo|gáltatás" 6-t2 hónapos komp|ex, vá||alásokra a|

csa|ádközpontú kísér|eti mobi|itási projeK, me|ynek célja a csa|ád be|ső kohéziĺ

erősítése és a csa|ádtagok társada|mi kompetenciáinak egyénre szabott továbbfej|esz

A szociáĺis munkások fe|adata: az onként je|entkező csa|ádokkaI közosen

megállapodás kido|gozása, csa|ádgondozás keretében a megá||apodás végrehajtć

esetmenedzselése, va|amint a csa|ádgondozó tevékenvség keretében erďményekeĺ
csa|ádok számára megnyitható ún. motivációs csomagok felhaszná|ásának menedzĺ
(Az egyéni megá||apodások végrehajtása során a fe|téte|eknek megfe|e|ő csa|ádok sz

o|yan motivációs csomagok kerü|nek fe|kíná|ásra, amely a csa|ád életének tobb ter

képes taftósan javítani annak é|etkorülményeit, életesé|yeit és végeredményben

fordulatot je|ent a csa|ád é|etében.) A |ezáľt csa|ádgondozás kapcsán a szociá|is mur



további fe|adata az esetek utógondozása is.

5. részz

Az MNPIII J5 Kozösségfej|esztés,, ezen belri| a JCsGyK á|ta| megva|ósítandó ,Í5ĺt A Fiumei

út és Dobozi utca kozötti területek FĺDo megújításához kapcso|odó szociá|is program,, projeK
keretében szuperuízió biztosítása 4 fő szociális munkás számára 18 alkalommal'
összesen 72 órában (1 órás fogla|kozás 45 percig taľt).

A Fiumei út és Dobozĺ utca közötti, az MNPIII pá|yázat megva|ósítása keretében megújított
zö|dterÜ|eten és az ott kĺalakĺtott kózösségi épü|etben sport, információs és közosségszeruező

szo|gá|tatások kia|akítása. A projeKelem cé|ja, hogy a kozössegi épü|etben és a megújított

spoftparkban kia|akított ta|á|kozási, kozösségszeľvezési ponton ifiúsági szociá|is munka

szo|gá|tatást nyújtson a kornyékbe|i kamaszoknak, fiata|oknak. A projeK fő tevékenysége a
kerĹiletben csak szűkösen rende|kezésre álló, e|sősorban kamaszkorú fiata|ok á|ta| igénybe

vehető, spofto|ásra, a szabadidő eltoltésére aIkalmas közosségi terek ifjúsági szociá|is
programjának kia|akítása. A zö|dterü|et rehabi|itációt kiegészÍti a közösségfej|esztő (szociá|is)

munka, ame|ynek cé|ja, hogy az egyes célcsoportokat, - a he|yi fiata|okat, a környéken é|ő

|akosságot és eset|egesen a Dobozi utcai férfi átmeneti szá||ó haj|ékta|anjait is - megszó|ítsa

és bevonja őket a tert.j|et teľvezett rendezésébe és a kia|akított rend miné| hosszabb távú
fenntaftásába. Fontos, hogy az e|készü|ő térhez és épü|ethez, mint saját maguk á|ta| teremtett

közfe|ülethez viszonyu|janat hogy a megúju|ó kornyéket sajátjuknak érezzék. Ezá|ta| vá|hat

hosszú távon is fenntarthatóvá a funkció és a rend.

A szociálĺs munkások fe|adata:

A közössegi épü|etben 4 képzett és jelentős tapaszta|atta| rendelkező ifjúsági szociá|is

munkás, va|amint önkéntes segítőik dolgoznak. A kozösségi éptj|et a hét hat napján

dé|után taft nyitva, a teruek szerint dé|után 16-22 óra közott, héffő kivéte|éve|. A
nyitvataftási idő alatt az ifiúsági szociális munkások bér|etes rendszerben spoftszereket
(laMa, ütő|Ý gördeszka, görkorcso|ya, rol|er, gokaft, stb.) és játékok (sakk,

tarsasjátékok, kártya, dekopázs eszközöt stb.) kö|csönoznek a fiataloknat ame|yeket

az épü|etben és a spoftpá|yákon |ehet haszná|ni. A szociá|ĺs munkások az

eszközbiztosítás me|lett beszé|getéseket rendeznek, informácĺót nyújtanak és konf|iktust

kezelnek a fiata|ok számára. Szintén kia|akításra kerü|nek cseré|hető tafta|mú

információs táb|át me|yeken különfé|e tájékoztatásot informá|ások va|ósulnak meg

(egészséges é|etmód, sze|eKív hu||adékgyűjtés).

Becsült érték áfa nélkül: 12 096 000 Pénznem: HUF

VAGY:

és kĺjzĺitt Pénznem:

I

|II.2.2) 
Vételi jogľa (opcióľa) vonatkozĺí infoľmácĺĺí (adott esetben)



Vételi jog (opció): [] ĺgen [X ] nem

( I g e n v á l a s z e s e t é n) A vételi j o g me ghatźr ozása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásanak tervezett ideje:

II.2.3) Meghosszabbításľa vonatkozó ĺnformációk (ądott e s etb en,)

Aszeruodés meghosszabbítható: [ ] igen [x| nem

A lehetséges meghosszabbítások szźlma (ha ismert): vag/: és kĺizĺjtt

(ha ismert) Az ĺĺľubeszeľzésľe vagy a szo|gźůtatźts megrendelésre iranyuló
meghosszabbítható szeruődések esetében a további szerződések tervezetí ütemezése:

: (a szerződés meskötésétől számí,

II.3) A szutzőDfr's IDóTARTAMA VAGY A BEFEJEzÉs H'ł'rÁnronĺr

A (tervezett) időtaľtam hónapban: vagł napban: (a szerződés megkdtésétől számína)
VAGY:
Kezdés 2013.... (év/hó/nap)

2015. máius 15.

III. SZAKASZ : JoGI, GAZDASÁcI, ľnľZaGYIns uuszĺ.Kl INFoRMÁclór
ilI.l) A sznnzioÉssnĺ. KAPCsoLATos FELTÉTELEK

m. 1. 1 ) A' szerző dést bĺztosító mellékktitelezetts ógek z (a do t t e s e tb e n)

Késeđelmi kötbér: 50.000 Ft/nap.

Meghiúsulási kĺĺtbér: nettó megbizási đíj 20oÁ-a.

Hibás teljesítési kĺitbér: a hibás teljesítéssel éľintett őrá|<ra eső nettó megbízési dť1 ll%-a
alkalmanként.

III.1 .2) Fő finanszírozźsi és fizetési feltételek éslvagy hivatkozás a vonatkoz ő jogszabá|yi
rendelkezésekĺe: (adott esetben)
A szerzóđés ťlnanszírozása az Eurőpai Regionális Fejlesztési Alap és Magyaľorszźĺg
költségvetése foĺľásaiból töľténik utófinanszírozással. Ąánlatkéľő a szeruődés a|apjźn az
źtltala teljesített ellenszolgáltatást _ a megbizási díj összegét - a ,,Budapest-Józsefuaľos,
Magdolna Negyed Pľogľam III.'' (Azonosító szám: KMOP-5.1.|./B-l2-k-20I2-000D
megvalósítása érdekében megktĺtött Támogatási szetzoďésből származó fonás(ok) teľhére
kívárja elszámolni.
Ajanlatkéľő nevében az e|őre meghatźrozott formátumli teljesítésigazolásokat, a két



másrészről a JKH NKft. ngyvezetóje (kapcsolattartók) atźrgyhavi teljesítést követő 15

napon belül állítjak ki. A teljesitésĺgazolások a számla elválaszthatat|an részei.
Az Ajźn|attevő a kiállított számla mellé köteles csatolni JCsGyK és JKH NKft. szeľinti
bontásban a tárgyhavi teljesítés dátumait, helyszínét, a résztvevok szźlméú bemutató
aláíľt összegzó |apot, valamint az összegző lap mellékleteként a megtaľtott szupervíziós
fo g|a|kozźtsok j elenléti íveinek másolatát.
A teljesítésigazo|ás, a szám|a benyijtásának rendjét Ąĺĺnlatkéľő Képviselő-testĹiletének
6512013. (II.27.) száműhattrozatěnak 11. pontjában elfogadott, a ,,Magdolna Negyed
Progľam III. projekt megvalósításában ľésztvevő szervezetek együttmiĺködési
rendszeľe'' szab źůy ozza.

Ajánlattevő a teljesítésigazolások alapjan havi l szám|a benyújtásara jogosult atźrgyhőt
követő hónap 15. napjáig. Ajánlattevő szám|áját a teljesítésigazolás(ok) kiállítását
k<lvetően źilíthatja ki. A benyujtott szźtm\a ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési
hatĺáľidő mellett, a Kbt. 130.$ alapjĺán t<iľténik. A teljesítésigazolással igazolt utolsó
szźtm|a benyuj tásrĺnak hatari dej ę : 20 | 5 . máj us 3 0. napj a.

Iľĺĺnyadó j o gszabályok:
4l20I1. (I. 28.) Kormányrendelet a f007-20|3 pľogramozási időszakban az Elxőpai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Evőpai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
szźrmaző tĺámogatások fe|hasznźt|ásának rendjéről. (Ajanlatkérői költségelszímolás
esetében alkalmazandó)
20||. évi CXCV. törvény (Aht.), 368lf0l1. (XII.31.) Korm. ľendelet (Avr.)

Ajanlatkéľó a kiťlzetés során az Adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. tĺĺrvény (a
továbbiakban: Aľt.) 36lA. $-ában foelaltakat telies körben a|kalmazza

III.1.3) A kĺjzös ajánlatot tevő nyeľtesek által létrehozandő gazdasági táľsaság, illetve jogi
személy: (adott esetben)

Ą anlatkéľő nem teszi lehetővé pľojekttarsaság |étrehozást,/-.

III.1.4) Eryéb kůĺliinleges feltételek (adott esetben) [| ĺgen [x] nem

(Igen válasz esetén) A kiilönleges feltételek meghatáĺozása:

III.2) RÉszvÉľnLI FELTÉTELEK

III.2.1) Az aján|attevőlrésnĺételľe jelentkező szeméIyes helyzetére vonatkoző adatok
(|<tzárő okok), ĺdeéľtve a szakmai és cégnyĺlvántartásokba tiirténő bejegyzésľe
vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajanlatkérő által előíľt kizĺĺó okok és a meekövetelt igazolási mód:

Az eljarásban nem lehet ajánlattevő, a|vá||a|kozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. $ (1) bekezdés a)-k) pontjainak,
továbbá a Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontj ának hatá|ya a|á tartozik. Az
eljaľásban nem lehet ajźnlattevő' aki a Kbt. 56. $ (2) bekezdésének hatá|yaaIátartozik.

A megkövetelt igazolási mód:

Aiánlattevő vonatkozásétban: a 3I0/20I1. CXII. 23.) Koľm. rendelet 12. $.u alapiźn az



ajánlattevőnek ajanlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy ĺemtaftozik a fenti k'lzárő
okok hatálya aIá, va\amint a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 3|0120|1. CXII.
23.) Koľm. rendelet 2. $ i) pont ib) alpontja és a 4. $ f) pont fc) alpontjában foglaltak
szęľint kell igazolnia.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:

- Ajánlattevő a Kbt. 58. $ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően aján7atźtban csak
nyilatkozni köteles anól, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. $
(1) bekezdése szerinti kizźlĺő okok hatáIya a|á ęső alvállalkozót, valamint az áLta|a

alkalmasságanak igazo|ásfua igénybe vett más szervezet nęm tartozik a Kbt. 56. $ (1
bekezdése) szerinti klzarő okok hatalya alá.

- Ajanlattevő a3|0l20|1. CXII. 23.) Koľm. rendelet 10. $ alapján sajátvéiasnása szeńnt:

a) saját nyilatkozatot nyujt be aĺról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. $ (1) bekezdés
a)-d), valamint f) pontja szerinti k'lzźrő okok hatálya alá eső a|vátlla|kozót, valamint
az á|ta|a alkalmasságźnak igazolásźra igénybe vett más szewezet nem taľtozik a
Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szeľinti k'lzźrő okok hatalya a|á,

vagy

b) az e|jáĺásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekľe az a) pont
szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az a|ka|masság igazolźĺsátaígénybe vett más

szervęzet ĺyi|atkozatát is benyujthatja aľľól, hogy a szervezet nem taľtozik a Kbt.
57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti k.lzań okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmas ság (ado t t e s etb e n)

Az alkalmasság megítéléséhez sztikséges
adatok és amegkĺivetelt igazolási mód:

Valamennyĺ rész tekintetében:

P/1) A Kbt. 55. $ (l) bekezdésének d) pontja és a
31012011 (Xu. 23.) Koľm. ľendelet 14. $ (l)
bekezdés c) pontja a|apjźłn kĺlteles csatolni a
felhívas fe|adźsát megelozo \f hónap
közbeszerzśs tźrgya (szupervízoľi tevékenység)
szeľinti - általános forgalmi adó nélkül számított -
arbevételéľől szóló nyi|atkozatźú' attól fiiggően,
hogy az ajźn|attevő mikor jött létľe, illetve mikoľ
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok ľendelkezésre állnak.

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az elóíľt
alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. $ (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően felehetnek
meg, illetve bĺármely más szervezet (vagy személy)
kapacitásĺáľa tiámaszkodva is megfelelhetnek a Kbt.
55. $ (5>(6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági
követe|ményeknek bĺíľmely mas szervezet (vagy
személy) kapacitĺísĺíra tiámaszkodva kívĺĺn
mesfelelni. úsv aianlattevó alkalmassáeát a Kbt.

Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i) :

Valamennvĺ ľész tekĺntetében:

P/1) Alkalmat|an az ajánlattevő amennyiben

nem rendelkezik összesen minimum nettó 2

millió forint közbeszerzés tĺírgya (szupeľvízoľi

tevékenység) szeľinti ĺíľbevétellel a felhívas

feladását mege|ozo 12 hónapban.



55. $ (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.

III.2.3) Műszaki, ĺlletve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez sziikséges
adatok és a megkĺlvetelt igazolási mód:

Az ajźnlattevő csatolj a:

Valamennyĺ ľész tekintetében:

IVĺ/l) A 3|0ĺ20|1. (XII.23.) Korm. ľendelet l5. $
(3) a) pontja alapjrán az e|jźtľźst megindító felhívás
feladiásának időpontjától visszafelé számított
háĺom évben (36 hónapban) teljesített
legj elentosebb szolgáltatĺísainak ismeľtetése.

A 310/f011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. $ (5)
bekezdése szerinti
referencianyi|atkozatnak/igazolrísnak legalább a
következóket kell taľtalmaznia:

C a szo|gtt|tatźs tátgyźú, taľtalmának ľövid
ismertetését oly módon, hogy az
alkalmassági minimumkövetelményeknek
történo megfelelés egyéľtelműen
megállapítható legyen,

o a teljesítés idejét (évlľ'ó) és helyét;
o aszerződést kötő mĺásik fél megjelölését;
. az ellenszolgáltatas nettó összegét
. nyilatkozatot anő|, hogy a teljesítés az

elóírásoknak és a szeľzĺĺdésnek
megfelelően történt-e

Mtz)
A Rendelet 15. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján

azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a

megnevezésével, képzettségük, szakmai

tapasztalatuk ismeľtetésével, akiket be kívrín vonni
a teljesítésbe; valamint csato|ja a szakembeľek

minden oldalon saját kezűleg a|áirt öné|etrajzát és

rendelkezésre állási nyi|aÍkozatź.ŕ. valamint a

felsőfokú végzettséget, szupervizori képesítést

igazo|ő dokumentumokat egyszerĺĺ másolatban.

Ajránlattevő (közös ajánlattevők) az eloíľt
alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. $ (4)
bekezdésében fogla|taknak megfelelően felehetnek
meg, il|etve brármely mźs szewezet (vagy személy)
kaoacitiására tĺámaszkodva is mesfelelhetnek a Kbt.

Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i) :

Alkalmatlan az ajanlattevő, ha nem
rendelkezik:

Valamennyi rész tekintetében :

W|) u. e|járést megindító felhívás feladásának

időpontjától visszafelé számított háľom évben
(36 hónapban) ľendelkezzen legalább 1db nettó 5

millió Ft értékű szociális terĺileten szerzett

szupeľvíziós szolgáltatasi referenciával.

Mt2)
nem rendelkezik legalább l fó felsőfokti

szociális munkas végzettségiĺ, felsofokú
szakirányú továbbképzés keretében szerzett

szllpewizori képesítéssel és összesen legalább 3

év (36 hónap) szociális teľületen szerzett

szupervízori tapasńa|attal rendelkezo

szakemberrel.



55. $ (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.
Amennyiben aján|aĺtevo az alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet (vagy

személy) kapacitasáľa támaszkodva kívan
megfelelni, űgy aján|attevő alkalmasságát a Kbt.

55. $ (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.

I|I.2.4) Fenntarto tt szerző dés ekre vo n atkozó info rmácĺók (ado t t e s e t b e n)

Aszerzőđés védett foglalkoztatőkszźlnźlrafenntartott [ | igen [x] nem

A szerzodés a Kbt. l22. s (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x| nem

III. 3) SzolcÁlrATÁS MEGRENDELÉSÉRE Inrĺ.ľyuló ĺaEľ.ZőDÉsEKRE voNATKoZó
KÜLÔNLEGEs FELTÉTELEK

IV. SZAKASZ: ELJARAS

IV.l) Az pulÁnÁs FAJTÁJA

III.3.1) Adott foglalkozásľa (képzettségľe) vonatkozó ĺnfoľmácĺók

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kiitve [ ] igen

[X] nem

(Igen válasz esetén) A vonatkoző jogszabá|yi rendelkezésre tĺjľténő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen kiizľeműkiidő személyek

A szervezeteknek kĺizĺjlniiik kell a szolgá|tatás teljesítésében személyesen közremtĺködő
személyek nevét és képzettségét

xlrgenllnem

ry.1.1) Az eljáľás fajtája
Klasszikus aj ĺínlatkérők Kozszo|gźůtatóajźn|atkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljarás az a|ábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatátozott
szabályok szerinti eljárás az a|ábbiak
szeľint:

[x] Nyílt

[ ] Megfuvásos

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos



[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának
indokolása:

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hiľdetm ény kozzétételével induló
targyal áso s, a|ka|mazás ának indoko l ás a :

[ ] Gyorsíto tt tárgy alásos, alkalmazásának
inđokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az e|jáĺás első
részében nyílt

[ ] Keľetmegállapodásos, az eljárás első
ľészében meghívásos

[ ] Keretmegállapodás o\ az eljárás első
részében hirdetménnyel induló táľgyalásos

[ ] Keľetmegállapodásos' az eljarás első
ľészében hiľdetmény nélküli tlíľgyalásos

[ ] Hirdetm ény kozzétételével induló
tĺĺrgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljaľás első
részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásov az eljarás első
részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásoí az eljĺíľás első
részében hirdetménnvel induló
taľgyalásos

[ ] Keretmegállapodáso\ az eljárás első
ľészében hiľdetmény nélküli targyalásos

Iv.1.2) Äz aján|attételľe vagy részvételľe felhívandó jelentkezők létszáma vary
keretszám a (m e ghív ás o s é s t ór gł al ás o s e lj ár ás, v er s enyp ár b e s z é d)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
TewezeÍt minimum és ( adott esetben) maximális |étszźlma
A ielentkezők szĺĺmanak korlátozására vonatkozó obiektív szempontok:
Iv.1.3) Äz aján|attevők létszámának csiĺkkentése a táľgyalás vary a veľsenypáľbeszéd
soľán (tárglaláso s elj árós, versenypárb e széd)
Igénybe vettek ttjbbfordulós eljarást annak éľdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a

itatandó mesoldások. illetve a mestaľgyalandó aiánlatok szźlmźń: I l igen ĺ l nem

Iv . 2) ÉnľÉxrĺ-Ésl sZEMPoNToK

Iv.2.1) Éľtoľelosi szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

[x| A legalacsonyabb tisszegĺĺ ellenszolgáltatás

VAGY

I| 
^z 

tisszességében legelőnyiisebb aján|at a következő ľészszempontok alapján

Részszempont Súlyszám

Iv .2.2) Elektronikus áľlej tés ľe vonatkozó infoľmációk

Elektľonĺkus ár|ejtés fognak alkalmazni [] igen [x] nem



| (Igen válasz esetĺźn, ha szüIrségesl További információk az elektronikus áľlejtésľól: 
It'-l

Iv.3) AonĺrľrszrRÁTÍv Iľr.onľĺÁclóx

Iv.3.1) Äz aján|atkérő által az aktál}noz rendelt hĺvatkozásĺ szám (adott esetben)

Iv.3.2) Az adott szerződésľe vonatkozóan sor kerůilt koľábbi kťir'zététe|re [ ] igen [x]
nem

(Igen válasz esetén tĺjltse ki a megfelelő rovatokat)

[ ] Eljĺáľást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény szźrnaa Közbeszeľzési Értesítőben: l (KE-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

[ ] Egyéb korábbi kozzététeI (adott esetben)

A hirdetmé ny száma a Kozbeszerzési Értesítőben: l (KE- s zám/ év szám)

A hiľdetmény kozzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdętmény szźlmaa Közbeszerzési Éľtesítőben: l (KE-szám/évszám)

A hirdetméĺy kozzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Iv.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratokvag;r ĺsmertetők beszerzésének
feltételeĺ (adott esetben)

A dokument áciő beszeruésének határidej e
Dáfum:20t3l07l09 Gv/hó/nap ) Időpont: 10:00

A dokumentáciőértťĺzetni kell [x] ĺgen [] nem

(Igenválasz esetén, csak számokkat) At:38.100 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevő a dokumentáció bruttó 38.100 Ft ellenértékét az
Ész-rpn Kft. lebonyolító szervezet MKB Bank Zrt.-né| vezetett 10300002-10566827-
490200|3 számű számlájáratörténő átutaIásaről (beťlzetésről) szóló igazolás bemutatása és
aľĺól késziilt másolat átadása (megküldése) ellenében veheti átlkéľheti a lebonyolítőtő|. Az
źúuta\ás közlemény rovatába a ,,Dokumentáció _ Szupervízíő szociá|is munkások szźnnźra
megbizási szerzóďés keretében'' hivatkozást szfüséges felttintetni. Készpénzes fizetés nem
lehetséges!

Iv.3.4) Ajánlattételĺ vagy ľészvételi hatáľidő
Dátum: 20|3 l 07 l 09 

- 
(év/hó/nap ) Időpont: 1 0 : 00



Iv.3.5) Lz aján|attételi felhívás megkĺĺldése a kiválasztott jelentkezők
részére (résmételi felhívás es etén)

Dźúum.. ft

v. SZAKASZ: KIEGÉszIr o INF.oRMÁCIOK

Iv.3.6) Az(ok) a nyetv(ek), amely(ek)en 
^z 

ajánlatot illetve ľészvételi jelentkezések
benyújthatók

|) 
^zEU 

bármely hivatalos nyelve

L) Az EU k<ivetkezóhivata|os nyelve(i):

[ ] Egyéb:

[x] Magyar

Iv.3.7) Äz aján|ati ktitiĺttség minimális ĺdőtartama (kivéve résmételifelhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )
VAGY

Az időtaľtam hónapban: vagł napban:30 (az ajánlattételi határidő lejártától számína)

Iv.3.8) Äz aján|atok vary ľészvételi felhívás esetén a ľészvételi jelentkezések
felbontásának feltételei

2013 l07 l09 
- 

(év/hó/napl ldőpont: 1 0:00

Hely: 1026 Budapest, Pasaľéti út 83.; Ész-rpn Kft. lebonyolító szervezettárgya|ó
helyisége.

Az ajźĺiatoVrészvéte|i jelentkezések felbontásrín jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ |

nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakľól és a bontási eljarásľól: Kbt. 62. $
(2)bekezdése szeľint.

v.1) A közbeszerzés ĺsmétlődő jellegéľe vonatkozó infoľmációk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x| nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetményekkozzétételének tetvezett ideje:

V.2) Euľópaĺ Uniós alapokľa vonatkozĺí infoľmácĺók
Aszerződés Eurĺípai Unĺós alapokból finanszíľozott pľojekttel és/vary pľogľammal
kapcsolatos
[x] ĺgen [] nem
(Igen vólas z e s etén) Hivatkozás a proj ekt(ek)re és/vagy progľam(ok)ľa:

,'Budapest-Józseńĺáros, Magdolna Negyed Prcgram III','(azonosító száml KMOP.
5. 1. U B. 1 2-k.2oL2.00o 1),,Szupenlizió szociá l is m u n kások számára,,



V.3) TovÁBBI INFoRMÁclóx (adott esetben)

v.3.1) A táľryalás lefolytatásának menete és az ajánlatkéľő á|ta| e|őírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja: (ha az eljárás tárgłalásos)

v.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus rĺton tőrténő
elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] ĺgen [ ] nem

v.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iľatok, vagy ismeľtető rende|kezésre
bocsátásával kapcsolatos további infoľmá ciőkz (adott es etb en)

A fizetés feltételei és módja: Ajanlattevő a dokumentáció bruttó 38.100. Ft (30.000 Ft + 27o/o

Áľe; ellenértékét az ŕisz-r'pR Kft. lebonyolító szervezet MKB Bank Zrt.-né| vezetett
10300002-10566827-49020013 szźtĺnű szźtľriźljźlra töľténő átuta|ásźtről (befizetésről) szóló
igazo|ás bemutatása és aľľól készült másolat źúadása (megküldése) ellenében veheti
áťkérheti a lebonyolítótól. Az átutalás kĺizlemény rcvatźlba a ,,Dokumentáció
Szupervízió szociális munkások szźtmźľa megbízási szerzódés keľetébeď' hivatkozást
szükséges felttintetni. Készpénzes fi zetés nem lehetséges !

Az ajźn|ati dokumentáció ajźn|attevő vagy az ajtnlatban megielölt alvállalkoző źitalri

megvásarlása és átvéte|e az eljáľásban va|ő részvétel feltétele. Az aján|ati dokumentáció

másra át nem ruházhatő. A dokumentáciő átvehető személyesen azpsz-rpR Kft. (t026
Budapest, Pasaréti út 83.) lebonyolító szewezęt titkárságan munkanapokon 9.00 - l5.00
között, valamint az ajátn|attételi hatĺáľidő lejártának napjan 9.00-10.00 oráig; i||efue az

aján|atkérő a dokumentációt elektronikus úton is ľendelkezésre bocsátja. Az átvételkoľ a

dokumentáció ellenéľtékének megťrzetését igazo|ó dokumentum bemutatása és egy aĺról
készült másolat źtadźsa szfüséges' (elektľonikus úton ttiľténő) megküldésének kérése

esetén a kéľelemhez a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoLő dokumentumot

másolatban csatolni kell. A dokumentáció rendelkezésľe bocsátástůloz az alábbi adatokat

szfüséges megadnia a lebonyolítő szervezet rendelkezésére: a dokumentźrciőt átvevő cég
neve és székhelye, adőszáma, a cég nevében kapcsolattaľtásľa kijelĺilt személy neve,

telefon- és fax száma, e-mail címe. A dokumentáció másľa át nem rvhźu;hatő és nem

publikálható. Közös ajtn|at esetén elegendő egy dokumentáció megvásárlása.

v.3.3.1) Az iisszességében legelőnytisebb aján|at kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok ľészszempontok szeľinti taľtalmi elemeinek
éľtékelése soľán adható pontszám alsó és felső határa:

v.3.3.2) Az iisszességében legelőnytisebb aján|at kiválasztásának éľtékelési
szempontja esetén a módszeľ (módszeľek) ismeľtetése, amellyel az aján|atkérő
megadja az V.3.3.1) pont szerintĺ ponthatárok ktiziitti pontszámot:

v.3.4) A |II.2.2) és a III.2.3) szeľinti feltételek és ezek e|őirt ĺgazolási módja a
mĺnősített ajánlattevők hĺvatalos jeryzékébe tiirténő felvétel feltételét képező
mĺnősítési szempontokhoz képest szÍgorúbbak

[xl igen I nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
amelvek a minősített aián|attevők hivatalos iegyzókébe ttiľténő felvétel



feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szĺgoľrĺbbak P/1. és M/I., M/2
feltételek.

v.3.5) Az aján|ati biztosítékľa vonatkozó előíľásokz (adott esetben) Ajánlatkérő jelen
kozbeszeruési eljaľásban nem írja elő ajrĺnlati biĺosíték nffitását.

v.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. $ (3)-(4) bekezdése alapján keľůil megindításra: [ | igen
[xl nem

v.4) EgTéb infoľmációk:

|. Az ajánlatnak tarta\maznla kell az ajánlattevő nyilatkozatźft a Kbt. 60. $ (3) és (5)
bekezdésľe, Kbt. 40. $ (1) bekezdés a) és b) pontjrĺĺa. Nemleges tartalommal is
csatolandóak a nyilatko zatok.

