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Tisztelt Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertet&e

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete a 90/2022. (III. 28.) szAmu hat^ro- 
zatanak 1) bekezdeseben arrol dontott, hogy a 1086 Budapest VIII., Danko utca 31. szam alat- 
ti telephelyen mukodd Napsugar Tagovodajat 2022. augusztus 1. napjaval megszunteti.
A Jozsefvarosi Onkormanyzat celul tuzte ki, hogy a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjoleti Kozpont Gyermekek Atmeneti Otthona reszere nagyobb ferdhelyet es szolgal- 
tatAsbbvitest biztositson, uj helyszinen: a Jbzsefvarosi Ovodak Napsugar Tagovodajanak epii- 
leteben. Ennek erdekeben kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljarast inditott „Jo- 
zsefvarosi Ovodak Napsugar tagovodaja epuletenek felujitasara es atalakitasara vonatkozo 
tervek elkeszitese Gyermekek Atmeneti Otthona befogadasa cdljabol” targyban.

A nyertes ajanlattevo feladata az ^piilet felujitasara es atalakitAsara vonatkozo tervezes es 
kozbeszerzesi dokumentacio elkeszitese tervezesi szerzddes formajaban.

A felujitas es tervezes az alabbiakra vonatkozik:

1) Az epulet jelenlegi allapotanak rogzitese, felm^rese (pinceszinten 60m2, fbldszinten es 
elso emeleten cca 300-300 m2, minddsszesen 660 m2 + lapostetb);

2) geodeziai felm6res,



3) M=1:100-1:200 lepteku koncepcioterv,
4) M=l:100 lepteku epitesi engedelyezesi terv szintu epiteszeti-mtiszaki, belsoeptteszeti 

(berendezesi) es jatszdteri dokumentacid
5) kivitelezesi kozbeszerzeshez elokeszitett es osszeallitott kiviteli tervek elkeszitese.

A nyertes ajanlattevovel kotendo szerzodes 2022. november 30-ig tartalmaz feladatokat.

A szolgAltatas-beszerzdsere a Jdzsefvarosi Onkormanyzat Beszerzdsi Szabalyzat (a tovabbi- 
akban: Szabalyzat) III. fejezet szerinti beszerzesi eljaras kerult lefolytatasra. A Szabalyzat III. 
Fejezet (2) pontja alapjan a kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero arubeszerzesrdi, epitesi beru- 
hazasrol, szolgaltatas megrendeleserol szolo ajanlatteteli felhivast az Onkormanyzat hivatalos 
honlapjan kozze kell tenni, ds kozze lehet tenni bArmely mas mediumban. A kozzeteteli he- 
lyeket a Beszerzesi Adatlapon meg kell jeldlni. A beszerzest kezdemenyezo szervezeti egyseg 
az Ajanlatteteli Felhfvasrdl a potencies ajanlattevoket elektronikus uton ertesfti.

Az ajanlatteteli felhivas a jozsefvaros.hu oldalon jelent meg 2022. marcius 3l-en a 
https://iozsefvaros.hu/onkormanyzat/hirdetmenyek/palvazatok eleresi utvonalon. Ezen kiviil 
az ajanlatteteli felhivAs megjelenesere 10 potencies palyazd (KIMA STUDIO Kft., Mester 
Epitesz Studio Kft.. Red Clock Design Studio Kft.. HAMBURG C Kft., ATTICAD Studio Bl., 
Studio Qyarta Kft., Batlab Epiteszstudid, Dot Design Kft, Banati v Hartvig Epitesz Iroda, 
ARTONIC Design Epiteszeti Kft.) figyelemfelhivAsa is megtortent.

Az ajanlatteteli felhivasban meghatarozott ajanlatteteli hataridoig 5 darab palyazati anyag 
erkezett. Az ajanlatok koztil az Elokeszito Bizottsag megallapitotta, bogy 3 palyAzati anyag 
tartalmi szempontbdl hianyosan erkezett. Az ajAnlattevoket felszdlitotta hianypotlasra, a fel- 
szolitast kovetoen 2 palyazd 2022. Aprilis 25. napjan hianvpotlast adott be. Fentiek alapjan az 
ajanlatteteli felhivasban meghatarozottak szerint 4 db ervenyes palyazati anyag erkezett. Az 
ajanlat elbiralasanak ertekelese a „legalacsonyabb osszegu ellenszolgaltatas” elve szerint tor- 
tent.

Ajanlattevo: PANNONPLAN Tervezoiroda Korlatolt Felelossegu TArsasdg (9021 Gyor, 
Sarkantyu koz 4.) ajanlata elektronikusan erkezett be 2022. aprilis 19-en.

Az ajanlat a formai kovetelmenyeknek megfeleL _______ _________ _______________________

Ajanlat Netto ajAnlati Ar Brutt6 ajanlati ar

JdzsefvArosi Ovodak Napsugar tagovo- 
daja epiiletenek felujitasara es atalakfta- 
sara vonatkozd tervek elkeszitese Gyer- 
mekek Atmeneti Otthona befogadasa 
celjabol

17.949.000,- Ft 22.795.230,- Ft

Ajanlattevo: Studio Qvarta Korldtolt Feleldssegu Tarsasag (1029 Budapest, Zsolt Fejede- 
lem u. 85.) ajanlata elektronikusan erkezett be 2022. aprilis 19-dn.
Az ajanlat a formal kovetelmenyeknek megfelel.

. •- Ajanlat Nettd ajanlati Ar Bruttd ajAnlati Ar

Jdzsefvarosi OvodAk Napsugar tagdvo- 
daja epuletenek felujitAsara es atalakitA- 
sara vonatkozd tervek elkeszitdse Gyer- 
mekek Atmeneti Otthona befogadasa 
celjabdl

19.450.000,- Ft 24.701.500,- Ft

Ajanlattevo: KIMA Studio Epiteszeti es Merndki Iroda Korlatolt Felelossdgd Tarsasag 
(1029 Budapest, Mariaremetei ut 133.) ajanlata elektronikusan erkezett be 2022. Aprilis 19-en.

jozsefvaros.hu
https://iozsefvaros.hu/onkormanyzat/hirdetmenyek/palvazatok


Az ajanlat a formal kovetelmenyeknek megfelel

Ajinlat Netto ajanlat! ar Brutto ajanlati Ar

Jozsefvarosi Ovodak Napsugar tagdvo- 
daja epiiletenek felujitasara es atalakita- 
sara vonatkozd tervek elkeszitese Gyer- 
mekek Atmeneti Otthona befogadasa 
celjabol

34.500.000,- Ft 43.815.000,- Ft

Ajanlattevo: Banati + Hartvig fcpftdsz Iroda KorlAtoIt Felelossegu T Arsasag (1117 Buda
pest, Fehdrvari ut 38.) ajAnlata elektronikusan erkezett be 2022. aprilis 19-en.

Az ajanlat a formai kovetelmenyeknek megfelel.__________________________________________

AjAnlat Netto ajanlati ar Brutto ajanlati Ar

Jozsefvarosi Ovodak NapsugAr tag6vo- 
daja epiiletenek felujitasara ds atalakita- 
sara vonatkozd tervek elkeszitdse Gyer
mekek Atmeneti Otthona befogadasa 
celjabol

37.944.000,- Ft 48.188.880,- Ft

Ajanlattevo: Mester Epftdsz Studio Korlatolt Felelossegu Tarsasig (1224 Budapest, TAtra 
utca 47.) ajanlata elektronikusan erkezett be 2022. aprilis 19-en.

Az ajanlat a formai kovetelmenyeknek megfelel, tartalmi kovetehnenyek szempontjabol hia-
nyos.

AjAnlat Nett6 ajAnlati Ar Brutto ajanlati ar

Jozsefvarosi Ovodak Napsugar tagovo- 
daja epiiletenek fehijitAsAra es atalakita- 
sAra vonatkozd tervek elkeszitese Gyer
mekek Atmeneti Otthona befogadasa 
celjabol

40.000.000,- Ft 50.080.000,- Ft

II. A beterjesztes indoka
Az eldteijesztes targyaban a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag dontese sziikseges.

III. A dontds celja, penzugyi hatasa
A dontes celja, a ,,Jozsefvarosi OvodAk Napsugar tagovodaja epiiletenek felujitasara es atalakita- 
sara vonatkozd tervek elkeszitese Gyermekek Atmeneti Otthona befogadasa celjabol” tArgyu, 
kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljaras lefolytatasa, az eljaras lezarasa, eredmeny 
kihirdetese, az eredmenyrdl szolo dontes meghozAsa.
Jelen dontes uj penzugyi fedezet biztositasAt nem igenyli, a beszerzesi eljaras kiirAsahoz sziikse- 
ges fedezet a 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022 (11. 24) rendelet 20820 Koltsegvetesi szer- 
vek felujitasi, beruhazasi feladatainak muszaki elokeszitese es tervezese cimen all rendelkezdsre.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet
A Kepviselo-testiilet 6s Szervei Szervezeti ds Mukodesi Szabalyzatardl sz616 36/2014. (XI.
06.) onkormanyzati rendelet 7. melleklet 1.1.1. pontja alapjan a Koltsegvetesi es Penzugyi 
Bizottsag ddntdsi hataskorebe tartozik targyi ugy.
Jozsefvarosi Onkormanyzat Beszerzesi Szabalyzat III. fejezet (14) pontja alapjan, a Biralobi- 
zottsag javaslata alapjan a netto 1 millio forint ertekhatar folotti eljaras eredmenyerdi, vala-
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mint a szerzbdes megkoteserdl a Kepviseld-testulet Koltsegvetesi es Pdnzugyi Bizottsaga 
dont.

Fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat
Budapest Fovaros VIII. kerGlet Jdzsefv&rosi Onkorm&nyzat Koltsegvetesi es Pdnzugyi 

Bizottsagdnak ..../2022. (....) szamu hatarozata

a ^Budapest Fovaros VIII. kerGlet Jdzsefvarosi Onkormdnyzat tulajdonaban kvd ber- 
lakdsok felujitdsdra vonatkozd tervezds keretszerzodes” tdrgyu beszerzesi eljdras ered- 

menyerdl

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy:

1. a ,Jdzsefvarosi Ovodak Napsugar tag6vodaja epiiletenek felujitasara es atalakitasara vo
natkozd tervek elkeszitese Gyermekek Atmeneti Otthona befogadasa celjabol” targyu 
kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljaras eredmenyes;

2. „Jozsefvarosi Ovodak Napsugar tagdvodaja epiiletenek felujitasara es atalakitasara vo
natkozd tervek elkeszitese Gyermekek Atmeneti Otthona befogadasa celjabol” targyu, 
kdzbeszerzcsi ertekhatart el nem erd beszerzesi eljarasban a legalacsonyabb osszegu el- 
lenszolgaltatast tartalmazd, ervenyes ajanlatot a PANNONPLAN Tervezoiroda Korlatolt 
Felelossegu Tarsasag (9021 Gyor, Sarkantyu koz 4.) ajanlattevo tette, ezert 6 az eljaras 
nyertese. A szolgaltatas elvegzesere iranyulo elfogadott ajanlati ar nettd 17.949.000,- Ft + 
Afa.

3. felhatalmazza a polgarmestert az eloterjesztes 4. szamu melleklete szerinti tervezesi szer- 
zodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: a 3. pont eseteben 2022. mdjus 6.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest, 2022. aprilis25. p
.... ...—'

Borbas Gabriella
iigyosztalyvezeto



Keszitette: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly
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AJANLATTETELI FELHTVAS

A „J6zsefvirosi 6vod&k Napsug^r tagdvod^ja 6pfilet4nek felujft^s^ra 6s 
atalakftas£ra vonatkozd tervek elk&zitese Gyermekek Atmeneti Otthona 
befogadasa celjabol” targyu kbzbeszerzesi ertekhatart el nem drd beszerzesi 
eljarasbaa

Budapest Fovaros VUI. kerUJet Jozsefvarosi Onkormdnyzat kbzbeszerzesi 
ertdkhatdrt el nem 6rb beszerzhsi eljArast hirdet meg, amelyben ajaniattevokent felkeri 
Ont, illetve az On altal vezetett szervezetet:

1. Az aj&nlatkdro neve, cime, telefonszAma, e-mail cime:

BUDAPEST FOVAROS VHI. KERULET JOZSEFVAROSI 
ONKORMANYZAT
(a tovabbiakban: Ajanlatkerd)

Cim: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: 0620/
E-mail: vidak. anna@iozsefvaros.hu

2. Az ajdnlatkdrd Altal a szerz6d6shez rendelt einevez6s:
Jozsefvarosi Ovodak Napsugdr tagdvoddja epiiletenek felujfUsara 6s atalakitasara 
vonatkozd tervek elkdszitese ds tervezesi munk&k vegzese Gyermekek Atmeneti 
Otthona befogadasa celjdbol.

3. Ajanlat targya, mdszaki tartalm&nak rdvid leirasa (rdszletesen az 5.-S.7. 
sz£mu meUdkletekben):

A Jozsefvarosi Ovoddk Napsug&r tagovodaja (1086 Budapest, Dankd utca 3L) 
epuletenek felujitasa es atalakitasa Gyermekek Atmeneti Otthona befogadasa cdljabbl. 
Az Otthon athelyezese a Danko utca 31-be lehetbve teszi annak ferdhely, funkcio-es 
szolgaltatdsbbviteset:

• kiskoruvai egyiitt szulo vagy varandbs anya reszere is ferdhelyet biztosit
• sajatos nevelesi igenyii gyermekek gondozasa
* uj foglalkoztato- es lakdhelyisegek kialakitasa

Ehhez szukseges a Napsugar tagovoda epuletenek felujitasara, atalakitasara, 
vonatkozo

• geodeziai felmeres keszitese
• koncepcioterv vagy tervek keszitese
• epitesi engedelyezesi ten7 keszitese
• kiviteli tervek elkeszit€se

A beavatkozas celterulete:

Napsugar Tagovoda 1086 Budapest, Danko utca 31. hrsz. 35484

mailto:vidak._anna@iozsefvaros.hu


4. A szerzodds teljesftdsi hatirideje:
a) koncepcidterv: szerz6ddsk6test61 szdmitott 30 nap.
b) epitesi engeddlyezdsi terv: a koncepcioterv jbvdhagydsdtol szamitott 30 nap.
c) kiviteli tervek: az dpitesi engeddly leadasdt kovetd 60 nap, de leghamarabb az 

epitesi engedely hatarozat kezhezvdteldtbl szamitott 15 nap.

5. A teljesftes helye:
Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jdzsefvdrosi Onkormdnyzat Polgdrmesteri Hivatal 
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

6. Az ajdnlatkerd pdnzQgyi ellenszolgaltat&s&nak feltdtele:
A megvaldsltas pdnzdgyi fedezetdt az Ajdnlatkdrd sajat fondsbbl biztositja. 
Ajdnlatkero e!61eget nem biztosft. Az ajanlat, az elszamolas es a kifizetcs penzneme a 
forint. A vallalkozbi dij a szolgdltatasok teljesitdsigazolassal igazolt teljesfteset 
kovetoen benyujtott, szerzodesszeru ds a jogszabalyoknak megfelelo szimla es 
melldkleteinek a megrendelb kdzhezvetelet kdvetben a Ptk. 6:130 § (l)-(2) 
bekezdesdben foglaltak figyelembe vdtelevel, 30 napos fizetesi hatdridfivel atutaldssal 
kerul kiegyenlitesre.

7. Annak meghataroz&sa, bogy az ajinlattevo tehet-e tbbbv&Itozatu ajanlatot:
Ajdnlattevo tehet / nem tehet tobbvaltozatu ajanlatot.

8. Annak meghat^rozasa, hogy az ajinlattevo a beszerzes tdrgyanak egy rdszdre 
tehet-e ajanlatot:

Ajanlatkdrd tdrgyi beszerzesi eljdras vonatkozdsaban lehetdve teszi / nem teszi 
lehetove rdszaidnlatok tetetet

9. Az ajanlatok elbiraldsanak szempontja:
Aianlatkero az aianlatokat a legalacsonyabb ar elve szerint birdilia el.

10. Kizaro okok
AjanlattevO kizarasra keriil, amennyiben az alabbi kizaro okok b&melyike vele 
szemben fenitell:
Az eljdrasban nem lehet ajanlattevo, rdszvdtelre jelentkczb, alvallaikozd, ds nem vehet 
reszt alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, aki

a) az alabbi buncselekmdnyek valamelyiket elkovette, ds a buncselekmeny 
elkovetese az elmult dt evben jogeros birdsagi iteletben megallapitast nyert, amig a 
biintetett elddlethez fftzddo hatranyok a!61 nem mentesiilt:

aa) a Biinteto Torvenykonyvrol szolo 1978. evi IV. torveny (a tovabbiakban: 1978.
evi IV. terveny), illetve a Biinteto Torvdnykonyvrdl szolo 2012. evi C. tOrveny (a 
tovabbiakban: Btk.) szerinti bdnszervezetben rdszvetel, idedrtve a buncselekmeny 
biinszervezetben tortdno elkoveteset is;

ab) az 1978. evi IV. torveny szerinti vesztegetds, befolydssal uzdrkedds, befolyas 
vasarldsa, vesztegetes nemzetkozi kapcsolatokban, befolyas vasarlasa nemzetkozi 
kapcsolatokban, hiitlen kezeles, hanyag kezeles, illetve a Btk. XXVII. fejezeteben 
meghatdrozott korrupcibs biincselekmdnyek, valamint a Btk. szerinti hutlen kezeles 
vagy hanyag kezeles;

ac) az 1978. evi IV. torveny szerinti koltsegvetdsi csalds, europai kdzossdgek 
penziigyi erdekeinek megsdrtese, illetve a Btk. szerinti kbltsegvetesi csal-As;

ad) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti tenorcselekmeny, valamint 
ehhez kapcsolbdo felbujtas, bunsegely vagy kiserlet;

a-



ae) az 1978. dvi IV. torvdny, illetve a Btk. szerinti penzmosds, valamint a Btk. 
szerinti terrorizmus finanszirozasa;

af) az 1978. dvi IV. torvdny, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a 
Btk. szerinti kdnyszermunka;

ng) az 1978. dvi IV. tdrvdny, illetve a Btk. szerinti versenyt korlatozd megallapodds 
kozbeszerzdsi es koncesszids eljdrasban;

ah) a gazdasagi szerepld szemelyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonlo buncselekmeny;

b) egy dvnel rdgebben lejdrt add-, vamfizetdsi vagy tarsadalombiztositasi 
jarulekfizetesi kotelezettsdgdnek nem tett eleget, kivdve, ha tartozasat ds az esetleges 
kamatot ds birsagot az ajanlat vagy reszveteli jelentkezes benyujtasdnak iddpontjaig 
megfizette vagy ezek megfizetdsdre halasztast kapott;

c) vdgelszamolas alatt all, vonatkozasaban csodeljaras elrendeleserol szolo birosagi 
vegzest kozzetettek, az ellene indftott felszamoldsi eljarast jogerosen elrendeltek, 
vagy ha a gazdasagi szerepld szemelyes joga szerinti hasonld eljards van folyamatban. 
vagy aki szemelyes joga szerint hasonlo helyzetben van;

d) tevdkenysdgdt felfuggesztette vagy akinek tevdkenysdgdt felfuggesztettdk;
e) gazdasagi, illetve szakmai tevekenysdgdvel kapcsolatban buncselekmeny 

elkovetdse az elmult hdrom even belul jogerds birosagi iteletben megallapitast nyert;
J) eseteben az ajdnlatkero bizonyitani tudja, hogy az adott eljarasban megkiserelte 

jogtalanul befolyasolni az ajanlatkdrd ddntdshozatali folyamatat, vagy olyan bizalmas 
informdcidt kisdrelt megszerezni, amely jogtalan eldnyt biztositana szdmdra a 
beszerzesi eljarasban. vagy korabbi beszerzesi eljdrdsbdl ebbol az okbol kizartak, ds a 
kizaras tekintetdben jogorvoslatra nem keriilt sor az erintett beszerzdsi eljaras 
lezdrulasatdl szdmftott harom evig;

g) tekintetdben a kdvetkezo feltetelek valamelyike megvaldsul:
ga) nem az Europai Unio, az Eurdpai Gazdasagi Tdrseg vagy a Gazdasagi 

