Effiteriesztes
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármestere számára

Előterjesztő: Sárkány Csilla
Tárgy: Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitaciós
Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Az SZMSZ szerint ZÁRTAN tárgyalandó:

IGEN/NEM

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.
KÉSZÍTETTE: SÁRKÁNY CSILLA VEZÉRIGAZGATÓ
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
JOGI KONTROLL:

c),-‘12-'41,

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:
CZUKKERNE DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ
A döntésre az SZ1VISZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
Az SZMSZ szerint véleményezi: -

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2021. (11.25.)
számú határozatával (polgármesteri döntéssel) visszavonta a 91/2018. (IX.29.) számú határozatában
foglaltakat, és az önkormányzati költségvetésben biztosította a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú,
Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program (a
továbbiakban: Program) című projekthez kapcsolódóan az „LP5/Család és Lakóház Mentórálás"
alprogramban megvalósuló "Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)" tárgyú
projektelem megvalósítására. Az árubeszerzés megrendelésének becsült értéke nettó 19.685.039 Ft.
Az LP5/Család és Lakóház Mentorilis alprog,ram tartalma, hogy létrejöjjenek egymást segítő, az
öngondoskodást előtérbe helyezö kapcsolati hálózatok a házakban, megerősödjön a közös társadalmi
felelősségvállalás, valamint a halmozottan hátrányos helyzetben élő, szegény családok számára
hosszútávon biztosítani a lakhatást és a lakhatási rendszerből való kihullás megakadályozását. A
tevékenység legalább 300 családdal teremt kapcsolatot.
A motivációs csomag célja, hogy a Programban résztvevő lakosokat motiválja arra, hogy minél
aktívabban bekapcsolódjanak a Program megvalósításába.
A tevékenység keretei között többek között a lakóépületek bontásához, felújításához kapcsolódó
szociális munkás mediáció, az épületek lakóinak egyéni és közösségi képzése, fejlesztése történik az
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épület es a lakások üzemeltetési kérdéseivel kapcsolatban, valamint a házszinten felmerülő közös
problémák kezelése.
A tevékenység a sérülékeny csoportokhoz tartozó, háztartások élethelyzetét, körülményeit törekszik
rendezni, stabilizálni, a „„motivációs csomagok" ingóságaival (pl. bútorzat, műszaki cikkek,
alapvető szükségletek kielégítésével) érdemben javítja az itt élők helyzetét.
A tevékenység végrehajtása során a JSZSZGYK legalább 300 családdal teremt kapcsolatot. A
tevékenység 5 szakaszból áll: (1) előkészítés, (2) bevonás, kiválasztás, (3) megvalósítás, (4)
elszámolás, utógondozás.
1. Az előkészítő szakaszban létrehozásra került az akcióterületen a részletes társadalmi adatbázis
(egyéni kérdőívek alapján), az együttműködés eljárásrendje, meghatározásra került a
szervezeti-humánerő bázis.
/. A bevonás, kiválasztás időszakában a ISSZGYK mentorai - egyéni mentorálási es segítő
munka keretében — kiválasztották a 300 családból a programban résztvevő családokat.
3. A megvalósítás: A kiválasztott családokkal megindították az egyéni munkát, es megkötötték
az egyéni fejlesztési megállapodásokat. A vállalt tevékenységek teljesítése és eredménye
alapján születik meg a döntési javaslat a motivációs ajándékok kiosztására azaz a kiválasztás
megvalósítása: A Bizottság összehívása, döntés, kliens kiértesítése, tárgyak kiválasztása a
projekt. munkatárs segítségével, megrendelés, szállítás, beállítás, beszerelés,
4. Az elszámolás: számla teljesítés igazolása, kifizetése, kliens utógondozása.
A „Almivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LYS)" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 20.15.
évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le.
A közbeszerzés tárgya a műszaki cikkek esetében:
A meghatározott mennyiségek becslésen is az ügyfelek előzetes megkérdezésén alapul. A becsült
mennyiséghez képest eltérés adódhat az igények változásának következtében. Emiatt lehetséges, hogy
egy-egy termékből több vagy kevesebb kerül megrendelésre:

Hűtőszekrény (Kombinált)

Menny.
(db)
70

Mikrohullámú sütő

70

Gáztűzhely

50

Villanytűzhely

30

Mosó es szárítógép

50

Mosógép elöltöltős

15

Mosógép felültöltős

15

Szárítógép

30

Vasaló

40

Olvasólámpa

50

Kenyérpirító

47

Vízforraló

50

Megnevezes

Értékelési szempontok:
Minőségi szempont: A kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felüli többlet jótállás vállalása egész
hónapokban megadva (minimum 0, maximum 12 hónap)). súlyszám: 10
Költség szempont: Ár szempont: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / súlyszám: 90
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A 462/2020. (XII.17.) számú veszélyhelyzeti polgármesteri döntés határozott az eljárás
megindításáról. A nyílt közbeszerzési eljárás 2021.01.27. napján indult. Az ajánlattételi határidő 2021.
február 8-án lejárt, is ezen időpontig az alábbi ajánlatok érkeztek be (a 2021. február 08. napján
készült bontási jegyzőkönyv szerint):

ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONTOK

1.Nettó ajánlati ár
összesen (HUF)
2. A kötelezően előírt
12 hónap jótálláson
felüli többlet jótállás
vállalása egész
hónapokban megadva
(minimum 0,
maximum 12 hónap)

Gilux
Hungary
Kft.

17 869 978

DuoLine
Kereskedöhá
z és
Bútorgyártó
Bt.
19 680 800

ETIAM
Kft.

ThinkSmart
Kereskedelmi
és Szolgáltató
Kft.

20 188 700

17 387 800

3

12

12

12

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. * (2) bekezdés c) pontjában meghatározott értékelési szempont
(a legjobb är-érték arány) szerint értékelte:
Ajánlattevő neve
1.nettó ajánlati ár összesen (HUF)
2. A lffitelezöen elóirt 12 hónap játällason relüli
töbl.)1ei játälUis val1a1asa egész hónapokban
megadva (mimmum 0, maximum 12 hónap)

Gilux Hungary Kft.
Ajánlat
Pont
pontszám
17.869.978 97,3QJ 8757,16
12

100

100
9757,1.6

Ajánlattevő neve

1.nettó ajánlati ár összesen (HUF)
2. A k telc'ően elöin 12jótillason
hónap
fefiiii
iöbbletjátällas vállalósa eósz liapokban
megadva (minimum 0. maxin- in 12 hónap)

DuoLine Kereskedőház is
Bútorgyártő Bt.
Ajánlat
Pont
pontszám
19.680.800 88,35
7951,41
3

25

2.50
8201,41

Ajánlattevő neve
1. nettó ajánlati ár összesen (HU)
A 1.0ielezóen el ói0 12 hónan jóta11ilson feUili
bblei 1o011.las val1ii1isa Laó;,. hónapokban
Ju..:ga:Lya
(minimum 0, m- imum 12 hánap)
..

ETIAIVI Kft.
Ajánlat
pontszám
Pont
20.188.700 86,13
7751,38
12

00

1000
8751,38

Ajánlattevő neve

1.nettó ajánlati ár összesen (HUF)
2. A kötelezően előírt 12 hónap jótalláson felüli
többlet jótállás vidlalasa egész hónapokban
megadva (minimum 0, maximum 12 hónap)
.

ThinkSmart Kereskedelmi is
Szolgáltató le.
Ajánlat
Pont
pontszám
17.387.800 100
9000
12

100

1000
10000400 ,

A Bíráló Bizottság a „motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (1,P5)" eljárás
eredményeként a következő javaslatokat adta:
1)
-

A Kbt. 81. § (5) bekezdése kapcsán nem bírált ajánlattevők:
Gilux Hungary Korlátolt Felelösségű Társaság (1101 Budapest Kőbányai Ut 49.A.0.1.em.)
DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT (6000 Kecskemét Máriahegy Tanya 190.)
ETIAM Korlátolt Felelösségű Társaság (6726 Szeged Vellay Imre Utca 39.)