2. Formai előírások: az aján|atot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen
felhívásban és a dokumentációban megllatźrozott tartalmi, és a formai
követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
. az ajén|at eredeti pé|dányát zsinóľľal, |apozhatőan össze kell fiizni, a csomót

matrictxa| az ajánlat első vagy hátsó lapjrĺhoz rogzíteni, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az ajtn|attevo részéróI erľe jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a
bé|yegzo, illetőleg az a|áirás legalább egy része a matricĺĺn legyen;

. az ajariat oldalszĺmozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő
a szĺiveget vagy számokat vagy képet larta|maző oldalakat szźlmozni, az iires
oldalakat nem kell, de lehet' A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet
számozni. Az ajźnlatkérő az ettől kismértékben eltérő szźmozást (pl. egyes
oldalaknál a lA, lB oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iľatok
helye egyéľtelműen azonosítható és az iratok helyére egyéľtelműen lehet
hivatkozni. Az ajźnlatkéró a kisméľtékben hiányos számozást jogosult
kiegészíteni, ha ez az aján|atban való tájékoződása, illetve az ajétnlatra va|ő
hivatkozása érdekében szfüséges;

. az ajźlnlatnak az elején tartalomjegyzéket kell taľtalmazĺia, mely alapjtn az
ajźnlatbanszeľeplődokumentumokoldalsziíma|apjálnmegtalálhatóak;

. az ajźn|atot zźlrt csomagolásban, egy eredeti és kettő másolati példányban kell
beadni, az ercđetĺ ajanlaton meg kell jelölni' hogy az az eredeti;

. az ajĺánlatban lévő, minden dokumenfumot (nyilatkozatot) a végén alá kell ímiaaz
adott gazdźĹkodó szeľvezetné| eľre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos fe|hata|mazást kaptak;

. az ajźnůat minden olyan olda|źtt, amelyen - az ajźn|at beadása előtt - módosítást
hajtottak végle, az adott dokumenfumot a|áítő személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;

o a zárt csomagon ,,Ajźn|at _ Szupervíziő szocíźtlis munkások számára megbízási
szerzódés keretében'', valamint: ,,Csak kozbeszeruési eljĺáľás soľán, az ajźnlattéte|i
hatáľidő lejáľtakoľ bontható fel!'' megielölést kell felttintetni.

o Az aján|athoz csatolni kę|| az eredeti ajan|ati pé|dáĺy képolvasó készülékkel
késziilt CD-re vagy DVD-re íľt elektľonikus példanyát, je|sző nélkül olvasható
.pdf foľmátumú flĺj l(ok)ban !

3. Az ajźnlatokat írásban és záĺtan, a felhívás által megjelölt kapcsolattaľtási pontban
megadott címľe kĺizvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő
|ejártáig. A postlĺn feladott ajtnlatokat az ajźn|atkérő csak akkor tekinti határidőn
belül benyújtottnak, ha annak kézhenĺéte|ére az ajrĺnlattételi hatźnđő |ejártát

sor keľül. Az aién|at. illeťve az azza| ka tKu



4.
elvesztéséből eređő kockázat az ajénlattevőt terheli.
Az aján|athoz csatolni kel 1 :

- az ajtnIattevó, az a|vźt||a|koző, az a|ka|masság igazolásába bevont (kapacitást
nyujtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot
a|áíró képviselő aláirási címpéldanyti vagy a|áírás mintáját. Amennyiben az aján|at

cégegyzésľe jogosultak á|ta| meghatalmazott(ak) a|áírásáva| keľiil benyújtźĺsra, a
teljes bizonyitő erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tarta|maznia kell a
meghatalm azott a|áírás mintáj át is.
A Kbt. 36. $ (3) bekezdése aLapján a jelen felhívásban, illetve a dokumentácíőban
előírt igazolások egyszerű másolatban is benyujthatóak.
Ajanlatkéľő a Kbt. 122. s (5) bekezdése vonatkozásźtban, a kiegészító tájékonatás
esetében ésszerú időnek tekinti az ajtnlattételi hataridő |ejźrtát mege|őző haľmadik
munkanapot (tájékonatás megküldéséľe), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
ajánlattéte|i határidő |ejttrtát mege|ozó ötödik munkanapig megérkeznek
ajanlatkérőhöz. Ajanlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő
a dokumentáciőt nem váltotta ki és kiegészítő tájékoztatás kéľés keretében nem adja
meg azon eléľhetőségeit, melyekľe a kiegészító tájékoztatás megadását vźrja és

ezá|tal Ąanlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemé|yhez tĺirténő megküldésére
(vagy téves címľe ktildi meg atźĄékonatást).
Fordítás: az ajźtn|atban valamennyi igazo|ást és dokumentumot magyat nyelven kell
benyújtani. Az aján|atkéró - a Kbt. 36. $ (3) bekezdése alapján - a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajanlattevő általi felelős fordítását is köteles
elfogadni.
Ajanlatkérő térítésmentesen biztosítja a dokumentációba tĺjľténő személyes
betekintés lehetőségét.
Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők
vissza, azokat ajánlatkéto bizalmasan kezeli és a Kbt' 34. $ (2) bekezdése a|apján
órzimeg.
Az e|jarás nyeľtese: az e|játás nyeľtese az az ajtn|attevo' aki az ajźnlatkérő áIta| az
eljarást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek
alapjźn, valamint a meghatĺĺrozott éľtékelési szempont szeľint a legkedvezobb
érvényes ajanlatot tette, Az ajźn|atkéro csak az eljáľás nyeľtesével kötheti meg a
szerzodést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az aján|atok éĺtékelése során a
kovetkező legkedvezőbb ajanlatot tevőnek minősített szewezettęl (személlyel), ha őt
az ajźĺl7atok elbírálásáľól szóló írásbeli ĺisszegezésben megj elcilte.
Az Ąźtn|atkéro e|óíqa, hogy az ajánlattevők tájékoződjanak a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekĺe vonatkozó olyan kötelezettségekľől, amelyeknek a
teljesítés helyén és a szerzodés teljesítése során meg kell felelni (Kbt. 54. $). A
tźljékoződźls megtĺiľténtérő| az ajźn7attevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell.
Ajránlatkérő az e|játást megindító felhívás III.2.3) pontjĺĺnak I\{/1. alpontjában
ismeľtetett Műszaki, illefue szakmai alkalmassági kľitériummal összefüggésben
tájékoztatja ajźtn|attevőket, hogy konzorciumi teljesítés esetén csak azt fogadja e| az
alkalmasság ígazo|ásaként, amely konzorciumi tagként saját hanyadbarl kieIégíti az
e|őírt alkalmassági feltételeket (kéťtik emiatt a teljesítés bemutatásaról sző|ő
nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés méľtékét szźzalékban).
Iranyadó Jog: A jelen ĄźnlattéteLi felhívásban nem szabá|yozott kérdések
vonatkozásźlban a kijzbeszeruésről szóló 201^|, évi CVil. törvény és végľehajtási
rendeleteinek előírásai szeľint kell eljĺíľni.
A szeruőđések teljesítésének kezďő időpontja a II.3. pontban megjelölt időpont
kivéve az 5. rész (..A Fiumei út és Dobozi utca közötti teľiilętek FiDo megúiítéstůloz

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

t4.



15.

16.

kapcsolódó szociális progľam''), e projekt esetében a teljesítés kezdete 2014. június

1. napja.
Ajĺĺnlattevőknek nyilatkozĺia kell anól, hogy a megbízási szerződés tervezętéhez
csatolt, tervezettidőbeli ütemezést elfogadja (Teľvezett óraszámok havi bontásban).

Folyamatban lévő váItoztsbejegyzésí eljarás esetén a 3I0l20I1 (XII.23.)
Kormányrendelet 7. $ éľtelmében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbej egyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldĺitt i gazo|ást.
Ajanlatkérő tájékoztatja az ajźnlattevőket, hogy az eljrĺrás folyaman a kapcsolattaľtás
és a különbĺjző dokumentumok (kiegészítő tź$ékoztatźts, bontási jegyzőkönyv stb.)

megküldése elsősoľban fokozott biĺonságú elektronikus aláírással ellátott e-mailen
történik.
Áľfolyamok: Az ajĺĺnlattétel során a különb<jző devizźlk forintra történő

źúszźmitásźnáI az ajźn|attevónek a refeľenciiĺk tekintetében a teljesítés napján,

arbevétel esetében a tźrgyév utolsó napján, egyéb esetben az e|járást megindító
felhívás feladásanak napján érvényes Magyaľ Nemzeti Bank által meghatározott
devizatrfoIyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizáta az ajtn|attevő saját központi bankja
źita| az eljárást megindító felhívás feladásanak napjźtn érvényes aľfolyamon szĺmított
euró ellenérték keľül átszámításra a fentiek szerint. Atszámítás esetén az
Aj ánlattevő nek ktizo lnie kell az a|ka|mazott árfo lyamot.
Azajźn|atkérő felhívja azajźn|attevők ťlgyelmét, hogy a Kbt. 37. $ (4) bekezdésében
foglaltakĺa tekintettel a hirdetményben megjelölt hataridők a hirdetmény feladását
követő napon kezdődnek.
Az e|játás eredményéről szóló éľtesítés: Ajrĺnlatkérő a Kbt. szabá|yai értelmében
eređményhirdetést nem taľt, ajźn|attevőket a Kbt. 77 . s Q) bekezdése szerint írásban
értesíti az e|járás eredményérőI, az összegezés megküldésével.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajanlattevők a Kbt. 25. $-ban meghatlĺľozottak
szerint kötelesek eljĺírni.

Az ajźn|atÍevő az ajánlatban köteles csatolni a kapacitásait rendelkezéséľe bocsátó
szervęzetnyi|atkozatátarró|,hogy a szerzőđés teljesítéséhez sztikséges eľőforľások a
szerzodés teljesítésének időtaľtama a|att rendelkezésre fognak állni. (Kbt. 55.$ (5)

bekezdés).

Az ajáĺ|ati fuatnetto Fťóradíjban kell megadni. Ajánlatkérő a3. ľész tekintetében az
egyéni, az I,2,4,5. résztekintetében csopoľtos szupervízióra kér nettó óradíjat.

17.

18.

19.

20.

2r.

f2.

23.

v.$ E IIIRDETMENY FELADÁsÁľ.ł.x IDŐPoNTJAz fUl3ll

A. MELLÉKLET
TovÁBBI cÍnĺnx És x,ą.ľcsoLATTARTÁsI PoNToK

I) TovÁľľI INFoRMÁcIo A KÖvETKEZŐ cÍľĺBxnľ És x.ł,pcsoLATTARTÁsI PoNToKoN
SZEREZHETŐ BE



Hivatalos név:
Ész-xľn rR.

Postai cím:
Pasaréti út 83'

Város/I(tizség
Budapest

Postai iľányítószám:
1026

országz
HU

Kapcsolattaľtásĺ pont(ok) :

Címzettz
Takács Anasztźnía

Telefon:
061788893 I

E-mail:
takacs@eszker.eu

Fax:
0617896943

Inteľnetcím (URL):

HÍvatalos név:
Ész-rpn rt.
Postai cím:
Pasaľéti út 83. titkaľság

VároslKiizség
Budapest

Postaĺ ĺrányítĺíszám:
r026

oľszág:
HU

Kapcsolattaľtási pont(ok) :

Cimzettz
Ze|enav Kĺisztina

Telefon:
061 788893 1

E-mail:
titkarsag@eszkeľ.eu

Fax:
0617896943

lnternetcím (URL):

II) CÍuox És x,ł,ľcsoLATTARTÁSI PoNToK' AHoNNAN A DoKUMENTÁCIó És.ą. xrrcÉszlTo
IRAToK BESZEREZHETóK

III) CÍľrnx És x,ł.ľcsoLATTARTÁsI PoNToK' AHovA AZ AJÁNLAToKAT/RÉsrvÉ'TELI
JELENTKEzÉsBKBT KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Ész-rBn rt.
Postai cím:
Pasaľéti út 83. titkĺĺrsáe

Város/I(iizsée Postaĺ ĺránYítószám: Orszás:



Budapest r026 HU

Kapcsolattaľtási pont(ok) :

Címzettz
Zelenay Krisztina

Telefon:
06r788893 1

E.maĺl:
titkarcag@eszker.eu

Fax:
0617896943

Inteľnetcím (URL):

IĐ A MÁslK.łĺÁľr,łrrÉno cÍľrnr, AMELY NEVÉBEN Az AJÁNLAľxÉno A BESZERzÉsT
vÍ'GZl

Hivatalos név:

Postai cím:

Váľos/Ktizség Postai ĺľányítĺíszám: Oľszág:

-- (AzA. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példanyban is használható) _

B. MELIÉKLET

RÉSZEKRE voNATKozó l ľronuÁclor

A RÉsz szÁľĺĺ': 1 ELNEvEzÉsz szuperuízió biztosítása 5 fő szociáIÍs munkás számára ll2
alkalommal összesen 448 órában

1) növlo meaľlłrÁnozÁs:

Az MNPIII Jl-Épületfe|újítashoz kapcsolodó, a lakosság bevonását segítő programok', ezen be|ü|

a JCsGyK á|ta| megva|ósítandó ,ÍLĺ3 Lakossági tájékoztatás, tanácsadás'' projekt keretében

szuperuízió biztosítása 5 fő szociális munkás számára t12 alkalommal' tisszesen 4zt8

órában (1 órás fog|a|kozás 45 percig taľt).

A projekte|em keretében az önkormányzat fo|yLatni kívanja a Magdo|na Negyed Pľogram
mege|őző két rltemében már bevált sokrďű szociá|is és műszaki tanácsadási tevékenysegét

e|sősorban a projeKben részt vevő |akóépÜ|etek bér|ői részére. Az MNPIII projeK keretében

összesen 28 önkormányzati bérház kerÜ| felújítasra. A szociá|is munkások fe|adata: a fe|újítássa|

érintett bér|őkke| való fo|vamatos kommunikácią kapcso|attaftas és szociá|is munka a felújítást

meqe|őzően' az alatt és az utógondozás időszakában. A szociá|is munka során a bérházakban,

ezen beltjl is különösen a ,,krízisházakban'' kiemelt fe|adat a |akóközosségek kia|akításának

e|ősegÍĽése. A szociá|is munkások további fe|adata a közösségi tevékenység keretében végzett
lakóépület |omta|anításot zöld udvarok kia|akÍ!ásot és kozterü|eti takarítási és gondozási akciók
közösségfej |esztési tevékenységei nek szeruezése

2) KÖzÔs KozłnszĺnzÉsl SzlĺecyzÉK (cPv)

Fő szőiegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)



Fő tárgy
80570000-0

Tovább! tárgy(ak)

3)MeľľvsÉo

Az MNPIII Jl-Épületfelújítashoz kapcso|ódó, a |akosság bevonását segí|ő programok', ezen beh.jl

a JCsGyK á|ta| megva|ósítandó J1l3 Lakossági tájékoztatás, tanácsadás'' projekt keretében

szuperuízió biztosítása 5 fő szociális munkás számáľa 112 alkalommal' összesen 448
órában (1 órás fog|a|kozás 45 percig taft).

A projektelem keretében az önkormányzatfo|ytatni kívánja a Magdolna Negyed Program
mege|őző két ütemében már bevá|t sokrétíÍ szociá|is és műszaki tanácsadásitevékenysegét
e|sősorban a projektben részt vevő |akóépü|etek bér|ői részére. Fc MNPIII projeK keretében

osszesen 28 onkormányzati bérház kerü| fe|újítasra. A szociá|is munkások fe|adata: a fe|újítássa|

érintett bér|őkke| va|ó fo|vamatos kommunikáció, kapcso|atlaftás és szociá|is munka a fe|úiítást

mege|őzően. az a|att és az utfuondozás időszakában. A szociá|is munka során a bérházakban,

ezen belÜ| is kÍ.ilönösen a ,,krízisházakban,'kieme|t fe|adat a |akóközösségek kialakításának

e|ősegítése. A szociá|is munkások további fe|adata a közösségi tevékenység keretében végzett

|akóéptilet |omta|anításot zö|d udvarok kia|akítasot és közterĹi|eti takarítasi és gondozási akciók

közösségfej|esztési tevékenységeinek szervezése

(adott esetben, csok szómokko| Becsü|t érték áfa né|kü|: Pénznem:

Pénznem:

4) A szenzőoÉs loŐĺłRĺłĺvlÁRA vAGY xĺzorľÉnr/errurzÉsÉRe voľłĺxozó xÜrciľsözćĺ loőpoĺĺĺor rrlrÜľrĺľÉsr (odotť

esetben)

Az időtartam hónapban: 

-vagy 

napban: 

- 

(a szerződés megkötésétőlszőmítvo)

VAGY:

Kezdés l l Gv/hó/nap)

Befejezés / ĺ Gv/hó/nap)

5) TovÁssl lľroRuÁoóx ł nÉszexnől



__-(E mellékletből a részek szőmőnok megfelelően tt)bb példóny hasznőlható)

B. MELLÉKLET

RÉSZEKRE VoNATKozo lĺuronľvlÁclór

A RÉsz SzÁľrĺł:2 ELNEvEzýlsz szuperuízÍó biztosítáę a JKH llKft' 8 fő munkatátg számára 27
alkalommal összesen lo8 órában

1) n<ivlo u eeľłrÁRozłs:

Az MNPIII ,f,.f a Kestyűgyár Közösségi Ház programjai', keretében szuperuízió biztosítása a
JKH NKft. 8 fő munkatársa számáľa 27 alkalommal' összesen 1o8 órában (1 órás
fog|a|kozás 45 percig taft).

2) KoZÖs KoznoszBnzÉsr SzlĺncyzÉx (CPv)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Főtárgy
80570000-0

További tárgy(ak)

3) MrľľvsÉc

Az MNPIII ,f,2 a KesĄűgyár Közössęi Ház programjai,' keľetében szuperuízió biztosÍtása a
JKH NKft. 8 fő munkatársa számára 27 alkalommal' összesen 108 órában (1 órás
fog|alkozás 45 percig tart).

A JKH NKft. multifunkcionális intézményként számos tehetséggondozó programnak, művészi

e|őadásnat képzésnet tanácsadásnak és egy internet kávézónak ad otthont. A megva|ósu|ó



programok cé|ja a közosségépĺtés és a he|yi identitás erősíkśse, i||etve a Magdo|na Negyed

bevonása Budapest kulturális vérkeringésébe. A komplex integrációs programok elősegítik a
szociá|is kohéziót.

A szociá|is munkások feladata: gvermekprogramok' fe|nőtt programok szeľvezése, L fő a szakmai

vezetői fe|adatokat |átja e|.

(adott esetben, csak szőmokkoł Becsü|t érték áfa né|kü|: Pénznem:

VAGY: között Pénznem:

4) A szERzőDÉs loŐľłRrnľvlÁRA VAGY xrzoErÉnr/srpurzÉsÉRr voNerxozl rÜroľgözŐ loőpoľľor rrtĺÜrĺĺrľÉse (odoťŕ

esetben)

Az időtartam hónapban: 

-vagy 

napban: 

- 

(a szerződés megkčjtésétől szőmĺtva)

VAGY:

Kezdés l l Gv/hó/nap)

Befejezés ĺ / Gv/hó/nap)

5) TovÁeol lľroRnnÁoóxł nÉszrrRől

__-(E nellékletbőla részek szőmónak megfelelően ttjbb példđny hasznólható) -------------

B. MELLÉKLET

RÉSZEKRE VoNATKozó l ľu ronrvlÁq ór

A RÉsZ SzÁuĺ,: 3 ELNEvEzÉs: lľľľľzÍv csn,r-ÁDMEGTARTó szoLGÁLTATÁsoK

1) Rov|D nĺrcľnľÁRoás:

Az MNPIII ,J4 Szrciá|is programok', ezen be|ül a JCsGyK á|ta| megva|ósítandó ,tr4l2Intenzív
csatádmeqtaftó szo|qáltatások,'projekt keretében egyéni szupervízió biztosÍtása 1 fő
szociális munkás számárai 28 a|katomma!' összesen 112 órában (1 órás fog|a|kozás 45

percig tart).

A szociá|is munkás fe|adata: krízishe|vzetbe kerü|t gyermekes csa|ádok szétesésének meoelőzése

2x10 hetes intenzív szo|gáltatássa|

z) KÖzos KÔzYnszĺpaÉsr SzoĺncyzÉr (CPĐ

Fő szőiegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)



Főtárgy
80s70000-0

További tárgy(ak)

3) MeľľvlsÉa

Az MNPIil ,Í4 Szociá|is programok,, ezen be|ti| a JCsGyK á|tal megva|ósítandó ,;r4ĺ2Intenzív
csa|ádmeotaftó szoloáItatások'' projekt keretében egyéni szupeľvízió biztosítása 1 fő
szociális munkás számára; 28 alkalommal, összesen 112 órában (1 órás fog|a|kozás 45

percig tań).

A szociá|is munkás fe|adata: krízishe|vzetbe kerÜ|t gyermekes csa|ádok szétesésének meqe|őzése

2x10 hetes intenzÍv szo|gáltatássa|.

A Józsefuárosi Gyermekjó|éti és Csa|ádsegítő Központ öná||ó szakmaĺ egysegeként műkodő

Csa|ádsegítő Központ speciá|is szo|gá|tatásának célja a halmozottan hátrányos he|yzetben |évő és
kieme|ten kritikus élethe|yzetbe kertilő gyermekes csa|ádok intenzÍv gondozási fo|yamata során

megakadá|yozni a gyermekek csa|ádból va|ó kikerü|ését iĺletve, o|yan csa|ádi _ életvĺtelĺ -
lakhatási körü|ményeket teremtése, ame|y az érintett családokat hosszú távon megvédi. A
szociá|ĺs munkás kizárő|ag a nęyedben é|ő csa|ádok számára végzi az Intenzív Csa|ádmegtartó

Szo|gá|tatásokat. A szo|gá|tatás je|entősen eltér a Magyarországon a|ka|mazott, hagyományos

csa|ádgondozástó|. A |egfe|jebb 10 hétig taftó, nagyon intenzív, koncentrá|t folyamat során a

családgondozó heti akár 7 napban, napi tobb órát tö|t e| egy csa|ádda| - je||emzően azok
otthonában, közvet|en kornyezetében. Egy csa|ádgondozó egy időben |egfe|jebb 2 családot
gondoz. A kísérleti poekt, va|amint a közel 1 éves intézményi tapasztalatok a|apján a szo|gáltatás

kifejezetten eredményesnek bizonyult, az együttműködő csa|ádok maximá|is aKivitást
produká|tak.

(adott esetben, csak szómokko| Becs{'i|t érték áfa né|kÜ|: Pénznem:

Pénznem:

4) A szĺnzőoÉs loőĺłRrłuÁRA VAGY xrzorrÉne/etrarzÉsÉRt voĺłrrozó xíjlöľsöző loŐpoľror rrlrÜĺĺrľÉsr (odoťť

esetben)

Az időtartam hónapban: 

-vagy 

napban: 

- 

(a szenődés megkötésétőlszámítva)

VAGY:

Kezdés l / Gv/hó/nap)



Befejezés l l Gv/hó/nap)

5) TovÁssl lľroRmÁclóx ł RÉszrrnŐl

__-(E mellékletből a részek szómőnak megfelelően több példóny használható)

B. MELIÉKLET

RÉSZEKRE VoNATKozó lruľonľvlÁclor

A RÉSZ szÁnĺa,: 4 ELNEVEzÉs: csl,l-Ánrnĺr-BszTÉsl szoLGÁLTATÁs

1) nĺivlo ureľłľÁRozÁs:

pc. MNPIII ,Í4 Szociális programok', ezen be|ü| a JCsGyK á|ta| megva|ósítandó ,Í4l3
Családfejlesztési szolqá|tatás,, proiekt keretében szupelvízió biztosítása 4 fő szociális
munkás ľészére; 112 alkalommal' tisszesen 448 óľában (1 órás fog|alkozás 45 percig taft).

2 ) Kozos Kozsu,szĺpaÉsr SzlĺncyzÉx (CPĐ

Fő szőiegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy
80s70000-0

További társy(ak)



3) MrľľvlsÉo

p,z. MNPIII ,;r4 Szociá|is programok,, ezen be|ül a JCsGyK á|ta| megvalósítandó ,;r4ĺ3
Családfeilesztési szo|oáltatás'' pľojekt keretében szuperuízió biztosÍtása 4 fő szociá|is
munkás ľészéľe; 112 alkalomma|' összesen 448 órában (1 órás fog|a|kozás 45 percig taft).

A ,,csa|ádfej|esztési szolgáltatás" 6-72 hónapos komp|ex, vá||a|ásokra a|apu|ó, csa|ádközpontú

kísér|eti mobilitási projeK, me|ynek cé|ja a csa|ád be|ső kohéziójának erősítése és a csa|ádtagok

tá rsada I m i kom petenciá i na k egyén re sza bott tová bbfej |esztése.

A szociális munkások fe|adata: az onként je|entkező csa|ádokkal közösen írásos megá||apodás

kido|gozása, csa|ádgondozás keretében a megál|apodás végrehajtásának esetmenedzselése,

va|amint a csa|ádgondoző tevékenység keretében eredményeket e|érő családok számára

megnyitható ún. motivációs csomagok felhaszná|ásának menedzse|ése. (p,z egyéni

megál|apodások végrehajtása során a fe|téte|eknek megfe|e|ő csa|ádok számára o|yan motivációs

csomagok kerü|nek fe|kíná|ásra, ame|y a csa|ád é|etének több terü|etén képes taĺtósan javítani

annak é|etkörü|ményeit, é|etesé|yeĺt és végeredményben pozitív fordu|atot je|ent a csa|ád

é|etében.) A |ezáĺt csa|ádgondozás kapcsán a szociá|is munkások további fe|adata az esetek

utógondozása is.

(adott esetben, csak számokkał Becsü|t érték áfa né|kü|:

VAGY: és

Pénznem:

Pénznem:

4) A szrnzőoÉs loŐrłRĺłľtÁRA vAGY xrzoĺľÉnr/srrarzÉsÉRr vonATKozl KĺiLöNsözŐ loőpoľrox rrrĺÜľĺrrľÉsr (odoťť

esetben)

Az időtartam hónapban:

VAGY:

vagy napban: (a sze rző d és m e g köté sétő l szó m ítva )

Kezdés

Befejezés

l/
tt

(év/hó/nap)

(év/hó/nap)

5) TovÁeel lľponmÁclóx ł nÉszrxnől

__-(E mellékletből a részek szđmónak megfelelően több példány hasznólhotó)

B. MELLÉKLET

RÉsZEKRE VoNATKozo l ruronrvlÁcl or

A RÉsz szÁľĺ'ł,: 5 ELNEvEzÉs: szuľBnvizlo BIzToSÍTÁsA 4 Fi sZoCIÁLIs MUNKÁs SZÁMÁRÁ



1) növlo ľvleeĺłĺÁRozÁs:

Az MNPIII,,T5 Közösségfejlesztés,,ezen be|ül a JCsGyK á|ta| megva|ósítandó ,,T5l7 A Fiumei út és

Dobozi utca kozötti területek FiDo megújítasához kapcso|odó szociá|is program,'projelG keretében

szuperuízió biztosítása 4 fő szociális munkás számára 18 alkalomma|' összesen 72
órában (1 órás fog|alkozás 45 percig taft).

2} Kozos KÖzsłsznpaÉsr Szó.lEcvzÉx (cPv)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

FőtáÍgY

További tárgy(ak)

3) MeľľĺsÉo

Az MNPIII,,f5 Közösségfej|esztés,,ezen be|ü| a JCsGyK á|ta| megva|ósítandó ,;rslL A Fiumei út és

Dobozi utca közötti terĹi|etek FiDo megújításához kapcso|odó szociá|is program,, projeK keretében

szuperuízió biztosÍtása 4 fő szociális munkás számára 18 alkalommal' összesen 72
órában (1 órás fog|a|kozás 45 percig taÉ).

A Fiumei út és Dobozi utca közöttĺ, az MNPIII pá|yázat megva|ósÍtása keretében megújÍŁott

zöldterti|eten és az ott kialakított közössegĺ épü|etben spoľt, információs és közosségszeruező

szo|gá|tatások kialakítasa. A projeKe|em cé|ja, hogy a kozösségi épü|etben és a megújított

spoftparkban kialakított ta|á|kozási, közösségszeruezési ponton ifiúsági szociá|is munka

szo|gá|tatást nyújtson a környékbe|i kamaszoknat fiata|oknak. A projeK fő tevékenysége a

kerü|etben csak szűkosen rende|kezésre á||ó, e|sősorban kamaszkorú fiata|ok á|ta| igénybe vehető,

spoftolásra, a szabadidő e|tö|tésére alka|mas közösségi terek ifiúsági szociá|is programjának

kia|akíľása. A zö|dterü|et rehabi|itációt kĺegészÍti a közösségfej|esztő (szociáĺis) munka, ame|ynek

célja, hogy az egyes cé|csopoŕokat, - a helyi fiatalokat, a környéken é|ő lakosságot és eset|egesen

a Dobozi utcai férfi átmeneti szá||ó haj|éKalanjaĺt is - megszó|ítsa és bevonja őket a tertj|et

teruezett rendezésébe és a kia|akított rend miné| hosszabb távú fenntartásaba. Fontos, hogy az

e|készrl|ő térhez és épülethez, mint saját maguk á|ta| teremtett közfe|ü|ethez viszonyuljanat hogy

a megúju|ó kornyéket sajátjuknak érezzék. Ezá|ta| válhat hosszú távon is fenntafthatóvá a funkció

és a rend.



A szociá|is munkások fe|adata:

A közosségi épÜ|etben 4 képzett és je|entős tapaszta|atta| rende|kező ifjúsági szociá|is

munkás, valamint önkéntes segÍtőik do|goznak. A közosségi épü|et a hét hat napján dé|után

taft nyiwa, a teĺvek szerint délután I6-f2 óra között, hétfő kivéte|éve|. A nyitvataftási idő

a|att az ifjúsági szociá|is munkások bérletes rendszerben spoľtszereket (|abda, ütőt
gördeszka, görkorcsolya, ro|ler, gokart, stb.) és játékok (sak|ĺ társasjátékot kárýa,

dekopázs eszkozot stb.) kö|csönöznek a fiata|oknat ame|yeket az épü|etben és a
spoĺtpá|yákon |ehet haszná|ni' A szociá|is munkások az eszközbiztosítás me||ett

beszélgetéseket rendeznet információt nyújtanak és konfliKust keze|nek a fiata|ok

számára. Szintén kia|akíiásra kerĹi|nek cseré|hető tarta|mú információs táb|ák' me|yeken

kti|önfé|e tájékoztatasok, informá|ások va|ósu|nak meg (egészseges é|etmód, szeleKÍv

hu||adékgyíĺjtés).