Egydttmdkdddsi ds Fejlesztdsi Szervezet tagdllamaban, a Kereskedelmi 
ViUgszervezet kozbeszerzdsi megallapodasban rdszes illamban vagy az EUMSZ 198. 
cikkeben emlitett tengerentuli orszagok es teriiletek barmelyikdben vagy nem olyan 
dllamban rendelkezik addilletdsdggel, amellyel Magyarorszdgnak kettos adozds 
elkeriilesdrol szdld egyezmenye van, vagy amellyel az Eurdpai Unidnak ketoldalu 
megallapoddsa van a kozbeszerzds terdn,

gb) olyan szabalyozott tdzsddn nem jegyzett tarsasdg, amely a penzmosds ds a 
terrorizmus finanszirozasa megelozesdrol es megakadalyozasarol szolo 2007. dvi 
CXXXVI. torveny 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tenyleges 
tulajdonosat nem kepes megnevezni, vagy

gc) a gazdasagi szereploben kdzvetetten vagy kdzvetlentil tdbb, mint 25%-os 
tulajdoni rdsszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi szemdly vagy 
szemelyes joga szerint jogkdpes szervezet, amelynek tekinteteben a kb) alpont szerinti 
feltdtel fennall;

i) harmadik orszagbeli allampolgdr Magyarorszagon engedelyhez kotott 
foglalkoztatasa eseten a munkailgyi hatdsag dltal a munkailgyi ellendrzesrdl sz61d 
1996. dvi LXXV. torvdny 7/A. §-a alapjan ket evnel nem regebben jogerdre 
emelkedett kozigazgatasi - vagy annak felulvizsgdlata eseten birosagi - hatarozatban 
megallapitott es a kbzponti koltsegvetesbe torteno befizetdsre kotelezessel vagy az 
idegenrendeszeti hatdsag dltal a harmadik orszagbeli allampolgarok beutazasardl es 
tartdzkodasarol szdld torvdny szerinti kozrendvddelmi bfrsaggal sujtott 
jogszabalysdrtdst kovetett el.

Igazolas modja: az ajanlatteteli felhivas 2. szAmu melldklete szerinti nyilatkozat 
(cdgszeru) aldfrasaval.



11. Alkalmassigi kdvetelmdnyek:

Az ajdnlattevdk pdnziigyi-gazdas^gi alkalmassdgdnak minimumkovetelmenye, 
valamint a megftelesehez sziiksdges adatok es a megkovetelt igazoHsi m6d:
P.l
Az ajanlattevdnek cegszeriien nyilatkoznia kell, hogy tervezdsi tevekenysdgebol 
szarmazo netto arbevetele az elozd ket lezart iizleti evben (2019, 2020) osszesen 
eldrte a bruttd 5.000.000 Ft-ot es igazolnia kell koztartozas mentessegdt. Tervezds 
alatt ajanlatkdro az alabbiak valamelyikdt vagy ezzel egyendrtdkti tevdkenysdget ert:

• koncepcioterv vagy tervek kdszitese
• epitdsi engeddlyezdsi terv kdszitese
• kiviteli tervek elkdszitese

Az ajanlattevdk muszaki-szakmai alkalmassdganak minimumkbvetelmdnye, 
valamint a megitdldsdhez sziiksdges adatok es a megkovetelt igazoldsi m6d:
M.l
Az ajanlattevdnek csatolnia kell az elozd maximum 36 honapban teljesitett - memoki 
tervezesi tevekenysdgre vonatkozd, nem lakdepiilet tervezesi - legalabb 2 
referenciamunkaj^nak szoveges bemutatdsat ds ezekhez kapcsoldddan meg kell jelolni 
a szerzodes targyat, a kapott ellenszolgaltatas osszeget, a teljesftds idejdt, a szerzoddst 
koto mdsik fel nevet, cimdt, tovabbd a megrendeld rdszdrdl kapcsolattarto szcmdly 
nevet ds telefonszdmat.
Alkalmatlan az ajdnlattevd, ha nem rendelkezik az elozd maximum 36 honapban 
teljesitett, P.l. tervezesi tevdkenysdgre vonatkozd legalabb 2 referenciamunkAval.

M.2
Az ajanlattevdnek csatolnia kell azon szakember(ek) - legaldbb 1 f6 - megnevezdsdt, 
kdpzettseguk ismertetesevel es igazoldsaval, aki(ke)t a teljesitdsbe be kivan vonni. A 
teljesitdsbe bevonni kivant szakember(ek) bemutatasahoz ajanlattevdnek csatolnia 
kell tovdbba az cgyes szakember(ek) altal aldirt szakmai oneletrajzot es a 
rendelkezdsre allasi nyilatkozatot, tovabba a kdpzettsdget/vdgzettsdget igazold 
dokumentum masolatdt valamint az ellendrzest lehetdve tevd elektronikus eldrdsi 
dtvonalat, kamarai azonosito szamat (lasd M.3.pont).
Alkalmatlan az ajanlattevo, ha nem rendelkezik a 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet 
szerinti „E” jelblesu jogosultsag megszerzesdhez szukseges szakkepzettseggel ds 
szakmai gyakorlattal, vagy ervenyes „E” jeldldsii vagy azzal egyendrteku 
jogosultsaggal.

M.3.
Az ajanlattevonek igazolnia kell, hogy szerepel a tervezdi szolgdltatas targya szerint 
illetekes szakmai kamara ndvjegyzdkeben, illetve a nem Magyarorszagon letelepedett 
gazdasagi szerepldk eseten a letelepedes szerinti orsz^g nyilvdntartasiban, vagy 
rendelkezik ezzel egyendrteku regisztracidval.
Elvaras, ajanlattevovel szemben. hogy az ellendrzest lehetovd tevo elektronikus 
eldresi utvonalat vagy kamarai tag azonositot adjon meg. A nevjegyzekben szereplds 
tdnydt az ajanlatkerd a nyilvanosan elerhetd adatbazisbdl ellenbrzi, ezert az 
ajanlattevonek e korben kulon igazolast nem kell benyujtania.
Alkalmatlan az ajdnlattevo, ha nem rendelkezik ds/vagy nem adja meg az elektronikus 
eldresi utvonalat vagy kamarai tag azonositot



12. Hidnyp6tlasi lehetdseg:
Ajanlatkdro a hianypotlas lebetoseget egy alkalommal teljes korben biztosftja.

13. AjAnlatt&eli hatarido:
2022. aprilis 19. 12.00 ora.

14. Az ajAnlat benyujtAsAnak helye, m6dja:
Az ajanlatot elektronikus uton cdgkapun/hivatali kapun keresztul kell benyujtani a 
Budapest Fovaros VIII. kerulet JdzsefvAros OnkormAnyzata KeriiletgazdAlkodasi 
Ugyosztaly reszdre. TArgykAnt kerem megjeleniteni: „J6zsefv£rosi OvodAk 
NapsugAr tagdvodAja ApiiletAnek felujitAsAra As AtalakitAsAra vonatkozd tervek 
elkAszitese Gyermekek Atmeneti Otthona befogadAsa c&jAbAl - beszerzes”.

15. Az ajAnlattetel nyelve: magyar

16. Az ajAnlatok felbontAsAnak helye, ideje, szerzdd&kotes tervezett iddpontja: 
Booths helye: az illetAkes hivatali szervezeti egysdg megjelolt hivatali helyisdge

Bontas iddpontja: 2022. aprilis 19. 15.00 6ra

A szerzddeskOtes tervezett iddpontja: 2022. majus 15.

17. Az ajAnlatok felbontasAn jelenlAtre jogosultak:
Az aj&nlatk6rd targyi beszerzesi eljArAsban ajanlattevdk vagy ajanlattevok eljard 
kdpviseldinek jeienl&dt biztositja.

18. Az ajAnlati kotottsdg minimAlis idotartama:
Ajanlatteteli hataridotol szamitott 60 nap.

19. Az djarAsban lehet-e tArgyalni, vagy a benydjtott ajAnlatokat targyaias 
nelkiil biraljak ei:

Jelen eljarasban benyiijtott aj&nlatokat targyaias n£lkul biralja el.

20. A dokumentacid rendelkezesre bocs^tas^nak modja, haMrideje, beszerzesi 
helye es penziigyi feltetelei:

Ajdnlatkero targyi beszerzesi eljarasban kiilon dokumentaciot nem keszit

21. Amennyiben a szerzdd&s £U alapokbol finanszirozott projekttel es/vagy 
programmal kapcsolatos, ugy annak megjeloUse:

Targyi beszerzesi eIjAras az EU alapokbol finanszirozott projekttel es/vagy 
programmal nem kapcsolatos.

22. Egyeb informaciok:

a) Az ajanlat - tartalomjegyzeket kbvetd - elsd oldalakdnt felolvasolap szerepeljen, 
amelyben kbzblni kell az ertekeles ala kerUid adatokat az ajanlatteteli felhfvashoz 
mellekelt mintaban meghatarozottak szerint. Az ajanlati arat netto es brutto 
osszegben is meg kell adni.

b) Az ajanlatot pdf. formatumban, minden oldalon cegszeruen alairva kell benyujtani 
az ajanlatteteli. felhivasban megjelolt idopontig 6s modon.

c) A benyujtott ajanlatnak az alabbi formal kbvetelmenyeknek kell megfelelnie:
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d) Ervenytelen az ajdnlat, ha az Aj&nlattevo a jelen felhiv&sban meghaUrozott kizAro 
okok hatAlya alatt AIL

e) Az ajanlatnak tartalmaznia kell ajAnlattevd alibbi iratait:

az aj&nlattdteli felhivas megktildesenek iddpontjanAl 60 napndl nem regebbi 
cdgkivonat masolati peldanya, amennyiben a cAgkivonat szerint el nem biralt 
modositas van folyamatban, az esetleges valtozAsbejegyzesi kerelem a cdgbirosAg 
erkeztetd bdlyegzdjAvel ellatott masolati pAldanya; egyeni vallalkozd eseteben a 
vallalkozdi igazolvany mAsolata;

- az ajdnlatot alaird valamennyi szemdly drvdnyes alafrasi cimpeldanyanak vagy 
cimmintajanak masolata.

f) Az ajanlatok dsszeAllitdsaval As benyujtasaval kapcsolatban felmerult osszes 
kdltseg az ajAnlattevot terheli.

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

22. AjAnlattAteli felhfvAs www.jozsefvaros.hu oldalon tSrtend 
megjelentetesAnek idopontja: 2022. mareius 31.
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Az ajanlatteteli felhivas 1. sz- melleklete

Felolvasolap

Ajanlattevo neve:

Ajanlattevo szekhelye:

Adoszama:

Telefon:

E-mail:

Kijelolt kapcsolattarto:

Kijeldlt kapcsolattart6 elerhet6s£ge 
(telefon, e-mail):

Az aj&ilattevd altal adott arajinlat 
(netto Ft + Afa = brutto Ft):

netto: Ft

Afa: Ft

brutto: Ft

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

cegszeru alairis



Az ajanlattetdifelhivds 2. sz. mell&detc

Nyilatkozat 

„J6zsefv£rosi 6vod$k Napsugar tagdvoddja dpuletdnek feldjitisAra es 
dtalakitas&ra vonatkozd tervek elkdszitdse Gyermekek Atmeneti Otthona 

befogadasa celjabdl” largyu, kozbeszerzdsi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljarasban

Alulirott tarsasag (ajanlattevo), melyet kepvisel:

az al£bbi nyilatkozatot tesszuk:

Nem ailnak fenn velem I veliink szemben az aUbbi kizard okok, mely szerint nem lehet 
ajanlattevo, aki:
Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, rdszvetelre jelentkezo, alvallalkozd, ds nem vehet reszt 
alkahnassdg igazoUsaban olyan gazdasagi szereplo, aki
a) az alabbi buncselekmenyek valanielyiket elkovette, ds a bflncselekmdny elkovetdse az 
elmult St evben jogeros birosagi iteletben megallapitist nyert amfg a buntetett elddlethez 
fuzodd hatranyok aldl nem mentesult:
aa) a Biinteto Tdrvdnykdnyvrdl szolo 1978. dvi IV. tdrveny (a tovabbiakban: 1978. evi IV, 
torveny), illetve a Biinteto Tdrvdnykonyvrol sz616 2012. evi C. torveny (a tovdbbiakban: 
Btk.) szerinti bdnszervezetben rdszvdtel, idedrtve a bflncselekmdny bOnszervezetben tortdno 
elkovetdsdt is;
ab) az 1978. dvi IV. torveny szerinti vesztegetds, befolyassal uzerkedes, befolyis vasarl&sa, 
vesztegetds nemzetkozi kapcsolatokban, befolyas vasarldsa nemzetkozi kapcsolatokban, 
hutlen kezeles, hanyag kezeles, illetve a Btk. XXVII. fejezeteben meghatarozott korrupcids 
buncselekmenyek, valamint a Btk. szerinti hutlen kezeles vagy hanyag kezelds;
ac) az 1978. dvi IV. torveny szerinti koltsegvetdsi csaUs, eurdpai kdzossdgek pdnziigyi 
drdekeinek megsdrtdse, illetve a Btk. szerinti koltsdgvetdsi csalas;
ad) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmeny, valamint ehhez 
kapcsolodo felbujtas, bunsegely vagy kiserlet;
ae) az 1978. evi IV. torvdny, illetve a Btk. szerinti pdnzmosds, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszirozasa;
aj) az 1978. dvi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kdnyszermunka;
ag) az 1978. dvi IV. torvdny, illetve a Btk. szerinti versenyt korlatozd megallapodas 
kozbeszerzdsi ds koncesszids eljirasban;
ah) a gazdasagi szerepld szemelyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonid 
biincselekmeny;
b) egy dvndl rdgebben lej&rt add-, vdmfizetdsi vagy tarsadalombiztosftasi jAruldkfizetdsi 
kotelezettsdgdnek nem tett eleget, kiveve, ha tartozasat ds az esetleges kamatot ds birsAgot az 
ajanlat vagy rdszveteli jelentkezds benyujtasanak idopontjaig megfizette vagy ezek 
megfizetesere halasztast kapott;
c) vdgelszdmolas alatt all, vonatkozasaban csodeljaras elrendeldsdrol szolo birosagi vegzest 
kozzetettek, az ellene inditott felszamoldsi eljarast jogerosen elrendeltdk, vagy ha a gazdasagi 
szerepld szemelyes joga szerinti hasonid eljaras van folyamatban, vagy aki szeindlyes joga 
szerint hasonid helyzetben van;
d) tevekenyseget felfuggesztette vagy akinek tevdkenyseget felfuggesztettdk;
e) gazdasagi, illetve szakmai tevekenysdgevel kapcsolatban buncselekmeny elkovetdse az 
eimult harom even belill jogerds birosagi iteletben meg^llapitdst nyert;
J) esetdben az ajanlatkdrb bizonyftani tudja, hogy az adott eljarasban megkiserelte jogtalanul 
befolyasolni az ajanlatkdro dbnteshozatali folyamatat, vagy olyan bizalmas informacidt 
kiserelt megszerezni, amely jogtalan eldnyt biztositana szam^ra a beszerzdsi eljarasban, vagy 



korabbi beszerzesi djarasbol ebbol az okbdl kizartak, es a kizaras tekinteteben jogorvoslatra 
nem keriilt sor az erintett beszerzesi eljaras lezarulAsdtdl szAmitott heroin evig;
g) tekinteteben a kbvetkezd feltdtelek valamelyike megvaldsul:
ga) nem az Eurdpai Unid, az Eurdpai Gazdasagi Terseg vagy a Gazdasagi Egyilttmukodesi es 
Fejlesztdsi Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi VilAgszervezet kozbeszcrzesi 
megaHapodAsban reszes allamban vagy az EUMSZ 198. cikkdben emlitett tengerentuli 
orszagok es teriiletek barmelyikeben vagy nem olyan allamban rendelkezik addilletdseggel, 
amellyel Magyarorszagnak kettos adozas elkerOleserol szdlo egyezmenye van, vagy amellyel 
az Eurdpai Unionak kdtoldald megallapodasa van a kozbeszerzes teren,
gb) olyan szabalyozott tdzsden nem jegyzett tarsasag, amely a penzmosas es a terrorizmus 
finansztrozasa megddzeserol ds megakadalyozasarol szolo 2017. evi LIU. tdrveny 3. § 38. 
tenyleges tulajdonos pout a)~d) alpontja szerinti tenyleges tulajdonosat nem kepes 
megncvezni, vagy
gc) a gazdasagi szereploben k&zvetetten vagy kOzvedenul tobb, mint 25%-os tulajdoni resszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogkepes 
szervezet, amelynek tekintetdben agb) alpont szerinti feltetel fennall;

Nyilatkozom, hogy az Altalam kdpviselt szervezet az AllamhAztartAsrol sz616 2011. evi 
CXCV. tdrveny 41. § (6) bekezdese szerint at! at hat 6 szervezetnek mindsul, figyelemniel a 
torveny L§ 4. pontjara.

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

cegszeru alairas
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Az ajdnlaUeteli felhivds 3. sz- meUeklete

AjAniatteteli Nyilatkozat

»J6zsefvdrosi Ovodak Napsugar tagovod^ja epuietenek felujit^sdra & 
atalakitAsara vonatkozd tervek elk&zitfse Gyermekek Atmeneti OHhona 

befogadisa cdljibdl” 
targyu kdzbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljaras vonatkozasaban

Alulirott .................................., mint a ........................... ajAnlattevo (sz^khely:
....................... ) ..................... (kepviseleli jogkdr/titulus megnevezese) az ajanlatteteli
felhivasban foglalt valamennyi formai es tartalmi kovetelmeny, utasites, kikotes £s muszaki 
leir&s gondos Attekintese utAn az alAbbi nyilatkozatot tesszuk:

1. Elfogadjuk, hogy amcnnyiben olyan kitetelt tettunk ajanlatunkban, ami eilentetben van 
ajanlatteteli felhfvassal, vagy annak meltekleteivel, illetve azok b&nnely felt&eldvel, 
akkor az ajanlatunk ervenytelen.