2)

A ThinkSmart Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelösségű Társaság (1044 Budapest
Öradna Utca I/C.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn
kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az
ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban
— különösen a Kbt.-ben foglaltaluiak.

3)

A Bíráló Bizottság javasolja a közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíteni.

4)

Bíráló Bizottság javasolja a szerződés megkötésit a ThinkSmart Kereskedelmi is Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest Öradna Utca 1/C.) ajánlattevővel, tekintettel
arra, bogy ez a cég tette a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot.

A keretmegállapodás keretösszege a Közbeszerzési Dokumentációban szereplő szerzödéstervezet 2.3.
alapján legfeljebb 19.685.039,-Ft + Áfa, azaz tizenkilencmillió-hatszáznyolcvanötezer-harminckilenc
forint + Áfa össz-ellenérték. A megrendelő a keretösszeg erejéig, az ajánlati eg,ységárak alapján
rendelheti meg a műszaki eszközöket. Mivel az ajánlati ár (nettó 17.387.800,-Ft + Afa) alacsonyabb,
mint a keretösszeg, ezért a JSZSZGYK a tervezett 517 db műszaki eszközön felül még a keretösszeg
kimerüléséig rendelhet további, az ajánlatban szereplő műszaki eszközöket.

II. A beterjesztés indoka
Az Kbt. 37. § (2) es 70. § (I) bekezdései alapján szükséges a közbeszerzési eljárás eredményéről
dönteni, aminek tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre.

III.A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)" tárgyú nyílt
közbeszerzési eljárás eredményét a Bizottság megállapítsa, es a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ Intézményvezetőjét felhatalmazza a szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel.
A pénzügyi fedezet a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú projekt támogatásából a
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es Gyermekjóléti Központ költségvetésében biztosított. A Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2021. (11.25.) számú
határozatával (polgármesteri döntéssel) visszavonta a 91/2018. (IX.29.) számú határozatában
foglaltakat, és az önkormányzati költségvetésben határozta meg a projekt keretében felhasználható
működési és felhalmozási kiadásokat.
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IV. Jogszabályi környezet
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XL06.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi
Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.
(1.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés
meghozatalára a polgármester jogosult.
Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Mellékletek:
1.sz. melléklet: Az eljárás lezárásáról szóló Bíráló Bizottság dokumentumai
2. sz. melléklet: Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5) szerződéstervezet
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Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
..../2021. (.....) számú határozata
a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz
kapcsolódóan „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)" tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítása
A képviselő-testület

1. megállapítja, hogy a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális
Városrehabilitációs Program című projekthez kapcsolódóan a „Motivációs csomagok
(műszaki cikkek) beszerzése (LP5)" tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás — a Bíráló Bizottság
javaslata alapján — eredményes.
2. megállapítja, hogy a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális
Városrehabilitációs Program című projekthez kapcsolódóan a „Motivációs csomagok
(műszaki cikkek) beszerzése (LP5)" közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő az
ThinkSmart Kereskedelmi is Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1044
Budapest Óradna Utca 1/C), mely összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot adta.
3. felhatalmazza a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Intézményvezetőjét, hogy „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)" tárgyú
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével kösse meg az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerinti keretmegállapodást műszaki cikkek adásvétele tárgyában.
Felelős: polgármester
Határidő: 3, pont esetében: Kbt. szerinti moratórium lejáratát követő 5 napon belül.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., JSZSZGYK
Budapest, 2021. március 30.

Sárkány Csilla sk.
vezérigazgató

Motivációs csomagok — LPS milszaki cikkek 2.0

BiRÁLÓ BIZOTTSÁGI JEGYZŐ KÖNYV
Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67.) mint Ajánlatkérő által
„Motivációs csomagok LP5 műszaki cikkek 2.0" tárgyban indított, Kbt. Harmadik Rész,
Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti) eljárás
Bíráló Bizottsági ütéséhez.
2021. február 4,5- t :óra

Megjelent személy neve
Horvath Agnes

Lantos Bernadett

'
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dr. Supák-Kalán Nikoletta
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1. Ajánlatkérő neve és székhelye: Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross
utca 63-67.)
2. A közbeszerzés tárgya: „Motivációs csomagok

LF5 műszaki cikkek 2.0"

3. A közbeszerzési eljárás fajtája, rneginditásának körülményei: Kbt. Harmadik Rész,
Uniós értékhatár alatti (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti) nyílt közbeszerzési
eljárást indított 2021' január 27. napján. (EKR001293582020)
4. Eljárási cselekmény: A beérkezett ajánlatok értékelése, döntés a Kbt. 81. § (5)
bekezdés alapján az ajánlatok értékeléséről, hiánypótlás elrendelése
5. Helyszín: Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67.)
6. Időpont: 2021. február 45-7. A jegyzőkönyv felvételekor jelenlevő személyek: A Bíráló Bizottság aiulfrott tagjai.

Motivációs csomagok - LP.5" műszaki cikkek 2.0

8.

Ajánlattevők neve, székhelye, ajánlati ár: A 2021. február 08. napján létrejött bontási
jegyzőkönyv szerint:

ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONTOK

1. Nettó ajánlati är
összesen (HUF1
2. A kötelezően előírt
12 hónap jótálláson
felüli többlet jótállás
egész
vállalása
hónapokban megadva
0,
(minimum
maximum 12 hónap)

Gilux Hungary
Korlátolt
Felelösségű
Társaság

Duotine
Kereskedőház es
Bútorgyártó BT

ETIAM Korlatolt
Felelösségű
Társaság

ThinkSmart
Kereskedelmi ás
Szolgáltató
Korlátolt
Felelösségil
Társaság

17 869 978

19 680 800

20 188 700

17 387 800

3

12

12

12

11.
AZ
SZERINT
AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI
A KBT. 81. § (5) BEKEZDÉSE
SORBARENDEZÉSE A BÍRÁLATOT MEGELŐZŐEN
Ajánlatkérő a felhívás VI.3. További információk 12. pontjában az alábbiakat írta elő:
„ /2.

Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazni kívánja a KU 81.§ (5) bekezdését."

Kbt. 81.§ (5) bek alapján:
„Az ajánlatkérő nyílt eljárásban az eljárást megindító felhivásban rendelkezhet ügy is, hogy az
ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján
- az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben
legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő eon/ vagy több legkedvezőbb ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a
bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegezésben megnevezett nyertes - es ha az
összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő
ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő
nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatara is kiterjedően teljeskörüen elbírálja."
A fentiek alapján a Bírálóbizottság a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok értékelését a
bírálatot megelőzően végzi el, az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő vonatkozásában
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Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott értékelési szempont (a legjobb ár-érték arány) szerint
értékeli.
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KÖZBENSŐ DÖNTÉSI JAVASLAT
A fentiek 'es a Kbt, 81. § (5) bekezdése alapján a Bíráló Bizottság az alábbi döntésekre tesz
javaslatot:
1. ThinkSmart Kereskedelmi és Szoláltató Korlátolt Felelősségi Társaság (1044
Budapest Óradna Utca 1/C,) ajánlattevő által benyújtott ajánlat az előzetes értékelés alapja
a legkedvezőbbnek minősül, így a Kbt. 81. § (5) bekezdés és a felhívás III.1.1.) pontjában
foglaltak alapján Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti Weed cselekményeket ajánlattevő
vonatkozásában véozi el.
Ajánlatkérő ajánlattevő vonatkozásában a benyújtott szakmai és kereskedelmi ajánlatot
megvizsgálta es azt megfelelönek találta.
2. ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság (6726 Szeged Vellay Imre Utca 39.) ajánlattevő
által benyújtott ajánlat az előzetes értékelés alapján nem minősül a legkedvezőbbnek, így
a Kbt. 81. § (5) bekezdés és a félhivas III.1.1.) pontjában foglaltak alapján Ajánlatkérő Kbt,
69. § szerinti birálati cselekményeket ajánlattevő vonatkozásában nem végzi el,
3. DuoLine Kereskedőház es Bútorgyártó BT. (6000 Kecskemét Máriahegy Tanya 190.)
ajánlattevő által benyújtott ajánlat az előzetes értékelés alapján nem minösül a
legkedvezöbbnek, így a Kbt. 81. § (5) bekezdés es a felhívás 111.1.1.) pontjában foglaltak
alapján Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti birálati cselekményeket ajánlattevő
vonatkozásában nem végzi el.
4.