(adott esetben, csak szómokko| Becsü|t érték áfa né|kü|: Pénznem:

VAGY: Pénznem:

4) A szrnzőoÉs loőrłnĺłrĺÁRA vAGY xezoĺrÉnr/eerEJezÉsÉnr voNnrxozó xÜLöľeoző loőpoľrox rrrľÜľrrľÉsr (odoťŕ

esetben)

Az időtartam hónapban:

VAGY:

vagy napban: (a szerződés megkötésétől szómĺtva)

Kezdés

Befejezés

t/
//

(év/hó/nap)

(év/hó/nap)

5) TovÁeel lruroRuÁclóx ł nÉszrxnől

_-_(E mettéktetbőt a részek szómának megfelelően több példőny hasznólható)
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ALAPI N Fo nľqÁcróx n xözg rs zepzÉsĺ r uÁnÁsnó l
Az Aján|atkérő, Jőzsefvárosi onkormányzat nevében ezenne| fe|kérem, hogy a Közbeszezési
Eftesítć5ben KÉ- Ifot3. iktatószámon kozzétett e|járást megindíto fe|hívás, valamint a
dokumentációoarl leírtak szerint tegye meg ajánlatát a je|en kozbeszerzés tárgyát képező
fe|adatok megva |ósításá ra.

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Név: Budapest Főváros VIII. Kerůilet Józsefvárosi önkormányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Telefon : 06-11 459-fL-23
Fax: 06-1/313-6696
E-mail : ballakata@jozsefua ros. hu

Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti nyí|t közbeszezési e|járás (Kbt. 121. s (1)
bekezdés b) pontja szerinti e|járás).

Eliárás nve|ve:
Je|en kozbeszezési e|járás kizárólagos hivata|os nye|ve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő áltaIi fe|e|ős fordítását is e|fogadja.

Az e|járás tároya:
Szupeĺvízió szociális munkások számára

A szeződés időtartama vagy a te|iesítés határideje:
Te|jesítési határidő: 2015. május 15.

A közbeszezésben résztvevők köre:
A nyí|t e|járás o|yan, egy szakaszbő| á|lő közbeszerzési eljárás, ame|yben minden érdeke|t
gazdasági szerep|ő ajánlatot tehet. Azok a szeruezetek vagy személyet akik az e|járást megindíŁo
fe|hÍvás, va|amint a hozzá taftozó dokumentációban |eíftak alapján benyújtott érvényes aján|atuk
a |a pjá n a szerződés te|jesítésére a l ka I ma sa k.

Eoyéb rende|kezések:
Amennyiben az e|járást megindító felhívas és je|en dokumentáció között e||entmondás merü| fö|,

űgy az e|járást megindíEo fe|hÍvásban közölteket ke|| méruadónak tekinteni.

Ad e|járás során felmerü|ő, az e|járást megĺndÍtó fe|hívásban és je|en dokumentációban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a kozbeszezésekrő| szóló 2011. évi cuil. töruény és
végrehajtási rendeletei az irányadóak.
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1. A DoKuMEľľÁcró TARTALMA

1'1. A dokumentació a kovetkező részekbő| á||:

1. xöľrľ: EuÁRÁsT MEGINDÍTó FELHÍVÁS
2. xoľrr: Úĺľluĺnľó nz ÉnoexEtT GAzDAsÁcr szrneplőx nÉszÉnr
3. xöľrľ: szepzőoÉs.TERvEzET
4, röľeľ: ruÁľloĺĺ IGAzoLAs. És ľvruľxozłrurľĺľÁr
5. xörrr: uÚsznxr lrÍnÁs

L.2. Je|en dokumentáció nem mindenben ismétli meg az e|járást megindító fe|hĺvásban
fogla|takat, a dokumentáció az eljárást megindíto fe|hÍvássa| egyÜtt keze|endő. pc

aján|attevők kizáró|agos kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és
annak minden kiegészítését ame|y eset|eg az ajánlati időszak alatt kerü| kibocsátásra,
va|amint hogy megbízható információkat szerezzenek be minden o|yan körü|mény és
köteĺezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az ajánlat
természetét vagy je| |emzőit.

1'3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban kozö|t informácĺókat biza|mas anyagként kell
keze|niük, amelyről harmadik félnek semmifé|e rész|etet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e
harmadik fé| nem készít és nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá|la|koző), vagy az alka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdasági
szerep|ő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem lehet másra

fe|haszná|ni, mint aján|attéte|re és az abban leílt szo|gá|tatások cé|jára.

2. KIEGÉsZÍTőľnrÉrozľATÁs

2.1. Bárme|y gazdasági szereplő, aki jelen közbeszezési e|járásban aján|attevő |ehet - a

megfe|e|ő ajánlattéte| érdekében - az eljárást megindíto fe|hÍvásban, va|amint a

dokumentációban fog|altakka| kapcso|atban írásban kiegészítő (éńe|mező) tajékoztatást
kérhet az ajá n |atké rőtő| vagy az á|ta|a meghatá rozott szeruezettő|.

2.2. Ajánĺatkérő a Kbt. !z2, 5 (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánĺattéte|i határidő |ejártat mege|őző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megkÜ|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az
aján|attéte|i határidő lejáftat mege|őző otodĺk munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz.

2.3. Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészítő tajékoztatást a következő kapcso|attańási pontokon

szerezhet:

Ész.xrn xn
1026 Budapest, Pasaľéti út 83.

E-maih takacs@eszker.eu
Fax: O6-U789-69-43

2.4. Aján|atkérő nem vá||a| fe|e|ősséget azéłt, ha egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt nem

vá|totta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon e|érhetőségeit,
me|yekre a kiegészÍtő tajékoztatás megadását várja és ezá|ta| Ajánlatkérő nem képes a
tajékoztatás cé|személyhez töfténő megküldésére (vagy téves címre kü|di meg a

tájékozbatást).
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2.7.

A kiegészítő tájékoztatás te|jes taĺtalmáthozzáférhetővé ke|l tennĺ, i||etve meg ke|| kÜ|deni

va|amennyi gazdasági szereplő részére, ame|y érdekĺődését az e|járás iránt az
aján|atkérőnél je|ezte. A kiegészÍtő tájékoztatást a gazdasági szerep|ők azonos fe|téte|ek

me||ett kapják meg ír.ásban, te|efax útján és e-mai|ben a dokumentáció megvásár|ása vagy
a kérdésfe|tevés során feltüntetett telefaxszámra és e-mai| címre. A kiegészítő tájékoztatás
akkor mĺnősü| kézbesí|ettnet ha a gazdasági szereplő a kiegészítŕ5 tájékoztatast akár
te|efax, emai|, vagy akár szemé|yes kézbesítés útján megkapta, vagy szabá|yszerű éĺtesítés
me||ett nem vette át.

A kiegészítő tájékoztatások kézhezvéte|ét az aján|attevőknek haladékta|anu| vissza ke||

igazo|niuk. A kiegészÍtő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának e|mu|asztása

esetén az aján|attevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészĺtő tájékoztatásokat nem kapta

meg hiányta|anu| határidőre. KérjLik a T.iszte|t Aján|attevőket, hogy a vá|aszok
megérkezéséről 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|előssége, hogy o|yan te|efax-e|érhetőséget vagy e-mai|

címet adjon meg, ame|y a megkü|dendő dokumentumok fogadására 24 őrában a|kalmas.

Ugyancsak a gazdasági szerep|ő fe|előssége, hogy a szervezeti egységén be|Ü| a kiegészítő
tájékoztatás időben az arra jogosu|thoz kerĹiljön.

HEtYszÍNI BEJÁRÁs És xoľzulTÁcló

Aján|atkérő he|yszíni bejárást jeĺen e|járás során nem taft.

Aján|atkérő konzultációt je|en e|járás során nem tart.

Az AJÁNLAToK BENYÚJTÁSA

Az, aján|attevőnek a Kbt.-ben, az e|járást megindító fe|hÍvasban, i||etve je|en

dokumentációban meghatározott taftaImi és formai követelmények maradékta|an
figye|embevéte|éve| és az e|őíft kötelező okiratot dokumentumot nyilatkozatok (a

továbbiakba n együttesen : me||ék|etek) becsato|ásávaI ke|l aján|atát benyújtania.

Aján|atkérő az aján|attétel megkonnyÍtése érdekében az iratmintákat és a
szeződésteĺvezet (vagy szeződéses fe|tételek) szövegét e-mai|.en is megkü|di a

dokumentációt megvásár|ók részére, azza|, hogy e|sőd|egesen a nyomtatott formában
átadott dokumentáció tartaIma tekintendő ĺrányadónat és aján|atkérő semmifé|e
fele|ősséget nem vá||a| az e|eKronikus iratok sérü|ésébő|' megrongá|ódásábó| fakadó
károkéľt. Aján|attevő kü|on kérésére (pl. e-mai| cím hiányában) az e|ektronikus
dokumentumokat CD-n is rende|kezésre bocsátja ajánlatkérő. Je|en dokumentáció nem

mindenben ismét|i meg az e|járást megindító fe|hívásban fog|a|takat ezéń hangsű|yozzuk,
hogy az aján|attételi dokumentáciő az eljárást megindĺtó fe|hĺlvássa| együtt keze|endő. Az
eljárást megĺndíto fe|hÍvás és a dokumentáció rende|kezéseinek esetleges e||entmondása
esetén a fe|hívásban szereplők az irányadóak. A dokumentáció papíra|apú és e|ektronikus
változata kozü| a papíra|apú az irányadő. Aján|attevő kötelezettségét képezi - az eĺjárást
megindíto fe|hívás és je|en dokumentáció gondos áttanu|mányozását követően - az
ezekben fog|a|t valamennyi e|őírás, formai követe|mény, kikötés, a beszenés tárgyára
vonatkozó specifikáció betartása, va|amint a kiegészítő (éfte|mező) tájékoztatás-kérésre
adott aján|atkérői vá|aszok figyelembevéte|e. Aján|attevő köte|es az e|járást megĺndÍtó
fe|hÍvasban, a dokumentációban és ajánlatkérő á|tal - a te|jesiltésse| kapcso|atban -
szo|gá|tatott minden információ pontosságáró| meggyőzffini.

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1.
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4.3. Formai előírások: az ajánlatot aján|attevőknek nem e|eKronikus úton kell a je|en

fe|hívásban és a dokumentációban meghatározott tafta|mi, és a formai követe|ményeknek
megfelelően e|készítenie és benyújtania:
az aján|at eredeti pé|dányát zsinórral, |apozhatóan össze kel| fűzni, a csomót matricáva|
az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rogzíteni, a matricát |e kel| bé|yegezni, vagy az
ajánlattevő részérő| erre jogosu|tnak alá ke|| írni, úgy hogy abé|yegző, il|ető|eg aza|áírás
|ega|ább egy része a matricán |egyen;
az aján|at o|da|számozása eggyel kezdődjön és o|da|anként növekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó o|da|akat számozni, az tJres o|dalakat nem
ke||, de lehet. A cím|apot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de |ehet számozni, Az
aján|atkérő az ettő| kismértékben e|térő számozást (p|. egyes o|da|akná| a lA, ĺB
o|dalszám) is e|fogad, ha a taĺta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéftelműen
azonosítható és az iratok he|yére egyértelműen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kisméftékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban va|ó
tájékozódása, il|etve az ajánlatra va|ó hivatkozása érdekében szĹikséges;
az ajánlatnak az elején taľta|omjegyzéket ke|| tafta|maznia, me|y a|apján az aján|atban
szerep|ő dokumentumok o|da|szám alapján megta|á|hatóak;
az aján|atot záĺt csomago|ásban, egy eredeti és kettő másolati pé|dányban ke|| beadni, az
eredeti aján|aton meg ke||je|o|ni, hogy az az eredeti;
az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén a|á ke|| írnia az adott
gazdá|kodó szeľvezetné| 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|hata|mazást kaptak;
az aján|at minden olyan o|da|át, ame|yen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró szemé|ynek vagy személyeknek a modosÍtásná| is
kézjeggyel ke|| e||átni;
a zárt csomagon ,,Ajánlat - Szupeľvízió szociális munkások számára vá||a|kozási szerződés
keretébeni va|amint: ,,Csak közbeszerzési e|járás során, az aján|attéte|i határidő
|ejáńakor bontható fel!,, megje|ölést kell fe|tüntetni.

Az ajánlat nem tafta|mazhat beto|dásokat tor|éseket és átír.ásokat, az aján|attevő á|ta|

e|követett hibák szükéges korrekcióinak kivéte|éve|, ame|y esetben ezen korrekciókat az
aján|atot a|áíró szemé|ynet vagy szemé|yeknek kézjegyükke| ke|| el|átni.

Az aján|atokat ĺrásban és záftan, a fe|hívás álta| megje|ö|t kapcso|attaľtási pontban
megadott címre közvet|enül vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i határidő
|ejáńaig. A postán, futárral fe|adott, Vagy szemé|yesen kézbesített aján|atokat az
aján|atkérő csak akkor tekĺnti határidőn be|ü| benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az
aján|attéte|i határidő |ejáftáig sor kerü|. Az ajánlat, i||etve az azza| kapcso|atos postai
küldemények e|vesztésébő| eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

Az aján|atok benyújtásának he|ye és határideje:

Ész.xrn xĺt
Lo26 Budapest, Pasaľéti út 83. Titkárság

határideje : 2oJ3.o7.o9, 1o.0o óra

Szemé|yes |eadás esetén kérjük, hogy ajánlataikat munkanapokon 09-15 óra között adják
|e, az aján|attételi határidő |ejártának napján 9-10 óráig!

Az aján|atokat aján|atkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az aján|atok tafta|ma a fe|bontás
ĺdőpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.

4.7.
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4.g. Ha jelen dokumentáció aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta a|ka|mazását íqa e|ő, ez
esetben a 4. kotetben ta|áĺható vonatkozó iratmintát kérjÜk |ehetőség szerint felhaszná|ni
és megfelelően kito|tve az ajánlathoz me||éke|ni.
Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta he|yett annak tartalmilag mindenben megfe|e|ő

más okirat is me||éke|hető (pl. referencĺa nyilatkozat esetén). Az ajánlattevő felelősségge|
tartozik az aján|atban közö|t adatok és nyi|atkozatok, va|amint a becsato|t igazolások,
okiratok taĺtalmának va|odiságáért.

4.1o. Az aján|at e|őkészítéséveĺ, összeá||Ításával és benyújtásáva|, vagY az aján|athoz szÜkéges
információk megszezéséve| kapcso|atos mu|asztás kovetkezményei aján|attevőt terhe|ik.

Az aján|at e|készítéséve|, benyújtásával és egyébként a közbeszezési e|járásban va|ó

részvéte|le| kapcso|atban felmerü|ő ko|tségeket az aján|attevők maguk vise|ik és ezek
részben vagy egészben történő megtérítésére az aján|atkérő nem köte|ezhető. Minden
olyan adat' információ beszezése, - ame|y aján|atuk e|készíEéséhez és a szeződéses
kötelezettségek e|vá||a|ásahoz szükégesek - saját költségtikre és saját fe|e|ősségÜkre az
Ajá n |attevők feladata.

4.11. Ajánlatkérő az aján|at benyújtását követően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a
pôntos információk hiányára hivatkozó - aján|at módosítására vonatkozó kére|mét. Az
aján|athoz szükséges pontos és egyéfte|mű információk beszerzését szolgá|ja a jelen

dokumentációban rész|etezett tájékoztatás-kérés |ehetősége. Aján|attevőnek a
jogszabá|yi rende|kezések betaftása me||ett az ajánlattéte|i fe|hÍvásban, a

dokumentációban és az aján|attevők kérdésire adott vá|aszokban meghatározottaknak
megfe|e|ően kell az aján|atot elkészítenie.

4.12. Az aján|atban közolt információk kizáró|ag ezen közbeszezési e|járás eredményének
megá l|apÍEása keretében kerü | nek fe|haszná |ásra.

5. nÉszruÁľLATTÉTEL, ILLEwE röggvÁLľoz^TÚn,rÁľuľľÉrrl ľneľősÉcs

5.1. Aján|atkérő a részaján|at-téte| |ehetőségét je|en e|járásban a fe|hívas szerint biztosítja.

5.2. Az aján|attevők je|en eljárásban többvá|tozatú (a|ternatĺv) aján|atot nem tehetnek, az ilyen
ajánlatokat aján|atkérő éruényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem

összehason|íthatóak a tobbi aján|atta|.

6. xözös łrÁľI.nľľÉľel

6.1. Több gazdasági szerep|ő kozösen is tehet ajánlatot. A közös aján|attevők köte|esek maguk
kozÜ| egy, a kozbeszerzési e|járásban a közös ajánlattevők nevében e|járni jogosu|t

képvise|őt megje|ölni.

6.f. Kozos ajánlatot tevő nyertesek á|tal |étrehozandó gazdasági társaság, i||etve jogi szemé|y

|étrehozását aján|atkérő nem teszi lehetővé.

6.3. A közos aján|attevők csopoŕjának képviseletében tett minden nyi|atkozatnak egyérte|míĺen
taftaImaznia ke|| a közös aján|attevők megje|ö|ését.

6.4. Aho| a Kbt. az aján|atkérő számára az aján|attevők éftesĺtését írja e|ő, va|amint a kiegészÍtő

tájékoztatás megadása [Kbt. 45. $], a hiánypótlás [Kbt. 67. 97, a fe|vi|ágosítas [Kbt. 67. s)
éś inoorolás [Kbt. 69.70. $] kérése esetében az aján|atkérő a közös aján|attevőknek szó|ó

éftesítését, tájékoztatását, i||etve fe|hÍvását a közös aján|attevők nevében eljárni jogosu|t

képvise|őnek kü|di meg.
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6.6.

6.7.

Amennyiben az ajánlatkérő aján|ati biztosĺték nyújtasát [Kbt. 59. 5] írja e|ő, a kozös
ajánlattevőknek a biztosítékot e|egendő egyszer rende|kezésre bocsátanĺuk. Az ajánlati
kötöttségnek bárme|yik közös aján|attevő részérő| tortént megséftése [59. g (4)

bekezdése] esetén a biztosĺték az aján|atkértít ĺ||eti meg!

A közos ajánlattevők a szerződés te|jesíĽéséért az aján|atkérő felé egyetem|egesen fe|elnek.

M egy közos aján|atot benyújtó gazdasági szerep|ő(k) szemé|yében az aján|attéte|i
határĺdő |ejáfta után változás nem következhet be.

Ha egy gazdasági szerep|ő a közbeszezés éľtékének huszonöt százalékát megha|adó
mértékben fog közvet|enü| részt venni a szerződés - részaján|at-tételi |ehetőség biztosítása
esetén egy részre vonatkozó szeződés - te|jesítésében, akkor nem lehet a|vá||a|kozónak
minősíteni, hanem az aján|atban és a szerződés te|jesítése során közös aján|attevőként
kel|, hogy szerepe|jen. Egy gazdasági szerep|őnek a szerz&és te|jesítésében va|ó

részvéte|e arányát azhatározzä ffi€9, hogy mi|yen arányban részesr'i| a beszezés tárgyának
á|ta|ános forga|mi adó nélkÜ| számított el|enértékébő|.

Amennyiben több gazdasági szerep|ő közösen tesz aján|atot a közbeszerzési e|járásban,
akkor az aján|athoz csato|niuk ke|| az erre vonatkozó megá||apodást.
A kozös ajá n |attevők megá | |a podásá nak taľta| maznia ke| | :

- a je|en kozbeszezési e|járásban közös ajánlattevők nevében e|járni (továbbá
ka pcso|atta ľtá sra ) jogosu |t képvi se|ő sze ruezet m eg nevezését;

- a szerződés te|jesítéséért egyetemleges fe|előssé9vá||a|ást mĺnden tag részérő|;
- aján|atban vá||alt kote|ezettségek és a munka megosztásának ismeľtetését a tagok és a

vezető kozött;
- a számlázás rendjét.

tizleľr TIToK vÉDELME

Az ajántattevő az aján|atában, va|amint a 69-70. $ szerinti indokolásban e|kü|önített módon
e|he|vezett, üz|eti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megti|thatja. Az üzleti titkot tafta|mazó iratokat ú9y kell elkészíteni, hogy azok ne

tarta|mazzák az a|ábbiakat:
- az aján|attevő nem ti|thatja meg nevének, címének (székhe|yének, |akóhelyének)'

va|amint o|yan ténynet információnat mego|dásnak vagy adatnak (a továbbĺakban
együtt: adat) a nyi|vánosságra hozatalát ame|y éftéke|ési szempont a|apján énéke|ésre
kerü|, de az ezek a|apjáu| szo|gá|ó - a (3) bekezdés hatá|ya a|á nem taftozó -

részinformációk, alapadatok (így kü|önosen az árazott. koltségvetés) nyilvánosságra
hozata |át megti |thatja;

- nem kor|átozható Vagy nem ti|tható meg üz|etĺ titokra hivatkozássa| olyan adat
nyilvánosságra hozata|a, ame|y a közérdekű adatok nyilvánosságára és a kozérdekbő|
nyilvános adatra vonatkozó, kti|on töruényben meghatározott adatszo|gá|tatási és
tájékoztatási kötelezettség a|á esik. A közbeszerzési e|járás a|apján megkotött szerződés
engedményezést kizáró rende|kezése nem minősti| üz|etĺ titoknak.

Aján|atkérő nem vá||a| felelősséget az üz|eti titoknak tańott információt iratok harmadik
szemé|yek (külonösen más aján|attevőt gazdasági szerep|ők) á|tali megismerésééft,
amennyiben aján|attevő az Üz|eti titkot [Ptk. 81. $ (2) bekezdése] tafta|mazó iratokat
aján|atában nem e|különített módon, Vagy úgy helyezi el, hogy azok tafta|maznak a
fentiekben megje|o|t információkat is.

ruÁľĺl.łľr röľöĺľsÉe

6.9.

7.

7.1.

7.2.
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Az aján|ati kotottség időtaftama: 30 nap (az a1ánĺattéteĺĺ határĺdő lejáftátóĺ számĺtva).

9. AzA'ÁNIAToKFELBoNTÁSA

9.1. Az aján|atokat tafta|mazó iratok fe|bontásának he|ye és ideje:

Ész.xrn xĺt
Ĺ026 Budapest, Pasaréti út 83. Táľgyaló

határideje : 2o13.o7.09., 1o.0o óra

g.f. Az aján|atok felbontásáná| csak az aján|atkérő, az ajánlattevők, va|amint az á|ta|uk
meghĺvott személyek, továbbá - a kozbeszerzéshez támogatásban részestj|ő ajánlatkérő
esetében - a kü|ön jogszabá|yban meghatározott szeruek képvise|ői, va|amint személyek
lehetnek jelen.

9.3. Az ajánlatok felbontasakor ismeftetni ke|| az ajánlattevők nevét, címét (székhe|yét,
lakóhe|yét), va|amint azokat a főbb, számszerűsÍthető adatokat ameĺyek az értéke|ési
szempont (részszempontok) alapján éľtéke|ésre kerü|nek.

g.4. Az aján|atkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az aján|atok fe|bontása e|őtt
közvet|enü| ismefteti a szerződés te|jesítéséhez rendelkezésre á||ó anyagi fedezet osszęét.

9.5. Ha az ajánlatok bontásan egy - ott je|en |évő - szemé|y kéri, az aján|at ismeĺtetését
kovetően azonna| |ehetővé ke||tenni, hogy betekinthessen a fe|o|vasó|apba.

9.6. A határidő után beérkezett aján|at csomagolása az aján|aEtevő szemé|yének megá||apÍtása
céljábó| bontható fe|, amelyrő| kü|ön jegyzőkönyĺet ke|| fe|venni.

10. Az A'ÁNIAToK ELBÍRÁńSA

10.1. Az ajánlatok e|bírrálása során az aján|atkérőnek meg keĺ| vizsgá|nia, hogy az aján|atok
megfe|e|nek-e az eljárást megindÍtó felhí'vásban, a dokumentációban, va|amint a
jogszabá|yokban meghatározott fe|téte|eknek.

10.2. Atr. aján|atkérő köte|es megá||apítani, hogy me|y aján|atok érvényte|enet és hogy Van-e
o|yan aján|attevő, akit az e|járásbó| ki kel| zárni. Ac ajánlatok téte|es átvizsgá|ása során
megál|apÍĽasra kerü|nek az ajánlatok eset|eges éruényte|eníĽésére vagy az aján|attevő
kizárására okot adó körü|mények.

10.3, Az. éruényes aján|atokat az e|járást megindíto fe|hÍvásban meghatározott ércéke|ési
szempont alapján, va|amint a Kbt. 7I-73, $-okban, az e|járást megindíto felhÍvásban,
továbbá a je|en dokumentációban fog|a|takra tekintette| ke|| éftéke|nĺ.

l0.4. Az aján|atkérő az aján|atokat a |ehető |egrövidebb időn be|ü| köte|es elbír.álni, az e|bír.á|ást

olyan időtaftam a|att ke|| e|végeznie, hogy az aján|attevőknek az e|járást |ezárő döntésrő|
va|ó éĺtesítésére az aján|ati kötottség fenná||ása alatt sor kerü|jon.

10.5. Az aján|atkérő indoko|t esetben az aján|ati kötöttség |ejáftanak időpontiát mege|őzően
fe|kérheti az aján|attevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig tofténő további
fenntaftásárat az aján|ati kotöttség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja meg az ajánlati
kötöttség |ejáftanak eredeti időpontjátó| számított 60 napot. Amennyiben az
ajánlattevő az aján|atkérő által megadott határidőben nem nyilatkozit úgy kel!
tekinteni, hogy aján|atát az ajánlatkérő á|tal megjelölt időpontig fenntańja.
Amennyiben valamelyik aján|attevő aján|atát nem taftja fenn, az aján|ati kotottség
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|ejáľtanak eredeti időpontját kovetően az e|járás további részében az éÉékelés során
aján|atát figye|men kĺvü| ke|| hagyni.

|0.6. 
^z 

aján|atkérő köte|es az összes ajánlattevő számára azonos fe|téte|ekke| biztosÍtani a
hiánýpót|ás |ehetőségét, va|amint az ajánlatokban talá|ható, nem egyéftelmű kije|entéset
nyi|atkozatot igazolások taftalmának tisztázása érdekében az aján|attevőktő| fe|vi|ágosítást

kérni. A hiánypótlás és fe|világosíiás kérésre vonatkoző szabá|yokat a Kbt. 67. $-a
taftalmazza.

10.7. Mindaddig, amíg bármely aján|attevő számára hiánypótlásra Vagy fe|világosítás nyújtására
határidő van fo|yamatban, az aján|attevő pótolhat o|yan hiányokat ame|yekre néaĺe az
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypót|ásra.

10.8. Az ajánlatkérő az éftéke|és szempontjábol |ényeges aján|ati elemek taĺtalmát megalapozó
adatôkat va|amint indokolást köte|es írásban kérni és erről a kérésrő| a többi aján|attevőt
egyidejű|eg, írásban éftesíteni, ha az ajánlat a megkötni teruezett szerződés tárgyára
figye|emmel arányta|anu| alacsony árat tafta|maz bárme|y o|yan, az e||enszo|gá|tatásra

vonatkozó osszeg tekintetében, ame|y önállóan éftékelésre kerü|.

Az ár arányta|anu| alacsony vo|tának megítélésekor az aján|atkérő korábbi tapaszta|ataira, a

kozbeszezést mege|őzően végzett piaďelmérés eredményére Vagy a közbeszezést
megelőzően a sztikséges anyagi fedezet meghatározásához felhaszná|t egyéb adatokra ke||

figye|emme| |enni. Kote|es az ajánlatkérő a fentieket a|ka|mazni különosen akkor, ha az
ajánlatban fogla|t e||enszo|gáltatás több mint húsz száza|ékkaI e|tér az aján|atkérő
rendelkezésére á||ó - az e||enszo|gá|tatás öná||óan étékelésre kerü|ő va|ame|y e|eme

esetén az adott e|emre eső - anyagi fedezet összegétő|.
Az ĺrreá|is aján|ati elem (e||enszo|9áltatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69' 5-a
tańaImazza.
Amennyiben az aján|ati ár megalapozottságáról szóló döntés meghozata|ához az szükéges,
az aján|atkérő összehason|Í|ás cé|jábó| a tobbi aján|attevőtő| is kérhet be meghatározott
aján|ati e|emeket megalapozó adatokat.

11. nz ÉnvÉnYEs AJÁNtATox ÉnľÉrrlÉse

Az aján|atok éľtéke|ési szempontja a lega|acsonyabb osszegű ellenszo|gá|tatás, me|yet

nettó rvóradíjban ke|| megadni je|ö|ve az iłrA fizetési kötelezettséget. Az óradff képezi a
havi te|jesíĽés e|számo|ás a|apját.

L2. EREDM ÉNYHIRDETÉS, összEc EzÉs lznrÁľ l.lłľoK ELBÍRÁLAsÁnól

|2.1. Az aján|atkérő köteles az aján|attevőt ír.ásban tájékoztatni az e|járás eredményérő|, az
e|járás eredménytelenségérő|, az aján|attevő kizárásáről, a szerz&és te|jesítésére va|ó

a|ka|mat|anságának megállapítasáró|, aján|atának egyéb okból toftént éruényte|enné
nyi|vánÍtásáró|, va|amint ezek rész|etes indokáról, az errő| hozott döntést követően a |ehető

leghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon be|ül.

12.2. Az aján|atkérő az aján|atok e|bírrá|ásának befejezésekor kü|ön jogszabáĺyban meghatározott
minták szerint ír.ásbeli összegezést kote|es készíteni az aján|atokró|. Az aján|atkérő az
aján|atok e|bírá|ásának befejezésekor a fenti tajékoztatást az ír.ásbe|i összegezésnek
minden aján|attevő részére egyidejű|eg, te|efaxon Vagy e|ektronikus úton töfténő
meg kü |désével te|jesíti.

12.3. 
^z 

aján|atkérő az aján|atok elbírá|ásáró| készített írásbe|i osszegezést az ajánlattevők
részére töfténő megkti|désétől számított huszadik napig egy a|kalomma| jogosu|t
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módosĺ|ani, szüKég esetén az éľvényte|enségrő| szó|ó tájékoztatást visszavonni, továbbá a

már megkötött. szerződéstő| elá||ni, il|etve amennyiben a te|jesÍĽés megkezdése miatt az

eredeti á||apot nem á||í|ható he|yre, a szerződést azonna|i hatá|lyal fe|mondani, ha az

eredmény megküldését kovetően ész|e|ĺ, hogy az eredmény (eredményte|enség)

töruényséĺtő volt és a módosítás a törvényséĺtést oĺvoso|ja. Az ajánlatkérő a módosíLott
írásbe|ĺ összegezést kote|es faxon vagy e|ektronikus úton ha|adékta|anu|, egyidejűleg az

osszes aján|attevőnek megküldeni.