2. Kijelentjtik, hogy amennyiben, mint nyertes ajanlattevo kivalasztasra keriiliink, a 
szerz6dest megkotjiik, tovabba az ajanlatteteli felhivasban, annak mellSkleteiben rogzitett 
szolgaltatast ajanlatban meghatarozott dijert szerzbdesszeruen teljesitj Ok.

3. Tudataban vagyunk annak, hogy kbzbs ajanlat eseten a kbzoscn ajanlatot tevdk szemelye 
nem vahozhat sem a beszerzesi eljaras, sem az annak alapjan megkotStt szerzodes 
teljesitese soran. Annak is tudatAban vagyunk, hogy a kbzbs ajanlattevbk egyetemlegesen 
felelosek mind a beszerzesi eljaras, mind az annak eredmenyekent megkbtbtt szerzodes 
teljesitese soran,

4. Kijeientjiik, hogy az OnkoimAayzat klimavedelmi intbzkeddsi tervdt megismertuk, a 
szerzodes teljesitese soran az intezkedesi tervben foglallaknak megfelelben j&runk el.

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

cegszeru alairas
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Az ajdnlatteteli felhivds 4. meU&klete

Titoktartasi Nyilatkozat

„Jozsefvarosi dvodak Napsugar tagovodaja epuletdnek felujitasara ds 
atalakit&sAra vonatkozd tervek elk&zft&e Gyermekek Atmeneti Otthona 

befogaddsa c&jAbdl”
t^rgyu 

kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzcsi eljarasban.

1. Alulirott ................................. . mint a ........................... aj&nlattevd (szekhely:
.........) ................ {kepviseleti jogkor/tilulus megnevezese) nyertessegem 
eseten tudomasui veszem, hogy az „J6zsefv4rosi Ovodak NapsugAr tagovodaja 
dpuletenek felujitasara ds atalakitasara vonatkozd tervek elkeszitese Gyermekek 
Atmeneti Otthona befogadasa celjabdl” targyii kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero 
beszerzesi eljarasban foglalt feladataim ellatasa soran a tudomasomra jutott, bizalmasnak 
tekinteh informacidkat titokkent kezelem, azokat illetektelen szemelynek nem adorn 
nem teszem hozzafeihetdvd, nem hozom illetektelen szentely vagy a nyilvanossag 
tudomdsdra.

2. Vallalom, hogy a bizalmas informicidkat vagy azok rdszeit magam vagy illetektelen 
szemelyek hasznara nem alkalmazom, abbdl felhatalmazas ndlkul mas bizalmas 
informacidt nem kdszitek, felhatalmazds nelkul az adatot nem masolom, nem 
sokszorositom, abbdl kivonatot nem kdszftek. illetve ezek tartalmdnak rogzltdsdre 
semmifdle technikai vagy mas eszkozt nem alkalmazok.

3. Tudomasui vettem, hogy a bizalmas informacidt tartalmazd adathordozdt a megismeresi 
jog megsziinesekor (pl. szerzodesben foglaltak teljesftese, a munkaltatoval fenndlld 
jogviszonyom megszunese stb.) ajanlatkerok reszere kdteles vagyok atadni.

4. Tudomasui vettem, hogy a titoktartasi kbtelezettseg a szerzddes lejaratat kovetden is a 
vonatkozd jogszabalyban meghatarozott ideig, de legalabb ot evig terhel.

5. Tudomasui vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegese miatt ajanlatkerok 
karteritesi es/vagy egyeb igdnyt ervdnyesfthetnek velem szemben.

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

cegszeril alairas
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Az ajanlatteteli felhivas 5. sz. melleklete

Mttszaki specifikacid / Feladatleiras

Jozsefvdrosi 6voddk Napsugdr tagdvodaja dpiiletdnek felujitdsara ds 
dtalakltas&ra vonatkozd tervek elk&zft&e Gyermekek Atmenetl Otthona 
befogadisa c&jabdl” tdrgyu kbzbeszerzdsi ertekhatart el nem drb beszerzdsi 
cljarasban

A szemdlyes gondoskodast nyujto gyermekjdleti, gyermekvddelmi intezmenyek, valamint 
szemelyek szakmai feladatairbl es mukbdesiik felteteleirbl szblo 15/1998, (IV, 30.) NM. 
rendelet (a tovabbiakban: NM rend.) 52.§ (3) b. pontja alapjan. a gyermekotthon, a kiskoruval 
egyiitt a sztilbnek is ferbhelyet biztosfthat, amit az otthon jelenlegi adottsagai ds kialakitasa 
naiatt a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgdltatd ds Gyermekjdleti Kbzpont nem tud biztosftani.

Az elmult evekben jelentbsen megnbvekedett a csaladon beliili bantalmazasok szama. ennek a 
jelensegnek a hatekonyabb kezelese erdekhben indokoltta valt a gyermekotthon - a 
hivatkozott jogszabily adta lehetosdget kihasznAlva - bovitse szoIg&tatAsi palettdjat, ezzel 
egy komplexebb gondozasi format biztositva a jdzsefvarosi varandds nok es anyak reszere a 
helyi gyermekvedelmi rendszerben;

• csaladon beliili eroszak aldozataul esett anydknak,
• veszelyhelyzetben levo varandds kismamaknak,
♦ krizis helyzetbe kerult edesany^knak,
• kizsakm&nyolt, prostitucidra kenyszeritett any^knak.

A Jdzsefvarosi 6vodak Napsugar Tagovod^janak dpiiletebe torteno kdltozes lehetdve tenne 
akar specials igenyu gyermekek - ADHD, autizmussal eld gyermekek - gondozasara es 
fejleszteset is, egyiittmukddve a keriiletben taldlhatd kozokiatasi intezmenyekkel. Ezzel a 
fajta szolgaltatasbdvitessel, specifikusan nydjthatd segftseg az area raszorulo szuldknek, amire 
eddig nem volt lehetoseg.
Az intdzmbny kbltSzesevel nem csak a ferdhely boviteset es az ingatlan korszerusiteset es 
ferdhelyek szamanak nbveleset tuzi ki cdul a Gyermekek Atmeneti Otthona, hanem egy 
olyan komplex elldtdsi format tervez Idtrehozni, ahol tdbbfele szolgaltatas is elerheto.

A szoigaltatasbovitesnek megfelelden alabbi helyisegek kialakitasa sziikseges:

Alaphelyistgek eUatattak reszere:
• 6 db lakoszoba az emeleten szobankent 2 agy, djjeli szekrenyek, ruhatarold szekreny, 

irdasztalok szekekkel, dsszesen 12 f8 elhelyezdsere.
• 4 db lakoszoba a fbldszinten szobankent 3 dgy, vagy elegendo hely akar 2 kinyithatd 

csecsemo kisagy elhelyezdsere is, ejjeli szekrenyek, ruhataroio szekreny. dsszesen 12 
fo elhelyezesere.

• mindket szinten furdoszobak, kiilbn zuhanyzds es kadas is, nemekent eikulonitve
• mindket szinten kiilbn WC-k nemenk^nt eikulonitve
• mindket szinten konyba- Ulald- dtkezb
• mindket szinten raktarozasra szolgSld helyiseg (ruha, gyermekek dolgai reszere)
♦ kozossegi tdr/nappali szoba

Alaphelyisegek dolgozok
• vezetdi iroda
• csaladgondozdi iroda szmtenkent
• pszichologusi, fejlesztopedagogusi szoba
• betegszoba - elkiilbnitb sajat we ds zuhanyzoval mirk 2 fb reszere
• szemelyzeti bltozb, wc-vel, zuhanyzdval
• ugyfhl, Idtogatoi wc
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• mosdkonyha; moso-, szaritbgdppel
• raktar a tisztitdszereknek, textfliAnak, sportszereknek, jat6koknak
• irattar

Javasolt
• tomaszoba kialakit&sa (60-100 m2)

A tervezesifofyamat sordn elkeszitendo:
1) A tervezeshez szukseges geodeziai 6s a talaj terhelhetosdgAt, csapadekviz felvevd 

kdpesseget vizsgAlo talajmechanikai felmdres es szakvelemeny, az atalakitashoz, ra- vagy 
mell66pfteshez szukseges statikai szakv61em6ny, utdlagos epuletszigeteleshez feltaras es 
szakvelemdny elkeszittetese.

2) M=l: 100-1:200 leptdkd koncepcidterv vagy tervek, mely alapjan eldonthetd a 
rendelkezesre allo terulethez m6rt valds helyig6ny, beleertve ebbe az opcionalisan 
javasolt tomatermet is. A koncepcioterv veglegesitAse soran a kbvetkezok kertiljenek 
megAllapftAsra a tervezd resz6rdl:

• epitAsi engedely koteles-e az elkeszitendd engedelyezesi terv szintu 
tervdokumentAcid,

• a javasolt koncepcid szerinti beepites eleget tud-e tenni helyi 6pit6si szabalyzatban 
foglaltaknak (bedpites m6rt6ke, zoldfelulet nagysaga stb.)

• a javasolt (teljeskbru) epuletgepeszeti 6s 6piilctelektronikai program a kiviteli 
tervekhez,

• a kertterv vazlata,
• a parkoMsi merleg es a parkolohely szamitas alapjan tett tervezoi javaslatok
• membki koltsegbecsles a megrendeloi dontes meghozatalanak segitesdre
• a tervek bemutatasa a megrendelbnek.

3) M=l:100 lepteku epitesi engedelyezesi terv szintu ApitAszeti-miiszaki, belsdepiteszeti 
(berendezesi) es jMszdi&ri dokument&cid elkeszitese. Ezt szukseges az bsszes eriutell 
szakhat6saggal egyeztetni a tervezSnek es beszerezni azok jovahagyo nyilatkozatdt. 
Amennyiben a munka engedelykotdes, ugy feladata az €pit&! engedely megszerzese 
is. Az anyag resze kell legyen tovdbbd a kdlts6gbec$16s.

4) Kivitelezesi kozbeszerzeshez elokeszftett es dsszedih'tott kiviteli tervek elkeszitdse az 
osszes szakagban (legaUbb, de nem kizarolagosan):
• epft£szeti,
• statikai-tartoszerkezeti,
• utolagos szigetelesi,
• epiiletenergetikai,
• 6puletg6peszeti (ivoviz; kommunalis es csapadekviz csatoma; szivarogtat6, 

kertbntbzdsi, szikkaszto- es csapadekviz tdrolb rendszer; fbldgaz ellatas; hiites- 
futes es hasznalati melegviz rendszer, epuletszellbztetes, egyebek),

• gyengearamu (informatikai es biztonsagtechnikai) es erdsaramu epuletelektronikai 
6s vildgitasi,

• bels66piteszeti (falak, burkoiatok szfnezese 6s dekoralasa. be6pitett 6s mobil 
berendezesek teljes kore),

• kert6pit6szeti3
• jatszdter 6s jatszoteri jatekck terve 6s minositese,
• akadalymentesitesi tervfejezet szakerto vagy szaktervezd Altai osszeallitva,
• szoveges (muszaki leiras), rajzi 6s arvetesi (arazott tervezoi koltsegvetes es 

arazatlan kdltsegvetesi kiiras) elkeszitese, valamint beszerzesi muszaki 
dokumentacioelemek osszeAllitasa.
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5) A tervezo reszvetele az epit&i kozbeszerz&i eljirasban & tervezoi muvezetds 
biztositasa az 6pit6s~fehijltas saran.

Tovabbi megrendeloi dszrevetelek:
• A padlasterben megvizsgalandd egy uj hfikbzpont, illetve egy hoszivattyus rendszer 

telepit6s6nek lehetosege.
• A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (az epiiletek energetikai jellemzoinek 

meghatdrozasardl) figyeiembevetelevel, mar az iij epiiletenergetikai elvarasoknak 
megfelelden szilkseges kialakitani az epilletet, ezdrt egy hoszivattyus, a hasznalati 
melegviz elldtast ds a fBtest-hutdst egyardnt megoldo rendszer kiepitese javasolt.

• A napelemek telepitesdnek hasznossaga megvizsgilando, mert jelenleg a szomsz6dos 
epiiletek kozul csak az eszakirol hataros magasabb, fgy a napelemek besugdrzottsiga 
megfelelo lehet.

• Az udvar vfzelvezetese nem megoldott, nagyobb csapadek ut^n a csapaddkviz 
bsszegyulik az udvaron ds csak lassan szivarog el. Ennek megfelclden a terveknek a 
szivarogtatas megoldasdra is ki kell temie!

• Javasolt a csapadekvizek gyujtesere egy a szivarogtatok eldtti jelentosebb urtartalmu 
tdrold letesitese is, mert ez a locsoldst segithetne, nagyobb csapadek lehullasa escten 
pedig pufferiaroldkent is segitene. Ennek kapacitas meretezese mdmoki kdrdes, mig a 
szivarogtatas mdrtdke miatt talajmechanikai vizsgalat (furissal) javasolt.

• Az udvar kialakitasa soran letesitendo egy a gyermekek szamara falfirkak keszitesere 
alkalmas, tisztfthatd feliilet.

A nyertes ajanlattevo a felmeresek. koncepciotervek es tervezoi koltsegbecsleseket egyezteti 
az Onkorminyzat Polgdrmesteri Hivatalanak erintett szervezeti egysegevel.

A mellekleteken tul a tervezd tanulmanyozza a szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoldti, 
gyermekvedelmi intezmdnyek, valainint szemelyek szakmai feladatairol es mukodesuk 
felteteleirdl szdlo 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletet is, amely szinten tervezesi 
alapadatszolgaltatdsnak minosul.

A szcrzodds teijesitesi hatarideje:
• koncepcidterv; szerzbdeskbtestol szamitott 30 nap.
• 6pitesi engedelyezesi terv: a koncepcioterv jovahagyasatol szamitott 30 nap,
• kiviteli tervek: az dpitesi engedely leadasat koveto 60 nap, de leghamarabb az 

cpftcsi engedely hatarozat kezhezveteletol szdmitott 15 nap.

A muszaki specifikdcidhoz tartozd mellekletek:

54. sz. melleklet: Szentkiralyi u. 15. Gyermekek Atmeneti Otthonajelenlegi telephelyenek 
alaprajza

5.2. sz. melldklet: Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjdleti Kozpont Gyermekek 
Atmeneti Otthona szakmai programja

5.3. sz. melldklet: NapsugarTag6voda2010-ben keszillt, tervezett bovitesehez osszeallitott 
tpilesi engedelyezesi tervdokumentacid eloterve

5.4. sz. melleklet: az ingatlan foldhivatali terkepvazlata

5.5. sz. mclldklet: az ingatlan tulajdoni lapja

5.6. sz. melleklet; Jozsefvarosi Szocialis szolgaltatd es Gyennekjoleti Kozpont Gyermekek 
Atmeneti Otthona uj telephely kialakftasi javaslatai

5.7. sz. melleklet: 5.6. sz. melldklethez kapcsolodo kiegeszito javaslat



Az ajdnlatteteiifeiMvds 6. sz. melleklete

TERVEZ^SI SZERZdDES - Tervezet

amely letrejott egyreszrol

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat
szekbelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
kepviseli:
adoszama:
torzskonyvi azonosito szam:

Piko Andras polgarmester 
15735715-2-42
735715

bankszaml aszam: 11784009-15508009
KSH statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
mint Megrendeld (tovabbiakban: 

masreszrol

Megrendelo),

TERVEZO ADATAI
cim:
adoszam:
cegjegyzekszam:
statisztikai szamjel:
kepviseld: ugyvezeto
szamlaszdm:
(tovabbiakban: Tervezo)

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

Preambulum
A Budapest Fovaros Vin. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzata a Gyennekek 
Atmeneti Otthona ferdhely-^s funkciob6viteset tuzte ki celul, melyre jeienlegi 
telephelyen meretebol es elheiyezkedesebol adodoan nines lehetoseg. A bovitett 
otthon lehetseges telephelye a Jozsefvarosi Ovodak Danko utca 31. hazszam alatt levo 
felosztott korzetu Napsug^r ta^ovoda epiilete. Az Atalakit&s megtervezese erdekeben 
a Megrendeld „J6zsefvdrosi Ovodak Napsugdr tag6vod6ja epiiletSnek felujiUs^ra 
es atalakftasara vonatkozo tervek elkeszitese Gyermekek Atmeneti Otthona 
befogadasa celjabdF targyban kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi 
eljarast inditott.
A beszerzesi eljaras eredmenyekent Tervezd keriilt nyertes ajanlattevdkent 
kihirdetesre a Megrendelo Kepvisdo-testuletenek Koltsegvetesi es Penziigyi 
Bizottsaga .../2022 ( ) sz. dontese Altai, amelyre tekintettel a Felek — a szerzodes 
megvalosuldsaval kapcsolatos jogaik, kotelezettsegeik rbgzltese celjabol — a jelen 
tervezesi szerzodest (a tovabbiakban: „Szerzdd6s") kotik meg.

1. A szeraddes targya

1.1 Megrendelo megrendeli, Tervezo elvallalja a beszerzesi eljaras ajanlatteteli 
felhivasaban meghatarozottak szerint „Jdzsefvarosi Ovodak Napsugar 
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tag6vod£ja Spuletenek feldjitasara 6s AtalakftAsara vonatkozd tervek 
elk6szitese Gyermekek Atmeneti Otthona befogad^sa ceij&bdl" targyu aldbbi 
tervezesi munkakat:

Az dvodadpiilet felujitasara, atalakitdsara, vonatkozd
• geodeziai felmdres kdszitese,
• koncepcidterv vagy tervek keszitese,
• dpitesi engedelyezesi terv keszitese,
• kiviteli tervek elkeszitese.

1.2 A reszletes feladatokat a beszerzesi felhivas ajanlatteteli felhivasa alapjan jelen 
szerzddes 1. szamu melleklete tartalmazza.

1.3 Tervezd jelen szerzddes szerinti feladatait a megrendeldi erdekeknek 
megfelelden, feleldssdgteljesen kdteles teljesiteni.

2. A Teljesitesi batarido
2.1 Tervezd a szerzddds targydt kdpezd feladatok ellatdsdt a szerzodds 

hatalybalepesenek napjaval kezdi es legkesobb 2022. november 30-ig kell 
maradektalanul elvegeznie. Az elkdszitett felmerdseket, kiviteli terveket, muszaki 
leirdsokat 6s kapcsolddo tervezdi koludgbecsldst ds drazatlan koltsdgvetesi kiirast 
egy nyomtatott peldanyban 6s digitalisan a Megrendeld rdszere (pdf(a) [Acrobat 
Reader] 6s dwg/dxf, xls(x), doc(x) form^tumban) dtadnia. A szerzddes mindkdt 
f61 ditali alairds napjan Idp hatalyba.