GilLIX Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
(1101 Budapest Kőbányai Út
49.A.épl.ern.) ajánlattevő anal benyújtott ajánlat az előzetes értékelés alapján nem minősül
a legkedvezőbbnek, így a Kbt. 81. § (5) bekezdés és a felhívás III.1.1.) pontjában foglaltak
alapján Ajánlatkérő Kbt. 69. '§ szerinti birálati cselekményeket ajánlattevő
vonatkozásában nem végzi el.
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IV.
HIÁNYPÓTLÁSI FELHIVÄS
A Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja a Kbt. 69. § alapján az eljáras eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően a legkedvezőbbnek minősülő ajánlattevő
•

ThinkSmart Kereskedelmi és Szolgáltató Korlatolt Felelősségű Társaság (1044
Budapest Óradna Utca 1/C.)

által benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos hiánypótlást rendel el.
Jegyzőkönyv lezárva g óra 60 perckor
A Bírálóbizottság tagjai:

Horvath Ágnes

Lantos Bernadett
(0

dr. Kiss Éva

dr. Supák-Kalán Nikoletta

Motivációs csomagok — LP5 műszaki cikkek

2.0

BiRÁLÓ BIZOTTSÁGI JEGYZŐ KÖNYV
Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67.) mint Ajárilatkerö által
„Motivációs csomagok — LP6 műszaki cikkek 2.0" tárgyban indított, Kbt. Harmadik Rész,
Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti) eljárás
Bíráló Bizottsági üléséhez.
2021. február

Megjelent személy neve
Horváth Ágnes

Lantos Bernadett
,
dr. Kiss eva

dr. Supák-Kalán Nikoletta

:A5ra

,
Szervezet
VEKOP projekt szakmai
vezető
(Józsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ)
Pénzügyi megbízott
(Józsefvárosi Szociális
Szolgáltató es Gyermekjóléti
Központ)
Jogi referens
(Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi
Önkormányzat, Jogi Iroda)
• Felelős akkreditált
közbeszerzési
szaktanácsadó
(WIT Zrt.)
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1. Ajánlatkérő neve es székhelye: Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross
utca 63-67.)
2. A közbeszerzés tárgya: „Motivációs csomagok —125 műszaki cikkek 2.0"
3. A közbeszerzési eljárás fajtája, meginditásának körülményei: Kbt. Harmadik Rész,
Uniós értékhatár alatti (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti) nyílt közbeszerzési
eljárást indított 2021. január 27. napján. (EKR001293582020) .
4. Eljárási cselekmény: A beérkezett ajánlatok értékelése, döntés a Kbt. 81. § (5)
bekezdés alapján az ajánlatok értékeléséről, hiánypótlás elrendelése
6.

Helyszín: Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67.)

6. Időpont: 2021. február
7. A jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek: A WI-MO Bizottság alulírott tagjai.

Motivációs csomagok - LIOE5 müszaki cikkek

8.

ZO

Ajánlattevők neve, székhelye, ajánlati är: A 2021. február 08. napján létrejött bontási
jegyzőkönyv szerint:

ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONTOK

Gilux Hungary
Korlatolt
Felelősségű
Társaság

DuoLine
Kereskedőház es
Bútorgyártó BT

ETIAM Korlatolt
Felelősségű
Társaság

ThinkSrnari Kereskedelmi es
Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

19 680 800

20 188 700

17 387 800

3

12

.
1. Netto ajánlati ár
összesen (HUF)
2. A kötelezően előirt
12 hónap jótálláson
felüli többlet jótállás
egész
vállalása
hónapokban megadva
0,
(minimum

17 869 978

12

12

maximum 12 hónap)

A KBT. 81. § (5) BEKEZDÉSE SZERINT AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI
SORBARENDEZÉSE A BÍRÁLATOT MEGELŐZŐEN
Ajánlatkérő a felhívás VI.3. További információk 12. pontjában az alábbiakat írta elő:
„12.

Ajánlatkörö jelen eljárásban alkalmazni kívánja a Kbt. 81.§ (5) bekezdését."

Kbt. 81.§ (5) bek alapján:
„Az ajánlatkérő nyílt eljárásban az eljárást megindító felhivásban rendelkezhet ágy is, hogy az
ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján
- az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben
legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb es az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a
bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegezésben megnevezett nyertes - és ha az
összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő
ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő
nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja."
A fentiek alapján a Bírálóbizottság a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok értékelését a
bírálatot megelőzően végzi el, az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő vonatkozásában

I
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Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott értékelési szempont (a legjobb är-érték arány) szerint
értékeli.
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KÖZBENSŐ DÖNTÉSI JAVASLAT
A fentiek ás a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján a Bíráló Bizottság az alábbi döntésekre tesz
javaslatot:
1. ThinkSmart Kereskedelmi es Szoláltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1044
Budapest öradna Utca 1/C.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat az előzetes értékelés alapján
a legkedvezőbbnek minősül, így a Kbt. 81. § (5) bekezdés ás a felhívás 111,1.1.) pontjában
szerinti bírálati cselekményeket ajánlattevő
foglaltak alapján Ajánlatkérő Kbt. 69.
vonatkozásában végzi el.
Ajánlatkérő ajánlattevő vonatkozásában a benyújtott szakmai es kereskedelmi ajánlatot
megvizsgálta es azt megfelelőnek találta.
2. ETIAIVI Korlátolt Felelősségű Társaság (6726 Szeged Vellay Imre Utca 39.) ajánlattevő
által benyújtott ajánlat az előzetes értékelés alapján nem minősül a legkedvezőbbnek, így
a Kbt. 81. § (5) bekezdés ás a felhívás 111.1.1.) pontjában foglaltak alapján Ajánlatkérő Kbt.
69. § szerinti bírálati cselekményeket ajánlattevő vonatkozásában nem végzi el.
3. DuoLine Kereskedőház es Bútorgyártó BT. (6000 Kecskemét Marlahegy Tanya 190.)
ajánlattevő által benyújtott ajánlat az előzetes értékelés alapján nem minösül a
legkedvezőbbnek, így a Kbt. 81. § (5) bekezdés ás a felhívás 111.1.1.) pontjában foglaltak
alapján Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti bírálati cselekményeket ajánlattevő
vonatkozásában nem végzi el.
4. Gilux Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1101 Budapest Kőbányai Út
49.A.4.1.ern.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat az előzetes értékelés alapján nem minősül
a legkedvezöbbnek, igy a Kbt, 81. § (5) bekezdés es a felhívás 11111.) pontjában foglaltak
alapján Ajánlatkérő Kbt. 69. '§ szerinti bírálati cselekményeket ajánlattevő
vonatkozásában nem végzi el.