13. ELőZETESVITARENDEzÉs

13.1. A Kbt. 79. $ (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kére|met az a|ábbi címre ke||

benyújtani:

Ész.xrn xn
1026 Budapest, Pasaréti út 83' Titkárság

E-mail : titkarsag@eszker.eu
Fax: O6-U789'69'43

|3.2. A kére|mezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: e|őzetes

vitarendezésĺ kére|em) meg ke|| je|ö|nie az írásbe|i összegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy e|járási cse|ekmény jogsértőnek taftott e|emét, továbbá a kére|mező javas|atát,

ésżrevéie|ét, va|amint az á||áspontját a|átámasztó adatokat, tényeket továbbá az art
alátámasztó dokumentumokra - ha vannak i|yenek - hivatkoznia ke||'

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

13.3. Amennyiben valame|y aján|attevő a rende|kezésére á||ó határidőben e|őzetes vitarendezési
kérelmet nyújtott be az aján|atok bontását követően töľtént e|járási cse|ekménnye|,

keletkezett dókumentumma| kapcso|atban, az aján|atkérő a kére|em benyújtásátó| a

válaszának megkü|dése napját követő tíz napos időtartam |ejártáig akkor sem kötheti meg

a szerződést - ńa részaján|at téte|e |ehetséges vo|t, a beszezés érintett részére vonatkozó
szeződést - ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna.

L4. 
^szÉPzőoÉs 

urerörÉsr És ľeutsÍĺÉse

14.t. Eredményes kozbeszerzési e|járás alapján a szerzffiést a nyeftes szeruezette| (szemé||yel) -

kozös ajánĺattéte| esetén a nyeľtes szeruezetekke| (szemé|yekke|) . ke|| írásban megkötni a

közbesżezési e|járásban közö|t vég|eges fe|tételet szeződésteľvezet és aján|at

taftaImának megfe|e|ően.

|4.2. A szerződésnek taŕa|maznia ke|| - az e|járás során a|ka|mazott éľtéke|ési szempontra
tekintette| - a nyeftes aján|at azon e|emeit, amelyek értéke|ésre kerültek.

14.3. Atr. aján|atok e|bíi.á|ásáró| szó|ó írrásbe|ĺ összegezésnek az aján|attevők részére töftént
megŔtiEése napjátó| a nyeftes aján|attevő és a második |egkedvezőbb aján|atot '(ha
a;áńntrérő hirdótett második he|yezettet) tett aján|attevő ajánlati kötottsége további
harminc nappal meghosszabbodik.

14.4, pr. aján|atkérő köte|es szeződéses fe|téte|ként e|őírni, hogy:
. a nyeĺtes aján|attevő nem fizet, i||etve számo| el a szerződés te|jesítéséve|

összefüggésben o|yan kö|tségeket me|yek az 56. $ (1) bekezdés k) pontja szerinti
fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merü|nek fe|, és me|yek a nyeľtes
aján|attevő adókote|es jövede|mének csökkentésére alkaImasak;
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. a szeruődés teljesítésének te|jes időtaľtama a|att tu|ajdonosi szerkezetét az
aján|atkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekrő|
az aján|atkérőt haladéKalanu| értesíti.

|,4.5. pc ajánlatkérőként szeződő fé| jogosu|t és egyben köte|es a szerződést fe|mondani - ha

szükséges olyan határidőve|, ame|y lehetővé teszi, hogy a szerzffiésse| érintett fe|adata

e|látásáró| gondoskodni tudjon - ha:
. a nyeftes aján|attevőben közvetetten vagy közvet|enrjl Zio/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez va|amely 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)
pontjában meghatározott fe|tételeknek.

. a nyeftes aján|attevő kozvetetten vagy közvet|enü| 25olo-ot meghaladó tu|ajdoni

részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rende|kező gazdasági társaságban, ame|y nem fe|el meg az 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|téte|eknek.

Jelen pontban említett fe|mondás esetén a nyeftes aján|attevő a szerzffiés megszűnése
e|őtt már teljesített szo|gá|tatás szerződésszerű pénzbe|i e||enértékére jogosult.

t4.6. 
^ 

kü|földi adói||etősegű nyeftes aján|attevő köteles a szeződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
kozvet|enü| beszerezhet a nyeftes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közotti
jogsegé|y igénybevéte|e nélkü|.

|4.7. A közbeszezési szeződést a közbeszezési e|járás a|apján nyeľtes aján|attevőként
szerz&ő félnet i|letve kozösen aján|atot tevőknek, Vagy - ha az aján|atkérő gazdá|kodó

szeruezet |étrehozásának köte|ezettségét e|őílta vagy azt' |ehetővé tette - a nyeftes
ajánlattevő (aján|attevők) kizáró|agos részesedéséve| |étrehozott gazdá|kodó szeruezetnek
(a továbbiakban : projeKtársaság) ke|| te|jesítenie.

t4.8. p,z' aján|attevőként szeződő fé| teljesítésében koteles közreműkodni az o|yan a|vá|la|kozó

és szakember, ame|y a közbeszerzési eljárásban részt vett az aján|attevő a|kalmasságának
igazo|ásában. Az aján|attevő köte|es az aján|atkérőnek a te|jesítés során minden o|yan -

akár a korábban megje|ölt a|vá||a|kozó he|yett igénybe venni kí'vánt - alvál|a|kozó bevonását
bejelenteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt
nyi|atkoznia ke|| arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kí.vánt aĺvá||a|kozó nem á|| a kizárő
okok hatá|ya a|att.

15. ľnrÉxozIrłrÁsT NYÚJTó szERvEzETEK

15.1. Aján|atkérő a Kbt. 54.5 (1) bekezdése a|apján e|őíqa, hogy az aján|attevő tájékozódjon.a
munkavá||a|ók véde|mére és a munkafeltéte|ekre vonatkozó o|yan kötelezettségekről,
ame|yeknek a te|jesítés he|yén és a szerződés te|jesítése során meg ke|l fe|eĺni. A
tájékoztatást az i||etékes szeruek ingyenesen teszik e|érhetővé.

15.2. Aján|atkérő az alábbiak szerint adja meg azon szeruezeteknek (hatóságoknak) a nevét és
címét (e|érhetőségét), ame|yektő| az aján|attevő megfe|e|ő tájékoztatást kaphat:

M u n kavá | |a |ók vďe| me és a m u n kafe|téte|ekre vonatkozó köte|ezettséoek:
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Budapest Fővá rosi Kormá nyhivata| M unkavéde! mi és M u nka ügyi Szakigazgatási
Szervének Munkavédelmi Felügye|ősége

1094 Budapest, Páva u.6.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mai|: .b-u{épestív.:kh-mmszsz:m"v@pmmĹgpy.hu, budapestfu-kh-mmszsz@o.mmf.ooY.l.lu
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MEGBÍáSI szERzőDÉs rrnvrzrr
1. rész

Józsefvárosi önkormányzat (székhe|y: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám:

157357L5-2-42, törzsszám: 73571'5, bankszám|aszám: 14100000-10213949-60000009 statisztikai

szám.. 15735715-8411-321-01, képvise|i: Dr. Kocsis Máté po|gármester) ( továbbiakban:
Megbízó),

mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott)

Előzmények

Józsefuárosi onkormányzat 2013. január 30-án Támogatási szerződést kotött a Nemzeti

Fej|esztési Ügynökéget képvise|ő Pro Regio Közép-Magyarországi Reg.loná|is Fej|esztési és

szôbáható Nonprofit Kozhasznú Kor|átolt FelelősségĹÍ Társaságga| (a továbbiakban: Pro Regio

Nkft) a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III.' (továbbiakban MNPIII)
(AzonosÍtó szám : KMOP-$. 1. 1 l B-L2-k-2oL2-0001) megva|ósítása érdekében.

Megbízó az MNPIil Társada|mi és Gazdasági alprogramjainak megva|ósítása során felmerü|ő

szu-peruíziós igények kielégÍtése érdekében a Kbt. 121.s (1) bekezdés b) pontja szerinti nyí|t

közbeszezési- e|járást ro|ytatott |e, me|yben a |egalacsonyabb összegű e||enszolgá|Ętást

taŕatmazó éruénýes aján|atot a Megbízott tette. Megbízo részaján|attételi |ehetőséget biztosított.

Erre tekintette| fe|ek Ad. L. rész tekintetében az a|ábbi szeződést kötik:

1. A szeľződés tárgya

1. MegbÍzo megbízza Megbízottat a je|en szeződéskötést mege|őző kozbeszerzési eljárást

meginđftó fe|hÍvásban és dđkumentációban meghatározott szuperuíziós szo|gáltatások e||átásával.

ľlegbízott a megbízást e|fogadja. Fe|ek rogzítit hogy Megbízottat a szupervíziók tény|eges

meótatasára/rende|kezésre á||ásra, továbbá a Támogatási szerződés szerinti iratok

e|kěszítésének vonatkozásában eredményfe|e|ősség terhe|i. Nem terjed ki a célcsopoft
vonatkozásában az eredményfe|e|ősség - a megbízási szerződési je||eg okán - az e|érni kilvánt

eredményre.

A Szolgáltatás az a|ábbi fe|adatokat fog|alja magában:

A Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gvermekjó|éti Központná| (a továbbiakban: JCsGyK) és a

Józsefuárosi Közössqi Házak Nonprofit Kft.-nél (továbbiakban: JKH NKft.) fog|alkoztatott' a

Magdolna Negyed Program III (a továbbiakban: MNPIII) megva|ósíiásában résztvevő

szociá|is munkások részére szuperuízió biztosítása. A szuperuízió során mind a csopoftos,

mind az egyéni formában, szakmai szemé|yisfu-fej|esztő módszer a|ka|mazása és az ü|ések

kommunikációs és technikai kereteinek kia|akítása, me|y a résztvevők szakmai

szemé|yiségének karbantaftásához, fej|esztéséhez járu|hozzá az a|ábbi bontásban:

a.) az MNPIII Jl-Épübtíe|újítashoz kapcso|ódó, a |akosság bevonását segítő programok'' ezen

be|tj| a JCsGyK á|tal megva|ósítandó ,ÍLĺ3 Lakossági tájékoztatás, tanácsadás,, projeK
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keretében szupeĺvízió biztosÍtása 5 fő szociális munkás számáľa 112 alkalomma|'
összesen 448 óľában (1 órás fog|alkozás 45 percig taĺt).

A projeKe|em keretében az önkormányzat fo|ytatni kÍvánja a Magdolna Negyed
Program mqe|őző két ütemében már bevá|t sokrďű szociá|is és műszaki tanácsadási

tevékenységét e|sősorban a projeKben részt vevő lakóépületek bérlői részére. Az MNPIII

poeK keretében osszesen 28 önkormányzati bérház kerü| fe|újításra. A szociális

munkások fe|adata: a fe|újítássa| érintett bérlőkkel va|ó fo|yamatos kommunikáció.

kapcso|attaftas és szociá|is munka a fe|úiíi!ást mege|őzően' az a|att és az utógondozás

időszakában. A szociá|is munka során a bérházakban, ezen belü| ĺs kÜlonosen a

,,krízisházakban,' kieme|t fe|adat a lakóközösségek kĺa|akítasának e|ősegítése. A szociá|is

munkások további fe|adata a közösségi tevékenység keretében végzett |akóéptilet

|omta|anításot zöld udvarok kia|akítasot és kozterü|eti takarítási és gondozási akciók

kozösségfej |esztési tevékenységei nek szeruezése.

Felek rĘzítit hogy je|en szeaődés szerinti szo|gáltatás te|jesítése esetében az ,,qy őra,,

kifejezés 45 perces időtartamot je|ent.

2. A teljesítés időtańama

1. Fe|ek a je|en szeződést a teljesítésĺg kötik azza|, hogy Megbízott te|jesítésének szigorú (fix)

határideje 2013. augusztus ..' napjátó| kezdődően 2015. május 15. napja. Megbízott az uto|só

szám|a benyújtására 2o15. május 30. napjáig jogosult. A teljesÍtés határidején be|ü| a

szuperuíziós alka|makat Megbízott Ĺitemezi be a Megbízó kapcso|attaftójának e|őzetes
jóváhagyása a|apján.

3. Fe|ek jogai és kötelezettségei:

1. Megbízott a Szo|gáltatást az i|yen tevékenységet e|látó szemé|yeKő| á|ta|ában elvárható
gondossággal és ke||ő körü|tekintésse|, a legjobb tudása szerint, a mindenkor hatályos irányadó
jbgi és szakmai szabá|yoknak, e|őírásoknak és iránymutatásoknak megfe|e|ően, a Mqbíző
érdekeinek e|sőd|egessege a|apján kote|es e||átni. Megbízott kije|enti, hogy a Szo|gá|tatás

nyújtasához szükéges humánerőforrással rende|kezit ígv a szükséges szakéfte|em és
végzettség biztosított a szerződés te|jesítése során.

f. Megbízott a Szo|gáltatást je|en szeaődésben fog|a|t fe|téte|eknek megfe|elően, Megbízó
mindenkori utasításainak megfe|e|ően kote|es nyújtani.
3. A Megbízott a MegbÍzo utasÍtásaitó| csak akkor térhet el, ha azt a Megbízó érdeke fe|tét|enÜ|

megkovete|i és annak e|őzetes éftesítésére már nincsen mod; ez utóbbi esetben azonban a

Megbízót utó|ag, haladéktalanu| éftesíteni taľtozik.
4. A szat<szerűt|en vagy cé|szerűt|en utasítások esetén a Megbízott köteles a MegbÍzot éftesíteni
errő|. Amennyiben a Megbízó továbbra is ragaszkodik az utasításhoz, akkor a Megbízottat nem

terhe|i az utasításból eredő kárért való fe|e|ősség.

6. Megbízott köte|es a Szo|gáltatás nyújtásához megfe|elő időtaftamban Megbízó rende|kezésére
á||ni. A Fe|ek a Megbízott rende|kezésre á||ásának szükéges időpontjairó| e|őzetesen kö|csonosen
egyeztetnek egymássa|.
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7. Megbízott k.ljelenti, hogy nem fizet, i||eWe számol e| a szerződés te|jesÍtéséve|
osszefüggésben o|yan kö|tségeket, me|yek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltéte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merü|nek fe|, és me|yek a Megbízott
adóköte|es jövedelmének csokkentésére a|kalmasak; továbbá a szeęődés te|jesítésének te|jes
időtaĺtama a|att tu|ajdonosi szerkezetét a MegbÍzó számára megismerhetővé teszi és az
a|ábbiakban rész|etezett ügyletekrő| Megbízót ha|adéktaĺanu| éftesĺti.

8. Megbízó jogosult a te|jesítést e||enőrizni.

9. MegbÍzo köteles a je|en megbízási szeęődés teljesítéséhez szükséges minden rende|kezésre
á|ló információt, dokumentációt vagy egyéb anyagot a Megbízott rende|kezésére bocsátani.

10. Megbízott csak a jelen szeződéskötést megelőző közbeszezési e|járásban tett aján|atában
megjelö|t Kbt. szerinti alvá||aIkozót (tény|egesen teljesítési segédet, de a továbbiakban:
a|vá|la|kozót), szakembeft vonhatja be a teljesítésbe a Kbt. szabályainak figye|embe véte|éve|.

1'I. Szerzffiő Fe|ek á|ta| okozott károk tekintetében a káftérítési fele|ősség az a|ábbíak szerint
alakul:
. a fe|ek egymásnak okozott közvetett vagy köaĺet|en károk tekintetében a Po|gári

Töruénykonylrő| sző|ő 1959. évi IV. töruény (továbbiakban: Ptk.) szerint fele|nek;
12. Ha a szerződés teljesítése során bármikor o|yan körülmény á|| e|ő, amely akadá|yozza, vagY

gáto|ja a Megbízott a határidőre töfténő, vagy egyébként szeződésszerű te|jesítésben, a
Megbízottnak haladékta|anu| írásban éftesíŁenie ke|| a Megbízót a késede|em várható
időtartamáról és okáró|, l||. a szerzffiésszerű teljesítést okozó egyéb okró| és annak várható
következményeiről. Az éftesítés e|mu|asztásábo| eredő kárén feb|ősségge| taĺtozik.

13. Egyik fé| sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadá|yozza
meg, ame|y a Szerződés a|áĺrásának időpontja után következett be.

t4. Fe|ek rögzítik, hogy Megbízott fe|e|ős az á|tala nyújtott szo|gá|tatás minőségi
megfe|e|őségéért, szakzerűségééľt és te|jes körűségéért. Megbízott köte|ezettséget válla|

arra, hogy a te|jesítés során a |ehető |egnagyobb mértékű gondosságga| jár e|. Megbízott
k.lje|enti, hogy tudomása van arró|, hogy EU-s forrásbó| támogatott projekt megvaĺósítasában
vesz részt: ,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III.'' (Azonosító szám: KMOP-
5.r.7. I B-12-k-201 2-000 1 )

4. Megbízotti díj' fizetési feltételek

A Fe|ek megá||apodnak, hogy Megbízottat az 1. pontban meghatározott Szolgá|tatás
te|jesÍtésééft óránként nettó [x] Ft, azaz ........ forint megbízási dfi i||eti meg (''Megbŕzási

Díj").A MegbÍzasi Díjat banki átutalás útján ke|| megfizetni a Megbízott [x] bankná| vezetett

[x] számú bankzám|ájára a havi osszegző |apok a|apján a|áírt te|jesítésigazo|ások szerinti
bontások részosszegei a|apján kiál|ított számla kézhezvéte|ét kovető 30 napon be|ü| a Kbt.

13o.s (3) bekezdése szerint. Fe|ek a megbízási dffat a tény|eges te|jesítés a|apján havonta
tételesen e|számo|ják. A Megbízási DÚ tafta|mazza a fe|adat e|látásáva| kapcso|atos
va|amennyi di;jat és ko|tséget ide értve kü|önosen az álta|a bevont a|vá||a|kozók (szakéftőt
közreműkodők, egyéb teljesítési segédek) díját is.

Megbízó nevében, a két ProjeKmegva|ósító Szeľvezet vezetője, egyrészrő| Váradi Gize||a, a

Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjó|éti Kozpont intézményvezetője, másrészrő| Becskei-
Kovács Barbara, a Józsefuárosi Kozösségi Házak Nonprofit Kft. ügyĺezetője
(kapcsolattartók) a tárgyhavi teljesítést követő 15 napon be|til á||ítják ki, az e|őre
meghatározott formátumú te|jesítésigazo|ásokat. A teljesítésigazolások a számla
elvá|aszthatatlan részei.

1.

2.
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4.

Megbízott a kiá||ított szám|a me||é köte|es me||ékelni a tárgyhavi te|jesítés dátumát,
he|yszínét a résztvevők számát bemutató a|áírt összegző lapot, va|amint az összegző |ap

me||ékleteként a megtaĺtott szupervíziós fog|alkozások je|enléti íveinek máso|atát.
A te|jesítésigazo|ás, a szám|a benyújtásának rendjét a MegbÍzo Képviselő-testü|etének
6512073. (II.27) számú határozatának 11. pontjában e|fogadott, a ,,Magdo|na Negyed
Program III. projeK megvalósításában résztvevő szeruezetek együttműkodési rendszere''
szabályozza.

Megbízott a kiá||ított osszegző lap és te|jesítésigazo|ások a|apján havonta egy számla
benyújtására jogosu|t a tárgyhónapot kovető hónap 15. napjáig. Megbízott az utolsó
szám|át 2015. május 30. napjáig koteles benyújtani. Megbízó e|ő|eget nem fizet.

3. Fe|ek rögzÍiit hogy a je|en szeződés az Úi szécnenyiTeĺv Közép-Magyarországi operatív
Program (KMOP-S.1.uB-If) keretében megkötött,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed
Program III.,, (AzonosÍtó szám: KMoP-5.1.tĺB-I2-k-f012-0001) Támogatási szerződés
tá mogatási forrásá bo| va |ósu I meg, utófina nszírozássa |.

7. Késede|mes fizetés esetén a Megbízó köte|es a Ptk.301/A.5-a (2)-(3) bek-ben fog|a|t

késede|mi kamat megfizetésére.

5. A szerződés megszűnése, megszüntetése

1. Je|en szeződés automatikusan megszűnik a 2. pontban megje|o|t határozott időtaftam
elteItéve|.

2. Tekintette| a szerződés határozott időtaftamára, je|en szeződést kizárő|ag indoko|ássa|

el|átott, a másik fé|hez címzett írrásbe|i nyi|atkozattal |ehet fe|mondani a másik fé| sú|yos

szerz&ésszegése, ill. a Kbt. i|yen tafta|mú rendelkezése esetén. A fe|mondás a szeződést
azonna|i hatállyaĺ megszünteti.
3. MegbÍzo kiköti a szerződéstő| va|ó e|á||ás jogát arra az esetre, ha a Megbízott e||en a

szeződéskötést kovetően, fe|számo|ási, vége|számolási, hivatalbol tör|ési, illetve egyéb, a
megszüntetésre irányu|ó e|járás indul.

4. Je|en szeződés bármely okbó| történő megszűnésekor a Megbízott köte|es e|számo|ni a

Megbízóva|.

5. Megbízó jogosu|t és egyben köte|es a je|en szeződést fe|mondani - ha szÜkéges o|yan

határidővel, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintett fe|adata e||átásáróĺ gondoskodni

tudjon - ha:

. a Megbízottban köaĺetetten Vagy közvetlenÜ| 2\o/o-ot megha|adó 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) pontjában

meg határozott fe|téte|eknek.
. a Megbízott közvetetten Vagy közvetlenÜ| 25o/o.ot megha|adó tu|ajdoni részesedést szerez

valame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező gazdasági

társaságban, amely nem fele| meg az 56. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltéteIeknek.

. Je|en pontban említett fe|mondás esetén Megbízott a szerződés megszűnése e|őtt már
te|jesíiett szo|gá ltatás szerződésszerű pénzbel i e| |enéftékére jogosu |t.
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6. Je|en szerződés megszűnik, amennyiben a Támogatási Szeződés bárme|y okbó| megszűnik.

1.

6. Szerződést biztosító me!!ékkötelezettség

Amennyiben Megbízott neki felróható módon az e|őzetes egyeztetések alapján
meghatározott teljesíĽési hataridők tekintetében ugyanazon csopoft tekintetében kettő
egymást követő a|ka|ommal késede|embe esik, űgv a Megbízó kotbérigényt
éruényesíthet. A késede|mi kotbér a teljesÍtésĺ határidő eredménytelen |ejáfta utáni e|ső
naptó|jár, mértéke nettó 50.000 Ft/nap.

Megbízott hibás te|jesítés esetén a|ka|manként a hibás teljesítéssel érintett órákra eső
nettó megbízási díj lOolo-ának megfe|e|ő méftékíÍ kotbér megfizetésére köte|es.

Megbízott a szerződés te|jesí|ésének meghiúsu|ása esetén a nettó megbízási díj 20o/o-

ának megfe|e|ő mértékű kötbér megfizetésére köte|es.

Megbízott fe|e| a kötbéren fe|ü| fe|merÜ|t, neki fe|róható károkéŕ.

A kötbéft a Megbízott a Megbízó 8 napos fizetésĺ kötelezettséget taľta|mazó ír.ásbe|i

fe|szó|ítasa a|apján átuta|ással kote|es megfizetni. Amennyiben a Megbízott a fe|szó|ítas
kézhezvéte|ét követő 3 napon be|ü| érdemi dokumentumokkal tényszerűen
alátámasztott - kimentést nem tesz, akkor a kötbérigény e|ismertnek minősü| Megbízott
részérő| és a Kbt. 130'5 (6) bek-ben fog|a|t fe|téte|ek te|jesĹi|ése esetén beszámítható.

3.

4.

5.

7. Kapcso|attaÉás

1. A je|en szeződésse| kapcso|atos kommunikáció kizárő|ag írásos formában (aján|ott

|evé|, fa>; Vagy e-mai|) történik és az alábbiakban meghatározott szemé|yek á|ta|,

i||etőleg e szemé|yek részére történő kézbesítés esetén tekinthető éruényesnek.

2. Szerz&ő Fe|ek megá||apodnak abban, hogy je|en szerződés te|jesÍtése során
kapcso|attartásra az a|ábbi személyek jogosu|tak:

3. Megbízó részérő|:
Név Váradi Gizella, a Józsefuárosi

intézményłezetője :
Telefon: 2Ĺ0-93-2I
E-mai| : varadi.gize||a(ôjcsqvk. hu

egyéb szeződéses fe|téte|ek teki ntetében :
Név: dr. Bojsza Krisztina
Telefon:
Email:

Csa|ádsegítő és Gyermekjóléti Központ

Megbízott részérő|:
Név :

Telefon :

E-mail :

4. Megbízó részérő| a te|jesítés igazo|ására jogosult szemé|y:
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Név Váradi Gize|la, a Józsefuárosi Csa|ádsegÍ|ő és Gyermekjóĺéti Központ intézményvezetője
Telefon: fL0-93-2L
E-mail : varadi.gizella@jcsgyk. hu

Szeęffiő Fe|ek vá||alját hogy fo|yamatosan fenntaftják fenti személyek elérhetőségét
Vagy azok helyettesÍtésérő| ha|adéKa|anu| gondoskodnak. A kapcsolattartók
szemé|yében bekövetkezett vá|tozást szerzffiő Fe|ek kötelesek 3 munkanapon be|ül a

másik fé|nek ír.ásban beje|enteni.

8. Vegyes észárő ľende|kezések

Jelen szeződésre a magyar jog irányadó. A je|en szeződésben nem szabá|yozott
kérdésekre a Ptk. és a Kbt', a4l2o17. (I.28.) Korm. rende|et, azadőzás rendjérő| szó|ó
2003. évi XCII töľvény 36/A.5-a, valamĺnt a támogatási szeződés rende|kezései
alkalmazandók.
Amennyiben je|en szerzffiés bármely rende|kezése éľvényte|en vagy éruényte|enné
vá|it ez nem érinti a szerzffiés tobbi rende|kezésének éruényessegét. Ebben az
esetben a Fe|ek az éruényte|en rende|kezést o|yan éľvényes és vegrehajtható
rende|kezésse| he|yettesítit ame|ynek gazdasági cé|ja |eginkább megfe|e| az
éĺvényte|en rende| kezés cé|já na k.

Felek megá||apodnak abban, hogy amennyiben je|en szeződés bárme|y pontja kogens
jogszabá|yba ütközne, Vagy a ki5zbeszerzési eljárás kötelező éruényíĺ dokumentumának
taĺta|máva|, Vagy a Támogatási szerzőťésse| e||entétes |enne, akkor je|en szerződés
fentieket séftő rende|kezése he|yébe - minden továbbijogcselekmény, így kü|onosen a

szerződés módosítása né|kü| - a megséftett kote|ező éľvényű jogszabá|yi rende|kezés
Vagy közbeszezési dokumentumi, i||' Támogatasi szerződési rende|kezés kerü|.

Fentieket ke|| megfe|e|ően aIkaImazni, ha va|ame|y kógens jogszabály akként
rende|kezit hogy valame|y rende|kezése a szenődés része és azt szövegszerűen a

szeződés nem tafta|mazza (az adott rende|kezés a szerződés részét képezi).
9. Felek megá||apodnak abban, hogy a szerződés te|jesítésének te|jes időtaftama a|att

tulajdonosi szerkezetét Megbízott a Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt.

125.5 (5) bekezdés szerinti Ĺigy|etekről az aján|atkérőt ha|adéKa|anu| értesíti.
10. Je|en szerződés megkotésére ír.ásban kerü| sor és kizáró|ag ít.ásban, mindkét fé| á|tali

aláírássaI modosítható a Kbt. rendelkezéseinek megfe|e|ően.
11. A je|en szeződés e|választhatat|an részét képezi a szerz&éskotést mege|őző

közbeszezési e|járás va|amennyi dokumentuma fizikai csato|ás hiányában is.

12. Fe|ek a je|en szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyó|ag írtak
a|á.

13. Je|en szerződés az a|áírásáva| lép hatá|yba.

Kelt.

Józsefuárosi Önkormányzat
képviseIetében

Dr. Kocsis Máté
po|gármester
Megbíző

5.

7.
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Fedezet: :

Pénzügyi |eg e| |enjegyzem :

Páris Gyu|áné
pénzügyi ügyosztá |yvezető

Jogi szem pontbó| e| |enjegYzem|
Rimán Edina
jegwő nevében és megbÍzasábó|

Dr. Mészár Erika
a|jegyző

Mel|éklet
aján|attéte|i fe|hÍvás és dokumentáció,
támogatási szerződés
nyeftes aján |attevő aján |ata

, dátum:
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MEGBÍásI szERzőDÉs ľeRvrzrľ
2. rész

Józseńrárosi önkormányzat (székhe|y: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám:
Ĺ57357I5-z-4f, törzsszám: 7357Ĺ5, bankszámlaszám: 14100000-1of13949-60000009 statisztikai
szám: 757357I5-84tt-32L-oL, képvise|i: Dr. Kocsis Máté po|gármester) ( továbbĺakban:
Megbízó),

Előzmények

Józsefuárosi onkormányzat f0t3. január 30-án Támogatási szeződést kötött a Nemzeti
Fej|esztési Ügynokseget képvise|ő Pro Regio Közép-Magyarországi Regioná|is Fej|esztési és

Szo|gá|tató Nonprofit Kozhasznú Kor|áto|t Fele|ősségű Társaságga| (a továbbiakban: Pro Regio
NkftJ a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III.' (továbbiakban MNPIII)
(AzonosÍtó szám : KMQP-S. 1. 1 ĺB-If-k-20I2-0001) megva|ósÍtása érdekében.