3. Tervezdi dij, Hzet&si fdtdtelek
3.1 A Tervezdt a jelen szerzdddsben meghatarozott, a szerzodes 1. me!16kleteben 
reszletezett feladatok szerzodesszeru elvegzeseert mindosszesen .............+ AFA,
azaz nettd..................................osszegu tervezdi dij illeti meg. A tervezoi dij a jelen
szerzodds Urgyat kepezd feladatok v6grehajt6s6hoz sztlks6ges teljes osszeget 
tartalmazza, azon tulmenden Tervezo semmilyen jogcfmen ellen&ldkre, 
kohsdgteritesre nem jogosult.
3.2 Tervezd teljesitdse akkor szerzdddsszerii, ha a Tervezd a jelen szerzdddsben 
meghatarozott feladatokat teljes koruen elvegezte. a feladatok elvegzese soran 
kdszitett valamennyi dokumentacidt dtadja a Megrendeld rdszere. A szamla 
kibocsatasanak feltetele a Megrendeld Altai kiallftott, kifogast nem tartalmazd 
teljesitesigazolas, amely a sz&nla mellekletet kepezi.
3.3 . Tervezd szerzdddsszeru teljesitesdnek igazol&sara Piko Andras polgarmester 
jogosult.
Megrendeld a tervezoi dijat az alakilag es tartalmilag hibatlan szamla befogadasat 
kb veto 15 napon bellll, bank! atutalassal Tervezd ......... Bankndl vezetett
.................. ......... szamu bankszamlajara fizeti meg.
3.4 . A Megrendeld a tervezoi dijat ket reszletben fizeti meg, a teljesitesigazolast 
kovetden.

Az elso reszlet a koncepcidterv elfogadasat kdvetoen a tervezoi dij 30%-a, 
azaz.....................+ AFA.
A mdsodik reszlet a kiviteli tervek elfogadasat kdvetoen a tervezdi dij 70%-a, 
azaz.....................+AFA.
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4. Kapcsolattartas
Felek jelen szerzodes teljesftese soran felmerillt kdrdesekben az aldbbiakban 
megnevezett szemdlyek utjdn tartjdk a kapcsolatot.

Megrendeld rdszerol kapcsolattarto:
nev: Vidak Anna, Ugymtczd
Telefonszam: 06 (1) 459-2411
E-mail: vidak.aima@jozsefvaros.hu

Tervezd reszerol kapcsolattarto:
nev:
Telefonszam:
E-mail:

5. Adatszolgaltatas, egyiittmukodes az adatszolgaltat&s soran
5.1 Amennyiben Tervezo rdszerdl olyan adatszolgaltatas igenye merill fel, mely a terv 

elkeszites^hez a Megrendeld allaspontja alapjan is sziikseges 6s jelen szerzodes 
megkdtdsekor meg nem ismert, ugy Megrendeld a Tervezd ez iranyu 
felhivasdnak kezhezveteletol szamitott 5 munkanapon beliil koteles az adatokat 
szolgaltatni. Ha a kiegeszito adatszolg&tatashoz enndl hosszabb ido sziikseges, 
ugy a felek eltero hatariddben is megallapodhatnak. ideertve a teljesitdsi hataridd 
ezzel osszefuggesben felmeriild, esetlegesen sziikseges modositasat is.

5.2 Megrendeld a Tervezd altal irdsban, elektronikus uton drkezett kerdeseivel 
kapcsolatban 8 munkanapon beliil koteles illast foglalni, es elektronikus uton 
valaszolni. Ha a valaszadasra ennel hosszabb idd sziikseges, ugy a felek eltero 
hatdridoben is megallapodhatnak, ideertve a teljesltesi hataridd ezzel 
dsszefiiggdsben felmeriild, esetlegesen sziikseges modositasdt is.

6. Tervezd kdtelezettsegei
6.1 Tervezd koteles az elvallalt tervezesi munk^t Megrendeld utasitasai szerint es a 

Preambulumban meghatarozott cel erdekdben, a jelen szerzddes teljesftesekor 
ervenyes epitesiigyi jogszabalyok, es szakmai szabalyok, szabvanyok, kotelezo 
muszaki-, illetve hatos^gi eldirasok, orszagos es helyi epftesi szabalyzatok 
betartasa mellett teljesfteni. A teljesites erdekeben a Felek a szerzoddsszeru 
teljesitdssel kapcsolatban kolcsonos &jekoztat£si kbtelezettseggel tartoznak 
egymasnak, az esetleges akadalyok, karok, elharitasa erdekeben egyuttmiikodnek. 
A Tervezd utasitast csak a szerzodest alairo Megrendelotol es/vag}' annak 
hivatalos megbfzottj&tol fogadhat el.

6.2 Tervezd jogosult az 1.1. pontban meghatarozott tervezesi munkahoz 
alvallalkozd(ka)t igenybe venni, de az altala (altaluk) vegzett szolgaltatasokert 
ugy felel, mintha a munkat maga vegezte volna.

7. Szerzoi jogi kikdtesek
7.1 Megrendeld a rendelkezesi jogat kikdti, ezert a szerzodessel kapcsolatban a 

Tervezd altal rendelkezesre bocsatott, jogi oltalomban reszesithetd bdrmely 
szellemi alkotas tekinteteben azzal a tovdbbiakban szabadon rendelkezik, az 
ellenertek Tervezd fele tbrtdno megfizeteset kdvetden.

7.2 Tervezd kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld a szellemi alkotast 
nem csak sajat belso tevekenysegehez, illetve nem csak sajat tizemi tevdkenysege 
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koreben haszndlhatja fel, hanem nyilvAnossdgra hozhatja, harmadik szemellyel 
kozdlheti, harmadik szemelynek at, illetoleg tovdbb adhatja, a mu (mu reszlet), 
mint elozmeny terv az egymasra epu!6 tervf&zisokban szabadon felhasznalhato.

7.3 Tervezo kifejezetten kijelenti, hogy a szerzoi jogrdl szdld 1999. dvi LXXVI. 
torveny 9. § (6) bekezddse es V. fejezete alapjan a Megrendeld a szerzodes 
teljesitese soran keletkezett, szerzoi jogi vddelem ala esd valamennyi alkotassal 
kapcsolatban hatarozallan ideju, korlatlan es kizardlagos felhasznalasi jogot szerez 
valamennyi atruhazhato szerzoi jog vonatkozasdban, tovabbi a Tervezd kifejezett 
engeddlyt ad arra, hogy Megrendeld a md felhasznalasara harmadik szemelynek 
tovabbi engeddlyt adjon.

7.4 Tervezo kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznalasi engedely kiteijed kulonosen:
a) a mil Atdolgozdsara, ds az atdolgozhatosag joganak harmadik szemelyre 
tortdno atruhAzhatdsagAra (dtdolgoztatas),
b) a mu tdbbszdrbzesere, amely magaban foglalja a mu kep- vagy 
hangfelvdtelen rogzfteset, illetve sz&mitdgdppel vagy elektronikus 
adathordozdra valo masolAsat is, valamint az eldzoekbcn felsorolt 
jogosftvanyokat is magaban foglalb tobbszbrozes joganak harmadik szemely 
reszere torUnd atengedesere.

7.5 Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy az atdolgozas, illetbleg dtdolgoztatds joga 
magaban foglalja kulonosen a mil (mil reszlet) barmilyen modositasat, 
megvaltoztatasat, at, illetve tovabb tervezeset, tij tervdokumentacibba valo 
beepiteset, beszerkesztdset, betervezeset.

7.6 Tervezd csak a Megrendeld eldzetes irasbeli hozzdjaruldsaval adhatja tovabb a 
dokumentaciot bdrmely munkareszet harmadik fdlnek vagy adhat nyilatkozatot a 
szerzddes alapjan nyujtott szolgdltatdsrol.

7.7 Szerzodo Felek kijelentik, hogy a szerzdi jogok ellendrtdket - beledrtve a 
felhasznalasi jogok dijat is - a tervezesi dij tartalmazza.

7.8 Megrendeld tudomasul veszi, hogy a tervek szemelyhez fuzddo jogai Tervezot 
illeti meg.

8. Tervezoi szerzddesszeges
8.1 Tervezo hibasan teljesit, ha az allala szolgaltatott tervek a teljesites idopontjaban 

nem felelnek meg a szerzdddsben vagy a jogszabalyban foglaltaknak (Ptk. 6:157. 
§). Hibas teljesites eseten a Megrendeld a hibajegyzek megkiildesevel 
egyidejuleg felszdlitja a Tervezdt a hibak kijavitasara, hianyossagok pbdasara a 
kijavitas elvegzesehez sziikseges hatarido tuzesevel, amely nem lehet tobb mint 
15 nap.

8.2 A hibajegyzek alapjan kijavitott munkareszeket a Megrendeld tovabbi legfeljebb 
15 napon belul megvizsgalja es a 3. pontban leirt mddon dont a teljesites-igazol&s 
kiadAsdrdl.

8.3 Tervezo mentesul a szerzodesszegdsert valo feleldsseg alol, ha bizonyitja, hogy a 
szerzodesszegest ellendrzesi koren kfviil esd, a szerzodeskotes idopontjaban elore 
nem lathatd koriilmeny okozta, es nem volt elvarhato, hogy a korulmenyt 
elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

8.4 Tervezd reszerol sulyos szerzdddsszegesnek mindsul kulonosen, de nem 
kizarolagosan:
a) ha a Tervezd nem tesz eleget a titoktartasi kbtelezettsegenek;
b) ha Tervezd fizeteskeptelenne vMik, kenyszertbrlesi, felsz&molasi, 

vegelszamolAsi eljaras indul vele szemben, felfuggeszti gazdasagi 
tevekenyseget, besziinteti kifizeteseit;

18



c) jogerds elmarasztald hatArozatot hoznak a Tervezd szakmai tevekenysdgdt 
erinto szabalysertes vagy buncselekmdny miatt;

d) mas kozbeszerzesi eljArasban a Tervezd hamis adatokat kozolt vagy az eljdrAs 
nyerteskdnt szerzodeses kdtelezettsegeinek nem tett eleget.

9. Szerzodest biztositd melkkkotelezettsegek
9.1 Amennyiben a Megrendeld a szerzodest azonnali hatallyal felmondja (sulyos 

szerzodesszeges eseteiben), vagy, ha a teljesites olyan okbol, amelydrt Tervezd 
felelos, meghiusul, Tervezd meghiusulasi kotber megfizetesere koteles. A 
meghiusulasi kotber merteke a netto tervezdi dij 20%-a. A meghiusulasi kotber a 
teljesites meghiusulAsaval, illetve az azonnali hatalyu felmondAs Tervezdvel 
tortend kozlesevel valik esedekesse.
A Tervezd Altai a teljesites jogos ok nelkiili megtagadasa (amely a teljesites 
stdtuszatdl fuggden elallasra vagy azonnali hatalyu felmondasra jogositja a 
Megrendeldt) 6s a Tervezd miatt bekdvetkezett egyeb szerzddesszeges eset6n a 
Megrendeld altal jogszeruen gyakorolt elallas, felmondAs (meghiusulds) esetdn a 
Megrendeldt a netto szerzoddses ar 25%-nak megfeleld dsszegu meghiusulasi 
kdtbdr illeti meg.

9.2 Szerzodo felek megaUapodnak, hogy Tervezd neki felrohato hibas teljesitese 
eseten a Megrendeld a hiba kijavitasAig a k6sedelmi kdtberrel megegyezo merteku 
kotbdrre jogosult. A hibAs teljesit6s esetdre kikotott kdtbdr eseddkessd vAlik a 
kitbgas kozlesevel, illetve a kesedelemre vonatkozd szabaly szerint.

9.3 Kesedelmes teljesites eseten Tervezd a kdsedelem minden napjara a 
kesedelemmel drintett rdszteljesftes nettd tervezdi dija alapjan szamitott napi 1 % 
kotbert koteles fizetni a Megrendelonek. Az egyes kesedelmes reszteljesftesek 
eseten szamitott kdsedelmi kotber osszege kulon-kulon azonban nem lehet tobb, 
mint az adott reszteljesitds netto tervezdi dijanak 20%-a.

9.4 Ha a Tervezd kesedelme a kotberterhes a teljesitesi hataridd vonatkozasaban a 30 
napot meghaladja, a Megrendeldt elallasi jog illeti meg, es Megrendeld a nettd 
szerzodeses Ar 25%-anak megfeleld osszegu meghiusulasi kotbert kbvetelhet 
Tervezotol, valamint a Megrendeld a szerzddesszegesre vonatkozd szabalyok 
szerint a megallapitott kbtbdren felul karait 6s kbltsegeit is drvdnyesitheti. 
Meghiusulasi kotber eseten Megrendeld kesedelmi kotbert nem ervdnyesithet, ez 
azonban nem erinti azt az esetet, amikor a Tervezd a szolgaltatas kesedelmere 
tekintettel a Megrendeld Altai kitdzdtt pothataridon beliil teljesit. Amennyiben a 
kesedelmi kotber mar korabban esedekesse valt, az azt kdvetd meghiusulas eseten 
kulon meghiusulasi kotber 6rvenyesit6se nem kizart.

9.5 A Megrendelonek jogaban all a kesedelmi, illetve a hibas teljesitesi kotbert az 
esedekes tervezoi dijba beszamitani.

9.6 A kesedelmes teljesites elfogadasatdl 6s a kesedelmi kdtber megfizetdsdtdl 
fuggetleniil a Megrendeld nem mond le az dt erre az esetre megilletd jogok 
ervenyesitdscrdl. Szerzodd Felek rogzitik, hogy a Tervezd a szerzddesszeges 
eseterc kikotott kbtber(ek) megfizetdsdn tul is koteles megteriteni a kArterites 
alialanos szabalyai szerint mindazon karokat, amelyek a Tervezdnek fehohato 
szerzodesszegdsbol szArmaznak, fgy ktilondsen azokat az igazolt karokat. 
amelyek a Megrendeldt a szerzodes meghiusulasa, a teljesites elmaradasa folytan 
erik.

10. Tervezd j6tallasi, szavatossagi felelosscge
10.1 A Tervezd a hibds teljesitdsdrt kellekszavatossaggal tartozik.
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10.2 A Tervezo az esetleges tervezesi hibakert a Megrendeldvel szemben akkor is 
felelds, ha a Megrendelo a terveket elfogadta. A Tervezo jotallasat, szavatossagat 
nem korlatozza 6s nem zaxja ki az, hogy a feladat elvegzese soran, illetoleg a 
tervek atadasakor a Megrendelo nem tesz kifogast a Tervezo szerzddeses 
kotelezetts6geinek teljesit6sevel kapcsolatban.

10.3 A Tervezo 5 dves jdtalUst v£llal az altala jelen szerzodes alapjan elkeszitett 
tervmddositas vonatkozAsaban.

11. Uzleti titokra vonatkozd rendelkez^sek
11.1 A Szerzodd Felek megillapodnak abban, hogy a jelen megallapoddsban 

foglaltakat, valamint a teljesitesuk soran az egymasnak atadott informaciokat 
bizalmasan kezelik. Ez ertelemszeruen nem vonatkozik azokra az 
informdcidkra, amelyek titokban tartasat jogszabdly nem teszi lehetdve.

11.2 A Szerzodd Felek magukra nezve kotelezdnek tekintik, hogy az 
dllamhaztartAsrol szdld 2011. 6vi CXCV. tbrvdny 63. § vonatkozd 
rendelkezdsci, es a Kormanyzati Ellendrzdsi Hivatalrdl szdlo 355/2011. (XII. 
30.) Korm. rendelet alapjan a Kormanyzati Ellendrzdsi Hivatal is jogosult 
ellenorizni a rendelkezdsiikre bocsatott kdltsdgvetdsi penzeszkozdk 
szerzodesszeru felhasznalasat.

11.3 A Szerzddo Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevoszekrol szolo 
2011. dvi LXVI. torveny 5. § (5) bekezdesdben foglaltak alapjan az Allami 
Szdmvevoszek vizsgalhatja az allamhaztartas alrendszereibol finanszirozott 
beszerzdseket es az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat erinto 
szerzodeseket a megrendeldndl, a megrendeld nevdben vagy kdpviseletdben 
eljdro termeszetes szemelyndl es jogi szemelynel, valamint azoknal a Szerzodd 
Felekndl, akik, illetve amelyek a szerzodes teljesiteseert feleldsek, tovabba a 
szerzodes teljesitdsdben kdzremukodd valamennyi gazdalkodo szervezetnel.

11A Felek rdgzftik, hogy a Megrendelo adatkezelesere az informacids onrendelkezesi 
jogrdl es az mform.acidszabadsa.grdl szolo 2011. dvi CXII tv. rendelkezeseit kell 
alkalmazni.

12. Egyeb rendelkezdsek
12.1 A jelen Szerzodds mddositasa, kiegeszitdse kizdrdlag cegszeru alairas mellett, 
frasban tortenhet.
12.2 Jelen szerzodesben nem szabdlyozott kerddsekben a Ptk., tovdbba az ide 

vonatkozd egyeb jogszabalyok (epitesugyi jogszabalyok, kulonosen az dpitett 
kdmyezet alakitasardl es vedelmerol szolo 1997. evi LXXVII1. torveny, az 
orszigos telepulesrendezesi es epitesi kovetelmenyekrdl szolo 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet (OTEK) eloirasa, illetve a teleptilesfejlesztesi koncepciorol, 
az integral! teleptilesfejlesztesi strategiardl es a telepulesrendezesi eszkdzokrol, 
valamint egyes telepiildsrendezesi sajatos jogintdzmdnyekrol szolo 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet hatalyos eldirasai) az iranyaddak.

12.3 Felek kijelentik, hogy jelen Megdllapodast kozdsen. ertelmeztek, megeitettek, es 
mint akaratukkal mindenben megegyezot 4 (negy) pelddnyban irtak aM. Az 
eredeti peldanyokbol egy a Tervezdt, ket peldany pedig a Megbizot illeti.
Jelen szerzodes az utoljara aldird szerzodd fel alafrAsanak napjaval lep hatalyba, 
rendelkezesei attol a naptdl fogva kotelezoen alkalmazanddk.
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Az ajdnlattetelifelhivds 1. sz- melleklete

1.
Felolvasolap

Ajdnlattevo neve:
PANNONPLAN Tervezoiroda Kft.

Ajaniattevo szekhelye:
9021 Gyor, Sarkantyu koz 4.

Adoszama: 10416547-2-08

Telefon: 06 96 517 302

E-mail: info@pannonplan.hu

Kijelolt kapcsolattarto: Radiy Bela Ugyvezeto

Kijelolt kapcsolattarto elerhetosege 
(telefon, e-mail):

06 20 956 9616
info@pannonplan.hu

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

netto: 17.949.000,- Ft

Afa: 4,846.230,- Ft

brutto: 22.795.230,- Ft

Kelt: Gyor. 2022. aprilis 19.