Motivációs csomagok
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1V.
HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS
A Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja a Kbt. 69. § alapján az eljárás eredményéről szóló dönts
meghozatalát megelőzően a legkedvezöbbnek minősülő ajánlattevő

•

ThinkSmart Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelösségü Társaság (1044
Budapest Óradna Utca 1/C.)

által benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos hiánypátlást rendel el.
Jegyzőkönyv lezárva

ára 00 perckor

A Bírálóbizottság tagjai:

Horváth Ágnes

Lantos Bernadett

-V-Lss
dr. Kiss Eva

dr. Supák-Kalán Nikoletta

j
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SZERZŐ DISTERVEZET
K.LIZETNIEGÁLLAPODÁS

ndiszaki cikkek

tárgrhan

Amely létrejött egyrészről
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
székhely: 1081 Budapest, Népszínház U. 22.
törzsszám: 791452
adószám: 15791454-2-42
képviseli: Takács Gábor intézményvezető
mint Vevő (a továbbiakban: "Vevő")

másrészröl
ThinkSmart Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1044 Budapest, Öradna utca 1/c.
adószám: 28827038-2-41
bankszámlaszám: <szerződéskötéskor kitöltendő>
cégjegyzékszám: 01-09-375661
képviseli: Kupon Gergely ügyvezető
mint Eladó (a továbbiakban: „Eladó",
Vevő és Eladó együtt a továbbiakban: Felek, vagy külön Fél) között, alulírott helyen ás napon az
alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
1 .1. A Felek rögzítik, hogy Vevő helyett a Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része
szerinti (Kbt. 112. *), nyílt eljárást (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) folytatott le,
„Motivációs csomagok — LP5 műszaki cikkek" tárgyban, amely eljárásban Vevő, mint
Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem határozott meg. Az eljárást megindító felhívás
2021.0] .28. napján jelent meg az Közbeszerzési Értesítőben 1096/2021 számon.
1.2. Eladó a Közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta, kizáró
okok hatálya alatt nem áll, ajánlata érvényes is egyben a legkedvezőbb megajánlást tartalmazó
ajánlatnak minősült.
1.3. Figyelemmel arra, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő Eladó ajánlatát fogadta
el a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlataként, ezért Vevő, mint a szerződés megkötésére
jogosult és Eladó a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül Keretrnegállapodást (a továbbiakban:
Keretmegállapodás) kötnek egymással, figyelemmel a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltakra. Vevő rögzíti; hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1)
bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
1.4. A lefolytatott Keretmegállapodásos eljárás alapján részenként 1 nyertes ajánlattevővel kerül sor
jelen Keretmegállapodás megkötésére, a Kbt. 105.§ (1) bekezdés a) pontja szerint.
2. A Keretmegállapodás tárgya, mennyisége:
2.1. 4. A jelen Keretmegállapodás tárgya az 1. számú mellékletben meghatározott műszaki cikkek
adásvétele (továbbiakban együttesen termék vagy termékek).

2.2. A Keretmegállapodás tárgya szerinti becsült alapmennyiség:
Menny.
Megnevezés
(db)
Hűtőszekrény
(Kombinált)

70

Mikrohullámú sütő

70

Gáztűzhely

50

Villanytűzhely

30

Mosó és szárítógép

50

Mosógép elöltöltös

15

Mosógép felültöltős

15

Szárítógép

30

Vasaló

40

Olvasólámpa

50

Kenyérpirító

47

Vízforraló

50

2.3. A Keretmegállapodást a Felek legfeljebb 19.685.039,-Ft + Áfa, azaz tizenkilencmillióhatszáznyolcvanötezer-harminckilenc forint + Äfa össz-ellenérték (vételár) vonatkozásában
kötik. Felek rögzítik, hogy Vevő jelen Keretmegállapodás megkötésével nem vállal
megrendelési kötelezettséget meghatározott Keretösszegmérték vonatkozásában. Eladó rögzíti,
hogy ajánlata megtételekor a fentiekkel teljes körben tisztában volt, es ajánlatát a fentiek
figyelembevételével tette meg. Ennek okán Eladó már jelen okirat aláírásával véglegesen és
visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a Keretösszeg ki nem merítése okán (legyen az bármely
mértékű) a Vevővel és/vagy Ajánlatkérővel szemben bármilyen fizetési vagy egyéb igényt
érvényesítsen.
2.4. Vevő kijelenti, hogy a fentiek figyelembevételével a szükséges fedezettel VEKOP-6.2.1 -152016-00013 projektben rendelkezésre álló forrásból rendelkezik.
2.5. Felek megállapodnak jelen Keretmegállapodás vonatkozásában abban, hogy az ajánlatban
esetlegesen konkrétan megajánlott termek helyett (a termék gyártásának megszűnése, a
márkanév, kiszerelés megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség miatt) azonos vagy
jobb jellemzőkkel bíró termék vonatkozásában élhet megrendeléssel a Vevő, amennyiben a
termékváltás szükségességét az Eladó a Vevő feli előzetesen a jelen pont szabályai szerint
jelezte es ehhez a Vevő előzetesen hozzájárul. Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha az
eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón kívül álló okból történő lehetetlenné válását az
Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor haladéktalanul bejelenti) es egyben igazolja
(gyártmánylappal vagy más alkalmas módon), hogy a teljesítésre megajánlott termék jellemzői
megfelelnek az ajánlatában meghatározottaknak. Ezen esetben a Felek a Kbt. 141.* -ában
foglaltak szerint járnak el azzal, hogy ez nem eredményezi a hatályos egységár változását. A

Keretmegállapodás módosulásának időpontja az eladói bejelentés Vevő általi jóváhagyásának
napja.
2.6. Vevő es Eladó között a megrendelés teljesítésére vonatkozó kötelezettség a
Keretmegállapodásos eljárás 2. szakasza alapján, a közvetlen megrendelés megtételével es
visszaigazolásával keletkezik, amely alapján az adott egyedi szerződés létrejön.
2.7. Feleket tájékoztatási kötelezettség terheli, ha olyan tényről, körülményről stb. szereznek
tudomást, mely jelen Keretmegállapodás fenntartását, vagy az alapján a közbeszerzés
megvalósítására vonatkozó szerződés létrejöttét vagy teljesítését lehetetlenné, vagy
számottevően nehezebbé teszi. Ezen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely
a szankciós felmondás jogának gyakorlására teremt jogalapot a sérelmet szenvedett fél javára.
3. Felek jogai és kötelezettségei
3.1.