Megbízó az MNPIil Társada|mi és Gazdasági a|programjainak megvalósítása során fe|merü|ő

szupeĺvíziós igények kie|égítese érdekében a Kbt. 121.s (1) bekezdés b) pontja szerinti nyí|t

közbeszerzési_ e|járást fo|ytatott le, melyben a |ega|acsonyabb összegű e||enszo|9á|tatást

taftalmazó éĺvénýes ajánlatot a Megbízott tette. Megbíző részajánlattéte|i |ehetőséget biztosított.
Erre tekintette| fe|ek A2. rész tekintetében az a|ábbi szeződést kötik:

1. A szerződéstárgya

1. Megbíző megbízza Megbízottat a je|en szeződéskotést mege|őző közbeszezési e'tjárást

meginđtó fe|hÍválban és dókumentációban meghatározott szuperuíziós szolgáltatások e||átásáva|.

ľlegbízott a megbízást e|fogadja. Fe|ek rögzítik, hogy Megbízotbat a szupervíziók tény|eges
megtaftására/rende|kezésre á||ásra, továbbá a Támogatási szerződés szerinti iratok

e|készítesének vonatkozásában eredményfe|e|ősség terhe|i. Nem tefied ki a cé|csopoft

vonatkozásában az eredményfe|e|ősség - a megbízási szerződési je||eg okán - az elérni kÍvánt

eredményre'

A Szo|9á|tatás az a|ábbi fe|adatokat fog|alja magában:

A Józsefuárosi Csa|ádseqítő és Gvermekjó|éti KözDontná| (a továbbiakban: JCsGyK) és a
:ózsefuárosi Közossegi Házak Nonprofit Kft.-né| (továbbiakban: JKH NKft.) fog|a|koztatott, a

Maqdolna Negyed Program III (a továbbiakban: MNPIII) megvalósíĽásában részwevő

szociális munkások részére szuperuízió bĺztosÍtása. A szuperuízió során mind a csopottos,

mind az egvéni formában, szakmai szemétviség-fej|esztő módszer a|ka|mazása és az ülések

kommunikációs és technikai kereteinek kia|akítása, mely a résztvevők szakmai

szemé|yiségének karbantaftásához, fej|esztéséhez járu| hozá, Fe|adat az MNPIII ,Íf a
Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai,, keretében szuperuízió biztosítása a JKH
NKft. 8 fő munkatársa számáľa 27 alkatommal' összesen 108 órában (1 órás
fogla|kozás 45 percig tart)'
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A JKH NKft. multifunkcionális intézményként számos tehetséggondozó programnat

művészi e|őadásna|í képzésnet tanácsadásnak és egy internet kávézónak ad otthont. A

megvalósu|ó programok cé|ja a közösségépítés és a he|yi identitás erősítése, i||etve a

Magdo|na Negyed bevonása Budapest ku|turá|is vérkeringésébe. A komp|ex integrációs

programok e|ősegítik a szocĺá|is kohéziót.

A szociá|is munkások fe|adata: gyermekprogramot felnőtt programok szervezése, ! fő a

szakmai vezetői fe|adatokat |átja e|.

Fe|ek rogzítit hogy je|en szeződés szerinti szolgáltatás te|jesÍtése esetében az ,,qy őra,,

kifejezés 45 perces időtaŕamot je|ent.

2. A teljesítés időtaÉama

1. Felek a jelen szeęődést a te|jesÍtésig kotik azza|, hogy Megbízott te|jesítésének szigorú (fix)

határideje żoĺ3. augusztus...... napjátó| kezdődően 2015. május 15. napja. Megbízott az utolsó
szám|a benyújtására 2015. május 30. napjáig jogosult. A te|jesÍľés határidején be|ül a

szupervíziős alka|makat MegbÍzott ütemezĺ be a Megbízó kapcsolat[artójának e|őzetes
jóváhagyása a|apján.

3. Felek jogai és kötelezettségei:

1. Megbízott a Szo|gáltatást az ilyen tevékenysęet e|látó szemé|yeKő| á|ta|ában e|várható
gondošságga| és kel|ő körÜ|tekintésse|, a |egjobb tudása szerint, a mindenkor hatályos irányadó
jbgi és szakmai szabá|yoknak, előírásoknak és iránymutatásoknak megfele|ően, a Megbízó
éráekeinek elsődlegessege a|apján köte|es ellátni. Megbízott kijelenti, hogy a Szo|gá|tatás

nyújtásához szÜkéges humánerőforrássa| rende|kezit ígv a szükéges szakéftelem és
végzettség biztosÍiott a szerződés teljesĺtése során.

2. Megbízott a Szo|gá|tatást jelen szeződésben fog|a|t fe|téte|eknek megfe|e|ően, Megbízó
mindenkori utasításainak megfe|e|ően köteles nyújtani.
3. A Megbízott a MegbÍzo utasításaitó| csak akkor térhet e|, ha azt a Megbízo érdeke fe|tét|enü|

megkövete|i és annak e|őzetes éftesítésére már nincsen mód; ez utóbbi esetben azonban a

Megbízót utóĺag, ha|adéktalanul éftesíteni taĺtozik.
4. A szaVszerűt|en vagy célszeríĺt|en utasítások esetén a Megbízott köte|es a Megbízót éńesíĽeni
errő|. Amennyiben a Megbízó továbbra is ragaszkodik az utasításhoz, akkor a Megbízottat nem

terhe|i az utasításból eredő káréŕ va|ó fe|e|ősség.

6. Megbízott köteles a Szo|gáltatás nyújtásához megfelelő időtaftamban Megbízó rende|kezésére
állni. A Felek a Megbízott rende|kezésre á||ásának szĹikséges időpontjairó| e|őzetesen kö|csonösen
egyeztetnek egymássa|.

7. Megbízott kijelenti, hogy nem fizet, illetve számo| e| a szerződés te|jesítésével
összefüggésben o|yan kö|tségeket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltéte|ekĺlek nem megfe|e|ő társaság tekintetében mertj|nek fel, és me|yek a Megbízott
adóköte|es jövďe|mének csökkentésére a|ka|masak; továbbá a szerződés teljesítésének te|jes

időtaĺtama a|att tu|ajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi és az
a|ábbiakban részletezett ügy|etekrő| MegbÍzot ha|adékta|anu| éftesíti.

8. MegbÍzo jogosu|t a teljesítést e||enőrizni.
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9. Megbízó köte|es a je|en megbŕzási szerződés te|jesítéséhez szrikéges minden rende|kezésre
á||ó ĺnformációt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot a Megbízott rende|kezésére bocsátani.

10. Megbízott csak a jelen szeződéskötést mege|őző közbeszezési e|járásban tett aján|atában
megjelö|t Kbt. szerinti alvá||aIkozót (ténylegesen teljesítési segédet de a továbbiakban:
alvá||a|kozót), szakembeľt vonha$a be a te|jesÍtésbe a Kbt. szabá|yainak figye|embe véte|ével.

Lt. Szerz&ő Fe|ek á|tal okozott károk tekintetében a kártérítési fele|ősség az a|ábbiak szerint
alakul:
. a fe|ek egymásnak okozott közvetett vagy köałetlen károk tekintetében a Po|gári

Töruénykönyvrő| szó|ó 1959. évi IV. töruény (továbbiakban: Ptk.) szerint fe|e|nek;
t2, Ha a szerződés te|jesítése során bármikor olyan korri|mény á|| e|ő, ame|y akadá|yozza, Vagy

gáto|ja a Megbízott a határidőre töĺténő, vagy egyébként szeaődésszerű te|jesÍtésben, a
Megbízottnak ha|adéKa|anu| írásban értesítenie ke|l a Megbízót a késedelem várható
időtaftamáról és okáról, iĺl. a szeződésszerű te|jesítést okozó egyéb okró| és annak várható
következményeirő|. Az éftesítés e|muĺasztásábo| erďő káréft fe|elősségge| taľtozik.

13. Egyik fé| sem kovet e| szerződésszegést, ha kote|ezettségei te|jesítését vis maior akadá|yozza
meg, ame|y aSzeződés aláír.ásának időpontja után következett be.

t4. Fe|ek rögzítit hogy Megbízott fe|e|ős az á|ta|a nyújtott szo|gá|tatás minőségi
megfe|e|őségééft, szakszerĹíségéért és te|jes korűségéért. Megbízott köte|ezettséget vá||a|

arra, hogy a te|jesÍtés során a lehető legnagyobb méľtékű gondosságga| jár e|. Megbízott
kUe|enti, hogy tudomása van arró|, hogy EU-s forrásbó| támogatott projekt megva|ósításában
vesz részt: ,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III.', (Azonosító szám: KMOP-
5.1.t. I B-Lf-k-20 1 2-000 1 )

4. Megbízotti dij, Íizetési feltételek

1. A Fe|ek megállapodnak, hogy a MegbÍzott az 1. pontban meghatározott Szolgá|tatás
te|jesítésééft óránként nettó [x] Ft, azaz [x] forint megbízási díj i||eti meg (,,Megbízási Díj',). A
Megbízási Díjat banki átuta|ás útján ke|| megfizetni a Megbízott [x] bankná| vezetett [x] számú
bankszámlájára a havi osszegző |apok a|apján a|áílt te|jesÍtésigazo|ások szerinti bontások
részosszegei a|apján kiá||ított szám|a kézhezvéte|ét követő 30 napon belü| a Kbt. 130.s (3)
bekezdése szerint. Fe|ek a megbízási dfjat a tény|eges te|jesítés a|apján havonta téte|esen
elszámo|ják. A Megbízási Dff tarta|maza a feĺadat e||átásáva| kapcso|atos va|amennyi díjat és
kö|tséget, ide értve kĹilonösen az á|tala bevont a|válla|kozók (szakéľtőt közreműkodőt egyéb
te|jesítési segédek) dfiát is.
2. Megbízó nevében, a két ProjeKmegva|ósíto Szeruezet vezetője, egyrészrő| Váradi Gize|la,
a Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjó|éti Központ intézményvezetője, másrészrő| Becskei-
Kovács Barbara, a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője (kapcso|attaftók) a
tárgyhavi te|jesÍtést követő 15 napon be|ü| á|lítják ki, az e|őre meghatározott formátumú
te|jesíĽésigazo|ásokat. A te|jesĺtésigazo|ások a szám|a e|vá|aszthatat|an részeĺ.

3.Megbízott a kiá||ított szám|a me||é köte|es mel|ékelni a tárgyhavi te|jesiités dátumát, helyszínét
a résztvevők számát bemutató a|áírt összegző |apot, va|amint az osszegző |ap mellék|eteként a
megtartott szuperuĺziós foglaĺkozások je|en|éti íveinek máso|atát.
A te|jesítésigazo|ás, a szám|a benyújtasának rendjét a Megbízó Képviselő-testÜ|etének 65lf0l3,
(I\.27.) számú határozatának 11. pontjában e|fogadott, a,,Magdo|na Negyed Program III. projekt
megva|ósĺtásában részWevő szeruezetek együttműkodési rendszere,,szabá|yozza.
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4. Megbĺzott a kiá||ĺtott osszegző |ap és te|jesítésigazo|ások a|apján havonta egy szám|a
benyújtására jogosu|t a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig' MegbÍzott az uto|só szám|át
2015. május 30. napjáig köte|es benyújtani. Mqbíző e|ő|eget nem fizet.

5. Felek rögzítit hogy a je|en szerződés az Ú1 szécnenyiTerv Közép-Magyarországi operatív
Program (KMOP-5.1.tĺB-!2) keretében megkötött ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed
Program III.' (Azonosíto szám: KMOP-5.1.1ĺB-t2-k-20I2-0001) Támogatási szeĺződés
ta mogatási forrásá bo| va |ósu I mę, utófi na nszírozássa |.

6. Késede|mes fizetés esetén a Megbízó köteles a Ptk. 301/A.5-a (2)-(3) bek-ben fog|a|t

késede|mi kamat megfizetésére.

7. A szerződés megszÍĺnése, megszüntetése

1. Je|en szerződés automatikusan megszűnik a 2. pontban megje|ö|t határozott időtaftam
elteItéve|.

2. Tekintette| a szerződés határozott időtaftamára, je|en szeződést kizáró|ag indoko|ássa|
e||átott, a másik fé|hez címzett ír.ásbe|i nyi|atkozatta| |ehet fe|mondani a másik fél súlyos
szerződésszegése, i||. a Kbt. i|yen taftalmú rende|kezése esetén. A fe|mondás a szerzffiést
azonnali hatál|yaI megsztinteti.
3. Megbízó kĺköti a szerződéstő| való e|á|lás jogát arra az esetre, ha a Megbĺzott e||en a
szeaődéskotést követően, felszámo|ási, vége|számo|ási, hivataIbó| tör|ési, i||eWe egyéb, a
megszüntetésre irányu|ó e|járás ĺndu|.

4. Jelen szerződés bárme|y okbó| tońénő megszűnésekor a MegbÍzott köte|es e|számo|ni a

Megbízóva|.

5. Megbízó jogosu|t és egyben köte|es a je|en szenődést fe|mondani - ha szüksĄ;es o|yan

határĺdőve|, ame|y lehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintett fe|adata e||átásáró| gondoskodni
tudjon - ha:

. a Megbízottban közvetetten vagy közvet|enĹj| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést
szerez va|ame|y o|yan jogi személy vagy jogi személyiségge| nem rende|kező
gazdasági társaság, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k) pontjában
meg határozott fe|téte|eknek.

. a MegbÍzott közvetetten vagy közvet|enti| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést szerez
va|amely o|yan jogi személy vagy jogi személyiségge| nem rende|kező gazdasági
társaságban, ame|y nem fele| meg az 56. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltéteIeknek.

. Je|en pontban em|ített fe|mondás esetén Megbízott a szeęődés megszűnése e|őtt már
te|jesített szo| gá |tatás szerződésszerű pé nzbe| i e| |enéftékére jogosu |t.

6. Je|en szerződés megszűnik, amennyiben a Támogatási Szerz&és bármely okbó| megszűnik.

8. Szerződést biztosító me|!ékkötelezettség

1. Amennyiben Megbízott neki fe|róható módon az e|őzetes egyeztetések a|apján
meghatározott te|jesítési határidők tekintetében ugyanazon csopoft tekintetében kettő egymást
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kovető alka|omma| késede|embe esit úgy a Megbízó kotbérigényt éruényesíthet. A késedelmi
kötbér a te|jesítésĺ határidő eredményte|en |ejárta utáni e|ső naptó| jár, méftéke nettó 50.000
Ft/nap.
2. Megbízott hibás te|jesíŁés esetén a|ka|manként a hibás te|jesítésse| érintett órákra eső
nettó megbízělsi díj lOo/o-ának megfe|e|ő méftékű kotbér megfizetésére koteles.
3. Mégbízott a szerződés teĺjesítésének meghiúsu|ása esetén a nettó megbízási díj 20o/o-

ának megfe|e|ő mértékű kotbér megfizetésére kote|es.
4. Megbízott fe|e| a kotbéren fe|Í.i| fe|merü|t, neki felróható károkéĺt.
5. A kötbéft a Megbízott a MegbÍzó 8 napos fizetési kötelezettséget taftalmazó ír.ásbe|i

fe|szó|ítása alapján átuta|ással köte|es megfizetni. Amennyiben a Megbízott a fe|szó|íŁás

kézhezvéte|ét követő 3 napon be|ü| érdemi - dokumentumokka| tényszerűen a|átámasztott -
kimentést nem tesz, akkor a kötbérigény elismeftnek minősÜ| Megbízott részérő| és a Kbt. 130.$
(6) bek-ben fog|a|t fe|téte|ek te|jesü|ése esetén beszámítható.

6. Kapcso|attartás

1. A je|en szeződésse| kapcso|atos kommunĺkáció kizáró|ag írásos formában (aján|ott |evé|,

fax, vagy e.mail) történik és az a|ábbiakban meghatározott személyek álta|, i||ető|eg e szemé|yek
részére töĺténő kézbesÍtés esetén teki nthető éruényes nek.
2. Szeęődő Felek megá|lapodnak abban, hogy je|en szerződés teljesítése során
kapcso|attaftásra az a|ábbi szemé|yek jogosu|tak:

Megbízó részérő|

Név: Becskei-Kovács Barbara Józsefuárosi Közosségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője

Telefon: 788-1344

E-mai| : info@kesĄugyar.hu

egyéb szeződéses fe|tételek teki ntetében :
Név: dr. Bojsza Krisztina
Telefon:
Email:

Megbízott részérő|:
Név :

Telefon :

E-mail :

74. Megbíző részérőt a te|jesÍtés igazo|ására jogosult szemé|y:
Név: Becskei-Kovács Barbara, a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

ügyvezetője
Te|efon: 788-Ĺ344
E-mai|: info@kesĄugyar.hu

75. Szerződő Felek vá||a|jálÝ hogy fo|yamatosan fenntatják fenti szemé|yek e|érhetőségét
Vagy azok helyettesítésérő| ha|adékta|anu| gondoskodnak. A kapcso|attaftók
szemé|yében bekövetkezett váĺtozást szerz&ő Fe|ek köte|esek 3 munkanapon be|ü| a

másik fé|nek írásban beje|enteni.
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7. Vegyes észárő rendelkezések

16. Je|en szeződésre a magyar jog irányadó. A jelen szerzffiésben nem szabá|yozott
kérdésekre a Ptk. és a Kbt., a 4ĺ2oLI. (I.28.) Korm. rende|et, az adőzás rendjérő| szó|ó
2003. évi XCII töruény 36/A.5-a, va|amint a támogatási szeződés rende|kezései
aIkaImazandók.

17. Amennyiben je|en szenődés bárme|y rendelkezése éruényte|en vagy éruényte|enné
vá|ik, ez nem érinti a szerzffiés többi rende|kezésének éruényességét. Ebben az
esetben a Fe|ek az érvényte|en rendelkezést olyan éĺvényes és vĺégrehajtható
rende|kezésse| he|yettesĺtit ame|ynek gazdasági célja |eginkább megfele| az
éľvényte|en rendelkezés cé|já nak.

18. Felek megál|apodnak abban, hogy amennyiben je|en szeződés bárme|y pontja kogens
jogszabá|yba Ütközne, Vagy a kozbeszezési e|járás kote|ező éruényíĺ dokumentumának
tarta|máva|, vagY a Támogatási szeződésse| e||entétes |enne, akkor jelen szerz&és
fentieket séľtő rende|kezése he|yébe - minden továbbijogcselekmény, így kü|önosen a

szerződés módosítása né|kü| - a megséľtett kötelező éruényű jogszabá|yi rende|kezés
Vagy közbeszezési dokumentumi, i||. Támogatási szeęődési rende|kezés kerü|.

Fentieket ke|| megfele|ően aIkalmazni, ha va|ame|y kogens jogszabá|y akként
rende|kezit hogy va|ame|y rende|kezése a szerzffiés része és azt szovegszerűen a

szerz&és nem tafta|mazza (az adott rende|kezés a szerzffiés részét képezi).
19. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a szeződés te|jesÍtésének te|jes időtaĺtama a|att

tu|ajdonosi szerkezetét Megbízott a Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt.

125.5 (5) bekezdés szerinti ügy|etekrő| az aján|atkérőt ha|adékta|anu| éľtesíti.
20. Je|en szerződés megkötésére írásban kerüĺ sor és kizáró|ag írásban, mindkét fé| á|tali

aláírással modosítható a Kbt' rende|kezéseinek megfe|e|ően'
fI. 

^ 
jelen szerzffiés e|vá|aszthatatlan részét képezi a szerződéskötést mege|őző

közbeszerzési e|járás va|amennyi dokumentuma fizikai csatolás hiányában is.

22. Felek a jelen szerződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, jóváhagyó|ag ílták
a|á.

23. Je|en szerződés az a|áírásáva| |ép hatá|yba.

Kelt.

Józsefuárosi onkormányzat
képviseIetében

Dr. Kocsĺs Máté
polgármester
Megbízo

Fedezet: :

Pénzügyi|eg ellenjegyzem :

Páris Gyu|áné
pénzĹigyĺ Ĺigyosztá|yvezető

Jogi szempontbó| el|enjęYzem:
Rimán Edina

Megbízott

, dátum:
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jegyző nevében és megbÍásábó|

Dr. Mészár Erika
a|jegyző

Mellék|et
ajánlattéte|i fe|hívás és dokumentácio,
támogatási szeződés
nyertes ajá nlattevő aján |ata
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MEGBÍásI szERzőDÉs ľenvrzeľ
3. rész

Józsefvárosi onkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u' 63-67., adószám:
t5735715-2-4f, törzsszám: 7357L5, bankszám|aszám: 14100000-10213949-60000009 statisztikai
szám: 15735715-84t1-32I-0Ĺ, képviseli: Dr. Kocsis Máté po|gármester) ( továbbiakban:
Megbízó),

mint Megbízott (továbbiakban : Megbízott)

E!őzmények

Józsefuárosi onkormányzat 2oL3. január 30-án Támogatási szerzffiést kotott a Nemzeti
Fej|esztési Ügynökséget képvise|ő Pro Regio Közép-Magyarországi Regioná|is Fejĺesztési és
Szoĺgáltató Nonprofit Kozhasznú Kor|áto|t Fele|ősségű Társaságga| (a továbbiakban: Pro Regio
Nkft.) a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III." (továbbiakban MNPIII)
(AzonosÍtó szá m : KM oP-5. 1 . 1 l B- Lf-k-20t2-000 1 ) megva |ósítása érdekébe n.

Megbíző az MNPIII Társada|mi és Gazdasági a|programjainak megvalósítása során fe|merülő
szupeĺvíziós igények kie|égítese érdekében a Kbt. 121.5 (1) bekezdés b) pontja szerinti nyí|t
kozbeszezési e|járást fo|ytatott |€, melyben a |ega|acsonyabb összegű e||enszo|gá|tatást
tafta|mazó éruényes aján|atot a Megbízott tette. Megbízo részaján|attéte|i lehetőséget biztosított.
Erre tekintettel felek A 3. rész tekintetében az a|ábbi szeződést kötik:

1' A szerződés tárgya

1. MegbÍzo megbízza Megbízotüat a je|en szeződéskötést mege|őző kozbeszerzési e|járást
megĺndíĽo fe|hÍvásban és dokumentációban meghatározott szupeľvíziős szo|gá|tatások ellátásával.
Megbízott a megbízást e|fogadja. Fe|ek rögzítik, hogy Megbízottat a szupervíziók tényleges
megtaftására/rende|kezésre á||ásra, továbbá a Támogatási szerződés szerinti iratok
elkészíEésének vonatkozásában eredményfele|ősség terhe|i. Nem terjed ki a cé|csoport
vonatkozásában az eredményfe|e|ősség - a megbízási szenődési je||eg okán - az e|érni kÍvánt
eredményre.

A Szo|9áltatás az a|ábbĺ feladatokat fog|a|ja magában:

A Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekió|éti Központná| (a továbbiakban: JCsGyK) és a
Józsefuárosĺ Közösseqĺ Házak Nonprofit Kft.-né| (továbbiakban: JKH NKft.) fogla|koztatott, a

Maqdo|na Negyed Program III (a továbbiakban: MNPIII) megvalósításában résztvevő

szociá|is munkások részére szuperuízió biztosítása. A szuperuízió során mind a csoportos,

mind az egyéni formában, szakmai szemé|visáJ-fej|esztő módszer a|kalmazása és az rjlések

kommunikációs és technikai kereteinek kia|akítása, me|y a résztvevők szakmai

szemé|yiségének karbantaľtásához, fejlesztéséh ez járu| hozzá az a|ábbi bontásban:

az MNPIII ,if4 Szociális programok', ezen be|Ü| a JCsGyK á|ta| megva|ósítandó ,Í4ĺf Intenzív
családmeotańó szo|qáltatások'' projekt keretében egyéni szuperuízió
biztosítása t fő szociális munkás számárai 28 alkalommal, összesen 112 órában
(1 órás fog|alkozás 45 percig taft).
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A szociátis munkás fe|adata: krízishe|yzetbe kertjlt gyermekes csa|ádok szétesésének
mege|őzése 2x10 hetes intenzív szo|gá|t.atássa|.

A Józsefuárosi Gyermekjó|éti és Csa|ádsegítő Központ öná||ó szakmai egységeként műkodő

Csa|ádsegítő Központ speciá|is szo|gá|tatásának cé|ja a ha|mozottan hátrányos helyzetben

lévő és kiemelten kritikus élethe|yzetbe kerü|ő gyermekes csa|ádok intenzív gondozási

fo|yamata során megakadá|yozni a gyermekek csa|ádbo| va|ó kikerülését i||etve, o|yan

csa|ádi - életvite|i - |akhatási körü|ményeket teremtése, ame|y az érintett csa|ádokat

hosszú távon megvédi. A szociális munkás kizáró|ag a negyedben é|ő csa|ádok számára

végz| az IntenzÍv Csa|ádmegtartó Szo|gá|tatásokat. A szolgá|tatás je|entősen e|tér a
Magyarországon a|ka|mazott, hagyományos csa|ádgondozástó|. A |egfeljebb 10 hétig tartó,

nagyon intenzÍv, koncentrált fo|yamat során a csa|ádgondozó heti akár 7 napban, napi tobb
órát to|t e| egy csa|ádda| - jellemzően azok otthonában, közvetlen környezetében. Egy

csa|ádgondoző egy időben |egfe|jebb 2 családot gondoz' A kísér|eti projeK, va|amint a

köze| 1 éves intézményi tapaszta|atok a|apján a szo|gáltatas kifejezetten eredményesnek
bizonyu|t, az egytittműködő csa|ádok maximális aKivitást produkáltak.

Fe|ek rĘzítit hogy je|en szeződés szerinti szo|gá|tatás teljesíltése esetében az ,,ąy óra,,
kifejezés 45 perces időtaŕamot je|ent.

2. A teljesítés időtaÉama

1. Fe|ek a je|en szerződést a te|jesítésig kötik azza|, hogy Megbízott te|jesítésének szigorú (fix)
határideje 2013. augusztus... napjátó| kezdődően 2015. május 15. napja. Megbízott az uto|só
szám|a benyújtására 2oL5. május 30. napjáig jogosu|t. A te|jesítés határidején be|ü| a
szupervíziós a|ka|makat Megbízott ütemezi be a |Ąegbíző kapcso|attaftójának e|őzetes
jóváhagyása a|apján.

3. Felek jogai és kötelezettségei:

1. Megbízott a Szo|gá|tatást az ilyen tevékenységet e|látó szemé|yektő| á|ta|ában e|várható
gondosságga| és ke||ő korültekintéssel, a |ęjobb tudása szerint, a mindenkor hatá|yos irányadó
jogi és szakmai szabá|yoknat e|őírásoknak és iránymutatásoknak megfe|e|ően, a Megbízó
érdekeinek e|sőd|egessége alapján köte|es e||átni. Megbízott k.ljelenti, hogy a Szo|gá|tatás
nyújtásához szüksĄ7es humánerőforrássa| rendelkezik, ígY a szükéges szakéfte|em és
végzettség biztosított a szerződés te|jesítése során.

2. Megbízott a Szo|gáltatást je|en szerz&ésben fog|alt fe|téte|eknek megfe|e|ően, MegbÍzo
mindenkori utasításainak megfele|ően kote|es nyújtani.
3. A Megbízott a MegbÍzo utasításaitó| csak akkor térhet e|, ha azt a Megbízo érdeke fe|tét|enü|

megkövete|i és annak e|őzetes éftesíEésére már nincsen mód; ez utóbbi esetben azonban a
Megbízót utólag, ha|adékta|anu| értesíteni taftozik.
4. A szakszerűt|en vagy cé|szeríĺt|en utasítások esetén a Megbízott köte|es a Megbízót éńesíteni
errő|. Amennyiben a Megbízó továbbra is ragaszkodik az utasításhoz, akkor a Megbízottat nem
terhe|i az utasításbol eredő káréft va|ó fe|elősség.
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6. Megbízott köte|es a Szo|gáltatás nyújtasához megfe|e|ő időtaĺtamban Megbízó rende|kezésére
á||ni. A Fetek a Megbízott rendelkezésre á||ásának szrikéges időpontjairó| előzetesen kö|csonosen

egyeztetnek egymássa|.

7. MegbÍzott kije|enti, hogy nem fizet, i||etve számo| e| a szerződés teljesítéséve|
összefüggésben otyan kö|tségeket, melyek a Kbt. 56. 9 (1) bekezdés k) pontja szerinti
fe|téte|ehek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merü|nek fe|, és melyek a Megbízott
adóköte|es jövede|mének csökkentésére a|ka|masak; továbbá a szerződés te|jesítésének te|jes

időtartama a|att tu|ajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi és az
a lá bbia kba n rész|etezett ügyletekrő| Meg bízót ha|adékta |a n u | éftesíti.

8. Megbízó jogosu|t a teljesítést e||enőrizni.

9. Megbízó köte|es a je|en megbŕzási szeęődés te|jesítéséhez szükséges minden rende|kezésre
ál|ó információt, dokumentációt vagy egyéb anyagot a Megbízott rende|kezésére bocsátani.

10. Megbízott csak a je|en szeződéskötést mqe|őző ki5zbeszerzési e|járásban tett aján|atában

megje|o|t Kbt. szerinti a|vá||alkozót (tény|egesen te|jesítési segédet de a továbbiakban:
aváĺa|kozót), szakembeft vonhatja be a te|jesítésbe a Kbt. szabá|yainak figye|embe véte|éve|.

Lt. Szerzffiő Fe|ek által okozott károk tekintetében a káĺtéríkési fe|e|ősseg az alábbiak szerint
alakul:
. a fe|ek egymásnak okozott közvetett vagy köaĺet|en károk tekintetében a Po|gári

Toĺvénykönylrő| sző|ő 1959. évi IV. töruény (továbbiakban: Ptk.) szerint fe|e|nek;

t2, Ha a szerz.ődés te|jesítése során bármikor o|yan körü|mény á|| e|ő, ame|y akadá|yozza,vagY
gáto|ja a MegbÍzott a határidőre tofténő, vagy egyébként szerződésszerű teljesítésben, a
lulegbízottnak ha|adékta|anul írásban értesítenie ke|| a MegbÍzot a késede|em várható
időtaftamáró| és okáró|, i||. a szerződésszerű te|jesítést okozó egyéb okró| és annak várható
kovetkezményeirő|. Az értesítés e|mu|asztásábo| eredő káréft fe|e|ősségge| taľtozik.