Ogyvezeto

mailto:info@pannonplan.hu
mailto:info@pannonplan.hu
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Budapest Fovaros
VIII. kerulet Jdzsefvdros Onkormanyzata 
Keruletgazdaikodasi Ugyosztaly

Gydr, 2022. aprilis 19.

1082 Budapest 
Baross ut 63-67.

Targy; Jozsefvarosi Ovod^k Napsugartagovodaja epulethnek 
fel uj itasara es atalakitasdra vonatkozo tervek elkeszitese 
Gyermekek Atmeneti Otthona befogadasa celjabdl - beszerzes

Tisztelt Clml

Hivatkozva a targyi, kozbeszerzdsi hrtdkhatdrt el nem ero beszerzesi eljaras ajanlatteteli felhivasara, 
ajanlatunkat az alabbiak szerint adjuk meg.

1. Az ajanlat alapja
Az ajanlatteteli felhfvds (megjelentetes iddpontja: 2022.03.31.) es annak mellekletei.

1. sz. melleklet: felolvasblap
2. sz. melleklet: nyilatkozat
3. sz. melleklet: ajanlatteteli nyilatkozat
4. sz. melldklet: titoktartasi nyilatkozat
5. sz. melleklet: muszaki specifikdcib/feladatleiras, ezen belul

5.1. Szentkiralyi u. 15. Gyermekek Atmeneti Otthona jelenlegi telephelyenek alaprajza
5.2. Jbzsefvarosi Szoctelis Szolgdltatb ds Gyermekjbleti Kbzpont Gyermekek Atmeneti Otthona 
szakmai programja
5.3. Napsugar Tagbvoda 2010-ben keszult, tervezett bdvftdsehez bsszealKtott epitesi 
engedelyezesi tervdokumentacid eldterve (E-01 - E-14)
5.4. az ingatlan foldhivatali terkepvazlata
5.5. az ingatlan tulajdoni lapja
5.6. Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjdleti Kbzpont Gyermekek Atmeneti Otthona 
uj telephely kialakttasi javaslatai
5.7. 5.6. sz. melleklethez kapcsolbdb kiegeszito javaslat

6. sz. melleklet: tervezbi szerzodestervezet

2. Muszaki tartalom, tervezesi program

Ajanlatunk muszaki tartalmat
az ajanlatteteli felhivas 3. pontja (ajanlat targya, muszaki tartalmanak rbvid leirasa) elso bekezdese,

- az ajanlatteteli felhivas 5. sz. mellekletenek (muszaki specifikdcid/feladatleir-as),
• funkcib es helyisegleirdsa

W k -T
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• „tovabbi megrendeloi eszrevetelek" c. fejezete es
• S.2.-5.7. sz. kiegeszitd mellekletek 
hatarozzak meg.

A pontos muszaki tartalom es tervezesi program a koncepcioterv egyeztetdse 6s veglegestese soran 
alakul ki, kulonos tekintettel az ajSnlatkeres „a tervezesi folyamat soran elkeszitendd" fejezete 2. 
pontjaban foglaltakra (koncepcioterv).

Ajanlatunkban feltetelezziik, hogy az aj^nlatkdro es az aj^nlatkerds szakmai programjanak 
bsszeallitasaban reszt vevo szakmai szervezetek az egyeztetesek es a tervezo javaslatai alapjan a 
sziikseges dbnteseket az ajanlatkeseben foglalt hat^riddk betarthatosSgahoz elvarhato idoben 
meghozzdk s tgy a tervezesi program veglegesithetd, a koncepcioterv idoben elkdszithetd.

3. Elkdszttendd munkareszek

Az elkeszitendo munkareszeket
- az ajanlatteteli felhlvds 3. pontja (ajanlat targya, muszaki tartaimanak rbvid leirasa) masodik 

bekezdese
- az ajanlatteteli felhivas 5. sz. mellekletenek (muszaki specifikacid/feladatleiras)

• „a tervezesi folyamat sor5n elkeszitendd" c. fejezet 1} - 5) pontja 
hat^rozza meg.

Kiegeszitd megjegyzesek, pontositisok:
- Az esetleges szuksegesse vald feltarasokat (alapozas, epuletszigeteles, stb.) a tervezo altai 

szuks6gesnek vdlt es kijelolt helyeken a kialakult gyakorlat szerint a megrendeld vegzi es 
finanszirozza. Kerjukennekfigyelembe vetetet.
Az epitesi engeddlyezeshez sziikseges telepuleskepi velemenyezdsi dokumentScid dsszeallitasa es 
hozzajarulo teiepuldskepi vdlemeny beszerzdse. Ajanlatunk ennek dijdt tartalmazza, sz 
ajanlatkeresben ezzel Onok nem szamoinak, kerjukfigyelembevetelet.
Az ajanlatkeresben szakhatosagi engedelytervek keszitese es engedelyeztetesenek igenye nem 
szerepe!. Ezert ezek dijat ajanlatunk nem tartalmazza, de elkeszitesiikre termeszetesen 
vdllalkozunk. Kivetelt kdpeznek az epitdsl engedelyhez sziikseges, kulbnbbzd kbzmu- es 
energiaszolgaltatok, szakhatosagok nyilatkozatainak beszerzese, az ahhoz sziikseges esetleges 
muszaki dokumentaciok elkeszitesevel egyiitt.
Az ajanlatteteli felhivas 5. sz. mellekletenek (muszaki specifikacid/feladatleiras) a tervezesi folyamat 
soran elkeszitendo" c. fejezet 3) pontja szerint a tervezo feladata az epitesi engedely megszerzese 
is. Ezt ajanlatunk termeszetesen tartalmazza, de az eljarasi dijak es illetekek megfizetese a kialakult 
gyakorlat szerint az aj^niatkerd feladata.
Az ajanlatteteli felhivas 5. sz. mellekletenek (mOszaki specifikacid/feladatleiras) a tervezesi folyamat 
soran elkeszitendo" c. fejezet 5) pontja szerint a tervezd feladata az epitesi kbzbeszerzesi eljarasban 
valo reszvetel ill, a tervezdi mtivezetes biztositasa. Ez a szerzddes tervezetben ill. annak fizetesi 
iitemezeseben nem szerepel. Ezek altateban megbizasi jogviszony alapj6n vegzett tevekenysegek.

4. Megrendeloi (adat)szolgaltatasok y

Az ajanlatkeresben es melldkleteiben foglaltak szerint. \ <

5. Hataridok

Az ajanlatkeresben es mellekleteiben foglaltak szerint.
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6. Teljesitds, pdld^nyszam

Az ajanlatkeresben es melldkleteiben foglaltak szerint.

7. Tervez^si dij

EgybsszegG prognosztizalt Staldnyiron: 17.949.000,- Ft + AFA = 22.795.230,- Ft

8. Elszamolas

Az ajanlatkeresben es mellekleteiben foglaltak szerint.
A fizetesi utemek - lasd szerzddestervezet 3.4. pontja -tekinteteben (a telepulhskdpi vblemenyezesi 
terv szuksegessegevel kapcsolatos, 3. pontban foglalt megjegyzesunk, ill. az epitesi engedelyezesi terv 
elkeszitesehez a gyakorlatban kivhtel ndlkul rendelt reszteljesitesi es reszkifizetesi lehetoseg alapjan) 
kerjuk a fizetesi iitemezes feliilvizsgalatat.

9. Az ajanlatban nem erintett kdrd^sek tekinteteben a hateiyos jogszabalyokat tartjuk ir^nyaddknak.

Amennyiben Gnbk hianypotlast tetnak sziiksegesnek az ajanlathoz, khrjukvisszajelzesuket.

Abban a remdnyben, hogy ajanlatunk az Onok elkepzeleseinek megfelel es eredmenyes egyuttmukodest 
tesz lehetove.

Kmf.

Tisztelettel: P

BekesiGybrgy Racfi^Beia
vezeto epitesz tervezo ugyvezetd

Mellekletek: L . t
Felolvasolap
Nyilatkozat
Ajanlatteteli nyilatkozat
Titoktartasi nyilatkozat
60 napnSI nem regebbi cegkivonat masolati peldanya
A cegjegyzesre jogosult kepviselo szemely ervenyes alairasi cimpdlddnyanak masolata
Cegszeru nyilatkozat az ajanlattevo penzugyi-gazdas6gi alkalmassagardl
Koztartozasmentessegi igazolas
Azajanlattevd muszakiszakmaialkalmassaganak igazotesa (M.l-referenciamunkak)
Az ajanlattevo miiszaki szakmai alkalmassaganak igazolasa (M.2-szakmai jogosultsag es alkalmassag)
Az ajanlattevd jogosultsagainak igazolasa (M.3-kamarai nevjegyzek es tagi azonosito, eleresi utvonal)



Az ajdnlattetelifelhivds 2. sz. melleklete

3.
Nyilatkozat 

„Jozsefvarosi Ovodak Napsugar tagovodaja epiiletenek felujitasara es atalakitAsara 
vonatkozb tervek elkeszitese Gyermekek Atmeneti Otthona befogadasa celjabol” targyu, 

kozbeszerzesi ertekhatart el nem erb beszerzesi eljarasban

Alulirott PANNONPLAN Tervezbiroda Kft. ajanlattevo, mdyet kepvisel: 
Radiy Bela iigyvezeto

az alabbi nyilatkozatot tessziik:

Nem allnak fenn velem / veliink szemben az alabbi kizaro okok, mely szerint nem lehet ajanlattevo, 
aki:
Az. eljarasban nem lehet ajanlattevo, reszvetelre jelentkezb, alvallalkozd, es nem vehet reszt 
alkahnassag igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, aki
a) az alabbi buncselekmenyek valamelyiket elkbvette, es a buncselekmeny elkovetese az elmult bt 
evben jogerds birbsagi itbletben megallapitast nyert, amig a buntetett elbelethez fuzbdb hatranyok alol 
nem mentesfilt:
aa) a Biintetd Tbrvenykbnyvrdl szolo 1978. evi IV. torveny (a tov^bbiakban: 1978. dvi IV, tdrveny), 
illetve a Bdntetd Tbrvenykbnyvrbl szolo 2012. evi C. torveny (a lov^bbiakban: Btk.) szerinti 
bunszervezetben reszvetel, ideertve a buncselekmeny bunszervezetben torteno elkoveteset is;
ab) az 1978. evi IV. torveny szerinti vesztegetes, befolydssai Uzerkedes, befoiyas vasarlasa. 
vesztegetes nemzetkozi kapcsolatokban, befoiyas vasarlasa nemzetkdzi kapcsolatokban. hutlen 
kezeles, hanyag kezeles, illetve a Btk. XXVII. fejezeteben meghatarozott korrupcios 
buncselekmenyek, valamint a Btk. szerinti hiitlen kezeles vagy hanyag kezeles;
ac) a?. 1978. evi IV. torveny szerinti kbltsegvetesi csalas, europai kbzbssegek penziigyi erdekeinek 
megsertese, illetve a Btk. szerinti kbltsegvetesi csates;
ad) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmeny, valamint ehhez kapcsolodb 
felbujtas. bunsegdy vagy kisbrlet;
ae) az 1978. evi IV. tdrveny, illetve a Btk. szerinti penzmosas, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszirozasa;
af) az 1978. evi FV. torveny, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kenyszermunka;
ag) az 1978. evi ]V. tbrveny, illetve a Btk. szerinti versenyt korlatozo megallapodas kozbeszerzesi es 
koncesszids eljarasban;
ahj a gazdasagi szereplo szemelyes joga szerinti, az u)-g) pontokban feisoroltakhoz hasonlo 
buncselekmeny;
b) egy evnel regebben lejart ado-, vamfizetesi vagy tarsadalombiztosilasi jarulekfizetesi 
kotelezettsegenek nem tett eleget, kiveve, ha tartozasat es az esetleges kamatol es birsagot az ajanlat 
vagy reszveteli jelentkezes benyujtasanak idbpontj&g megfizetle vagy ezek megfizetesere halasztast 
kapott;
c) vegelszamolas alatt all, vonatkozasaban csodeljaras elrendeteserol szolo birosagi vegzest 
kbzzetettek, az diene inditott felszamolasi eijarast jogerosen elrendeltek, vagy- ha a gazdasagi szereplo 
szemelyes joga szerinti hasonlo eljaras van folyamatban, vagy aki szemelyes joga szerint hasonlo 
helyzetben van;
d) tevekenyseget feliuggesztette vagy akinek tevekenyseget felfdggesztettek;
e) gazdasagi, illetve szakmai tevekenysegevel kapcsolatban buncselekmeny elkovetese az elmuh 
harom even beliil jogerds birosagi iteletben megallapitast nyert;
fi eseteben az ajanlatkerb bizonyitani tudja, hogy az adott eljarasban megkisdrelte jogtalanul 
befolyasolni az ajanlatkerb dbnteshozatali folyamatat, vagy olyan bizalmas informaciot kiserelt 



megszerezni, amely jogtalan eldnyt biztositana szamara a beszerzesi eljarasban, vagy korabbi 
beszerzesi eljArasbol ebbol az okbol kizartak, es a kizaras tekinteteben jogonoslatra nem kerOh sor az 
erintett beszerzesi eljaras lezarulasatol szamitott harom evig;
g) tekinteteben a kbvetkezb feltetelek valamelyike megvalosul:
ga) nem az Eurdpai Unid, az Eurdpai Gazdasagi Terseg vagy a Gazdasagi Egyuttmukodesi es 
Fejlesztesi Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi Vilagszervezet kozbeszerzesi megallapodasban 
reszes Allamban vagy az EUMSZ 198. cikkdben emiitett tengerentuli orszagok 6s teriiletek 
barmelyikeben vagy nem olyan Allamban rendelkezik adoilJeioseggel. ameJJyel MagyarorszAgnak 
kettos adozAs elkeriildserol szolo egyezmenye van, vagy amellyel az Eurdpai Unidnak ketoldalu 
megallapodasa van a kbzbeszerzes teren,
gb) olyan szabalyozott tozsden nem jegyzett tarsasAg, amely a penzmosas es a terrorizmus 
finanszirozasa megelozeserbl 6s megakadalyozAsArdl szolo 2017. evi LUI. tbrveny 3. § 38. lenyleges 
tulajdonos pont a)-d) alpontja szerinti tdnyleges tulajdonosat nem kepes megnevezni, vagy
gc) a gazdasagi szereploben kbzvetetlen vagy kdzvetlenul tbbb, mint 25%-os lulajdoni resszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, 
amelynek tekinteteben a gb) alpont szerinti feltetel fennAH;

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

Kelt: Gydr, 2022. aprilis 19.

U, 0
Rad^ Bela 
ilgyvezeto
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Az ajanlatteteli felhfvds 3. sz- mellekiete

4.
Aj&nlatteteli Nyilatkozat

„Jdzsefvarosi 6vod£k Napsugar tagovodaja epiiletenek felujitasara es atalakitasnra 
vonatkozd tervek elk^szit^se Gyermekek Atmeneti Otthona befogadAsa cdjdbdl”

targyu kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljaras vonatkozasaban

Alulirott Radiy Bela, mint a PANNONPLAN Tervez6iroda Kft. ajanlattevo (szekhely: 9021 Gyor, 
Sarkantyu koz 4.) ugyvezetoje (kepviseleti jogkdr/Utuhts megnevezese) az aj&nlatt&eli felhivasban 
foglall valamennyi formai es tartalmi kbvetelm^ny, utasitas. kikbtes es muszaki leiras gondos 
Attekintese utan az alabbi nyilatkozatot tessziik:

1. Elfogadjuk. hogy amennyiben olyan kitetelt tettOnk ajanlatunkban. ami ellentetben van 
ajanlatteteli felhivassal, vagy annak melldkleteivel, illetve azok barmely feltetelevel, akkor az 
ajanlatunk ervenytelen.

2. Kijelentjuk, hogy amennyiben, mini nyertes ajanlattevo kivalasztasra keruliink, a szerzodest 
megkStjuk. tov^bba az ajanlatteteli felhivasban, annak mellekleteiben rdgzitett szolgaltatast 
ajanlatban meghatdrozort dijert szerzddesszeruen teljesitjiik.

3. Tudataban vagyunk annak, hogy kbzbs ajanlat eseten a kbzbsen ajanlatot tevok szemelye nem 
valtozhat sem a beszerzesi eljaras, sem az annak alapjan megkbtStt szerzodes teljesitese soran. 
Annak is tudataban vagyunk, hogy a kozds ajanlattevok egyetemlegesen felelosek mind a 
beszerzesi eljaras, mind az annak eredm^nyekent megkdtbtt szerzodes teljesitese soran.

4. Kijelentjuk, hogy az Onkormanyzat klimav^delmi intezkedesi tervet megismertuk, a szerzodes 
teljesitese soran az intezkedesi tervben foglaitaknak megfelelden jarunk el.

Kelt: Gyor, 2022. aprilis 19.

Racily Bela 
ugy'vezeto



Az ajdnlattetelifelhivds 4. sz, melleklete
5.

Titoktartasi Nyilatkozat

„Jdzsefvarosi OvoddkNapsugdr tagovoddja SpOleUnek feldjitdsdra es atalakitasara 
vonatkozd tervek elk&zit&e Gyermekek Atmeneti Otthona befogadasa celjabdi” 

largyu
kozbeszerzesi ertekhatart d nem erd beszerzesi eljarasban.

1. Alulirott Rddly Bdla mint a PANNONPLAN Tervezoiroda Kft. ajdnlattevo (szekhely: 9021 Gyor, 
Sarkantyu koz 4.) iigyvezetoje (kepviseleti jogkor/tituius megnevezese) nyertessegem eseten 
tudomasul veszem, hogy az ,J6zsefvarosi Ovodak Napsu^ar tagdvodaja epUletenek felujitasara es 
atalakitasara vonatkozd tervek elkeszitese Gyermekek Atmeneti Otthona befogadasa eeljabdr 
targyu kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljarasban foglalt feladataim ellatasa soran 
a tudomasomra jutott, bizalmasnak tekintett informacidkat titokkent kezelem, azokat illetektelen 
szemeiynek nem adorn al, nem teszem hozzaferhetove, nem hozom illetektelen szemely vagy a 
nyilvanossag tudomasara.

2. Vallalom, hogy a bizalmas informacidkat vagy azok reszeit magam vagy illetektelen szemelyek 
hasznara nem alkalmazom, abbdl felhatalmazas nelkul mas bizalmas informdeiot nem keszitek, 
felhatalmazas ndlkill az adatot nem masolom, nem sokszorositom, abbdl kivonatot nem keszitek, 
illetve ezek tartalmanak rbgzitdsere semmifele technikai vagy mas eszkozt nem alkalmazok.