Vevő szolgáltatása

3.1.1. Vevő köteles a Keretmegállapodás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat,
feltételeket Eladó részére biztosítani. Vevő köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely
Eladó teljesítésit elősegíti.
3.1.2. Vevő köteles a szerződésszerű teljesítést igazolni es a vételárat megfizetni.
3.1.3. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Keretmegállapodás hatálya alá tartozó műszaki
cikkek megrendelésénél az Eladónak megrendelést (közvetlen megrendelés) küld. Ennek
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül es a Keretmegállapodás felmondására
(szankciós felmondás) teremt jogalapot az Eladó részére, kivéve a Kbt. 1O4.§ (7) bekezdés
alkalmazásának esetét.
3.1.4. Vevő a Kbt. 105.* (I) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelését írásban —
elektronikusan — teheti meg. A megrendelésnek tartalmaznia kell, ha hosszabb időtávra
vonatkozik a rendelés, akkor a részteljesítések pontos idejét es helyét; valamint a termékek
megjelölésit és az érintett mennyiségeket is.
3.2. Eladó szolgáltatása
3.2.1. Eladó köteles az ajánlatában foglaltak szerinti es a Keretmegállapodás mellékletét képező
Közbeszerzési Műszaki Leírásban szereplő termékeket, az abban meghatározott feltételek
szerint átadni, illetve teljesíteni.
3.2.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a közvetlen megrendelést haladéktalanul (de legfeljebb
12 órán belül) visszaigazolja. A visszaigazolás a megrendelés teljes terjedelemben való
elfogadásának minősül, amely a teljesítésre vonatkozóan a szerződéses jogviszonyt a felek
között létrehozza. Ennek Eladó okán történő elmaradása súlyos szerződésszegésnek
tekintendő, amely a Keretmegállapodás felmondására (szankciós felmondás) teremt jogalapot
a Vevő részére, továbbá feljogosítja a Vevőt, hogy az érintett megrendelésben foglalt
termékeket más forrásból szerezze be, amely okán az Eladó a Vevő felé semmiféle igényt nem
támaszthat.
3.2.3. Amennyiben valamely adatot a megrendelés nem, vagy nem megfelelően tartalmaz és a
hiányzó vagy pontatlan adatok a Keretmegállapodásból vagy mellékleteiből megállapíthatóak,
akkor Eladó ezek szerint köteles a megrendelést visszaigazolni es teljesíteni. Amennyiben a
megrendelés a fentiek ellenére is hiányos, vagy értelmezhetetlen, az Eladó köteles ezt
haladéktalanul a fenti időtartamon belül jelezni.
3.2.4. Eladó köteles a Vevő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket átadni. A
termékek meg kell, hogy feleljenek a magyar szabványoknak, tartalmazniuk kell az Európai
Uniós előírásokat. A megajánlott termékeknek I. osztályúnak kell lenniük, és a
Keretmegállapodás fennállása alatt folyamatosan meg kell, hogy feleljenek Közbeszerzési
Műszaki Leírásban meghatározott mennyiségi es szakmai specifikációknak.

3.2.5. Eladó köteles - valamennyi termékcsoport tekintetében - kizárólag olyan terméket átadni,
amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben kifogástalan
állapotúnak minősül.
3.2.6. Eladó köteles gondoskodni a termékek megfelelő sérülésmentes csomagolásáról.
Megfelelőnek az a csomagolás tekinthető, amely megakadályozza a sérülést, károsodást,
időjárásból származó befolyásokat és egyéb környezeti hatásokat, valamint megfelel a
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.
3.2.7. Az eltérő tartalommal tett visszaigazolás — amennyiben nem felel meg a jelen
Keretmegállapodásnak és a megrendelésnek, Keretmegállapodás és megrendelés ütközése
esetén az érintett kérdésben a Keretmegállapodásnak — az Eladó részéről visszautasításnak
minősül, kivéve, ha jelen Keretmegállapodás eltérően rendelkezik.
3.2.8. Nem minősül visszautasításnak, ha a megrendelés vételét követő 72 órán belül az Eladó
részletesen tájékoztatja a Vevőt, hogy a megrendelés milyen okból nem felel meg a
Keretmegállapodásnak. Ezen esetben a Vevő új megrendelést küld.
3.2.9. Eladó csak törvényes, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be a
termékeket, melyet Vevő kérésére igazolnia kell.
3.2.10. A teljesítés akkor történik meg, amikor a termékeket a Vevő teljes körben átvette. Eddig az
időpontig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik azzal, hogy az független attól,
hogy az adott termék hol található. A tulajdonszerzés időpontja a Minőségi átvétel időpontja.
3.3. Eladó kötelezettsége a Keretmegállapodás közvetett tárgyának a teljesítési helyre történő
szállítása (értve ez alatt a fuvarozást/fuvaroztatást) és átadása, valamint Vevő birtokába és
tulajdonába adása, továbbá a jelen Keretmegállapodásban foglalt egyéb kötelezettségek
(különösen: összeszerelés, telepítés, üzembe helyezés, betanítás) teljesítése.
4.
4.1.

A Keretmegállapodás hatálya:
A Keretmegállapodás mindkét fél általi kölcsönös aláírás napján, eltérő időpontokban történő
aláírás esetén a későbbi napon lép hatályba.

A Felek a Keretmegállapodást annak hatálybalépésétől számítva 2021. június 30-áig,
határozott időtartamra kötik azzal, hogy a fenti időtartam lejárata előtt akkor szűnik meg
Keretmegállapodás, ha a Keretösszeg kimerül (értve ez alatt az azt eredményező egyedi
szerződés teljesítését).
4.2.

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben ezen időszak alatt Keretösszeg nem
merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Vevő egyoldalú jognyilatkozattal
Keretmegállapodás időtartalmát meghosszabbíthatja a Keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb
a forrást biztosító VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 pályázat megvalósítási határidejéig
(lezárásáig).

4.3.

Eladó előteljesítésre, Vevővel történő egyeztetés alapján, jogosult.

5. A közbeszerzés megvalósítására vonatkozó egyedi szerződések (megrendelések) lényegi
szabályai
5.1. Az egyedi szerződések tárgya
5.1 .1. Felek

megállapodnak,
hogy
jelen
Keretmegállapodásuk
is
az
egyedi
megrendelések/visszaigazolások okán létrejött szerződések alapján az Eladó a Vevő részére a
közbeszerzési eljárás iratanyaga, a jelen Keretmegállapodás és a hatályos jogszabályoknak
megfelelően eladja, Vevő megvásárolja a Vevő által konkrét megrendelésekben meghatározott
mennyiségű, a jogszabályoknak,
szabványoknak
továbbá jelen
fajtájú,
és
Keretmegállapodásnak megfelelő termékeket.

5.1.2. A megrendelést Vevő az EKR-en keresztül, az erre rendszeresített felületen küldi meg Eladó
részére.

5.2. Az egyedi szerződések teljesítési ideje
5.2.1.A teljesítési időpont az egyedi megrendelésben meghatározott időpont. Felek megállapodnak,
hogy a teljesítési időpontot úgy kell meghatározni, hogy Eladónak megfelelő idő álljon
rendelkezésre a teljesítésre. Megfelelőnek tekintik felek a teljesítésre a határidőt, ha az a
teljesítési időpont a megrendelés Eladó általi kézhezvételétől számított legfeljebb 30 napon
belül megtörténik.
5.2.2. Eladó köteles a Vevő igényeit folyamatosan, jelen Keretmegállapodásban is a megrendelések
alapján létrejövő egyedi szerződésekben foglaltaknak megfelelően kielégíteni.
5.3. A Termékekre vonatkozó átadás-átvételi eljárás
5.3.1. A Vevő az átvételre felajánlott termékeket minőségi és mennyiségi átvételi eljárás (átadásátvétel) alá vonja. A Termékekre vonatkozó átadás-átvételi eljárás szabályai kiterjednek a
Műszaki Leírásban meghatározott minden termékre.
5.3.2. Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzése kiterjed
•

az átadás körülményeire

•

a minőségi tanúsitásokra

•

a megfelelő csomagolása

•

a szavatossági időre.