13. Egyik fé| sem követ el szerződésszegést, ha kote|ezettségei te|jesÍtését vis maior akadá|yozza

meg, amely a Szeződés a|áírásának időpontja után következett be.
L4. Fe|ek rögzítik, hogy Megbízott felelős az á|ta|a nyújtott szo|gá|tatás minőségi

megfe|e6sé9ééft, szakszerűségéért és teljes köríÍségééft. Megbízott kote|ezettséget válla|

arrá, hogy á te5esítes során a |ehető |egnagyobb méľtékű gondosságga| jár e|. Megbi.zott

kije|enti,_hogy tudomása van arró|, hogy EU-s forrásból támogatott projekt megva|ós ásában
vesz részt: 'Budapest.Józsefuáros, 

Magdo|na Negyed Program III.'' (Azonosíto szám: KMOP-

s.7.7. I B-L2-k-20 1 2-000 1)

4. Megbízotti díj, Íizetési feltételek

1.A Felek megá||apodnak, hogy a Megbízott az 1. pontban meghatározott Szo|gáltatás
te|jesíteséért óránként nettó [x] Ft, azaz [x] forint megbízási díj i||eti meg (''Megbízási Dfi.'). A
Mégbízási Dfiat banki átutalás útján ke|| megfizetnĺ a Megbízott [x] bankná| vezetett [x] számú

bankszám|ájára a havi osszegző lapok alapján aláíft te|jesí|ésigazo|ások szerinti bontások
részösszegei a|apján kiá||Ított szám|a kézhezvételét követő 30 napon be|ü| a Kbt. 130.s (3)

bekezdésě szerint. Felek a megbízási díjat a tény|eges te|jesÍĽés alapján havonta téte|esen

e|számo|ják. A Megbízási Dff tafta|mazza a fe|adat e||átásáva| kapcso|atos va|amennyi dfiat és

költséget, ide értvé különösen az á|ta|a bevont a|vá||a|kozók (szakértőt közreműködők, egyéb

te|jesítési segédek) dffát is.
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2.Mqbíző nevében, a két Projektmegva|ósítő Szeĺvezet vezetője, egyrészrő| Váradi Gize|la, a
Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjó|éti Központ intézménryezetője, másrészrő| Becskei-
Kovács Barbara, a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyłezetője (kapcsolattaĺtók) a
targyhavi te|jesítést követő 15 napon be|ri| állítják ki, az e|őre meghatározott formátumú
teljesÍtésigazolásokat. A te|jesítésigazo|ások a szám|a e|választhatatlan részei.

3.Megbízott a kiá||ított szám|a me||é koteles melléke|ni a tárgyhavi te|jesítés dátumát, he|yszínét,
a résztvevők számát bemutató aláíĺt összegző |apot, va|amint az összegző lap me||ék|eteként a
megtartott szupeľvíziós fog|aIkozások jelenléti íveinek máso|atát.
A teljesítésigazo|ás, a szám|a benyújtásának rendjét a Megbízó Képviselő-testĹi|etének 65l20L3.
(lI.27.) számú határozatának 11. pontjában elfogadott, a,,Magdo|na Negyed Program III. projeK
megva|ósításában résztvevő szeruezetek együttműkodési rendszere,, szabá|yozza.

4.Megbízott a kiá||ított összegző |ap és te|jesítésigazo|ások a|apján havonta egy szám|a
benyújtasára jogosu|t a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig. Megbízott az utolsó szám|át
2015. május 30. napjáig kote|es benyújtani. MegbÍzo e|ő|eget nem fizet.

5. Fe|ek rogzÍiik, hogy a je|en szerzffiés az Ú1 szécnenyi Teru Kozép-Magyarországi operatĺv
Program (KMOP-S.1.tĺB-72) keretében mękötott ,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed
Program III.' (Azonosító szám: KMOP-S.1.1ĺB-I2-k-20L2-0001) Támogatási szerződés
tá mogatási forrásá bol valósu l meg, utófi na nszírozássa |.

6. Késede|mes fizetés esetén a Megbízo köte|es a Ptk. 301/A.5-a (2)-(3) bek-ben fog|a|t

késede|mi kamat megfizetésére.

5.A szerződés megszíĺnése, megszüntetése

1. Je|en szeaődés automatikusan megszűnik a 2. pontban megje|ö|t határozott időtartam
eIteItével.

2. Tekintette| a szerződés határozott időtatamára, jelen szerződést kizáróIag indoko|ássa|
e|látott, a másik fé|hez címzett ír.ásbe|i nyi|atkozatta| |ehet fe|mondani a másik fé| súlyos
szerződésszegése, i||. a Kbt. i|yen tańa|mú rende|kezése esetén. A fe|mondás a szerződést
azonnaIi hatá||yaI megsztinteti'
3. Megbízó kiköti a szerződéstő| va|ó e|á||ás jogát arra az esetre, ha a Megbízott ellen a

szerződéskötést követően, fe|számo|ási, vége|számo|ási, hivatalbo| törlési, i||etve egyéb, a
megszüntetésre irányu|ó e|járás indu|.

4. Jelen szeződés bármely okbó| töfténő megszűnésekor a Megbízott köte|es e|számo|ni a

Megbízóva|.

5. Megbízó jogosu|t és egyben koteles a je|en szerz&ést fe|mondani - ha szükséges o|yan

határidővel, ame|y lehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintett feladata e||átásáról gondoskodni
tudjon - ha:

. a Megbízottban köaĺetetten Vagy közvetlenÜ| ?So/o-ot megha|adó tulajdoni részesedést
szerez va|ame|y olyan jogí szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező gazdasági társaság,
ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltéte|eknek.
. a Megbízott köałetetten vagy közvet|enü| 25olo-ot megha|adó tulajdonĺ részesedést szerez
va|ame|y o|yan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rende|kező gazdasági társaságban,
ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott fe|téte|eknek.
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. Jelen pontban em|ített fe|mondás esetén Megbízott a szerződés megszűnése e|őtt már
te|jesített szo| gá |tatá s szeĺződésszerű pénzbe| i el lenéľtékére jogosu |t.

6. Je|en szerződés megszűnit amennyiben a Támogatási Szeęődés bárme|y okbó|

megszűnik.

6.5zeruődést biztosító mellékkötelezettség

7. Amennyiben Megbízott neki fe|róható módon az előzetes egyeztetések a|apján meghatározott
te|jesítési. határidők tekintetében ugyanazon csopoft tekintetében kettő egymást követő
a|kalommal késedelembe esik, úgy a MegbÍzo kötberigényt éruényesíthet. A késede|mi kotbér a
te|jesítési határidő eredményte|en lejárta utáni első naptóljár, méftéke nettó 50.000 FVnap.

Megbízott hibás te|jesítés esetén a|ka|manként a hibás te|jesítésse| érintett órákra eső
nettó megbízási díj lOo/o-ának megfe|e|ő méftékű kötbér megfizetésére koteles.

Megbízott a szerződés te|jesÍtésének meghiúsu|ása esetén a nettó megbízási díj 20o/o-

ának megfele|ő méftékű kötbér megfizetésére köte|es.

10. Megbízott fele| a kotbéren felü| fe|merÜ|t, neki fe|róható károkéń.

11. A kötbé]t a Megbízott a MegbÍzó 8 napos fizetési köte|ezettséget tafta|mazó ír.ásbelí

fe|szó|ítása a|apján átuta|ássaI kote|es megfizetni. Amennyiben a Megbízott a fe|szólíiás
kézhezvételét követő 3 napon be|ü| érdemi - dokumentumokka| tényszerűen a|átámasztott -
kimentést nem tesz, akkor a kotbérigény e|ismeftnek minősü| Megbízott részérő| és a Kbt. 130.$
(6) bek-ben fog|a|t feltéte|ek te|jestilése esetén beszámítható.

7. Kapcsolattaftás

1.A je|en szeződésse| kapcso|atos kommunikáció kizáró|ag ír.ásos formában (aján|ott |evé|, fax,

vagy e-mai|) történik és az a|ábbiakban meghatározott szemé|yek á|ta|, i||ető|eg e szemé|yek
részére torténő kézbesítés esetén teki nthető érvényesnek.

f. Szerződő Fe|ek megál|a@nak abban, hogy je|en szerződés te|jesítése során
ka pcso|atta ľtásra az a|ábbi személyek jogosu |ta k:

3. Megbízó részérő|:
Név Váradi Gizel|a, a Józsefoárosi

intézményvezetője :
Telefon: 210-93-2I
E-mail : varadi.gizella@jcsqyk. hu

egyéb szeződéses feĺtéte|ek tekintetében :

Név: dr. Bojsza Krisztina
Telefon:
Email:

Csa|ádsegíliő és Gyermekjó|étĺ Központ

Megbízott részérő|:
Név :

Telefon :

E-mail :
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4. Megbízó részérő| a te|jesítés igazolására jogosult szemé|y:
Név Váradi Gize||a, a Józsefuárosĺ Családsegítő és Gyermekjóĺéti Kozpont intézményvezetője

Te|efon: 210-93-2Ĺ
E-mail : varadi.oizella@jcsgyk. hu

5. Szenődő Fe|ek vá|la|ják, hogy folyamatosan fenntartják fentĺ személyek e|érhetőségét
Vagy azok helyettesĺtésérő| ha|adékta|anu| gondoskodnak. A kapcso|attaftók
személyében bekövetkezett vá|tozást szenődő Fe|ek kötelesek 3 munkanapon be|ü| a
másik fé|nek írásban bejelenteni.

8. Vegyes észárő rende|kezések

l.Je|en szeződésre a magyar jog irányadó. A je|en szeződésben nem szabá|yozott kérdésekre a
Ptk. és a Kbt., a 4l20t7. (I.28.) Korm. rendelet, azadózás rendjérő| szó|ó 2003. éviXCII toruény
36/A. 5-a, va|amint a ta mogatá si szerz&és rende| kezései a|ka ĺmaza ndók.
2. Amennyiben je|en szerződés bárme|y rende|kezése éruénytelen Vagy éruényte|enné válit ez
nem érinti a szerzffiés többi rende|kezésének éruényességét. Ebben az esetben a Fe|ek az
éruényteĺen rende|kezést olyan érvényes és vegrehajtható rende|kezésse| he|yettesítit ame|ynek
gazdasági cé|ja |eginkább megfe|el az éruényte|en rende|kezés céljának.
3. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben je|en szeződés bárme|y pontja kógens
jogszabályba rjtkozne, Vagy a közbeszezési e|járás köte|ező éruényű dokumentumának
tafta|mával, vagy a Támogatási szezó1désse| ellentétes |enne, akkor je|en szeződés fentieket
séftő rendelkezése helyébe - minden további jogcse|ekmény, így kÜ|önosen a szerződés
módosíitása né|kü| - a megséftett köte|ező éĺvényíi jogszabá|yi rende|kezés vagy közbeszezési
dokumentumi, i||. Támogatási szeződési rendelkezés kertil. Fentieket ke|| megfe|e|ően
a|ka|mazni, ha va|ame|y kógens jogszabá|y akként rende|kezit hogy va|ame|y rende|kezése a
szerzffiés része és azt szövegszerűen a szeęődés nem tafta|mazza (az adott rende|kezés a
szezőťés részét képezi).
4. Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a szen&és te|jesítésének teljes időtaĺtama alatt
tulajdonosi szerkezetét Megbízott a Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.$ (5)
bekezdés szerinti ügy|etekrő| az aján|atkérőt ha|adékta|anu| éftesíti.
5. Je|en szeződés megkotésére írásban kerĹi| sor és kizárőlag írásban, mindkét fél á|ta|i

a|áírássa| modosÍtható a Kbt' rende|kezéseinek megfe|elően.
6. A jelen szeęődés e|vá|aszthatatlan részét képezi a szerződéskotést mege|őző
közbeszerzési eljárás va|amennyidokumentuma fizikai csato|ás hĺányában is'
7. Fe|ek a je|en szeződést, mint akaratukka| mindenben megqyezőt, jóváhagyó|ag íľták
alá.
8. Je|en szeződés az a|áírásáva| |ép hatá|yba.

Kelt.

Józsefuá rosi on kormányzat
képviseIetében

Dr. Kocsis Máté
po|gármester
Megbíző
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Fedezet: .. ,dátum:

Pénzrigyi |eg e| |enjegyzem :

Páris Gyuláné
pénzÜgyi rigyosztá|yvezető

Jogi szempontbó| e||enjegyzem:
Rimán Edina
jegyző nevében és megbízásábó|

Dr. Mészár Erika
a|jegyző

MeIléklet
aján|attéte|i felhívás és dokumentáció,
tamogatási szerződés
nyeĺtes ajá nlattevő ajá n |ata
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MEGBÍZÁsI szERzőDÉs renvrzrr
4. rész

Józsefvárosi önkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám:
t57357L5-2-4f, törzsszám: 7357L5, bankszám|aszám: 14100000.10213949-60000009 statisztikai
szám: 15735715-84LI-3zl-oL, képvise|i; Dr. Kocsis Máté po|gármester) ( továbbiakban:
Megbízó),

mint Megbízott (továbbiakban : Megbízott)

Előzmények

Józsefuárosi Önkormányzat 2013. január 30-án Támogatási szerződést kotött a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökeget képvise|ő Pro Regio Közép-Magyarországi Regioná|is Fej|esztési és
Szo|gá|tató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fe|elősségű Társaságga| (a továbbiakban: Pro Regio
Nkft.) a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.' (továbbiakban MNPIil)
(AzonosĺĽo szám : KMOP-S. 1. 1 lB-L2-k-f0t2-0001) megva|ósítása érdekében.

Megbízó az MNPIII Társada|mi és Gazdasági a|programjainak megva|ósÍtása során felmerÜ|ő

szuperuíziós igények kie|égí|ése érdekében a Kbt. 121.s (1) bekezdés b) pon$a szerinti nyí|t

közbeszezési e|járást folytatott |€, me|yben a |ega|acsonyabb összegű ellenszolgá|tatást
taĺtalmazó érvényes ajánlatot a Megbízott tette. Megbíző részaján|attéte|i |ehetőséget biztosÍtott'
Erre tekintette| fe|ek A 4. rész tekintetében az a|ábbi szeződést kötik:

1. Aszerződés tárgya

1. MegbÍzo megbízza Megbízottat a je|en szeződéskötést mege|őző közbeszerzési e|járást
megindító fe|hívásban és dokumentációban meghatározott szuperuíziós szo|gá|tatások el|átásáva|.

Megbízott a megbízást e|fogadja. Fe|ek rögzítik, hogy Megbízottat a szupervíziók tényleges
megtańására/rende|kezésre ál|ásra, továbbá a Támogatási szerződés szerinti iratok
e|készítésének vonatkozásában eredményfe|e|ősség terhe|i. Nem terjed ki a cé|csoport
vonatkozásában az eredményfe|e|ősség - a megbízási szerződési je||eg okán - az elérni kívant
eredményre.

A Szolgáltatás az a|ábbi fe|adatokat fog|a|ja magában:

A Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekió|éti Központná| (a továbbiakban: JCsGyK) és a
Józseńlárosi Közösseoi Házak Nonprofit Kft.-né| (továbbiakban: JKH NKft.) fog|a|koztatott' a

Magdo|na Negyed Program III (a továbbiakban: MNPIII) megva|ósításában résztvevő

szociális munkások részére szuperuízió biztosítása. A szupeľvízió során mind a csopoftos,

mind az egvéni formában' szakmai szemé|yĺsáJ-fej|esztő módszer alka|mazása és az ü|ések

kommunikációs és technikai kereteinek kia|akítása, me|y a résztvevők szakmai

szemé|yiségének karba ntaľtásá hoz, fej |esztéséhez járu l hozzá az alá bbi bontásba n :

az MNPIII ,Í4 Szociális programok,, ezen be|ü| a JCsGyK álta| megva|ósítandó ,Í4l3
családfejlesztési szotoáltatás', pľoiekt keretében szuperuízió biztosítása 4 fő
szociális munkás részére; 112 alkalommal' tisszesen 448 órában (1 órás

fog|a|kozás 45 percig taft).
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A ,,csa|ádfej|esztési szolgá|tatás, 6-!2 hónapos komp|ex, vá||a|ásokra a|apu|ó,

csa|ádközpontú kísér|eti mobi|itási projeK, me|ynek cé|ja a csa|ád be|ső kohéziójának

erősÍtése és a családtagok társadalmĺ kompetenciáĺnak egyénre szabott továbbfej|esztése.

A szociális munkások fe|adata: az önként je|entkező csa|ádokkal közösen írásos

megá||apodás kido|gozása, csa|ádgondozás keretében a megállapodás végrehajtasának

esetmenedzselése, va|amint a családgondozó tevékenység keretében eredményeket e|érő

családok számára megnyitható ún. motivációs csomagok te|haszná|ásának menedzselése.

(Az egyéni megá||apodások végrehajtása során a feltéte|eknek megfe|e|ő családok számára

olyan motivációs csomagok kerü|nek fe|kíná|ásra, amely a csa|ád életének több tertiletén

képes tartósan javítani annak életkörÜlményeit, é|etesé|yeit és végeredményben pozitív

fordulatot je|ent a csa|ád é|etében.) A |ezáľt csa|ádgondozás kapcsán a szocĺá|is munkások

további fe|adata az esetek utógondozása is.

Fe|ek rogzĺtit hogy jelen szeaődés szerinti szolgá|tatás te|jesÍEése esetében az ,,ąy őra,,

kifejezés 45 perces időtaftamot je|ent.

2. A teljesítés időtaftama

1. Fe|ek a je|en szeződést a te|jesíEésig kötik azza|, hogy Megbízott te|jesítésének szigorú (fix)

határideje 2013 augusztus... napjátó| kezdődően 2015. május 15. napja. Megbízott az uto|só

szám|a benyújtására 2o15. május 30. napjáig jogosult' A te|jesítés határidején be|ü| a

szuperuíziós alka|makat Megbízott Ütemezi be a Megbízó kapcso|attaftójának e|őzetes
jóváhagyása a|apján.

3. Felek jogai és köte|ezettségei:

1. Megbízott a Szo|gá|tatást az i|yen tevékenységet el|átó szemé|yektő| álta|ában e|várható
gondosságga| és kellő körü|tekintésse|, a legjobb tudása szerint, a mindenkor hatá|yos irányadó
jogi és szakmai szabá|yoknat e|őírásoknak és ĺránymutatásoknak megfe|e|ően, a Mąbíző
érdekeinek elsődlegessege a|apján kote|es e||átni. Megbízott kije|enti, hogy a Szo|gá|tatás

nyújtásához szükéges humánerőforrássa| rende|kezik, ígY a sztiksĄ;es szakéfte|em és
végzettség biztosÍtott a szerződés te|jesÍtése során'

2. Megbízott a Szolgáltatást je|en szerzffiésben fog|a|t fe|téte|eknek megfe|e|ően, Megbízó
mindenkori utasításainak megfe|e|ően köteles nyújtani.
3. A Megbízott a Megbízó utasításaitó| csak akkor térhet el, ha azt a Megbízo érdeke fe|tétlenü|

megkövete|i és annak e|őzetes értesítésére már nincsen mód; ez utóbbi esetben azonban a

Megbízót utó|ag, ha|adéktalanul éftesíteni taftozik.
4. A sza|<szerűtlen vagy cé|szerĹít|en utasítások esetén a Megbízott köte|es a Megbízót éftesÍteni
errő|. Amennyiben a Megbízó továbbra is ragaszkodik az utasításhoz, akkor a Megbízottat nem
terhe|i az utasításbó| eredő káréft va|ó fele|ősség.

6. Megbízott köte|es a Szo|gáltatás nyújtásához megfele|ő időtartamban Megbízó rende|kezésére
á||ni. A Fe|ek a Megbízott rende|kezésre á||ásának szükséges időpontjairó| e|őzetesen ko|csönösen

egyeztetnek egymássa|'
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7. Megbízott kije|enti, hogy nem fizet, i||etve számo| el a szerződés teljesítéséve|
osszefüggésben o|yan költségeket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontja szerinti

fe|téte|ehek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merü|nek fe|, és me|yek a Megbízott
adóköte|es jövede|méněk csökkentésére a|ka|masak; továbbá a szerződés te|jesítésének te|jes

időtartama a|att tu|ajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi és az

a|á bbiakba n rész|etezett ügy|etekrő| Meg bízót ha |adélGala nu | éftesíti.

8. Megbízó jogosu|t a te|jesĺtést ellenőrizni.

9. MegbÍzo köte|es a je|en megbÍzásí szerzffiés te|jesĺtéséhez szÜkséges minden rende|kezésre
á||ó irformációt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot a Megbízott rende|kezésére bocsátani.

10. Megbízott csak a je|en szeződéskötést mege|őző közbeszenési e|járásban tett aján|atában
meg;e|o|t rot. szerinti a|vállalkozót (tény|egesen teljesítésĺ segédet, de a továbbiakban:
afuál|a|kozót), szakembeĺt vonhatja be a te|jesítésbe a Kbt. szabá|yainak figyelembe vételéve|.

It. Szeződő Felek álta| okozott károk tekintetében a káftérítési fele|ősseg az a|ábbiak szerint
alakul:
. a fe|ek egymásnak okozott közvetett vagy közvetlen károk tekintetében a Po|gári

Törvénykönyvrő| sző|ő 1959. évi IV. töruény (továbbiakban: Ptk') szerint fele|nek;

t2. Ha a szerződés te|jesítése során bármikor o|yan körü|mény á|| e|ő, ame|y akadá|yozza, Vä9Y

gáto|ja a Megbízott a határidőre töfténő, vagy egyébként szeződésszeríĺ te|jesíĽésben, a

úegbízottnak ha|adékta|anu| ír.ásban éftesítenie ke|| a Megbízót a késedelem várható
ioőtatamáról és okáró|, il|. a szeződésszerű teljesítést okozó egyéb okról és annak várható

kovetkezményeirő|. Az értesítés elmu|asztásábo| eredő káréft fe|e|ősségge| taftozik.
13. Egyik fél sem követ e| szerződésszegést, ha köte|ezettségei teljesítését vis maior akadá|yozza

meg, amely a Szeződés a|áírásának időpontja után következett be.

74. reTér rögzítik, hogy Megbízott fe|e|ős az á|ta|a nyújtott szo|gáltatás minőségi

megfele6ségéért, szakszerűségéért és te|jes körűségééń. MegbÍzott $1ę|e.ettséget vá|la|

arrá, hogy á te5esítés során a |ehető |egnagyobb mértékĹÍ gondosságga| jár el. }a-egbÍzott

kije|enti,-hogy tudomása van arró|, hogy EU-s forrásbó| támogatott projelđ megva|ósításában
vész részt: 'Budapest-Józsefuáros, 

Magdo|na Negyed Program III.'' (Azonosító szám: KMOP-

5,L.L. ĺ B't2-k-20 1 2-000 1)

4. Megbízotti díj, frzetési feltételek

1. A Fe|ek megá||apodnat hogy a Megbízott az 1. pontban meghatározott Szo|gá|tatás

teljesítéséért óránként nettó [x] Ft, azaz [x] forint megbízási dff i||eti meg ('.Megbízási Dfi''). A
Mégbízási Dffat banki átutaÉś ĺtjan rcll megfizetni a Megbízott [x] bankná| vezetett [x] számú

baň<számÉ;ára a havi összegző lapok a|apján a|áírt te|jesítésigazo|ások szerinti bontások

részosszegei a|apján kiá||ított szám|a kézhezvéte|ét követő 30 napon be|Ĺi| a Kbt. 13o.s (3)

bekezdésě szerint. Fe|ek a megbízási dfiat a tény|eges te|jesÍtés a|apján havonta téte|esen

eĺszámo|ják. A Megbízási Díj tarta|mazza a feladat e||átásáva| kapcso|atos valamennyj dfiat és

kö|tsége[, ide értve kü|önösen az á|ta|a bevont a|vá||alkozók (szakéftőt közreműkodőt egyéb

te|jesÍĽési segédek) dÚát is.

2. Megbízó nevében, a két ProjeKmegva|ósító Szeruezet vezetője, egyrészrő| Váradi Gize||a,

a Józsefuáiosi Csa|ádsegítő és Gyermekjó|éti Kozpont ĺntézményvezetője, másrészrő| Becskei-

Kovács Barbara, a Józsefuárosi Közosségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője (kapcsolattartók) a

tárgyhavi te|jeśftést kovető 15 napon be|ül állítják ki, az e|őre meghatározott formátumú

teljesítésigazolásokat. A te|jesítésigazo|ások a számla elvá|aszthatat|an részei'
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3. Megbízott a kiá||Ított szám|a me|lé köte|es melléke|ni a tárgyhavi te|jesíEés dátumát,
he|yszínét, a résztvevők számát bemutató a|áíft összegző lapt, valamint az összegző |ap

mel|ék|eteként a megtartott szuperuízĺós fog|alkozások je|en|éti íveinek másolatát.
4. A te|jesítésigazo|ás, a szám|a benyújtásának rendjét a Megbízó Képviselő-testti|etének
65|20Ĺ3. (II.27.) számú határozatának 11. pontjában e|fogadott, a,,Magdo|na Negyed Program
III. projekt megvalósításában résztvevő szeruezetek egyÜttműkodési rendszere,,szabá|yozza.

5. Megbízott a kiá||ított osszegző |ap és te|jesítésigazo|ások a|apján havonta egy szám|a
benyújtására jogosu|t a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig. MegbÍzott az utolsó szám|át
2015. május 30. napjáig kote|es benyújtani. Mqbiző e|őleget nem fizet.

6. Fe|ek rögzítit hogy a je|en szerződés az Ú1 széchenyiTeru Közép-Magyarországi operatív
Program (KMOP-S.1.tĺB-72) keretében megkötött ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed
Program III." (Azonosító szám: KMOP-S.1.1ĺB-Ĺ2-k-2012-0001) Támogatási szerződés
támogatási forrásábo| va|ósu| meg, utófinanszírozássa|.

7, Késede|mes fizetés esetén a MegbÍzo köte|es a Ptk.3OUA.s-a (2)-(3) bek-ben fogla|t
késede| m i ka mat megfizetésére.

5. A szerződés megszíĺnése, megszüntetése

1' Je|en szerz&és automatikusan megszűnik a 2. pntban megjelö|t határozott időtaĺtam
e|te|téve|.

2. Tekintette| a szeęődés határozott időtaftamára, je|en szeződést kizárólag indoko|ássa|
e||átott, a másik fé|hez címzett íirásbeli nyi|atkozatta| lehet fe|mondani a másik fé| súlyos
szerződésszegése, ill. a Kbt. i|yen tartalmú rende|kezése esetén. A fe|mondás a szeĺződést
azonna|i hatá||yaI megszünteti.
3. Megbízó kiköti a szerződéstől való e|állás jogát arra az esetre, ha a Megbízott ellen a

szeződéskötést követően, fe|számo|ási, végelszámolási, hivata|bo| tor|ésĺ, i||eWe ąyéb, a
megszÜntetésre irányuló e|járás indul.

4. Je|en szeĺzffiés bárme|y okbo| töľténő megszűnésekor a Megbízott köte|es e|számo|ni a

Megbízóva|.

5. Megbízó jogosu|t és egyben kote|es a je|en szeződést felmondani - ha szükséges o|yan
határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett fe|adata e||átásáró| gondoskodni

tudjon - ha:

. a Megbízottban köaĺetetten vagy kozvet|enü| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést
szerez va|amely o|yan jogĺ személy vagy jogi szemé|yiségge| nem rendelkező
gazdasági társaság, amely nem fe|e| meg az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában
meg hatá rozott fe|téte|eknek.

. a Megbízott köałetetten vagy közvetlenü| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést szerez
va|amely olyan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
fe|tételeknek.

. Jelen pontban emlĺtett fe|mondás esetén Megbízott a szerz&és megszűnése e|őtt már
te|jesített szo| gá |tatás szerződésszerű pénzbel i e| |enéftékére jogosu |t.

6. Je|en szerződés megszűnit amennyiben a Támogatási Szeződés bárme|y okbó| megszűnik'
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6. Szeľződést biztosító mellékköte|ezettség

Ĺ. Amennyiben Megbízott neki fe|róható módon az e|őzetes egyeztetések a|apján
meghatározott teljesítési hataridők tekintetében ugyanazon csoport tekintetében kettő egymást
kovető a|ka|ommal késede|embe esit ú9y a Megbízó kötbérigényt érvényesíthet. A késďe|mi
kötbér a te|jesítési határidő eredményte|en lejárta utáni első naptó| jár, mértéke nettó 50.000.-
Ft/nap.
2. Megbízott hibás te|jesÍŁés esetén a|ka|manként a hibás teljesíEésseĺ érintett órákra eső
nettó megbízási díj lOo/o-ának megfe|elő mértékű kötbér megfizetésére köteles.
Megbízott a szerződés te|jesítésének meghiúsulása esetén a nettó megbízási díj fIo/o-ának
megfe|e|ő mértékű kötbér megfi zetésé re köteles.

3' Megbízott fele| a kotbéren fe|Ül felmerti|t, neki felróható károkéľt.
4, A kötbért a Megbízott a MegbÍzó 8 napos fizetési kötelezettséget taĺta|mazó írásbe|i
fe|szó|ÍŁása a|apján átutalássaI köte|es megfizetni. Amennyiben a Megbízott a fe|szó|ítas
kézhezvéte|ét követő 3 napon belül érdemi - dokumentumokka| tényszerűen alátámasztott -
kimentést nem tesz, akkor a kotbérigény elismeńnek minősü| Megbízott részérő| és a Kbt. 130.$
(6) bek-ben fogla|t fe|téte|ek te|jesü|ése esetén beszámítható.