3. Tudomasul vettem, hogy a bizalmas informaciot tartalmazo adathordozol a megismeresi jog 
megszunesekor (pl. szerzddesben foglaltak teljesitese, a munkdtatdval fennallo jogviszonyom 
megsziinese stb.) ajanlatkerok rdszere koteles vagyok atadni.

4. Tudomasul vettem, hogy' a titoktartasi kotelezettseg a szerzodes lejaratat kovetoen is a vonatkozd 
jogszabalyban meghatarozott ideig, de legalabb St evig terhel.

5. Tudomasul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegese miatt ajanlatkerok karteritesi 
es/vagy egyeb igenyt ervenyesithetnek velem szemben.

Kelt: Gyor, 2022. aprilis 19.

R^dly Bela 
Ugyvezelo
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ik IGAZSAGljGYI MINISZTERILM f.S
“ ceginformacjos es az elektronikus cegeuarasban Cegfnformados Szolgalat
| kOzremCkOdO szolgAlat

Cegkivonat
A Cg.08-09-001361 cegjegyzekszamu PANNONPLAN Tervezoiroda Kortatott FdddssegU Tarsasag (9021 Gyor, Sarkantyu 
koz 4.) ceg 2022. ^prilis 14. napjan hatdlyos adatai a kovetkezok:

I. Cegformatol fuggetlen adatok

it

1. Altalanos adatok
Cegjegyzekszam:08-09-001361
Cegforma: Kortetolt felelossegu tarsasag
Bejegyezve: 1990/11/12

2.
2/2.

A ceg elnevezese
PANNONPLAN Tervezdiroda Korlalolt Felelossegu T&sasdg 
Hatalyos; 1996/06/30...

3.
3/2

A ceg rovldftett elnevezese
PANNONPLAN Tervezoiroda Kft.
Hatalyos: 1996/06/30...

5.
5/2.

A ceg szekhdye
9021 Gy5r, Sarkantyu koz 4.
Hatalyos: 1996/06/30...

7.
7/1.

A ceg fioktelepe(i)
HU-1085 Budapest, Jozsef korut 58.1. em. 14.
A v^ltozis idopontja: 2012/12/17
Bejegyzes kelte: 2013/02/27 Kozzeteve: 2013/04/25
Hatalyos:2012/12/17...

8.
8/1.

A leteslto okirat kelte 
1990. szeptember 19. 
Hat&yos: 1990/09/19 ...

8/2. 1996. Junius 30.
Hatalyos: 1996/06/30...

8/3. 2006. februar 10.
Hatalyos: 2006/04/24...

8/4. 2007. marcius 8.
Bejegyzes kelte: 2007/03/30 Kozzeteve: 2007/04/26
Hatalyos: 2007/03/30...

8/5. 2007. szepxember 28.
A valtozas IdOpontja: 2007/09/28
Bejegyzes kelte: 2007/11/05 Kozzeteve: 2007/11/29
Hatalyos: 2007/09/28 ...

8/6. 2008. Julius 16.
Bejegyzes kelte: 2008/10/15 J
Hatalyos: 2008/10/15... .....- ■

f • <
8/7.

t (—-2012. december17. M

A valtozas idOpontja: 2012/12/17 ~ \
Bejegyzes kelte: 2013/02/27 Kozzeteve: 2013/04/25 (<$dL

Hatalyos: 2012/12/17 ... ..

8/8. 2017. ^prills 10.

1/5
............... l: i. , 'L-.'

Gr'Oi?



Bejegyzes kelte: 2017/05/17 Kozzeteve: 2017/05/19
Hataiyos: 2017/05/17...

8/9. 2018. dprilis 9.
Bejegyzes kelte: 2018/05/09 Kozzeteve: 2018/05/11
Hataiyos: 2018/05/09...

8/10. 2020. november 16.
A valtozasidopontja: 2021/02/28
Bejegyzes kelte: 2021/02/01 Kozz^ve: 2021/02/03
Hataiyos: 2021/02/28 ...

902.
9/48.

A ceg tevekenysege
7111 '08 £pileszmernbki tevekenyseg

Fotevekenyseg.
Bejegyzes kelte: 2013/02/09 Kozzeteve: 2013/04/04
Hataiyos: 2013/02/09...

9/49. 4110 ‘08 Epiiletepttesi projekt szervezese 
Bejegyzes kelte: 2013/02/09 Kozz&^ve: 2013/04/04 
Hataiyos: 2013/02/09...

9/50. 6810 '08 SajSttulajdonu ingatlan ad£svetele 
Bejegyzes kelte: 2013/02/09 KOzz^ve: 2013/04/04 
Hataiyos: 2013/02/09...

9/51. 6820 ‘08 Sajat tulajdonu, bereit ingatlan berbead^sa, iizemeltetese
Bejegyzes kelte: 2013/02/09 Kozz^ve: 2013/04/04
Hataiyos: 2013/02/09...

9/52. 7120 '08 Muszaki vlzsgalat, elemz^s
Bejegyzes kelte: 2013/02/09 Kozzeteve: 2013/04/04
Hataiyos: 2013/02/09...

9/53. 620 7 08 Szamit6g6pesprogramozas
Bejegyzes kelte: 2013/02/09 Kozzeteve: 2013/04/04
Hataiyos: 2013/02/09 ...

9/54. 6203 '08 Szamitogep-uzemeltetes
Bejegyzes kelte: 2013/02/09 Kozzeteve: 2013/04/04
Hataiyos: 2013/02/09...

9/55. 6311’08 Adatfeldolgozas.web-hoszting szolgaltatas
Bejegyzes kelte: 2013/02/09 Kozzeteve: 2013/04/04
Hattllyos: 2013/02/09...

9/56. 6399'08 M.n.s. egyeb informadds szolgaltatas 
Bejegyzes kelte: 2013/02/09 Kozzeteve: 2013/04/04 
Hatalyos:2013/02/09...

9/57. 7112'08 Mernbki tevekenyseg, muszaki tanacsadas 
Bejegyzes kelte: 2013/02/09 Kozzeteve: 2013/04/04
Hataiyos: 2013/02/09 ...

9/58. 72 7 9'08 Egydb termeszettudomanyi, muszaki kutatas, fejlesztes 
Bejegyzes kelte: 2013/02/09 Kozzeteve: 2013/04/04
Hataiyos: 2013/02/09 ...

9/59. 7490'08 M.n.s. egyeb szakmai.tudomanyos, muszaki tev&enyseg ;
Bejegyzeskelte:2013/02/Q9Kozz4t4ve:2013/04/04 / ! ;
Hataiyos: 2013/02/09... '. / ; U i

9/60.
i

7740'08 Immaterialisjavak kolcsonzese. . \
Bejegyzes kelte: 2013/02/09 Kozzeteve: 2013/04/04 KCcIk Mo
Hata/yos:2013/02/09... S

2/5
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9/61. 8230 08 Konferencia, kereskedelmi bemutato szervezese
Bejegyzes kelte: 2013/02/09 Kbzzeteve: 2013/04/04 
Hatalyos: 2013/02/09...

9/62. 8299 ‘08 M.n.s. egy6b kiegeszftd uzlet? szolgiltatas
Bejegyzes kelte: 2013/02/09 KOzz^ve: 2013/04/04 
Hatalyos: 2013/02/09...

10. A rrklkddes befejezesenek idopontja
10/1. Hatarozatian.

Hatalyos: 1990/09/19...

11. Aceg jegyzetttdkeje_______________

Megnevezes Osszeg j P6nznem

Osszesen 3 000 000 1 HUF

A valtozas idopontja: 2021 /02/28 
Bejegyzes kelte: 2021/02/01 Kozz&eve: 2021/02/03 
Hatalyos: 2021/02/28 ...

13. A vezetd tisztsegvis^D(k), a kepvlseletre Jogosukfak) adatal
13/6. Radiy Bela Tamas (an.; 

Szuletesi ideje:' '

Addazonosho jei:
A kepviselet modja: on&lo
A kdpviseletrejogosutt tlsztsege: ugyvezetd (vezetc tisztsegviseld)
A hiteles cegalaWsl nyilatkozat vagy az iigyv^d a Itai ellenjegyzeti alairas-minta benyujtasra keriilt.

Jogvtszony kezdete: 2008/07/16
A valtozas idopontja: 2019/08/30 
Bejegyzes kelte: 2019/08/30 Kozz^ve: 2019/09/03 
Hafa/yos. 2019/08/30...

20 A ceg statisztikai szamjele
20/3. 10416547-7111-113-08.

Bejegyzes kelte: 2008/01 /18 
Hatalyos: 2008/01/01 ...

21. Acegadoszama
21/2. Adoszam: 10416547-2-08.

Kozbssegi adoszam: HU10416547.
Adoszam statusza: drvenyes adoszam 
Stdfusz kezdete: 1990/10/01 
A valtozas Idopontja: 2012/02/14 

‘ Bejegyzes kelte: 2012/02/20 Kozz&eve: 2012/03/08
Hatalyos: 2012/02/14...

22. A jogutdd ceg(ek) adatai
22/1. Ajogutddlasmddja:kiVd/ds

A jogutodtes ceg altal meghatarozott idopontja: 2021. februar 28.
Sarka4 Kodatolt FelelSssegu Tarsasag
HU-9021 Gyor, Sarkantyu kdz 4.
Cegjegyzekszam: 08-09-032679 |

EUID: HUOCCSZ.08-09-032679 < I
A valtozas idopontja: 2021/02/28 [ .. r L \ j

Bejegyzes kelte: 2021/02/01 Kbzzeteve: 2021/02/03 --3^
Hatalyos: 2021 /02/28... ; A \

iU
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22/2. A jogutodlas modja: kivdMs
A jogutodfas ceg altal meghatarozott idopontja: 2027. februar 28.
J6zsef58 KoriatoltFeleldss6gu Tarsas^g
HU-9021 Gy6r,Sarkantyu kbz4.
Cegjegyz&csz^m: 08-09-032680 |

EUID: HUOCCSZ.08-09-032680

A vaitozas idopontja: 2021/02/28
Bejegyzes kelte: 2021/02/01 Kozzeteve: 2021/02/03
Hatalyos: 2021/02/28 ...

32.
32/2.

A ceg penzforgalmi jelzoszama
11608004-00871200-08000000
A szamla megnyitasanakdatuma: 1991/12/31.
A penzforgalmi jelzdszamot kezeli: Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, NepfOrdo utca 24-26.)
Cegjegyzekszam: 01-10-041054 |

Hatalyos: 2003/08/26...

32/5. 11600006-00000000-68330417
A szamla megnyitasanakd^tuma: 2014/12/01.
A penzforgalmi jelzoszamot kezeli: Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Nepfurdo utca 24-26.)
Cegjegyzekszam: 01 -10-041054 j

Bejegyzes kelte: 2014/12/05 Kozz^ve: 2014/12/09
Hatalyos: 2014/12/05 ...

45.
45/1.

A ceg elektronikus eleriietosege
A ceg kezbesitesicime: info@pannonplan.hu
A vaitozas idopontja: 2017/04/10
Bejegyzes kelte: 2017/05/7 7 Kozzeteve: 2017/05/19
Hatalyos201.7/04/10...

49.
49/1.

A ceg cegjegyz^kszamal
C6gjegyz6ksz3m: 08-09-001361 |

Vezetve a GySri Torv^nyszek C^gbiros^ga nyilvantartasaban.
Bejegyzes kelte: 2017/05/01 Kozzeteve: 2017/05/05
Hatalyos: 2006/07/01 ...

59
59/1.

A ceg hivatalos elektronikus elerhetosege
A ceg hivatalos elektronikus elerhetosege: 10416547#cegkapu
A vaitozas idopontja: 2016/04/10
Bejegyzes kelte: 2018/05/09 Kozzeteve: 2018/05/11
Hatalyos: 2018/04/10 ...

' 60.

60/1.
Europai Egyedi Azonosito
Europai Egyedi Azonosito: HUOCCSZ.08-09-001361
A vaitozas idopontja: 2017/06/09
Bejegyzes kelte: 2017/06/09 Kozzeteve: 2017/06/13
Hatdlycs: 2017/06/09...

IL Cegformatol fiiggoadatok
1.
1/17.

A tagfok) adatai
Bekesi Gyorgy (an.: ( / ' ■ ,
Sziiletesi ideje: I

" '7

A tagsdgi jogviszony kezdete: 1990/09/19 ।-h j h

A vaitozas idopontja: 2012/12/17
Bejegyzes kelte: 2013/02/27 Kozzeteve: 2013/04/25 <",. .
HataJyos.-2012/12/17...

4/5 7^.^;., ,
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1/20. Szaksz Vince Tamas (an.:
Sziiletesi ideje:

A tagsagi jogviszony kezdete: 1996/06/30
A valtozas idOpontja: 2012/12/17
Bejegyz^s kelte: 2013/02/27 Kozzeteve: 2013/04/25
Hatalyos: 2012/12/17...

1/22. Radiy B6la Tamas (an.:
Sziiletesi ideje:

A tagsagi jogviszony kezdete: 1990/09/19
A va/tozas Idopontja: 2019/08/30
Bejegyzes keite: 2019/08/30 Kozzeteve: 2019/09/03
Hatalyos: 2019/08/30...

Az IM Cdgintormacios Szolgdlata hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmany adatai az illetekes cegbtros^g jogerds 
vegzesein alapulnak. A cegiigyben el nem birait modosft^s nines folyamatban.

Kesziilt: 2022/04/14 09:49:25. A szolgaltatott adatok a kibocsatas idopontjaban megegyeznek a cegnyilvantartb rendszei 
adataival.
Microsec zrt.
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ALAIRASI CIMPELDANY

A PANNONPLAIN Tervezoiroda Korlatolt Felel6ss£gu Tarsasag (szdkhely: 9021 Gyor, 
Sarkantyu koz 4., cegiegyzekszam: 08-09-001361, adoszam: 10416547-2-08) cegjegyzesc 
akkenl tortenik. hogy a tarsasag ugyvezetqje RABLY B^LA (szflietett:
anyja neve: “ ’ szam alatti lakes, a ceg kezzcl
vagy geppel irt, eloirt, eldnyomott, vagy nyomaUott neve fUU Snalldan, es korlAtozas nelkii) 
irja nevct az alabbiak szerint:

ttidlyWla Tamils

21012/H/1172/2012.

Aluh'rott doktor Sziics Bernadett mint, doktor Gaine doktor Komonczy Viktoria gyori 
kbzjegyzo k&zjcgyzohelyeuese tan6sftomhhogy a fenti .Alaiiasi Cimpeldanyt RADLY BELA 
TAMAS ( szuletett: , anyja neve:

alatti lakes, aki szemcJyazonossagat a fclmutatott s/anw
szemelyazonosno igazolvanyaval, lakcimet a lehnutatott szamu iakclmet igazolo
baiosagi igazolvannyal igazolta, eldttem a mai napon sajat kezitfeg irta ala................................  
Ugyfel tudomasul veszi a kbzjcgyzohclyeucs tajckpziatasat a k6zjegyzdkrdl szolc
XL1. turveny 122.§.(2)-( 10) bekezdeseiben foglaltakrol. vagyis a szemelyazonossag on-line 
elienbrzesere vonatkozo rendelkezese^ ...... . .......................................................................
Gyor. 2012.08.29, keUoezer-tizenkettedik ev augusztus honap huszonkilencedik napiAn——

dr. Sziics Bernadett
mint dr. ;Galne dr. Komonczy Viktoria

........... - Gb
.u„ JbdG

b...
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8. 
Cegszerd nyilatkozat az ajaniattevo penziigyi-gazdasagi alkalmassagardl 

(P.l-hez)

Alulirott R&dly Bela, mint a PANNONPLAN Tervezoiroda Kft. (9021 Gyor, Sarkantyu koz 4.) Ajaniattevo 
ugyvezetoje

NYILATKOZOM,

hogy Tarsasagunk az eldzd ket lezart iizleti evben (2019, 2020) tervezesi tevdkenysegbdl szarmazo netto 
arbev^tele bsszesen (£s kulon-kGidn is) elerte a brutto 5 millib forintot.

A tervezesbol szarmazo arbevetel
- koncepcidterv vagy tervek keszttese
- epitdsi engedelyezesi tervek kdszftese
- kiviteli tervek elkdszitese
tevekenysegbSI szarmazott.

Gyor, 2022. aprilis 19.

ugyvezetd

http://www.pannonptan
mailto:info@pannonplan.hu
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9. 
KbztartozSsmentessegi Igazoias 

(P.l-hez)

Csatolva a NAV honlapjanak kbztartoz^smentessegi adatbazisabol lek^rt 6s megkapott dokumentum, mely 
barki szamara szabadon eierhetd, kontroll^lhato.

Gy6r, 2022. apriiis 19.

iigyvezetd

http://www.pannonplan
mailto:info@pannonplan.hu
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10416547-2-08 PANNONPLAN TERVEZOIRODA KFT, 2022. aprilis
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10.
Az aj^nlattevS mGszaki szakmai alkalmassaganak Igazoldsa 

(M.l-referenciamunkdk)

Tarsasagunk mukodesenek 32 eve alatt a tarsashazak, irodahazak, szocialis es egdszsegugyi letesitmenyek, 
oktatasi (dvodai, iskola, egyetemi) es sportletesitmenyek, ill. ipari letesitmenyek terveit keszitette el, 
jelenleg 1107-es munkaszdmndl tartunk. Munkainkat szinte kivetel nelkul generaltervezokent vegeztilk, az 
osszes tervfeizis es osszes szak^gi terv elkdszitesdvel. Megrendeldink kdzott dllami es dnkormanyzati 
szervezetek es magyar ill. kulfoldi magantulajdond tarsasSgok egyarant voltak.

Az elmult 36 hdnap eldtti iddszakban az ajanlatkerdsben szerepld letesitmdnyhez hasonlo, jelentosebb 
szocialis letesitmenyek voltak pl.
- szocialis otthon, Kom^rom
- otthonhaz, Komdrom
- Napsugar Fogyatdkos Gyerekek Otthona, Gara
- Iddsek Atmeneti Gondozohaza, Magyarkeresztur.