5.3.3. Eladó a termékekhez szállítólevelet mellékel, amelyen fel kell tüntetni a termékek minőségmegőrzési idejét, a termék egyedi szerződés szerinti megnevezését, illetve a vonatkozó
jogszabályokban foglalt egyéb adatokat.
5.3.4. Eladó kizárólag olyan termékkel teljesíthet, amely a gyártótól történő átvételtől a Vevőnek
történő átadásig igazoltan a jogszabályoknak megfelelő szállítási és tárolási eljáráson esett ät,
amelyet Eladó igazolni köteles. Az eljárások megsértése, az igazolások elmaradása súlyos
szerződésszegésnek minősül.
5.3.5. Vevő a származási bizonyítvánnyal nem igazolt származású, illetve a jelen
Keretmegállapodásban meghatározott minőségi követelményeknek nem megfelelő termék
átvételét megtagadhatja.
5.3.6. Az átadás-átvétel során Vevő a termékeket darabszám/mennyiség alapján veszi át, és elvégzi
mindazokat a vizsgálatokat, amelyek annak megállapítására szolgálnak, hogy a termék
alkalmas a Keretmegállapodásban, az egyedi szerződésben és a jogszabályokban előírt
feltételeknek, amelynek tényét, valamint annak eredményét a szállítólevélen rögzíti. Az eljárás
eredménye, azaz a szállítólevél minősítése lehet „Hibátlan" vagy „Hibás/hiányos".
5.3.7. A minőségi vagy mennyiségi eltérésekről (hibás/hiányos) Felek jegyzőkönyvet vesznek fel,
vagy az eltéréseket a szállítólevélen rögzítik. Az eltérésekről Vevő soron kívül értesíti Eladót.
5.3.8. Az adott Megrendelés sikeres (Hibátlan) átadás-átvételi eljárásának feltétele, hogy Eladó a
minőségi vagy mennyiségi eltéréseket — az erről szóló tájékoztatás kézhez vételét követő — 72
órán belül javítja, a javítás tényét jelenti a Vevőnek és az adott terméket átvételre felajánlja.
Amennyiben a Vevő hiba kijavítását nem fogadja el, vagy újabb hibát állapít meg úgy Eladó
ennek a hibá(k)nak a kijavítását az elvárható legrövidebb időn belül köteles megkezdeni, és a
Terméket átvételre felajánlani.
5.3.9. A sikeres (Hibátlan) átadás- átvételi eljárás tényét a Felek a szállítólevélen rögzítik.
5.3.10. A tulajdonszerzés időpontja a Hibátlan minősítésű szállítólevél aláírásának időpontja.
5.3.11. Amennyiben az átadáshoz jogszabály, gyártó előírás, valamint a szakmai szokások szerint
csomagolási eszköz (göngyöleg) szükséges, azt Eladó saját költségén köteles biztosítani..
5.4. Teljesítés igazolása

5.4.1. Vevő köteles Eladó teljesítésének elismeréséről szóló átvételi eljárások eredményét tartalmazó
szállítólevelek aláírását követő 5 munkanapon belül nyilatkozni, illetve a teljesítés elismerése
esetén a teljesítési igazolást kiadni. A teljesítés igazolás kiadásának feltétele a Hibátlan
minősítésű szállítólevél kiadása.
5.4.2. Amennyiben a teljesítési igazolás kiadása
olyan okból, amelyért Vevő felelős késedelmesen történik, a határidő lejártának napja és a teljesítési igazolás kiadásának napja
között eltelt idő fizetési késedelemnek minősül.
5.4.3. A teljesítési igazolás alapján Eladó jogosult a vonatkozó számláját kiállítani és Vevő részére
benyújtani. A szállítóleveleket és a számlákat termékcsoport és telephely szerinti bontásban
kell elkészíteni. A szállítóleveleket csatolni szükséges a számlákhoz.
5.4.4. A teljesítés igazolására Vevő részéről a JSzSzGyK — VEKOP projekt szakmai vezetője (a
szerződéskötés időpontjában: Horváth Ágnes), valamint a JSzSzGyK intéményvezetője, vagy
helyettese (a szerződéskötés időpontjában: Takács Gábor — m.b. int.vez.) jogosult.
5.5. A fizetendő ellenérték, fizetési feltételek:
5.6. A termékek ellenértékét (összesített vételár) — amely magában foglal valamennyi, a felhívásban,
ill. jelen Keretmegállapodásban rögzített mennyiségre tekintettel a kötelezettségek ellátásának
ellenértékét, valamint a szállítási, illetve valamennyi felmerülő költséget - a felek az Eladó
ajánlata alapján az alábbi összegben állapítják meg:
nettó 17 387 800 Ft+Áfa, azaz nettó tizenhétmillió-háromszáznyolcvanhétezer-nyolcszáz forint
+Áfa.
A termékek ára tartalmazza a kiszállítást, valamint az egyéb kötelezettségek (különösen: a
műszaki cikkek telepítése, üzembe helyezése, használatának bemutatása a felhasználó részére)
költségét az ajánlattevő részéről! Felhasználó: azon motivációs jutalomban részesülő ügyfelek,
akiknek lakóhelyére a megrendelt termék kiszállításra kerül az eladó által. Az üzembe helyező
szakembert az Eladó köteles biztosítani maximum I óra hosszú időtartamra, a kiszállítás
időpontjában, de legfeljebb az azt követő 24 órán belül a motivációs termékben részesülő
személy lakóhelyén, amely megegyezik a kiszállítási címmel.
Az általános forgalmi adó összegét Eladó köteles a feltüntetett nettó árakra, mint vetítési alapra
kalkuláltan Vevővel szemben felszámítani es kiszámlázni.
A termékek nettó egységárait Eladó részletes ajánlata tartalmazza, amely a Keretmegállapodás 1.
sz. mellékletében található.
5.7. A Keretmegállapodás hatálya alatt az egységárak változtatásra nines lehetőség, Eladó a
Megrendeléseket a megadott árakon köteles teljesíteni
Eladó a fentiek alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Vevővel szemben semmiféle
jogcímen nem támaszthat, kivéve, ha jelen Keretmegállapodás másként rendelkezik. A
csomagolási eszköz értéke nem része a termékek árának, így a csomagolási eszköz
kiszámlázására nincs lehetőség.
5.8. Felek rögzítik, hogy Vevő előleget nem biztosít, Eladó az egyes megrendelések teljesítését
követően 1 db számla benyújtására jogosult.
5.9. Az ajánlattétel, a Keretmegállapodás, a számlázás, az elszámolás, és a kifizetések pénzneme
magyar forint (HUF). Az ellenérték fedezete központi költségvetési forrásból áll rendelkezésre.
5.10. A szerződés finanszírozása a Budapest — Józsefváros, Magdolna Orczy negyed Szociális
Városrehabilitácifís Program" című VEKOP — 6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú
projektek költségvetéséből történik. Formája, utófinanszírozás, a támogatás intenzitása a projekt
elszámolható költségének 100,0000000%-a. Előleg igénylésére nincs lehetőség.

5.11. Vevő a vételárat az igazolt Keretmegállapodásszerű teljesítést követően átutalással, forintban
(HUF), 30 napon belül teljesíti a Kbt. 135. § (1) is (5) - (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. §
(1) es (2) bekezdés szerint.
5.12. A szállítólevélen is a számlán fel kell tűntetni a számla címzettjét (mint vevőt), székhelyét,
adószámát, ezen kívül ennek még tartalmaznia kell a teljesítés címét is. Az átutalási számlák
eredeti példányát a következő címre kell eljuttatni/postázni: 1089 Budapest, Köris u. 35.
5.13. Késedelmes fizetés esetén Vevő, Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, es a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapítottak
szerint (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt fizet.
5.14.

Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen
Keretmegállapodásnak mindenben megfelelő számla es mellékleteinek Vevő általi kézhezvétele
keletkeztet.

5.15. Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a
Vevő részére eljuttatni. A számlához a teljesítési igazolást es a szállítólevelet mellékelni kell.
Fizetés a Keretmegállapodásszerii teljesítést követően történik Vevő által aláírt teljesítést
igazoló okmány és Eladó által kiállított, cégszerűen aláírt is benyújtott számla alapján.
5.16. Eladó jelen Keretmegállapodásból eredő követelését — a Kbt.-ben foglalt feltételeken túl nem engedményezheti harmadik személyre. Eladó jelen Keretmegállapodás teljesítése során
előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.
5.17.