7. KapcsolattaÉás

1. A je|en szeződésse| kapcso|atos kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott levé|,

fax, vagy e-mai|) torténik és az a|ábbiakban meghatározott személyek á|tal, i||etőleg e szemé|yek
részére történő kézbesítés esetén teki nthető éruényesnek.
2. Szerződő Fe|ek megállapodnak abban, hogy je|en szerződés te|jesí|ése során
kapcsolattaftásra az a|ábbi szemé|yek jogosu|tak:
MegbÍzo részérő|:

Név Váradi Gize||a, a Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjó|éti Központ
intézmén1ruezetője :

Telefon: 210-93-ZL
E-mail : varadi.gizella@icsgyk. hu

egyéb szeződéses fe|téte|ek teki ntetében :
Név: dr. Bojsza Krisztina
Telefon:
Email:

Megbízott részérő|:
Név :

Telefon :

E-mail

Megbízó részérő| a teljesítés igazo|ására jogosu|t szemé|y:
Név Váradi Gize||a, a Józsefuárosi Csa|ádsegí!ő és Gyermekjó|éti Központ intézményvezetője

Telefon: 210-93-21
E-mail : varadi.gizella@jcsqyk. hu

Szerzffiő Fe|ek vá||a|ját hogy fo|yamatosan fenntatják fenti személyek e|érhetőségét
azok he|yettesítesérő| ha|adékta|anul gondoskodnak' A kapcso|attartók szemé|yében

3.
va9y
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bekövetkezett változást szerződó Fe|ek kötelesek 3 munkanapon be|tj| a másik félnek írásban
bejelenteni.

8. Vegyes észárő rende|kezések

1. Jelen szeződésre a magyar jog irányadó. A jelen szeződésben nem szabá|yozott
kérdésekre a Ptk. és a Kbt., a 4lflLL. (I.28.) Korm. rende|et azadózás rendjérő| szóló 2003. évi
XCII törvény 36/A.$-a, va|amint a támogatási szeződés rende|kezéseĺ alkalmazandók.
z. Amennyiben je|en szerz&és bárme|y rende|kezése éruénytelen Vagy éĺvényte|enné válit
ez nem érinti a szerződés többi rende|kezésének érvényességét. Ebben az esetben a Felek az
éruényte|en rende|kezést o|yan éľvényes és vegrehajtható rende|kezésseĺ he|yettesítik, ame|ynek
gazdasági cé|ja |eginkább megfelel az éruényte|en rende|kezés cé|jának.
3. Fe|ek megál|apodnak abban, hogy amennyiben je|en szeaődés bárme|y pontja kógens
jogszabályba ütközne, vagY a közbeszezési e|járás kóte|ező érvényű dokumentumának
tafta|mávaĺ, Va9Y a Támogatási szerződésse| e||entétes lenne, akkor je|en szeződés fentieket
séftő rende|kezése he|yébe - minden további jogcse|ekmény, így különösen a szerződés
módosÍiása né|kül - a megséftett kote|ező érvényíi jogszabá|yi rendelkezés vagy közbeszerzési
dokumentumi, ill. Támogatási szerződési rende|kezés kerü|. Fentieket ke|| megfe|elően
alka|mazni, ha va|ame|y kogens jogszabá|y akként rende|kezik, hogy va|ame|y rende|kezése a
szerződés része és aď, szovqszerűen a szerződés nem tafta|mazza (az adott rende|kezés a
szerződés részét képezi).
4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerz&és te|jesí|ésének te|jes időtartama a|att
tu|ajdonosi szerkezetét Megbízott a Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.5 (5)

bekezdés szerinti ügyletekrőĺ az aján|atkérĺít haladékta|anu| éĺtesíti.
5. Je|en szeződés megkötésére ír.ásban kerÜ| sor és kizárő|ag írásban, mindkét fé| á|ta|ĺ

a|áírássaI modosítható a Kbt. rende|kezéseinek megfe|e|ően.
6. A je|en szerz&és e|váĺaszthatat|an részét képezi a szerződéskotést mege|őző
kozbeszezési e|járás valamennyi dokumentuma fizikai csato|ás hiányában is.

8. Fe|ek a je|en szezó1dést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, jóváhagyólag ílták
a|á.
Je|en szezffiés az a|áírásáva| Iép hatályba.

Kelt.

Józsefuárosi onkormányzat
képviseIetében

Dr. Kocsis Máté
poIgármester
Megbízó

Fedezet: :

Pénzügyi|eg e||enjegyzem :

Megbízott

, dátum:

Páris Gyu|áné
pénzügyi tigyosztá |yvezető
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Jogi szempontbó| e||enjegyzem:
Rimán Edina
jegyző nevében és megbÍzasábó|

Dr. Mészár Erika
a|jegyző

MeIlék|et
aján|attéte|i fe|hívás és dokumentáció,
támogatási szerződés
nyeftes ajá n lattevő aján |ata
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M EGBÍáSI szERzóDÉs reRvezrr
5. rész

Józsefvárosi önkormányzat (székhe|y: 1082 Budapest Baross u. 63-67., adószám:
L57357L5-f-42, törzsszám: 7357t5, bankszám|aszám: 14100000-10213949-60000009 statisztikai
szám: L57357L5-84t7-32l-ol, képvise|i: Dr. Kocsis Máté po|gármester) ( továbbiakban:
Megbízó),

Előzmények

Józsefuárosi onkormányzata 2013. január 30-án Támogatási szerződést kotött a Nemzeti
Fej|esztési Ügynökseget képviselő Pro Regio Kozép-Magyarországi Regioná|is Fej|esztési és
Szolgáltató Nonprofit Közhasznrj Kor|áto|t Fe|e|ősségĹĺ Társaságga| (a továbbiakban: Pro Regio
Nkft.) a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III.' (továbbiakban MNPIII)
(Azonosíto szám : KMOP-S. 1. 1 ĺ B-L2-k-20L2-0001) megva|ósítása érdekében.

Megbíző az MNPIII Társada|mi és Gazdasági alprogramjainak megva|ósítása során fe|merÜ|ő
szupervíziős igények kie|égítese érdekében a Kbt. 121.s (1) bekezdés b) pontja szerintĺ nyí|t
közbeszezési e|járást folytatott |e, meĺyben a |ega|acsonyabb osszegű e||enszo|gáltatást
tafta|mazó éĺvényes ajánlatot a Megbízott tette. Megbíző részaján|attéte|i |ehetőséget biztosított.
Erre tekintettel fe|ek Aa,5. rész tekĺntetében az a|ábbi szeződést kötik:

6. A szerződés tárgya

L. Megbízó megbízza Megbízottat a je|en szeződéskötést mege|őző kozbeszezési e|járást
megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott szuperuíziós szo|gá|tatasok e||átásáva|.

Megbízott a megbízást e|fogadja. Fe|ek rögzítik, hogy Megbízottat a szupeĺvíziók tény|eges
megtaftására/rende|kezésre á||ásra, továbbá a Támogatási szerződés szerinti iratok
e|készítésének vonatkozásában eredményfe|elősség terhelĺ. Nem terjed ki a cé|csopott
vonatkozásában az eredményfe|e|ősség _ a mqbízási szerződési je|leg okán - az e|érnĺ kívánt
eredményre.

A Szo|gáltatás az a|ábbi fe|adatokat fog|a|ja magában:

A Józsefuárosi Családseqítő és Gyermekjó|éti Központnál (a továbbĺakban: JCsGvK) és a
Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.-né| (továbbĺakban: JKH NKft.) foq|a|koztatott' a

Magdo|na Negyed Program III (a továbbiakban: MNPIII) mqva|ósításában résztvevő

szocĺá|is munkások részére szuperuízió biztosítása. A szupervízió során mind a csopoftos,

mind az egyéni formában, szakmai szemé|yisé9-fej|esztő módszer alka|mazása és az ti|ések

kommunikációs és technĺkai kereteinek kia|akítása, me|y a résztvevők szakmai

sze mé|yiségének ka rba nta ľtásá hoz, fej |esztéséh ez járu| hozzá a z a |á bbi bontá sba n :

az MNPIII,,f5 Kozösségfej|esztés,,ezen be|ü| a JCsGyK á|ta| megvalósĺtandó ,;rsĺL A Fiumei

út és Dobozi utca közotti terü|etek FiDo megújításához kapcso|ódó szociá|is program',

projekt keretében szuperuízió biztosítása 4 fő szociá|is munkás számára 18
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a|ka|omma|' összesen 72 órában (1 órás fog|a|kozás 45 percig taľt).

A Fiumei út és Dobozi utca közötti, az MNPIII pá|yázat megva|ósí|ása keretében megújított

zo|dterü|eten és az ott kia|akított közosségi épü|etben spoft' információs és

kozosségszeruező szolgá|tatások kia|akítása. A projeKe|em cé|ja, hogy a közösségi

épÜ|etben és a megújított sportparkban kia|akított ta|á|kozási, közosségszeľvezési ponton

ifjúsági szociá|is munka szo|gá|tatást nyújtson a környékbe|i kamaszoknak, fiata|oknak. A
poeK fő tevékenysége a kerĹiletben csak szíĺkosen rende|kezésre á|ló, e|sősorban

kamaszkorú fiata|ok á|ta| ĺgénybe vehető, spoĺto|ásra, a szabadĺdő e|tö|tésére a|kalmas

közösségi terek ifiúsági szociá|is programjának kia|akítása. A zö|dterrj|et rehabi|itaciót

kiegészíti a kozösségfej|esztő (szociá|is) munka, ame|ynek cé|ja, hogy az egyes

cé|csoportokat, - a he|yi fiatalokat, a kornyéken é|ő |akosságot és eset|egesen a Dobozi

utcai férÍi átmeneti szá||ó haj|éKalanjait is - megszó|ítsa és bevonja őket a terÜ|et tervezett

rendezésébe és a kia|akított rend miné| hosszabb távú fenntartásába. Fontos, hqy az

e|készü|ő térhez és épü|ethez, mint saját maguk á|ta| teremtett közfe|ü|ethez

viszonyuljanat hogy a megúju|ó kornyéket sajátjuknak érezzék. Ezá|ta| vá|hat hosszri

távon is fenntarthatóvá a funkció és a rend.

A szociális munkások fe|adata:

A kozösségi épti|etben 4 képzett és je|entős tapasztalatta| rende|kező ifjúsági szociális

munkás, va|amint önkéntes segítőik do|goznak. A közösségi épü|et a hét hat napján

dé|után taft nyiwa, a teruek szerint dé|után L6-22 őra között, hétfő kivéte|éve|. A
nyitvatartási idő a|att az ifiűsági szociális munkások bér|etes rendszerben spoftszereket
(|abda, Ütőt gördeszka, görkorcsolya, rol|er, gokań' stb.) és játékok (sakt társasjátékok,

kártya, dekopázs eszközök, stb.) kö|csönöznek a fiata|oknat ame|yeket az épü|etben és a
sportpályákon lehet haszná|nĺ. A szociá|is munkások az eszkozbiztosítás mel|ett

beszé|getéseket rendeznek, információt nyújtanak és konfliKust keze|nek a fiata|ok

számára. Szintén kia|akításra kerülnek cseré|hető tartalmú információs táb|át me|yeken

kĹi|önfé|e tájékoztatasot informá|ások va|ósu|nak meg (egészséges életmód, sze|ektív

hu||adékgyűjtés).

Fe|ek rogzíti|ĺ hogy jelen szeződés szerinti szo|gá|tatás te|jesítése esetében az ,,qy őra,,

kifejezés 45 perces időtańamot jelent.

7. A te|jesítés időtaftama

1. Fe|ek a jelen szeződést a te|jesÍtésig kötik azza|, hogy Megbízott te|jesítésének szigorú (fix)

határideje 2014. június 01. napjátó| kezdfuően 2015. május 15. napja. Megbízott az uto|só

számla benyújtására 2015. május 30. napjáig jogosu|t. A te|jesítés határidején be|ü| a
szuperuíziós alka|makat Megbízott ütemezi be a Megbízó kapcso|attaľtójának e|őzetes
jóváhagyása a|apján.

8. Felek jogai és kiĺtelezettségei:
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1. Megbízott a Szo|gá|tatást az i|yen tevékenységet el|átó személyektő| álta|ában e|várható
gondosságga| és ke|lő kortiltekintésse|, a |egjobb tudása szerint, a mindenkor hatá|yos irányadó
jogi és szakmai szabályoknat e|őírásoknak és iránymutatásoknak megfe|e|ően, a Megbízó
éráekeinek e|sőd|egessége alapján köteles e||átni. MegbÍzott kije|enti, hogy a Szo|gáltatás
nyújtasához szÜkséges humánerőforrással rende|kezit így a szüksĄ;es szakéľte|em és
végzettség biztosított a szeęődés teljesítése során.

z, Megbízoę a Szo|gá|tatást je|en szerződésben fog|alt fe|téte|eknek megfe|e|ően, Megbízó
mindenkori utasÍtásai na k megfelelően köteles nyújtani.
3. A Megbízott a Megbízo utasításaitól csak akkor térhet el, ha azt a Megbízó érdeke fe|tét|enĹi|

megkövete|i és annak e|őzetes értesítésére már nincsen mod; ez utóbbi esetben azonban a

Megbízót utó|ag, ha ladélGala n u | éftesíĽeni ta rtozik.
4, A szakszerűi|en vagy cé|szerűt|en utasítások esetén a Megbízott köte|es a Megbízót éftesÍteni
errő|. Amennyiben a MegbÍzo továbbra is ragaszkodik az utasításhoz, akkor a Megbízottat nem

terhe|i az utasĺtásbó| eredő káréĺt való fe|e|ősség.

6. Megbízott köte|es a Szo|gá|tatás nyrijtásához megfe|e|ő időtaftamban Megbízó rende|kezésére
á||ni. A Fe|ek a Megbízott rende|kezésre á||ásának szükséges időpontjairól e|őzetesen ko|csönösen
egyeztetnek egymássa|.

7, MegbÍzott kije|enti, hogy nem fizet, i|letve számol e| a szerződés te|jesítésével
osszefüggésben o|yan költségeket, me|yek a Kbt. 56. 9 (1) bekezdés k) pontja szerinti
fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében mertilnek fe|, és melyek a Megbízott
adóköte|es jövede|mének csökkentésére a|ka|masak; továbbá a szerződés te|jesítésének te|jes

időtaĺtama a|att tu|ajdonosi szerkezetét a Megbĺ.zo számára megismerhetővé teszi és az
a|ábbiakban rész|etezett ügy|etekrő| MegbÍzót haladéKa|anu| éftesíti.

8. MegbÍzo jogosu|t a te|jesÍtést e||enőrizni.

9. Megbízó köteles a je|en megbŕzási szerz&és te|jesíteséhez szĹikséges minden rende|kezésre
álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot a Megbízott rende|kezésére bocsátani.

10. Megbízott csak a je|en szeződéskotést mqe|őző közbeszerzési e|járásban tett aján|atában
megjelö|t Kbt. szerinti a|vá||alkozót (tény|egesen teljesítési segédet, de a továbbiakban:
aMáĺ|alkozót), szakembeft vonhatja be a te|jesÍtésbe a Kbt. szabá|yainak figye|embe vételéve|.

LL. Szerzffiő Fe|ek á|ta| okozott károk tekintetében a káftérítési fe|e|ősség az a|ábbiak szerint
alakul:
. a fe|ek egymásnak okozott köaletett vagy kozvet|en károk tekintetében a Po|gári

Toruénykonyvrő| sző|ő 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerint fe|e|nek;

L2, Ha a szerzffiés te|jesítése során bármikor o|yan korü|mény á|| e|ő, ame|y akadá|yozza, vagY
gáto|ja a Megbízott a határidőre töfténő, vagy egyébként szeződésszerĹí te|jesítésben, a
Megbízottnak ha|adéktalanuĺ írásban éńesítenie ke|l a MegbÍzot a késede|em várható
időtaftamáról és okáró|, i||. a szerződésszerű te|jesítést okozó egyéb okró| és annak várható
következményeirő|. Az éľtesítés e|mu|asztásábo| eredő káréÉ fe|e|ősségge| taÉozik.

13. Egyik fé| sem követ e| szerződésszegést, ha kote|ezettségei te|jesítését vis maior akadá|yozza

meg, ame|y a Szeződés a|áírásának időpontja után kovetkezett be.
14. Feiek rögzitik, hogy Megbízott fe|e|ős az álta|a nyújtott szo|gáltatás minőségi

megfe|e|őségééft, szakszerűségééľt és te|jes körűségéért. Megbízott kötelezettséget vá||a|

arrá, hogy a te|jesítés során a lehető |egnagyobb méńékű gondosságga| jár e|. Megbízott
kije|enti, hogy tudomása van arró|, hogy EU-s forrásbó| támogatott projekt megva|ósíitásában
vesz részt: 'Budapest-Józsefuáros, 

Magdo|na Negyed Program III.,, (Azonosíto szám: KMOP-
s.r.7. I B-ta-k-20 1 2-0001 )
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9. Megbízotti díj' fizetési feltételek

1. A Fe|ek megáĺlapodnat hogy a MegbÍzott az 1. pontban meghatározott Szolgá|tatás
te|jesíteséért óránként nettó [x] Ft, azaz [*] forint megbízási díj il|eti meg (''Megbízási Díj,,). A
Megbízási Dffat banki átuta|ás útján kel| megfizetni a Megbízott [x] bankná| vezetett [x] számú

bankszámlájára a havi osszegző |apok a|apján aláílt teljesítésigazolások szerinti bontások
részosszęei a|apján kiá||ított számla kézhezvéte|ét követő 30 napon be|ü| a Kbt. 130.s (3)

bekezdése szerint. Felek a megbÍzási dfiat a tény|eges te|jesítés a|apján havonta téte|esen

elszámolják. A Megbízási Dff tafta|mazza a fe|adat e||átásával kapcso|atos va|amennyi dffat és
kö|tséget, ide éltve kü|önösen az á|ta|a bevont a|vá||a|kozók (szakéŕők, közreműködők, egyéb
te|jesítési segédek) dfiát is.

2. Megbízó nevében, a két Projektmegvalósĺtó Szeruezet vezetője, qyrészrő| Váradi Gizella,
a Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, másrészrő| Becskei-
Kovács Barbara, a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője (kapcsolattaftók) a

tárgyhavi te|jesítést követő 15 napon belül á||ítják ki, az előre meghatározott formátumú
te|jesítésigazolásokat' A te|jesítésigazo|ások a számla e|vá|aszthatat|an részeĺ.

3. Megbízott a kiá||Ított szám|a me||é kote|es me||éke|ni a tárgyhavi te|jesítés dátumát,
he|yszínét a résztvevők számát bemutató a|áílt osszegző |apot, va|amint az összegző |ap

mel|ék|eteként a megtaftott szuperuíziós fog|aIkozások jelen|éti Íveinek máso|atát.

4. A teljesíĽésigazo|ás, a szám|a benyújtásának rendjét a Megbízó Képvĺse|ő-testÜ|etének
65ĺf0Ĺ3. (II.27.) számú határozatának 11. pontjában e|fogadott, a ,,Magdo|na Negyed Program
III. projekt megva|ósításában résztvevő szeruezetek együttműkodési rendszere,,szabá|yozza.

10. Megbízott a kiá||ított osszegző |ap és te|jesítésigazo|ások a|apján havonta egy szám|a

benyújtasára jogosu|t a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig. MegbÍzott az uto|só szám|át
2015. május 30. napjáĺg koteles benyújtani. Megbízó e|ő|eget nem fizet.

11. Felek rögzítit hogy a je|en szerződés az Ú1 széchenyiTeru Kozép-Magyarországi operatív
Program (KMoP-5.1.tĺB-12) keretében megkötött ,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed
Program III.' (Azonosíto szám: KMOP-S.1.1ĺB-t2-k-20Ĺ2-0001) Támogatási szeződés
tá mogatási forrásábo| va |ósu I meg, utófi na nszírozássa |.

If. Késede|mes fizetés esetén a MegbÍzo köte|es a Ptk. 301/A.9-a (2)-(3) bek-ben foglalt
késede| mi kamat megfi zetésére.

5. A szeződés megszíinése, megszüntetése

1. Jelen szerzffiés automatikusan megszíÍnik a 2. pontban megje|ö|t határozott időtańam
eIteItével.

2. Tekintette| a szeződés határozott időtartamára, je|en szerződést kizárólag indoko|ássa|

e||átott, a másik fé|hez címzett ír.ásbe|i nyĺ|atkozatta| |ehet fe|mondani a másik fé| sú|yos

szerződésszegése, i||. a Kbt. i|yen tafta|mú rende|kezése esetén. A fe|mondás a szerződést
azonna|i hatá||yaI megszÜnteti.
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3. MegbÍzo kikoti a szerződéstől való e|á||ás jogát arra az esetre, ha a MegbÍzott ellen a
szeződéskötést követően, felszámo|ási, vége|számo|ási, hivatalbol tör|ési, il|etve egyéb, a
megszüntetésre irányuló e|járás indu|.

4. Jelen szerzffiés bárme|y okbo| töfténő megszĹínésekor a Megbízott kote|es e|számo|ni a
Megbízóva|.

5. Megbízó jogosu|t és egyben köte|es a jelen szerzffiést fe|mondani - ha szük{;es o|yan
határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintett fe|adata el|átásáról gondoskodni

tudjon - ha:

. a Megbízottban koaĺetetten vagy közvet|enü| 25o/o-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést
szerez va|ame|y o|yan jogi személy vagy jogi személyiségge| nem rende|kező
gazdasági társaság, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k) pontjában
meg határozott feltéte|eknek.

. a Megbízott köaĺetetten Vagy közvetlenü| fíolo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést szerez
va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel nem rende|kező gazdasági
társaságban, amely nem fe|el meg az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltéteIeknek.

. Jelen pontban említett felmondás esetén Megbízott a szerzffiés megszűnése e|őtt már
te|jesített szo| gá |tatá s szerződésszerű pénzbe| i e| lenértékére jogos u |t.

6. Jelen szerződés megszűnit amennyiben a Támogatási Szerződés bárme|y okbó| megszíínik.

6. Szerződést biztosító mellékköte|ezettség

1. Amennyiben Megbízott neki felróható módon az e|őzetes egyeztetések a|apján

meghatározott te|jesítési határidők tekintetében ugyanazon csopoft tekintetében kettő egymást
követő a|kalomma| késede|embe esit űgy a Megbíző kötbérigényt éruényesíthet. A késede|mi

kötbér a te|jesÍiési határidő eredményte|en lejáfta utáni e|ső naptó| jár, mértéke nettó 50.000.-
Ftlnap.
2. Megbízott hibás teljesíĽés esetén aĺka|manként a hibás te|jesítésse| érintett órákra eső
nettó megbizási díj l0o/o-ának megfeĺe|ő méĺtékű kötbér męfizetésére köte|es.
Megbízott a szerzffiés te|jesítésének meghiúsu|ása esetén a nettó megbízási díj A|o/o-ának
megfe|elő méńékű kotbér megfizetésére köteles.

3. Megbízott fe|e| a kotbéren felü| fe|merült, neki fe|róható károkéft'
4. A kötbért a Megbízott a Megbízó 8 napos fizetési kote|ezettséget tańa|mazó ír.ásbelĺ

fe|szó|ítása a|apján átuta|ássaĺ köte|es megfizetni. Amennyiben a Megbízott a fe|szó|ítas
kézhezvételét követő 3 napon be|ü| érdemĺ - dokumentumokka| tényszerűen a|átámasztott -
kimentést nem tesz, akkor a kötbérigény e|ismeftnek minősti| Megbízott részérő| és a Kbt. 130.5
(6) bek-ben fog|a|t fe|téte|ek te|jesülése esetén beszámítható.

7. Kapcso|attaftás

1. A je|en szeződésse| kapcso|atos kommunikáció kizáró|ag írásos formában (aján|ott levé|,

fax, vagy e-mai|) torténĺk és az alábbiakban meghatározott személyek á|ta|, i||ető|eg e személyek
részére történő kézbesítés esetén teki nthető éruényesnek.

2.. Szerz&ő Fe|ek megá||apodnak abban, hogy je|en szerzffiés te|jesítése során
kapcsolattartásra az a|ábbi szemé|yek jogosu|tak:
Megbízó részérő|:
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3.
Név

Név Váradi Gize|la, a Józsefuárosi
intézményvezetője :

Telefon: 210-93-21
E-mai| : varadi.gize|laĺÔjcsgyk. hu

egyéb szeződéses fe|téte|ek tekintetében :
Név: dr. Bojsza Krisztina
Telefon:
Email:

Csa|ádsegÍtő és Gyermekjóléti Kozpont

Megbízott részérő|:
Név :

Telefon I

E-mail :

Meg bízó részérő| a te|jesítés igazo|ására jogosu |t személy :
Váradi Gizel|a, a Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjó|éti Központ intézményvezetője
Telefon: 210-93-21
E-mail : varadi.gizella@jcsgyk. hu

4. Szerződő Fe|ek vá||alják, hogy fo|yamatosan fenntartják fenti szemé|yek e|érhetőségét
Vagy azok helyettesíEéséről haIadékta|anuI gondoskodnak. A kapcsolat[aftók szemé|yében
bekövetkezett változást szerződő Fe|ek kötelesek 3 munkanapon be|ü| a másik fé|nek ír.ásban

bejelenteni.

8. Vegyes észárő rende|kezések

1. Je|en szeződésre a magyar jog irányadó. A jelen szeződésben nem szabá|yozott
kérdésekre a Ptk. és a Kbt., a 4ĺfOL7, (I.28.) Korm. rende|et, azadózás rendjérő| szó|ó 2003. évi

XCII torvény 36/A.$-a, valamint a támogatási szeződés rende|kezései a|ka|mazandók.

2. Amennyiben je|en szerz&és bárme|y rende|kezése éruényte|en Vagy éruénytelenné vá|it
ez nem érinti a szerződés többi rende|kezésének éľvényességét. Ebben az esetben a Fe|ek az
éľvényte|en rendelkezést o|yan éruényes és vegrehajtható rendelkezéssel he|yettesítit ame|ynek
gazdasági cé|ja |eginkább megfe|e| az éruénytelen rendelkezés cé|jának.

3. Felek megá||apodnak abban, hogy amennyiben je|en szeződés bárme|y pontja kógens
jogszabáĺyba ütközne, vd9Y a közbeszezési eljárás köte|ező érvényű dokumentumának
tafta|máva|, vä9Y a Támogatási szerződésse| ellentétes |enne, akkor je|en szeződés fentieket
séftő rende|kezése helyébe _ minden további jogcselekmény, így krilönosen a szerződés
módosítása né|kü| - a megséftett kote|ező érvényíj jogszabá|yi rende|kezés vagy kozbeszeaési
dokumentumi, i||. Támogatási szeződési rendelkezés kertj|. Fentieket kelI megfele|ően

a|kalmazni, ha va|ame|y kogens jogszabá|y akként rende|kezik, hogy valame|y rendelkezése a
szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem taftalmazza (az adott rende|kezés a
szerződés részét képezi).

4. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének te|jes időtaftama alatt
tu|ajdonosi szerkezetét Megbízott a Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.5 (5)

bekezdés szerinti ügy|etekrő| az aján|atkérőt ha|adélGa|anu| éftesíti.
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5. Je|en szeződés megkotésére írásban kerü| sor és kizáró|ag írásban, mindkét fé| á|tali

a|áírássa| modosítható a Kbt' rendelkezéseinek megfelelően.

6. A je|en szerződés elvá|aszthatatlan részét képezi a szerzffiéskotést mege|őző
közbeszezési eljárás va|amennyĺ dokumentuma fizikai csato|ás hiányában is.

7. Fe|ek a je|en szeződést mint akaratukka| mindenben megqyezőt, jóváhagyó|ag íĺták
alá.

8. Je|en szeződés az a|áírásava| |ép hatá|yba.

Kelt.

Józsefuárosi onkormányzat
képviseIetében

Dr' Kocsis Máté
poIgármester
Megbízó

Fedezet: :

Pénzügyi|eg e||enjegyzem :

Megbízott

, dátum:

Páris Gyu|áné
pénzügyi ügyosztá |yvezető

Jogi szempontbó| e||enjegyzem:
Rimán Edina
jegyző nevében és megbĺ.ásábó|

Dr. Mészár Erika
a|jegyző

Mel|ék|et
ajánlattéte|i fe|hiivas és dokumentáció,
támogatási szerzffiés
nyeftes ajá n |attevő aján |ata
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oIdaIszám

1. Tarta|omjegyzék (1. sz. me|lék|et)

f. Fe|o|vasó |ap (f.Lĺ2.2. sz. mel|ék|et)

3. Aján|ati nyi|atkozat, különosen Kbt. 60. $ (3) és (5) bekezdésre vonatkozóan
(3ĺA. sz, me||ék|et)

4. Kapacitást rendelkezésre bocsátő szervezet nyĺlatkozata rende|kezésre á||ásró|
(3lB. sz. me|lék|et)

5. Aján|attevői nyilatkozat alka|masság igazo|ására igénybe vett más szeľvezet
vonatkozásában (3/C. sz. melléklet)

I. FEJEZET: xránó oKoKKAL KAPCSoLATBAN ELŐÍRT NYILATKozATotÝ
IGAzońsoK

Nyilatkozat a kizárő okok fenn nem ál|ására vonatkozóan aján|attevő,
a|vá||a|kozó és az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő más szeruezet
vonatkozásában (6. sz. me||ék|et)

A Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekĺntetében az aján|attevő
nyi|atkozata arró|, hogy olyan társaságnak minősü|-e, melyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén vagy ame|yet szabá|yozott tőzsdén jegyeznek; ha az
aján|attevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szó|ó

töruény 3. s r) pontja szerint definiá|t va|amennyi tényleges tu|ajdonos
nevének és á||andó lakóhe|yének bemutatását taftaImazó nyi|atkozatot
szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásró| szó|ó töruény 3. s r)

pontja szerinti tény|eges tu|ajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó
nyilatkozata (4. sz, mel|ék|et)

II. FEJEZET: GAzDAsÁGr És pÉľzÜovr ALKALMAssÁecłI.
KAPcso IáTBAN E LőÍ RT NYI LATKozATolÝ IGAzotAsoK
P/ 1. nyi |atkozat közbe szerzés tá rgya szeri nti á rbevéte| rő|

Iil. FEJEZET: uÚszeru, ILLEWE SZAKMAI ALKALMAssÁecnl
KAPcso LATBAN E LőÍ RT NYI LATKozATo l(' IGAzo LAso K

M/1. A 310!afl. (XII.23.) Korm. rende|et 16. s (5) bekezdése szerinti nyi|atkozat
Vagy igazolás az aján|attételi fe|hĺvas megkü|désének időpontjától visszafe|é
számított három évben (megküldési- időpont évlhó/naptó| számított mege|őző 3. év
évlhőlnapjáig terjedő időszakot vizsgá|va) te|jesített |egje|entősebb szo|gá|tatásairó|.