Az aj^nlatkeresnek megfelelden megadott referenciak.
1. Szerzodes targya: Magyarkeresztur, 30 fds autista apolo-gondozdotthon kialakitasa 

Ellenszolgaltatas osszege: 22.150.CW,- Ft + AFA - brutto 28.130.500,- Ft 
Teljesites ideje: 2021 ev
Megbizo: Gydr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodas Szocialis Kozpont (9311 P^sztori, Also u. 39-41.) 
Kapcsolattartd: Horvath Gabor muszaki referens (06-30/ )

2. Szerzodes t£rgya: Brody Imre Gimnazium energetikai felujitasa
Ellenszolgaltatas osszege: 3.600.000,- Ft + AFA = 4.572.000,- Ft
Teljesites ideje: 2019. ev
Megbizd: Ajka Varos Onkormanyzata (8400 Ajka, Szabads^g 12.)
Kapcsolattartd: Bodor Gdza magasepitesi iigyintezo (06-30/ )

3. Szerzddes targya: Csdthi Geza Altalanos Iskola, Devecseri Gardonyi Geza Altalanos Iskola, Vaszari 
Ihasz Gabor Altalanos Iskola felujitasa
Ellenszolgaltatas osszege: 3.560.000,- Ft + AFA + AFA - 4.521.200,- Ft

Teljesites ideje: 2022. februar
Megbizo: Papai Tankeruleti Kozpont (8500 Pdpa, Mdzeskalacs u. 2/a.)
Kapcsolattartd: Dinev Andras (06-30/ )

4. Szerzodes targya: Ostokos FC gyori sporttelep fejlesztesenek tervezese tobb iitemben (az alabbi 
adatok az utolso, 4. utemre vonatkoznak) 
Ellenszolgaltatas osszege: 24.000.000,- Ft + AFA * 
Teljesites ideje: 2020 ev
Megbizd: Ustokos FC Gydr (9028 Gydr, Sardsi ut 1/B.) A./,' ■ [
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Kapcsolattarto: Katona Tibor (06-30/

5. Szerzodes targya: Paks, uj termdkgyartd es rakt^rcsarnok
Ellenszolgaltatas dsszege: 17.600.000,- Ft + AFA = 22.352.000,- Ft
Teljesites ideje: 2019 ev
Megbizo: West Hungaria Bau Kft. (9025 Gyor, Juharfa u. 11.)
Kapcsolattartd: KomldssyG^sp^r (06-30/ ')

6. Szerzodes targya: VOLVO iebdnyi iroda-szervizepulet atalakitasa-bdvitdse (a VOLVO Hungaria Kft.-nek 
magyarorszagi megjelenese dta - kb. 25 eve - mindent mi terveztiink. Az alabbi adatok a cim szerinti 
munkSra vonatkoznak.)
EllenszolgdItatas osszege: 17.250.000,- Ft + Afa = 21.907.500,- Ft
Teljesites ideje: 2020. ev
Megbizo: VOLVO Hungaria Kft. (1172 Budapest, Cinkotai ut 34.)
Kapcsolattarto: Mandy Zsolt (06-30/

7. Szerzodes targya: Monor, SHiNHEUNG „D" gyartocsarnok tervezese (a targyi teriileten az utdbbi 
evekben 7 letesitmdny terveit kdszitettOk. Az alabbi adatok a cim szerinti munk^ra vonatkoznak.) 
Ellenszolgaltatas osszege: 18.600,000,- Ft + AFA ~ 23.622.000,- Ft 
Teljesites ideje: 2020. ev
Megbizo: Condor industrial Construction Kft. (9026 Gyor, B^csai ut 16.)
Kapcsolattarto: Ivan Uharcek ( ।

8. Szerzddes targya: SPAR uH6i uzem bovitesenek tervezese (a megbizo szamara eidzetesen tbbb munkat 
is keszitettunk)
Ellenszolgaltatas osszege: 8.500.000,- Ft + AFA = 10.795.000,- Ft
Teljesites ideje: 2022 ev, folyamatban
Megbizo: SPAR Magyarorszag Kereskedeimi Kft. (2060 Bicske, SPAR ut 0326/1. hrsz.)
Kapcsolattarto: Balazsy Eszter (06-20/ )

9. Szerzodes targya: Maltech Hungaria Kft. uj ul!6 telephelyenek tervezese (a megbizo szamara 
eidzetesen tobb munkat is keszitettunk)
Ellenszolgaltatas osszege: 12.500.000,- Ft + AFA = 15.875.000,- Ft
Teljesites ideje: 2021 ev.
Megbizo: MALTECH Hungaria Kft. (9027 Gy6r, Juharfa u. 15.)
Kapcsolattartd: Rozsa Zoltan iigyvezeto igazgato (06-20/ )

10. Szerzddes targya: Varosi Sportkozpont terveinek elkeszitese, Tet
Ellenszolgaltatas bsszege: 14.980.000,- Ft + AFA = 19.024.600,- Ft
Teljesites ideje: 2021. ev
Megbizo: TE-T Projekt Kft, cim: 9021 Gyor, Domb utca 11.
Kapcsolattartd: Fuzy Andras (06-70/

Gyor, 2022. aprilis 19.

Ugyvezetd
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11.
(M.l-hoz) 

RENDELKEZ&RE AllASI NYILATKOZAT

Alulirott Bekesi Gyorgy vezeto dpitesz tervezo nyilatkozom, hogy a PANNONPLAN Tervezdiroda 
Kft. (9021 Gyor, Sarkantyu koz 4.} ajanlattevdnek

a Jdzsefvarosi Ovodak Napsugar tagovodaja dpiiletenek felujitasara es atalakitasara vonatkozd 
tervek elkeszftese Gyermekek Atmeneti Otthona befogadasa celjabbl" targyu beszerzesi eljarasban 
valo az ajanlattevo tarsas^g nyertessege eseten kepes vagyok dolgozni, es dolgozni kivanok a 
szerzddes teljes idotartama alatt.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy jelen kozbeszerzesi drtdkhatart el nem erd beszerzdsi 
eljarasban valo bemutatasomrol tudomdsom van, es nines mas olyan kotelezettsegem, ami jelen 
szerzodesben valo munkavegzesemet bdrmilyen szempontbol akadalyozna.

Gyor, 2022. aprilis 19.

Bekesi Gyorgy 
vezeto epitesz tervezo 

E 08-0005

http://www.pannonplan
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11.
Az ajanlattevd muszaki szakmai alkalmassSganak igazolasa 

(M.2-szakmai jogosultsag ds alkalmassdg)

A munka elnyerese esetdn a teljesitest minden tervezesi szakagban a sziikseges vegzettsdggel, vezetd 
tervezoi kamarai jogosultsaggal ds 15-35 dves szakmai gyakorlattal rendeikezd szakemberek vegzik.

Az ajanlatkdrdsben minimumfeltetelkent elvart, a 266/2013. (Vli.ll) Korm. Rendelet szerinti jelblesu 
jogosultsdggal rendelkezd szakember Bekesi Gyorgy (kamarai azonosito szdm: t/l 08-0005).
- szakmai oneletrajzat csatoljuk,
- vegzettsegi igazolasait csatoljuk,
- rendelkezesre dlldsi nyilatkozatat csatoljuk.

Gydr, 2022. aprilis 19.

Rddl^Bela
ugyvezetd

http://www.pannonpian
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BEKESI GYORGY
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Csaladi allapot: 
Sziil?

Tanuhndnyok, tanfolyamok

19/7 Hild Jozsef Epitoipari Szakkozepiskolu

19 83 BME Epiteszmernliki Kar

erettsegi Gy dr

diploma Budapest

1990 E-i vezeto epitesz tervezo miniisitis megszerzese

2001. miiszaki ellentiri mindsilAi megszeyzese

Tapasztalatok

i. A '

E^yeb: MEK megyei kiilddtl tobb alkalomnwl 
MEK etikai bizottsag tag

Gy6r, 2022. aprilis 19.

vezeto epitesz tervezo
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MEK ^EVJEG YZEKIADATLAP

Bekesi Gyorgy

Tagszam: 08-0005 Statusz: aktiv lag IHetekes teriUeti kamara: Gyor-Moson-Soprun Mcgyci Epiiesz Kamara

VegzetlsOg(ek) - Mpzdsek;

■ okl. dpftSszmdmdk

FJerhetosegi cim:
Levelezesi elm:

Telefonszain (1.): Telefonszdm (2.): -

E-mail cim: bekcsi.gyorgy@parmoaplan.hu

Jogosults^gok:

• E/1 08-0005. Lejar: 2024.11.04 (aktiv), Szakmai cim: vezetd tervezd
• M V-& 08-0005, Lejar; 2024.11.04 (aktiv)

• ME-E 08-0005, Lej&; 2024.11.04 (aktiv)

Adatlap kdzvetlen linkje; hHp£Z/.e.ugyiniczesjackQn,hu/e.phpfr

Utoisd frissit^sek datumai:
alap adatok: 2017.01.20
jogosultsagok: 2019.10.30

Neviegyzeki adatlap keszitdsenek iddpontja: 2022-04-14710:45136+02:00

Ac adatlap a keszites idopontjaban rogzaen allapot szerinri adarokat tanabnaua. a friss ts aktudlis adaioken minden esetben 
keresscfel az Magyar Epltesz Kamara hivalalosonline n^viegyzeket: h»]r//nevjegyzek.mekon.hu vagynyissa mcg a fenii 
udatlapra mutarbkbzvetlen iinkei IAdatlap kbzvetlen linkje).

yyhek 'wv€z°

MEKON - Magyar Epitesz Kamara ONIine 6.0271 Oldal 1 /1 j z

mailto:bekcsi.gyorgy@parmoaplan.hu
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JELENLETI iV

Keszillt: Budapest Fdv&ros VIII. keriilet Jdzsefvarosi OnkormAnyzat Ajdnlatkeronek a

„J6zsefvarosi Ovodak Napsugar tagovodaja epuktenek felujitasara ds atalakjt&sara 
vonatkozd tervek elkeszitdse Gyermekek Atmeneti Otthona befogaddsa celjibdl”

eljarasban a Polgarmesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) II. emelet 216. sz. 
helyisegeben megtartott bedrkezett ajaniatok bontasarol.

2022. aprilis 19.12.00 ora

Megjelent szemelyneve 
:a . । ....''2 -X% • A- - >...<•

S/tru/rt
‘ r 1 '

Al£ir4s

Tiszai Arpad
Koltsegvetesi ds penzugyi 

Ogyosztaly 
ugyosztalyvezeto

dr. Bojsza Krisztina
Jogi Iroda 

irodavezetd >-Q

Vidak Anna
Beruhazasi, Kozbeszerzesi es 

Paly^zati Iroda 
iigyintezo Q^'qAU

-- --------- ---------------- -........-



BONTASI JEGYZOKONYV

Keszillt: Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkorm&nyzai Ajanlatkerdnek a

„J6zsefv£rosi Ovodak Napsugar tagdvodaja epiiletenck felujitdsara es atalakitasara 
vonatkozd tervek elkeszftese Gyenuekek Atmeneti Otthona befogadasa celjabdl” 

eljarasban a Polgarmesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) IL emclet 216. sz. 
helyisegdben megtartott beerkezett ajanlatok bontasdrdl.

2022. aprilis 19.15:00 ora

Ajdnlatkdro rdszdrdl jelen vannak: Tiszai Arpad tigyosztalyvezetfi
Kdltsegvetdsi es Penziigyi Ugyoszt&y 
dr. Bojsza Krisztina irodavezet6 
Jogi Iroda
Vidak Anna iigyintezd
Beruhazasi, Kozbeszerzesi ds Palyazati Iroda

Ajdnlattevd: PANNONPLAN Tervezfiiroda Korlatolt FelelSssegd Tarsas&g (9021 Gyor, 
Sarkantyu koz 4.) ajanlata dektronikusan erkezett be 2022. aprilis 19-Sn.

Az ajanlat a formal kovetelmenyeknek megfelel.

:• Ajanlat Nett6ajanlati Ar Brutt6 ajanlati ar
Jdzsefvarosi Ovodak Napsugar
tagdvodaja epiiletenek felujitasara es 
atalakitasara vonatkozd tervek
elkcszJtcse Gyennekek Atmeneti 
Otthona befogadasa celjabdl

17.949.000,-Fl 22.795.230,- Ft

Ajanlattevo: Banati + Hartvig Epitesz Iroda Korlatolt Feielossegu Tarsasag (1117 Budapest, 
Fchervari ut 38.) ajanlata elektronikusan erkezett be 2022. Aprilis 19-en.

Az ajanlat a formai kdvetelmdnyeknek megfelel.

Ajanlat Nettd ajanlati ar Bruttd ajanlati ar
Jdzsefvarosi Ovodak Napsugar
tagdvodaja epiiletenek felujitasara es 
atalakitasara vonatkozd tervek
elkdszitdse Gyermekek Atmeneti 
Otthona befogadasa celjabdl

37.944,000,- Ft 48.188.880,- Ft

....................    .... J
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Ajanlattevo: KIMA Studio Epiteszeti es MArnoki Irods Korldtolt Feleldss£gu Tarsasag (1029 
Budapest, Mariaremetei ut 133.) ajanlata elektronikusan erkezett be 2022. aprilis 19-en.

Az ajaniat a formai kovetelmenyeknek megfelel.

Ajaniat Netto ajanlati ar Brutt6 ajanlati Ar
Jozsefvdrosi Ovodak Napsugar
tagovodaja epuletenek felujitasara es 
atalakitasara vonatkozo tervek
elkeszitese Gyermekek Atmeneti 
Otthona befogadasa celjabol

34.500.000,- Ft 43.815.000,- Ft

Ajanlattevo: Mester Epftesz Studio KorUtoLt FelelossegO Tarsasag (1224 Budapest, Tatra ulca 47.) 
ajanlata elektronikusan erkezett be 2022. aprilis 19-en.

Az ajaniat a formai kovetelmenyeknek megfelel

Ajaniat Nettdaj&nlati Ar Brutto ajAnlati Ar
Jdzsefvarosi Ovodak Napsugar
tagovodAja epuletenek felujitasara es 
atalakitasara vonatkozo tervek
elkeszitese Gyermekek Atmeneti 
Otthona befogadasa c61 jabol

40.000.000,- Ft 50.080.000,- Ft

Ajanlattevo: Studio Qvarta KorUtoJt Felelossegu Tarsasag (1029 Budapest, Zsolt Fejedelem u. 
85.) ajanlata elektronikusan erkezett be 2022. Aprilis 19-en.

Az ajaniat a formai kovetelmdnyeknek megfelel.

Ajaniat Nettd ajanlati ar Brutto aj&niati ar
Jdzsefvarosi Ovodak Napsugar
tagdvodaja epuletenek felujitasara es 
Atalakitasara vonatkozo tervek
elkeszitese Gyermekek Atmeneti 
Otthona befogadasa celjabol

19.450.000,- Ft 24.701.500,- Ft

di-

Tiszai Arpad dr. Bojsza Krisztina

VidakAnna
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Budapest Fovaros VHI. kerOlet 
JozsefvArosi PoigArmesteri 

Hivatal KerOletgazdAlkodAsi DgvosztAly j
I

Jegyzokonyv

A „J6zsefvarosi Ovodak Napsugar tagdvodaja epuletenek felujitasara es atalakitasara 
vonatkozd tervek eUteszitese Gyermekek Atmeneti Otthona befogadasa eeljabol” targyu, 
kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljaras ajanlatteteli felhivasa ajozsefvaros.hu 
oldalon jelent meg 2022. marcius 31 ten az alabbi etetesi dtvonalon: 
hrtps://iozsefvaros.hu/onkormanyzat/hirdetmenvek/palvazatok
Ezen klviil az ajanlatteteli felhMs megjelen&ere 10 potencialis p^lyazd figyelemfelhivasa 
mcgtortent.

Az ajanlatteteli felhivasra bsszesen 5 ajanlattevo nyujtott be ajanlatot:

A PANNONPLAN Tervezfiiroda KorHtolt FelelSssegii TirsasAg (9021 Gyor, Sarkantyu 
koz 4.) ajanlattevo pAlydzati anyaga 17.949.000,- Ft + Afa, tehat brutto 22.795.230,- Ft 
ajanlati arat tartalmazott.

A Bauati + Hartvig Epitesz Iroda Korlatolt Felel6ss£gu T&rsasag (1117 Budapest, 
Feh^rvari ut 38.) ajanlattevo palyAzati anyaga 37.944.000,- Ft + Afa, tehai brutt6 48.188.880,- 
Ft ajanlati arat tartalmazott,

A KIMA Studio £pit&zeti 6s M6rn6ki Iroda Korldtolt Feleldssegd Tarsasag (1029 
Budapest, Mariaremetei ut 133.) ajanlattevo palyazati anyaga 34.500.000,- Ft + Afa, tehat 
brutto 43.815.000,- Ft ajanlati arat tartalmazott.

A Mester Epitesz Studio Korlatolt Feleloss^gu Tarsasag (1224 Budapest, Tatra utca 47.) 
ajanlattevd palyazati anyaga 40.000.000,- Ft + Afa, tehat bruttd 50.080.000,- Ft ajanlati arat 
tartalmazott.

A Studio Qvarta Korlatolt Feleldssegii Tarsasag (1029 Budapest, Zsolt Fejedelem u. 85.) 
ajanlattevd palyazati anyaga 19.450.000,- Ft + Afa, tehat brutto 24.701.500,- Ft ajanlati arat 
tartalmazott.

A PANNONPLAN Korl&tolt Felelossegu Tarsasag es a Studio Qvarta KorMtolt 
Feleldssegu Tarsasag ajanlata tartalmi & formai szempoutbol az ajanlatteteli felhivasnak 
megfelelo.

A Banati + Hartvig Epitesz Iroda KorHtolt Felelossegft Tarsasag ajanlata formal 
szempontbol az ajanlatteteli felhivasnak mcgfelelo. Tartalmi szempontbol az alabbi hianyok 
allapfthatoak meg:

I. Az ajanlattevok muszaki-szakmai alkalmassaganak minimumkovetelmenye, vaiamint 
a megftelesehez sziikseges adatok es a mcgkbvetelt igazolisi mod:

1082 Budapest, Baross u. 63-67. ® 459-2100
www.jozseivaros.hu
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Budapest Fovaros vni. kerOlet
JOzsefvarosi Polgarmesteri

Hivatal KerCletgazdalkodasiDgvosztaly

a) Az ajanlattevonek csatolnia kell az elozo maximum 36 h6napban teljesftett - 
memoki tervezesi tevekenysegre vonatkozo, nem lakoepiilet tervezesi - 
legalabb 2 referenciamunkajanak szoveges bemutatasat es ezekhez 
kapcsolodoan meg kell jelblni a szerzodes targyat, a kapott ellenszolgalutas 
osszeget, a teljesites idejet, a szerzodest koto masik fel nevet, c/met, tovabba a 
megrendeld reszerol kapcsolattartd szemely nevet 6s telefonszamat. 
Alkalmatlan az ajanlattevo, ha nem rendelkezik az elozo maximum 36 
h6napban teljesftett, P.l. tervezesi tevekenysegre vonatkozo legalabb 2 
referenciamunkaval.

II. Az ajanlatnak tartalmaznia kell ajanlattevo alabbi iratait:

a) az ajanlalot alaird valamennyi szemdly crvenyes alairasi cimpeldanyanak vagy 
cfmmintajanak masolata.