Felek rögzítik, hogy Kbt. 136. § (1)-(2) alapján Eladó

a) nem fizethet, illetve számolhat el a Keretmegállapodás teljesítésivel összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetiben merülnek fel, es amelyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a Keretmegállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő
számára megismerhetővé teszi es a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt
haladéktalanul értesíti.
5.18. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a Keretmegállapodáshoz arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.

6.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a Keretmegállapodás megerősítése

6.1. Késedelmi kötbér:
Eladó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. *), a Megrendelés teljesítési
határidejét nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet Vevőnek. A kötbér mértéke az
elmulasztott átadási határidőt követő naptól számítva naponkint az adott Megrendelés nettó
ellenértékének 1 %-a. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a Megrendeléstől
elállni, amely okán Eladó a Megrendelésre vonatkozó meghiúsulási kötbér fizetésére lesz
kötelezett, amelynek mértéke az adott Megrendelés nettó ellenértékének 25%-a.

A jelen okirat 5.3.8 pontjában foglalt esetben a hiba kijavítása és a teljesítési határidő letelte
közötti idő, kötbérterhes időszak.
6.2. Meghiúsulási kötbér
Amennyiben olyan okból, amiért Eladó felelős (Ptk. 6:186. §) a Keretmegállapodás teljesedésbe
menése meghiúsul, köteles Eladó Vevőnek a meghiúsulási kötbért fizetni, amelynek összege a
6.1 pontban rögzített nettó összesített vételár 25%-a. Felek ilyennek tekintik különösen, ha
összesen 3 eseti Megrendelés meghiúsulását kell megállapítani.

A Keretmegállapodás meghiúsulása miatt érvényesítendő kötbér összeginek megállapítása
során az eseti,Megrendelések meghiúsulása esetén megfizetett kötbért be kell számítani.
6.3. Vevő esetleges kötbér-igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, amelynek Eladó köteles 8
naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Eladó a fenti irat kézhezvételét
követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem
menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő, is a Kbt. 135. * (6) bekezdésében foglalt egyéb
beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér az Eladói számlába beszámítható.
6.4. A
kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja
Keretmegállapodásszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
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6.5. A nem Keretmegállapodásszerű teljesítés Vevő által történő elfogadása nem jelent lemondást a
Keretmegállapodässzegésből eredő igényekről.
6.6. A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

6.7. Kellékszavatosság
Eladót a Keretmegállapodás hibás/hiányos teljesítése vonatkozásában kellékszavatosság terheli,
amelynek alapján Eladó a Ptk. 6:159. §-a alapján köteles eleget tenni.

6.8. Minas
Az Eladó a nyertes ajánlatában megjelölt időtartamra, azaz 12 hónap valamint 12 hónap,
összesen 24 hónapra vállal jótállást az általa átadott termékek és kapcsolódó szolgáltatások
vonatkozásában. Egyebekben az Eladó jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jótállási határidő kezdetét a
teljesítésigazolásban egyértelműen rögzíteni kell
6.9. Eladó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen Keretmegállapodással kapcsolatosan az általa
okozott károkért, függetlenül attól, hogy az Vevőre vagy harmadik személyekre hárul.
6.10. Amennyiben Eladó teljesítésével kapcsolatban Vevő ellen per indul, Eladó amennyiben
erre jogi lehetőség van - Vevő oldalán köteles a perbe belépni es minden intézkedést megtenni
Vevő pernyertessége érdekében, amennyiben ez nem lehetséges, köteles a Vevő pernyertességét
egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles megtéríteni minden olyan negatív
jogkövetkezmény költségét, amely az ö tevékenységivel vagy mulasztásával kapcsolatban
hárult a Vevőre.
6.11. Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3.§-ában
foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül, nem áll csőd-, és felszámolási, végelszámolási
és kényszertörlési eljárás hatálya alatt, továbbá 60 napnál régebben lejárt köztartásuk nincs.
Eladó vállalja, hogy amennyiben a fentiekben rögzített változás áll be, úgy arról a Vevőt 8
napon belül írásban tájékoztatják. Felek rögzítik, hogy a Vevő a Keretmegállapodást azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a fenti feltételek valamelyike bekövetkezik.

7.

Együttműködés a teljesítés során:

7.1. Felek a Keretmegállapodás teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket
jelölnek meg az alábbiak szerint. Felek vállalják, hogy a kapcsolattartók személyében, illetve
adataikban bekövetkező változásokról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A tájékoztatás
elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felel. A kapcsolattartók személyében történt
változás nem minősül Keretmegállapodás módosításnak.
7.2. A Keretmegállapodás teljesítésével kapcsolatban
7.2.1. A Vevő részéről, jognyilatkozattételre jogosult
Név:

Takács Gábor, m.b. intézményvezető

Telefonszám:
E-mail cím:

takacs.gabor@jszszgyk.hu

7.2.2. A Vevő részéről szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:

Farkas Irén

Telefonszám:
E-mail cím:

farkas.irengjszszgyk.hu

7.2.3. Eladó képviseletében jognyilatkozat tételére kizárólag a társaság cégjegyzésre jogosult
képviselői jogosultak. A Keretmegállapodás teljesítésével kapcsolatban az Eladó részéről
szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:

Balázs Peter

Telefonszám:
E-mail cím:

tender@thinksmart.hu

7.2.4. Szerződő Felek által elküldött értesítéseket a következő napokon kell közöltnek tekinteni:
•

személyesen vagy futár útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az
adott félnél igazoltan átadják;

•

postai (tértivevényes, ajánlott, avagy egyéb könyvelt) küldemény esetén, amikor annak
kézbesítése igazoltan megtörténik, azzal, bogy amennyiben a küldemény „ismeretlen",
„elköltözött", „nem vette" át vagy „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a másik
Szerződő Fél címéről, akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a küldeményt a posta
visszafordította;

•

e-mail címre küldött levelet az elküldéstől számított második munkanapon vagy a
tudomásulvételt visszaigazoló e-mail napján.

7.2.5. Felek rögzítik, hogy az egymásnak a fentiek szerint megküldött nyilatkozatokat akkor is
közöltnek tekintik, ha az azért nem jutott a másik Szerződő Fél tudomására, mert a kézbesítést
bármely módon megakadályozta (pl.: nem kereste, a megadott címen ismeretlen, ismeretlen
helyre költözött, az átvételt megtagadta, az elektronikus levelezőrendszerébe nem lépett be).
8.

Titoktartás:

8.1.1. Eladó alkalmazottjait, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb
közremüködőket titoktartási kötelezettség terheli a Keretmegállapodás teljesítése során vagy
azzal összefüggésben tudomásukra jutott, birtokukba került, illetve más módon megismert
minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ,
okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala Vevő
hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené.
8.1.2. A titoktartási kötelezettség a Keretmegállapodás megszűnésétől számított 3 (három) évig all
fenn. A titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseknek Eladó alkalmazottai,
alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása,
illetve a betartásának ellenőrzése Eladó kötelezettsége, illetve felelőssége. A jogosulatlan
nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez
szükséges költségek — az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl — Eladót terhelik,
kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy
az adott helyzetben általában elvárható.
8.2.

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Keretmegállapodással és Eladó tevékenységével
összefüggésben tudomásukra jutott mindennemű információ — függetlenül annak megjelenési
formájától tekintetében lejárati határidő nélkül teljes körű titoktartási kötelezettség terheli,
így azt Felek nem jogosultak harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé,
megismerhetővé tenni a Felek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

8.3.

Eladó tudomásul veszi, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit alapján — a Vevő
rendelkezésükre bocsátott személyes is különleges adatokat csak a Keretmegállapodás hatálya
alatt es olyan mértékben kezelheti, amilyen mértékben a Keretmegállapodásban rögzített
feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges figyelembe véve a hivatkozott jogszabály
adatkezelésre vonatkozó értelmező rendelkezését. Eladó továbbá köteles az egészségügyi es a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről is védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény rendelkezéseit is betartani.