A 3Io|2oI7. (XII.23.) Korm. rendelet 16. 9 (5) bekezdése szerinti
referencĺa nyi|atkozatnalíigazo|ásna k |ega lá bb a kovetkezőket ke| | ta rta l maznia :

. a szo|gá|tatás tárgyát, tartalmának rövid ismeftetését oly módon, hogy az
a|ka|massági minimumkövete|ményeknek töľténő megfe|e|és egyéftelmíÍen
megá | |apítható legyen,

. a teljesítes idejét (évlhó/nap) és he|yét;

. a szerződést kotő másik fé| megje|ö|ését;

. az e||enszo|qá|tatás nettó osszegét

1. sámú melléklet

TARTALoM. És xgr. 49. 5 (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK
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o nyi|atkozat arrő|, hogy a teljesÍ|és az e|őírásoknak és a szeződésnek
megfele|ően töľtént-e?

(5. sz. mel|ék|et)
tąl2. azoknak a szakembereknek a megnevezéséve|, képzettségtjt szakmai

tapaszta|atuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a te|jesítésbe; va|amint csato|ja a

szakemberek minden oldalon saját kezűleg aláírt önéletĘzát és rende|kezésre ál|ási

nyi|atkozatát, valamint a felsőfokú végzettséget, szuperuízori képesítést igazo|ó

dokumentumokat egyszerű máso|atban

Iv. FEIEZEÍz M nrÁľuľrÉĺeu FELHÍVÁSBAN rlőÍnľ EGYÉB
NYI LATKozATo Ę IGAzo LÁsoK

1. Vá|tozásbejegyzési (e|eKronikus) kérelem és az annak érkezesérő| a
cégbíróság álta| megkĹi|dött igazo|ás (adott eseten)

f. A|áírási címpé|dány/a|áír.ási minta

3. A cégkivonatban nem szerep|ő kötelezettségvá||a|ók esetében a cégjegyzésre
jogosu|t szemé|ytő| származó, aján|at aláír.ására vonatkozó (a

meghataImazott aláírását is taľtaImazó) ír.ásos meghata|mazás te|jes

bizonyító eĘű magánokiratba fogla|va (6. sz. me||ék|et)

4. Konzorciumi megál|apodás (közös aján|attéte| esetén)

5. Kbt. 54.5 szerinti nyilatkozat

6. Aján|attevőknek nyi|atkoznia ke|| arró|, hogy a megbízási szeĺződés
teruezetéhez csatolt, teruezett időbel i ütemezést e|fogadja

v. FEJEZET: Üzlru TITKoT TARTAIMAZó rnłľor (ADoTT ESETBEN) öná||ó

mellék|etben

W. FEJEZET: 
^z 

łrÁľnľĺevó Álrnl BEcsAToLNI rÍvÁľľ
DOKU M ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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2.I. számű mellék|et

FELOLVASOLAP

(öná|ló ajánlattétel esetén)

1. Aján|attevő
Név:..........

Székhe|ye:

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

E-mail:

2. Ajánlattétel tárgya: Szuperuízió szociális munkások számára

3. Ajánlat:l

Nettó megbízási őradíj: ......'........Ft

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő aláírása)

l Csak azon táb|źnatokkitöltése sziikséges, melyekre ajánlattevő ajánlatot nyujt be, a többi tźtb|ázat źlthtlzását

vagy töľlését kérjtik.
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2.2. számű mellék|et

FELoLvAsóLAp

(közös ajánlattétel esetén)

t. Ajánlattevői konzorcium

Név:..........

Székhe|ye:

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

E-mail:

Tagok adatai (név, székhe|y): ..,.......

2. Ajánlattétel tárgya: SzuperuÍzĺó szociális munkások számára

3. Ajántat:2

Nettó megbízási őradíj: '.''...'.......Ft

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áí.ása)

2 csak azontáb|ézatok kitöltése sziikséges, melyekre ajĺínlattevő ajánlatot nyújt be, a többi tźlblźnatćúhtlzását

vagy törlését kéťük.
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3IA. sz. mel!ék|et
A]ÁNLATI NYILATKoZAT

A|u|írott .'..., mint a .....'........ ... (aján|attevő megnevezése)
(aján|attevő székhe|ye), (Aján|attevőt nyi|vántaľtó

cégbíróság neve), (Aján|attevő cégjegyzékszáma) nevében
koĺebzettségvá||a|ásra jogosu|t (tisztseg megje|ölése), a Józsefuárosi Önkormányzat,
mint łjánlatrérő áltai 'szupervíziő szociá|is munkások számára,, tárgyban megindÍtott
kilzbeszerzési eljá rá ssa | összef ü ggésben.

1. Nyĺ|atkozom a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszenés t9rgyának
a|ábbiakban meqhatározott řéizeivel összefüggésben afuállaíro' o(ĺ.)t *.'"l. igén

2. Nyi|atkozom a Kbt. 40 $ (1) bekezdés b) pontja a|apján, hogy a szerződés te|jesítéséhez a
kozbeszerzés értékének lÓdlo-át meoha|adó mértékben az a|ábbi a|válla|kozó(ka)t kÍvánom

venni, az alábbi száza|ékos

Nyilatkozom Kbr. 55. s (5) bekezdése alapján, hogy az a|ábbi kapacitást nyújtó
vennis:

4. A Kbt. 60. 5 (3) és (5) bekezdései a|apján nyi|atkozom, hogy aján|atunk az e|őzőekben
meghatározott - á|ta|unk te|jes körűen megismeft - dokumentumokon a|apszik.

A szeęődésteruezetben rĘzített, a tárgyi feladat e||átásához szükéges kote|ezettségeinket
maradékta|anul teljesítjük a Felo|vasó|apon rogzített ár a|ka|mazásával. Nyi|atkozunk, hogy

aján|atunkat az ajánlati kotöttség beá||tát követően az e|járást megindíĽo fe|hívasban megje|olt

időpontig fenntaftjuk.

3 Amennyiben nem kíván igénybe venni, ú9y írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni',
a Amennyĺben nem kíván igénybe venni, ú9y írja be, hogy,,Nem kÍván ĺgénybe venni,,
5 

Amennyiben nem kÍván igénybe venni, úgy í6a be, hogy,,Nem kíván igénybe venni',
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Nyi|atkozom, hogy nyeftességünk esetén a je|en dokumentáció me|lék|etét képező
szeződésteruezet megkötését vá||a|juk és azt a szerződésben fog|a|t a fe|téte|ekke| teljesítjtik.

Nyi|atkozom továbbá, hogy válla|kozásunk a kis- és középvá||a|kozásokő), fej|cídésük
támogatásáró| sző|ő töruény szerint ....-vállalkozásnako minősü| l
vá||a|kozásunk nem taftozik a kis- és középvál|a|kozásokró|, fej|ődésük támogatásáró| szó|ó
töruény hatálya a|á7.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírrása)

6 mikro-, kis- vagy középvá||a|kozás a 2004. évi )ocfiV. törvény meghatározásai szerint - a megfe|e|ő vá|aszt a jogszabály
rende|kezéseinek t,anuImányozását követően kérjÜk megadni'
7 A nem a|ka|mazandó szövegrészt kérjÜk törtl|ni.
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3lB sz. melléklet
NYILATKOZAT

az erőÍorrások rendel kezésre á| !ásáról

A|u|írott ......., me|yet képviseĺ:
szeĺvezet a közbeszerzésekrő| sző|ő 20LL. évi CVIII. töĺvény (Kbt.) 55. $-ának (5) bekezdése alapján
kije|entem, hogy a Józsefuárosĺ onkormányzat mint Aján|atkérő álta| ,$zupervíziő szociális
munkások számára,, tárgyban megindított közbeszerzésĺ e|járásban a szerződés te|jesítéséhez
szükséges a|ábbi erőforrások az ajánlattevő rende|kezésére fognak ál|ni a szerződés teljesítésének
időtartama a|att:

{Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzĺjgyi és gazdasági ĺIletve a mĹjszaki és szakmai
aĺkalmasság tekĺntetében az ajánlattéteĺi felhíuás szerint.}

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghata Imazott képvise|ő a|áírása)
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3ICsz. melléklet
NYILATKOZAT

a Kbt. 55. s (6) bekezdés szerint

A|u|írott mint a '............. .. (a1ánĺattevő megnevezése)
(a1ántattevő székhetye), (Ajánlattevőt nyilvántartő cégbíróság

neve), (Ajántattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvá||alásra jogosu|t

(tisztség megjeĺotése), a Józsefuárosĺ onkormányzat, mint Aján|atkérő á|ta| ,,Szupervíziő
szociá|is munkások számára,,tárgyban megĺndÍtott kozbeszerzési e|járássa| összefüggésben.
A Kbt. 55. $ (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyi|atkozom, hogy az a|ka|masság ĺgazo|ásakor
bemutatott, más szeruezet á|ta| rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés te|jesítés során
ténylegesen igénybe fogom venni. Ennek mód1a8:

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése (név,
székhely)

Igénybevéte| módja

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének b) pontja alapján nyi|atkozatom, hogy azon szeruezetet, amelynek
adatait a' alkaimasság igazo|ásárloż ĺelnalzná|om, az a|ábbi módon vonom be a te|jesítés soráng:

Kapacitást nyújtó szervezet megnevezése (név,
székhely)

A mód, ahogy a szerződés te|jesítése során a
szeruezet szakmai tapaszta|ata bevonásra kerĹi|

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének c) pontjában fog|a|t a|kalmasság igazo|ására benyújtom a(z).'....'..........
(aĺka|masság ĺgazotásiíban részt vevő szeruezet megnevezése) nyilatkozatat arra vonatkozóan, hogy
fizetésképte|enségem esetére kezességet vá|la| az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely
az aján|atkérőt a te|jesítésem e|maradásáva| vagy hibás te|jesítésemme| összefüggésben érte, és
ameLy más biztosítékok éruényesítésével nem térĺ.j| meg10.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghata|mazott képviselő a |áÍrasa)

8 A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
9A 

megfe|e|ő rész kitti|tendő!
10A 

megfele|ő rész kitöltendő!
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4. számű me||éklet

NYILATKOZAT

a kizárő okok vonatkozásába n

A|ulírott a(z)
(székhely:

jöffi äil;;iö" ;,,ś:;,;*;*;;í;,ä,,ääu, ;;;i;;;;* ;'fääľTä,řiffi'jJ".#ľ5:ä:
során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem a kizárő okok vonatkozásábanll:

Az á|ta|am képvise|t szeruezet nem taftozik a Kbt. 56. s (1) a)-k) pontjaiban, Kbt. 56. 5 (2)

bekezdésében és a Kbt. 57. 9 (1) bekezdés a)-d) és í) pontjaiban meghatározott kizáró okok

hatálya a|á.

Cégün|í mint aján|attevő a szerződés te|jesÍtéséhez nem vesz igénybe a fenti kizárő okok hata|ya

a|á eső a|vá||a|kozót/alvál|a|kozókat, il|etve á|ta|unk az alka|masság igazo|ására igénybe vett más

szeruezetet/szeruezeteket.

Iil.

llĺ' rb1 57. $-ában foglalt kizaĺó okoka vonatkozó nyl|atkozatot az alvá|la|kozó és az alkalmasság igazo|ásilban részt

vevő más szeÍvezet vonatkoziĺsában, az ajźn|attevő vagy részvéte|rejelentkez<i vét|asztźsa szeľint a következők szerint lehęt

igazolni:

a) aján|attevő saját nyi|atkozatot nyújt be (a fentiek szeľint - 6. sz. iľatminta) aľró|, hogy nem vesz igénybe a Kbt.
57. $ szeľinti kizáró okok hatá|ya a|á eső a|vá||a|kozót, va|amintazá|ta|a a|ka|masságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. $-a szerinti kizáľó okok hatá|ya a|á, vagy

b) az e|jźtźsban megielölt a|vtt1r|a|kozó nyi|atkozattt - a meg nem je|öltekľe az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -,

valamint az alkalmasság igazollźsźra igénybe vett mas szęrvezet nyi|atkozatćiŕ is benyujthatja arról, hogy a szęÍýezęt nęm

tartozik a Kbt. 57. $-a szerinti kizaró okok hatźl|ya a|ä.

mint

I.

II.
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A| u | írott ajá n lattevő nyi latkozom, hogy cĄ7emet12

- szabá|yozott tőzsdén jegpik l szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegyzit ú9y13

- az a|ábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadáĺyozásĺírót sző|ó 2007. évi C}cCffI. töĺvény 3. 5 r) pontja szerint definiá|t
valamennyi tény|eges tulajdonosrólla:
neve: ' á||andó |akóhe|ye: l)

- nyi|atkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszĺrozása mqelőzésérőĺ és
szótó 2OO7. évi C}coO/I. toruény 3. s r) pontja szerinti tényleges

tulajdonos nincsen.

A|u|írott aján|attevő nyilatkozom, hogy:'.

- van o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel nem rende|kező szervezet, ame|y

cégemben kozvetetten vagy közvet|enril tobb, mint 25olo-os tulajdoni réssze| vagy
szavazati joggaĺ rendetkezik / nincs o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem

l2 Mesfelelo válasz aláhúzandó!

'3 Melfe|elĺĺ válasz aláhúzandó!

la A pénzmosás és a terrorizmus Íinanszírozása megelőzésérol és megakadá|yoztlsáĺó| szó|ó 2007. évi CXXXVI. ttirvény 3. $

r) pontja szerint ténv|eges tulajdonos:

ra) azatermészetes személy, akijogi személyben vagyjogi személyiséggel nem rendelkezó szęrvezetben aszavazatijogok
vagy a tulajdoni hányad lega|ább huszonöt száza|ékáva| ręndelkezit ha ajogi személy vagyjogi személyiséggel nem

rendelkező szetvezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozässa| vagy azz,ą|

egyenéľtéKi nemzetközi elóíľásokkal összhangban |évőkozzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes szemé|y, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezó szęwęzetben - a Polgrĺri

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. $ (2) bekezdésében meghatĺĺrozoIt-meghatározó
befolyassal rendelkezik,

ĺc) azatermészetęs személy, akinek megbízĺsából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak' továbbá

rd) alapíwrĺnyok esetében az a természetes személy,

|. aki az alapíwany vagyona legalább huszonöt százalékźnak a kedvezményezettje,ha a leendő kedvezményezetteket mĺĺr

meghatĺáľoáák,

2. akinek érdekében az a|apitvźnyt |étĺehozt& illetve miiködtetik, ha a kedvezmény ezetteket még nem hattrotĺák meg' vagy

3. aki tagja az a|apítvźny kezelö szervének, vagy meghatźrozó befolyást gyakorol az alapitvźlĺy vagyonanak legalább

huszonöt szÁza|éka felett, illetve az a|apiwźny képviseletében eljár;

15 Sztikség esetén bővíthető!
16 Megfelelő válasz alahúzandó!
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rende|kező szeĺvezet, amely cégemben közvetetten vagy közvetlenĹi| több, mint 25olo-os

tu|ajdoni réssze| vagY szavazatĺ joggal rendelkezik.

- Amennyiben van o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező
szervezet, amely cégemben kozvetetten vagy köaĺet|enü| tobb, mint Z\o/o-os tu|ajdoni

réssze| Vagy szavazati jogga| rende|kezik, úgy ezen szeľvezet(ek)et az a|ábbiak szerint
megnevezem:

t7
székheIye:

- Továbbá ezúton nyilatkozom, hogy a fent megnevezett szeruezet(ek)
vonatkozásában a Kbt. 56. s (2) bekezdésében hivatkozott kizárő fe|tételek
nem állnak fenn.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerĹÍen

meghataImazott képvise|ő a|áír.ása)

l' Szükség esetén bővíthetö!
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Ke|tezés (he|ység, év, hőnap, nap)

18 Kér;tik a nyilatkozatot aláÍrÓ személye szerint a megfeleló részt alĺíhrizni.
19 A nyilatkozattevó személye szerint a megfeleló ľész aláhlizandÓ!

.. .. 1śzolgá|tatás) .
mennyiségére utalő.' . .mäśadá.t...' .:.:

me.gje! |ése

inégféleióen
t Ééiit?..':

, (igen/ffi):..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszer en
meghataImazott képviseló a|áírása)
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6. számú mellék|et

MEGHATALMAZAS

A|u|írott ., mint a(z) (székhe|y:

'....'...... .. .....) ajánlattevő/a|vá||a|kozől az a|ka|masság igazolására
igénybe vett más szeruezet 20 cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője ezennel meghata|mazom

;;;ŕ;il J:;^;,ł; a,..[íľ řá;;;;#:!;ĺäál -;;:,ľľ.lĽ'..Ł l'ľJ'l,ĺi:ľ:"'ľäiäľä:ľ
el.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

( meg hata I m azó cqjąyzésre jogosu |t

képvise|őjének a |áír.ása)

(meg hata I mazott a |á ír.ása )

E|őttünt mint tanúk e|őtt:

A|áírás:

Név:

Lakcím:

20 A nyilatko zattevo személye szerint a megfelelő rész alćůlűzandő!
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7. számű melléklet

NYI LATKoZAT ÁRB EvÉľe nől
Alu|írott...... ....'... mint a(z)............
(székhe|y:.. ...............'........) aján|attevő |^-kozos aján|attevő / alvá||a|kozó ĺ az
alka|masság igazoĺására igénybe vett más szeruezeť. cégjegyzésre jogosu|t / meghata|ma1ott
képvise|őjeŻz ,,szupeĺvízió szociá|is munkások számára,, tárgyban indított közbeszerzési eljárás
során nyi|atkozom, hogy az uto|só |ezáľt tizleti évben társaságunk te|jes nettó árbevétele az
a|ábbi volt:

időszak nettó közbeszeaés tárqya szerinti árbevéte| Ft

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen

meghatalmazott képvise|ő a|áír.ása)

21 A nyi|atkozattevő személye szerint a megfelelő ńsz a|áhűzalďó|
22 Ké{fü a nyíIatkozatot aIáfuő személye szeĺint a megfelelő ńszt a|źhÍunl.



8. számú me||éklet

NYITATKOZAT
szakemberekről

Alu|írott mint a(z) (Ajánlattevő ĺ Kozös aján|attevő

/ a lvá | |a I ko ző l kapacitást (erőforrást) nyújtó szeruezeŕ3 név, székhe|y)
(képvĺse|etijogkör/tituIus megnevezése) azaján|attéte|i felhívásban és a dokumentációban fog|alt

va|amennyĺ formai és taftalmi követe|mény, utasítás, kikotés és feladat|eíi.ás gondos áttekintése

után a 3to|zo71'. (XII.23.) 15. 5 (3) bekezdés d) pontjában fog|altaknak megfeĺe|ően k.ljelentem,

hogy,,Szupervízió szociá|is munkások számára,, tĺírgyban indÍtott kiizbeszeĺzési e|járásban

a szerződés teljesĺtésébe az a|ábbi szakember(eke)t, kÍvánjuk bevonni:

Csato|nĺ ke|| a szerződés te|jesítésébe bevonnĺ kÍvánt szakember(ek) szakmai gyakorlatának,
képzettségének ismeftetését tarta|maző, a szakember á|ta| saját kezű|eg a|áírt oné|etĘzot a
végzettségüket igazo|ó okiratok egyszerĹí máso|atát, va|amint rendelkezésre ál|ási nyi|atkozatot

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

meghataImazott képviselő a|áírása)

ts A nyilatkozattevő stáuszának megfelelő a|áhűzaĺdő!
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Budapest.Józsefváros, Magdo|na Negyed Program III.,' (azonosító szám: KMOP.
5. 1. 1/ B. 1 z-k.zoLz.ooo 1),,Szupenńzió szociál is m u nkások számára,,

A Józsefuárosi csa|ádsegítő és Gvermekió|éti Kozpontnál (a továbbiakban: JCsGyK) és a
Józsefuárosi Közosségi Házak Nonprofit Kft.-né| (továbbiakban: JKH NKft.) fog|a|koztatott, a

Magdolna lĺeEyed Program III (a továbbiakban: MNPIII) megva|ósĺtásában résztvevő szociá|is

munkások részére szupeľvízió biztosítása. A szuperuízió során mind a csoportos (1. 2, 4, 5. rész),

mind az egvéni (3. rész) formában, szakmai szemé|yiség-fej|esztő módszer a|ka|mazása és az

ü|ések kommunikációs és technikai kereteinek kia|akĺtása, me|y a résztvevők szakmai

szemé|yiségének karbantaftásához, fej|esztéséhez járul hozzá aza|ábbi bontásban:

1. rész:

Az MNPIII Jl-Épü|etfelújításhoz kapcsolódó, a |akosság bevonását segítő programok,'ezen be|ü|

a JCsGyK á|tal megva|ósĺtandó ,trLt3 Lakossági tájékoztatás, tanácsadás', projeK keretében

szuperuízió biztosítása 5 fő szociális munkás számára 112 alkalommal' összesen 448
órában (1 órás fogla|kozás 45 percig taft).

A projekte|em keretében az onkormányzat fo|ytatni kívánja a Magdolna Negyed Progľam
mege|őző két ütemében már bevá|t sokrétű szociális és műszaki tanácsadási tevékenységét

e|sősorban a projeKben részt vevő |akóépü|etek bér|ői részére. Pĺz MNPIII projeK keretében

összesen 28 önkormányzati bérház kerü| felújításra. A szociá|is munkások fe|adata: a fe|újítással

érintett bér|őkke| va|ó fo|vamatos kommunikáció' kaocso|attartás és szociá|is munka a fe|újíiást

mege|őzően. az alatt és az utogondozás időszakában. A szociá|is munka során a bérházakban,

ezen be|Ü| is kü|önosen a ,,krízisházakban,' kiemelt fe|adat a lakókozösségek kia|akításának

e|ősegítése' A szociális munkások további fe|adata a közosségi tevékenység keretében vá3zett

|akóépület lomta|anításot zo|d udvarok kia|akításot és kozterü|eti takarítasi és gondozási akciók

közosségfej |esztési tevékenységei nek szeruezése.

2. rész:

Az MNPIII,,T2 a KesĄűgyár Közossegi Ház programjai',

JKH NKft' 8 fő munkatársa számára 27 a!ka|omma|' összesen 1o8 órában (1 órás

fog|a|kozás 45 percig taĺt).

A JKH NKft. mu|tifunkcioná|is intézményként számos tehetséggondozó programnak, művészi

e|őadásnat képzésneĘ tanácsadásnak és egy internet kávézónak ad otthont. A megva|ósu|ó

programok cé|ja a közösségépítés és a he|yi identitás erősítése, il|eWe a Magdo|na Negyď

bevonása Budapest ku|turá|is vérkeringésébe. A komp|ex integrációs programok elősegítik a

szociá|is kohéziót.
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A szocĺá|is munkások feladata: gyermekorogramok, felnőtt programok szervezése , Ĺ fő a szakmai

vezetői fe|adatokat |átja el.

3. részz

Az MNPIII ,Í4 Szociá|is programok,, ezen be|i'il a JCsGyK á|ta| megva|ósĺtandó ,Í4l2
Intenzív családmeqtaÉó szo|oáttatások'' projekt keretében egyéni szuperuíziő
biztosítása 1 fő szociátis munkás számárai 28 alkalommal, összesen 112 órában
(1 órás fog|alkozás 45 percig taĺt).

A szociá|is munkás feladata: krízishe|yzetbe kerĹi|t gyermekes csa|ádok szétesésének

mege|őzése 2x 10 hetes intenzív szo|oáltatássa|.

A Józsefuárosi Gyermekjó|éti és Csa|ádsegítő Központ öná||ó szakmai egységeként m

CsaládsegÍtő Kozpont speciá|is szo|gáltatásának cé|ja a ha|mozottan hátrányos hely;

|évő és kieme|ten kritikus é|ethe|yzetbe kerü|ő gyermekes családok intenzív gon

fo|yamata során megakadályozni a gyermekek csa|ádbo| va|ó kikerü|ését i||eWe,

csa|ádi - é|etvite|i - |akhatási korri|ményeket teremtése, ame|y az érintett csa|i

hosszú távon megvédi. A szociális munkás kizárő|ag a negyedben é|ő csa|ádok sz

végzi az IntenzÍv Csa|ádmegtartó Szo|gá|tatásokat. A szo|gá|tatás je|entősen e

Magyarországon a|ka|mazott, hagyományos csa|ádgondozástó|. A |egfeljebb 10 hétig

nagyon intenzÍv, koncentrá|t fo|yamat során a családgondozó heti akár 7 napban, na1

órát to|t el egy csa|ádda| - je||emzően azok otthonában, közvet|en környezetébel

csa|ádgondoző egy időben legfeljebb 2 csa|ádot gondoz. A kísér|eti poeK, valaĺ

közel 1 éves intézményi tapaszta|atok a|apján a szo|gá|tatás kifejezetten eredmén1

bizonyu|t, az együttm űködő csa |ádok maximá |is aKivitást prod u ká |ta k.

4, részz

Az MNPIII ,if4 Szociális programok', ezen be|ü| a JCsGyK á|ta| megva|ósítandó

CsaIádfeitesztési szolqáltatás'' pľoiekt keľetében szuperuízió biztosítása
szociális munkás részére; 112 alka|ommal' iisszesen 448 órában (1

fog|a|kozás 45 percig tart).

A ,,családfej|esztési szo|gá|tatás" 6-!2 hónapos komp|ex, válla|ásokra a|

csa|ádközpontú kísér|eti mobi|ĺtasi projekt, me|ynek cé|ja a család belső kohéziĺ

erősítése és a csa|ádtagok társada|mi kompetenciáinak egyénre szabott továbbfej|esz

A szociá|is munkások fe|adata: az önként je|entkező csa|ádokka| közösen

megállapodás kido|gozása, családgondozás keretében a megál|apodás véorehaitź

esetmenedzse|ése, valamint a családgondozó tevékenység keretében eredményeke|

csa|ádok számára megnyitható ún. motivációs csomagok fe|haszná|ásának menedz:

(Az egyéni megá||apodások végrehajtása során a fe|téte|eknek megfe|e|ő csa|ádok sz

olyan motivációs csomagok kerü|nek fe|kíná|ásra, ame|y a csa|ád é|etének több ter

képes taftósan javítani annak é|etkörülményeit, é|etesé|yeit és végeredményben

fordulatot je|ent a család é|etében.) A |ezáľt csa|ádgondozás kapcsán a szociá|is mur
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további fe|adata az esetek utógondozása ĺs.

5. rész:

Az MNPIII J5 Közosségfej|esztés,, ezen be|Ĺil a JCsGyK á|ta| megva|ósítandó ,;r5|I A Fiumei út és

Dobozi utca kozötti terÜ|etek FiDo megújításához kapcso|odó szociá|is program,' poekt
keretében szuperuízió biztosítása 4 fő szociális munkás számára 18 a|kalomma!'
összesen 72 órában (1 órás fog|a|kozás 45 percig tart).

A Fiumei út és Dobozi utca közötti, az MNPIII pá|yázat megva|ósÍtása keretében megújított

zo|dterÜ|eten és az ott kia|akított közösségi épi.l|etben spoft' információs és közösségszervező

szo|gáltatások kia|akítása. A projeKe|em célja, hogy a közösségi épületben és a megújított

spoftparkban kia|akított ta|álkozási, közosségszeruezési ponton ifjúsági szociá|is munka

szo|gá|tatást nyújtson a környékbe|i kamaszoknat fiata|oknak. A projeK fő tevékenysége a

kerü|etben csak szűkösen rende|kezésre á||ó, elsősorban kamaszkorú fiata|ok á|ta| igénybe

vehető, spoľto|ásra, a szabadidő e|tö|tésére alkaImas közössegi terek ifjúsá9i szociá|is

programjának kia|akítása. A zö|dterü|et rehabi|itációt kiegészíti a közösségfejlesztő (szociá|is)

munka, ame|ynek cé|ja, hogy az egyes cé|csoportokat, - a he|yi fiata|okat, a környéken é|ő

|akosságot és eset|egesen a Dobozi utcai férfi átmeneti szál|ó haj|ékta|anjait is - megszólĺtsa és

bevonja őket a terÜ|et teruezett rendezésébe és a kia|akĺtott rend miné| hosszabb távú

fenntaftásába' Fontos, hqy az e|készülő térhez és épü|ethez, mint saját maguk á|ta| teremtett

közfe|ülethez viszonyu|janat hogy a megúju|ó környéket sajátjuknak érezzék. Ezá|ta| vá|hat

hosszú távon is fenntarthatóvá a funkció és a rend.

A szociá|is munkások feladata:

A közössegi épÜ|etben 4 képzett és je|entős tapaszta|atta| rende|kező ifjúsági szociá|is

munkás, va|amint onkéntes segĺtőik dolgoznak. A közösségi épü|et a hét hat napján

dé|után taft nyitva, a teruek szerint dé|után L6-22 őra között, hétfő kivételéve|. A

nyitvataftási idő a|att az ifiúsági szociáĺis munkások bér|etes rendszerben sportszereket
(labda, ütőt gördeszka, gorkorcso|ya, ro||er, gokaft, stb.) és játékok (sak|ĺ társasjátékot
kárýa, dekopázs eszközök, stb.) kö|csönöznek a fiataloknat ame|yeket az épületben és a

spońpá|yákon lehet haszná|ni. A szociá|is munkások az eszkozbiztosítás me||ett

beszé|getéseket rendeznek, információt nvújtanak és konfliktust kezelnek a fiata|ok

számára. Szintén kia|akításra kerü|nek cseré|hető taftalmú információs táb|át me|yeken

kü|onfé|e tájékozlatásot informá|ások va|ósu|nak meg (egészseges é|etmód, sze|ektív

hu||adékgyűjtés).
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