8.4.

Eladó kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállal továbbá azért, hogy a feladat
teljesítése során bármilyen módon tudomásukra jutott, illetve birtokába került adatot,
minősített adatot, tényt, információt bizalmasan kezeli, nem teszi hozzáférhetővé, azokat
titokként megőrzi, nem hozza nyilvánosságra, valamint nem használják fel a jelen
Keretmegállapodáson kívül eső, általuk folytatott tevékenység során. Tudomásul veszik, hogy
azokat kizárólag Vevő előzetes es kifejezett írásbeli hozzájárulásával adhatják át harmadik
személy részére.

8.5.

Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalása
jelen Keretmegállapodás aláírásától 3 évig és a jelen Keretmegállapodás bármely módon
történő megszüntetése esetén is hatályban marad.

8.6.

Eladó kijelenti, hogy kártérítési felelőssége körében köteles megtéríteni a Vevő valamennyi, a
jelen pontban vállaltak megsértésére visszavezethető vagyoni kárát, illetve sérelemdíját,
amennyiben a titoktartási kötelezettséget a szerződő fél, továbbá a jelen Keretmegállapodás
mellékleteként csatolt titoktartásra kötelezett szándékosan vagy gondatlanul megszegi.

8.7.

Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértésének polgári és büntetőjogi
jogkövetkezményeiért a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak szerinti büntetőjogi es
polgári jogi szabályok szerint felel.

8.8.

A titoktartási kötelezettség megszegése esetén az Eladót kártalanítási kötelezettség terheli,
továbbá a Vevő jogosult azonnali hatállyal a Keretrnegállapodást felmondani.

9. Alváltalkozók
9.1. Eladó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó
igénybevételénél a Kbt. és a Közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadók. Az alvállalkozókkal
kötött szerződésekre Kbt. szabályai értelemszerűen irányadók.
9.2. Eladó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói
(közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe
vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, amik ezen
alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
10. A Keretmegállapodás megszűnése, megszüntetése
10.1.

A Keretmegállapodás a 2.2 pontban foglalt teljes mennyiség megrendelésével, vagy a 4.1,
illetve 4.2 pontban foglalt időszak elteltével, vagy rendkívüli felmondással, azonnali
hatállyal szűnik meg.

10.2.

A Keretmegállapodás teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. tulajdonátruházási
szerződésekre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevitelével. Felek a nem
szerződésszegésre alapított elállás jogát kizárják.

10.3.

A sérelmet szenvedett fel jogosult azonnali hatállyal elállni a Keretmegállapodástöl, ill. azt
felmondani másik fél szerződésszegése esetén, ha mär nem áll érdekében a teljesítés. A jelen
Keretmegállapodásban súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy
mulasztás tanúsítása, illetve az egyéb ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások
bármelyike az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza.

10.4.

Súlyos szerződésszegésnek minősül Eladó részéről különösen, ha

a. Eladó kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben,
vagy határidőre való teljesítés nem valószínű, vain,
b. Eladó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy
c. Eladó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a
cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
d. Eladóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul, vagy
e. Eladó jelen Keretmegállapodásban foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz
eleget, és emiatt a Keretmegállapodás feljogosítja Vevőt a felmondásra vagy az elállásra,
vagy
f. amennyiben bármely a Kbt által előirt kötelezettségét — kivéve, ha ahhoz más
jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály Eladó megszegi, különösen
a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjának, 138. § (1) bekezdésének megsértése
esetén, vagy
g. jogszabályon vagy jelen Keretmegállapodáson alapuló titoktartási kötelezettségét
megszegi, vagy
h. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, vagy
Eladó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, vagy
j.

Eladó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, vagy

k. Eladó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti.
L

az 5.3.4 pontban foglaltak megsértése esetén-

10.5.
Eladó jogosult jelen Keretmegállapodástól való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha
Vevő olyan okból, amelyért felelős —
a. a szabályszerűen kiállított számlát — felszólítás ellenére — sem fizeti meg, vagy
b. egyébként Eladó tevékenységét lehetetlenné teszi (a megrendelt terméket alapos ok
nélkül nem veszi át).
10.6. A Keretmegállapodás bármely jogcímen történő megszűnése esetén Eladó a megszűnésig
teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.
10.7. Szerződésszegés eseten bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik,
szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő,
legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett, Az azonnali hatályú
felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés fényére, és
meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt,
körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.:
elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges.
10.8. Vevő jogosult is egyben köteles a Keretmegállapodást felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Keretmegállapodással érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha
a. Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;
b. Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.

c.

Ennek érdekében a Keretmegállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó
tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.

10.9. Vevő a Keretmegállapodást felmondhatja, ha:
a. feltétlenül szükséges a Keretmegállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b. Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Eladó személyében
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy
c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a Keretmegállapodás nem semmis.
10.10. Vevő köteles a Keretmegállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a Keretmegállapodás megkötésit követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetiben
közbeszerzési eljárás saran kizáró ok MU fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
10.11. Vis maiorra Eladó csak akkor hivatkozhat, ha írásban értesíti a Vevőt — amennyiben a
körülmények lehetővé teszik — a vis maior tényéről és várható időtartamáról. Ha a Vevő egyéb
irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amennyiben az ésszerűen lehetséges és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot,
amelyet a vis major esete nem gátol.
10.12. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 60 (hatvan) napot, a felek a
Keretmegállapodás teljesítésivel kapcsolatban jóhiszemű tárgyalásokat kezdenek.
11. A Keretmegállapodás tartalminak értelmezése, záró rendelkezések
11.1. Jelen Keretmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai, különösen a
Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
11.2. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a
Keretmegállapodás teljesítésével összeftiggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
11.3. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitas kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton
rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az
egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen Keretmegállapodásból eredő jogvitájuk
tekintetében kikötik a teljesítés helye szerinti illetékes Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos
illetékességét.
11.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Keretmegállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §)
teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás módosul az
alábbi esetekben:
a)

felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása eseten a nyilvántartásba
bejegyzés napjával,

b)

felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén
a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki.

11.5. Felek rögzítik, hogy semmis a Keretmegállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy Eladót
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak

jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő
átvállaljon Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a
Keretmegállapodás alapján Eladót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy a
kockázatokat felmérte es azt a jelen Keretmegállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban
teljeskörűen érvényesítette.
11.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Keretmegállapodás bármely pontja
kögens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű
dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen Keretmegállapodás fentieket sértő
rendelkezése helyébe — minden további jogcselekmény, így különösen a Keretmegállapodás
módosítása nélkül — a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési
dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens
jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Keretmegállapodás része es azt
szövegszerűen a Keretmegállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a
Keretmegállapodás részét képezi).
11.7. Jelen Keretmegállapodás 4 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét
képezi (Vevő példányához fizikailag nem kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga,
kivéve a döntések es döntéselőkiszítő anyagok.
11.8. A Keretmegállapodás a mindkét fél aláírásra es kötelezettségvállalásra jogosult vezető
tisztségviselőjének (Eladónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.
11.9. Jelen Keretmegállapodás az aláírásának napján — amennyiben nem egy napon írják alá a
Keretmegállapodást, az utolsó aláírás napján lép hatályba.
12. Mellékletek
1.

számú melléklet: Eladó ajánlata (részletes ár táblázat)

A Keretmegállapodást a felek áttanulmányozás es értelmezés után, mint szándékukkal is ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, amelyből
Vevőt 2 (kettő) példány illeti.
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