A KIMA Studio Epiteszeti es M6rnoki Iroda Korl&tolt Feleldss6gQ Tdrsasiig ajdnlata 
formal szempontbdl az ajdnlattdteli felhivasnak megfelelb. Tartalmi szempontbdl az alabbi 
hianyok allapithatoakmeg:

I. Az ajanlattevok penzugyi-gazdasagi alkalmassaganak minimumkbvetelmenye, 
valamint a megitelesehez sziikseges adatok es a megkdvetelt igazolasi mod:

a) Az ajanlattevonek cegszeruen nyilalkoznia kell, hogy tervezesi 
tevekenysegebol szarmazo netto arbevetele az elozo ket lezart iizleti evben 
(2019, 2020) osszesen elerte a brutto 5-000.000 Ft-ot es igazolnia kell 
kdztartozas mentesseget. Tervezes alatt ajanlatkero az alabbiak valamelyiket 
vagy ezzel egyenerteku tevekenysdget ert:
- koncepci6terv vagy tervek keszftese 
- dpltdsi engedelyezesi terv kdszitese 
- kiviteli tervek elkdszltdse

A Mester Epi'tesz Studio Korlatolt Feleldssegu Tarsas-dg ajanlata formai szempontbol az 
ajanlatteteli felhivasnak megfelelo. Tartalmi szempontbol az alabbi hianyok allapithatoak 
meg:

I. Az ajanlattevok penzilgyi-gazdasagi alkalmassaganak minimumkovetehndnye, 
valamint a megitelesehez sziikseges adatok es a megkdvetelt igazolasi mod:

a) Az ajanlattevonek cegszeruen nyilatkoznia kell, hogy tervezesi 
tevdkenysegebol szarmazo netto arbevetele az elozo ket lezart iizleti evben 
(2019, 2020) osszesen elerte a brutto 5.000.000 Ft-ot 6s igazolnia kell 
koztartozas mentesseget. Tervezes alatt ajanlatkero az alabbiak valamelyiket 
vagy ezzel egyenerteku tevdkenyseget ert:

koncepcioterv vagy tervek keszftese 
epitesi engedelyezesi terv keszftese 
kiviteli tervek elkeszitese

[>■3 1082 Budapest, Baross u. 63-67. S 459-2100 2
www.jozsefvaros.hu
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Hivatal KerOletgazdalkodAsi UgyosztAly

Fentiek alapjan az Elokeszito Bizottsag a ,Jdzsefvarosi Ovodak Napsugar tagovodaja 
dpdletenek felujitasara es atalakftasAra vonatkozd tervek elkeszitese Gyermekek Atmeneti 
Otthona befogadasa celjab61” targyu, kOzbeszerzesi ert6khatart el nem erb beszerzesi elj&ras 
tekintet4ben hianypotUst fr elo a Banati + Hartvig Epitesz Iroda Korlatolt Feielossegu 
Tarsasag, a KIMA Studio Epit4szeti es Memoki Iroda Korlatolt Feielossegu Tarsasag, 
valamint a Mester Epitesz Studio Korlatolt Feielossegu Tarsasag ajanlattevok szamara

HUnvp6tlasi batArido:

2022. aprilis 25. nap 10:00 ora. elektronikusan bekuldve a vidak.anna@jozsefvaros.hu email 
cfmre.

Budapest, 2022. dprilis 21.

Tiszai Arpad 
Ugyosztalyvezetb 

Koltsegvetesi es Penziigyi 
OgyosztAly

T 3^
dr. Bojsza Krisztina 
irodavezetb 
Jogi Iroda

VidAk Anna 
Ugyintdzb 

Beruhazasi, Kozbeszerzesi 
4s PAlyazati Iroda

Elokeszito Bizottsag Elokeszito Bizottsag
tagja tagja

Elbk&zitb Bizottsag 
tagja

K’ 1082 Budapest, Baross u. 63-67. » 459-2100
www.jozsefvaros.hu
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Az qjdnlatteteli felhivas 6. sz- meUeklete

TERVEZ&SI SZERZ6DES - Tervezet

amely letrejott egyreszrol

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat
szekhelye: 
kdpviseli: 
adoszama:
torzskonyvi azonositd szam: 
bankszamlaszam: 
KSH statisztikai szdmjel:

1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Piko Andras polgarmester 
15735715-2-42
735715
11784009-15508009
15735715-8411-321-01 

mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld), 

masreszrdl

PANNONPLAN Tervezoiroda Korlatolt Feleldssegu Tarsasag
cim: 9021 Gyor, Sarkantyu kdz 4.
adoszam: 10416547-2-08
cegjegyzekszam: 08-09-001361
statisztikai szamjel: 10416547-71111-113-08
kepviselb: R&dly Bela Ugyvezetd
szamlaszam: 11608004-00871200-08000000
(tovabbiakban: Tervczo)

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

Preambulum
A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzata a Gyermekek Atmeneti 
Otthona ferdhely-es funkcidbdviteset tuzte ki celul, melyre jelenlegi telephelyen meretebol es 
elhelyezkedesebol adodoan nines lehetoseg. A bovitett otthon lehetseges telephelye a 
Jdzsefvarosi Ovodak Danko utca 31. hazszam alatt levo felosztott korzetu Napsugar tagovoda 
epiilete. Az atalakitas megtervezdse drdekeben a Megrendeld ,,Jdzsefvarosi Ovodak 
Napsugar tagovodaja epiiletenek felujitasara es atalakitasara vonatkozd tervek 
elkeszitese Gyermekek Atmeneti Otthona befogadasa celjabdr targyban kozbeszerzesi 
ertekhatart el nem erd beszerzesi eljdrast indftott.
A beszerzesi eljaras eredmenyekent Tervezd keriilt nyertes ajanlattevokent kihirdetesre a 
Megrendeld Kepviselo-testtiletenek Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga .../2022 (V.2.) sz. 
dontese altal, amelyre tekintettel a Felek — a szerzddes megvalosulasaval kapcsolatos jogaik, 
kotelezettsegeik rogzitese celjabdl — a jelen tervezesi szerzbdest (a tovabbiakban: 
^Szerzddes”) kotik meg.

1. A szerzddes targya



1.1 Megrendeld megrendeli, Tervezd elvallalja a beszerzesi eljaras ajanlatteteli felhivdsaban 
meghatarozottak szerint „Jdzsefv£rosi Ovodak Napsugar tagovodaja £puletenek 
felujitasara es atalakiMsara vonatkozo tervek elkeszitese Gyermekek Atmeneti 
Otthona befogadasa celjabol" targyu alabbi tervezesi munkakat:

Az ovodaepulet felujitasara, atalakitasara, vonatkozo
1 az epiilet jelenlegi Allapotanak rogzitese, felmerese
2 geodeziai felmeres keszitese,
3 koncepcidterv vagy tervek keszitese,
4 epitdsi engedelyezesi ten7 keszitdse,
5 kiviteli tervek elkeszitdse.

1.2 A reszletes feladatokat a beszerzesi felhivas ajanlatteteli felhivasa alapjan jelen szerzodes 
1. szamu melleklete tartalmazza.

1.3 Tervezo jelen szerzodcs szerinti feladatait a megrendeldi erdekeknek megfeleloen, 
fclelossegteljesen koteles teljesiteni.

2. A Teljesitesi hataridd
2.1 Tervezo a szerzodes targyat kepezd feladatok ellatdsAt a szerzodes hatalybalepesenek 

napjaval kezdi es legkesdbb 2022. november 30-ig kell maradektalanul elvegeznie. Az 
elkeszitett felmereseket, kiviteli terveket, muszaki leirasokat es kapcsolodd tervezoi 
kbltsegbecslest es arazatlan kdltsegvetesi kiirast egy nyomtatott peldanyban es digitalisan 
a Megrendeld reszere (pdf(a) [Acrobat Reader] es dwg/dxf, xls(x), doc(x) formatumban) 
atadnia. A szerzodes mindket fel altali alairas napjan lep hatalyba.

3. Tervezdi dij, fizetdsi feltetelek
3.1 AT ervezot a j elen szerzodesben meghatarozott, a szerzodes 1. mellekleteben reszletezett 
feladatok szerzodesszeru elvegzeseert mindosszesen 17.949.000,- Ft + AFA, azaz brutto 
22.795.230,- Ft dsszegd tervezoi dij illeti meg. A tervezdi dij a jelen szerzodes targyat 
kepezd feladatok vegrehajtasahoz szilkseges teljes dsszeget tartalmazza, azon tuhnenoen 
Tervezo semmilyen jogcimen ellenertekre, koltsdgteritesre nem jogosult.
3.2 Tervezo teljesitese akkor szerzodesszeru, ha a Tervezo a jelen szerzodesben 
meghatarozott feladatokat teljes kortien elvegezte, a feladatok elvegzdse soran keszitett 
valamennyi dokumentacidt atadja a Megrendeld reszere. A szamla kibocsatasdnak feltetele a 
Megrendeld altal kiallitott, kifogast nem tartalmazd teljesitesigazolas, amely a szamla 
mellekletet kepezi.
3.3 . Tervezd szerzodesszeru teljesitesenek igazolasara Pikd Andras polgarmester jogosult. 
Megrendeld a tervezoi dijat az alakilag es tartalmilag hibatlan szamla befogadasat koveto 15 
napon belul, banki dtutalassal Tervezd Erste Bank Hungary Nyrt. Banknal vezetett 
11608004-00871200-08000000 szamu bankszamlajara fizeti meg.
3.4 . A Megrendeld a tervezoi dijat ket reszletben fizeti meg, a teljesitesigazolast kovetoen.

Az else reszlet a koncepcidterv elfogadasat kovetben a tervezdi dij 30%-a, azaz 
5.384.700,- Ft + AFA.
A masodik reszlet a kiviteli tervek elfogadasat kovetoen a tervezoi dij 70%-a, azaz 
12.564.300,-Ft + AFA.

2



4. Kapcsolattartas
Felek jelen szerzddds teljesitese soran felmertilt kerdesekben az alabbiakban megnevezett 
szemelyek utjan tartjak a kapcsolatot.

Megrendeld reszerol kapcsolattarto:
nev: Vidak Anna iigyintdzo
Telcfonszam: +3620
E-mail: vidak.anna@jozseivaros.hu

Tervezd reszerol kapcsolattarto:
nev: Radiy Bela ugyvezetd
Telcfonszam: +3620
E-mail: info@pannonplan.hu

5. Adatszolg&ItaUs, egyUttmukdd^s az adatszolg£ltat£s soran
5.1 Amennyiben Tervezd reszerol olyan adatszolgaltaUs ig6nye meriil fel, mely a terv 

elkeszitesehez a Megrendeld allaspontja alapjan is szukseges es jelen szerzodes 
megkdtesekor meg nem ismert, ugy Megrendeld a Tervezd ez irinyu felhivasanak 
kezhezvdteldtdl szamitott 5 munkanapon belul koteles az adatokat szolgaltatni. Ha a 
kiegeszito adatszolgaltatashoz ennel hosszabb ido sztikseges, ugy a felek elterd 
hataridoben is megallapodhatnak, ideertve a teljesftdsi hataridd ezzel dsszefuggesben 
felmeriilo, esetlegesen sztikseges mddosiUsat is.

5.2 Megrendeld a Tervezd dltal irasban, elektronikus uton erkezett kerdeseivel kapcsolatban 8 
munkanapon belul koteles allast foglalni, es elektronikus uton valaszolni. Ha a 
valaszadasra ennel hosszabb ido szukseges, ugy a felek eltero hataridoben is 
megallapodhatnak, ideertve a teljesitesi hataridd ezzel dsszefuggesben felmerulb, 
esetlegesen szukseges modositasdt is.

6. Tervezd kotelezettsigei
6.1 Tervezd koteles az elvallalt tervezesi munkat Megrendeld utasitasai szerint es a 

Preambulumban meghatarozott cel erdekeben, a jelen szerzodes teljesitdsekor ervenyes 
epitesiigyi jogszabalyok, es szakmai szabalyok, szabvanyok, kotelezo miiszaki-, illetve 
hatosagi eldirasok, orszagos es helyi epftesi szabalyzatok betartasa mellett teljesiteni. A 
teljesites erdekeben a Felek a szerzdddsszeru teljesitdssel kapcsolatban kolcsonos 
tajekoztatasi kotelezettseggel tartoznak egymasnak, az esetleges akadalyok, karok, 
elh&ritasa erdekeben egytittmukodnek. A Tervezd utasitast csak a szerzodes! alaird 
Megrendeldtdl es/vagy annak hivatalos megbizottjatol fogadhat el.

6.2 Tervezd jogosult az 1.1. pontban meghatarozott tervezesi munkahoz alvallalkozo(ka)t 
igenybe venni, de az altala (altaluk) vegzett szolgaltatasokert ugy felel, mintha a munkat 
maga vegezte volna.

7. Szerzoi jogi kikotesek
7.1 Megrendeld a rendelkezesi jogat kikoti, ezert a szerzodessel kapcsolatban a Tervezd altal 

rendelkezesre bocsatott, jogi oltalomban reszesithetd barmely szellemi alkotas 
tekintetdben azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik, az ellenertek Tervezd feld 
tdrteno megfizeteset kovetoen.
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7.2 Tervezd kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelo a szellemi alkotast nem csak 
sajat belso tevekenysegehez, illetve nem csak sajat iizemi tevekenysege kdreben 
hasznalhatja fel, hanem nyilvAnossAgra hozhatja, harmadik szemAllyel kozblheti, 
harmadik szemdlynek at, illetdleg tovabb adhatja, a mu (mu reszlet), mint elozmeny terv 
az cgymAsra epulo tervfazisokban szabadon felhasznalhato.

7.3 Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a szerzoi jogrol szdlo 1999. evi LXXVI. torveny 9. § 
(6) bekezdese As V. fejezete alapjan a Megrendelo a szerzodAs teljesitese soran 
keletkezett, szerzoi jogi vedelem ala esd valamennyi alkotassal kapcsolatban hatarozatlan 
ideju, korlAtlan es kizardlagos felhasznalAsi jogot szerez valamennyi atruhazhato szerzoi 
jog vonatkozAsAban, tovabba a Tervezd kifejezett engedelyt ad arra, hogy Megrendelo a 
mu felhasznAlAsAra harmadik szemelynek tovAbbi engedelyt adjon.

7.4 Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznalasi engedely kiterjed kulonosen:
a) a mu atdolgozasAra, es az atdolgozhatosag joganak harmadik szemelyre torteno 
AtruhazhatosAgAra (Atdolgoztatas),
b) a mil tobbszorozesere, amely magAban foglalja a mu kep- vagy hangfelvetelen 
rogzitAsAt, illetve szamitogeppel vagy elektronikus adathordozdra valo masolasat is. 
valamint az elozdekben felsorolt jogositvanyokat is magaban foglald tdbbszorozes 
jogAnak harmadik szemely reszere torteno AtengedesAre.

7.5 Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy az Atdolgozas, illetdleg atdolgoztatas joga magaban 
foglalja kulonosen a mu (mu reszlet) barmilyen modositasat, megvaltoztatasAt, at, illetve 
tovabb tervezeset, uj tervdokumentacidba valo beepiteset, beszerkeszteset, betervezeset.

7.6 Tervezd csak a Megrendelo elozetes frAsbeli hozzajarul Asaval adhatja tovabb a 
dokumentAciot bArmely munkarAszAt harmadik fAlnek vagy adhat nyilatkozatot a 
szerzodAs alapjAn nyujtott szolgAltatasrol.

7.7 Szerzodb Felek kijelentik, hogy a szerzoi jogok ellenertekAt - beleArtve a felhasznalasi 
jogok dijat is - a tervezesi dij tartalmazza.

7.8 Megrendelo tudomasul veszi, hogy a tervek szemelyhez fuzodo jogai Tervezot illeti meg.

8. Tervczdi szerzodesszeges
8.1 Tervezd hibasan teljesit, ha az altala szolgaltatott tervek a teljesites iddpontjAban nem 

felelnek meg a szerzodesben vagy a jogszabalyban foglaltaknak (Ptk. 6:157. §). Hibas 
teljesites esetAn a Megrendelo a hibajegyzek megkUldesevel egyidejuleg felszdlitja a 
Tervezot a hibak kijavitAsara, hiAnyossAgok potlasara a kijavitas elvegzesAhez sziikseges 
hataridd tuzAsevel, amely nem lehet tobb mint 15 nap.

8.2 A hibajegyzek alapjan kijavitott munkareszeket a Megrendelo tovabbi legfeljebb 15 napon 
belul megvizsgAlja As a 3. pontban leirt modon dont a teljesitAs-igazolas kiadAsArdl.

8.3 Tervezd mentesul a szerzddesszegesert valo feleldssAg aloi, ha bizonyitja, hogy a 
szerzddesszegest ellenorzAsi kbrAn kivul esd, a szerzodeskotes iddpontjAban elbre nem 
lathato korulmeny okozta, As nem volt elvarhato, hogy a kbrulmenyt elkeriilje, vagy a 
kArt elharitsa.

8.4 Tervezd reszArbl sulyos szerzodAsszegAsnek minostil kulonosen, de nem kizardlagosan:
a) ha a Tervezd nem tesz eleget a titoktartasi kdtelezettsegenek;
b) ha Tervezd fizeteskAptelennA vAlik, kenyszertorlesi. felszAmolasi, vAgelszamolasi 

eljarAs indul vele szemben, felfiiggeszti gazdasAgi tevAkenyseget, beszunteti 
kifizetAseit;

c) jogeros ehnarasztalo hatArozatot hoznak a Tervezd szakmai tevekenyseget erinto 
szabalysertes vagy buncselekmeny miatt;

d) mas kdzbeszerzAsi eljarasban a Tervezo hamis adatokat kozolt vagy az eljaras 
nyerteskAnt szerzodeses kotelezettsAgeinek nem tett eleget.
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9. SzerzddSst biztosito mellekkotelezettsegek
9.1 Amennyiben a Megrendelo a szerzodest azonnali hatallyal felmondja (sulyos 

szerzodesszeges eseteiben), vagy, ha a teljesftes olyan okbol, amelyert Tervezd felelds. 
meghiusul, Tervezo meghiusulasi kotber megfizetesere koteles. A meghiusulasi kotber 
merteke a netto tervezoi dij 20%-a. A meghiusulasi kotber a teljesftes meghiusulasaval, 
illetve az azonnali hat&lyu felmondas Tervezbvel tdrt^no kbzUsevel valik esedekesse.
A Tervezo altal a teljesftes jogos ok nelkuli megtagadasa (amely a teljesftes statuszatol 
fuggoen elallasra vagy azonnali hatalyu felmondasra jogositja a Megrendeldt) es a 
Tervezo miatt bekdvetkezett egyeb szerzodesszeges eseten a Megrendelo altal jogszeruen 
gyakorolt elallas, felmondas (meghiusulas) eseten a Megrendeldt a netto szerzodeses ar 
25%-nak megfeleld dsszegu meghiusulasi kotber illeti meg.

9.2 Szerzodo felek megallapodnak, hogy Tervezo neki felrohato hibas teljesftese eseten a 
Megrendelo a hiba kijaviUsaig a kesedelmi kotberrel megegyezb merteku kotberre 
jogosult. A hibas teljesftes esetdre kikotott kotber esedekesse valik a kifogas kdzlesevel, 
illetve a kesedelemre vonatkozo szabaly szerint.

9.3 Kesedelmes teljesftes eseten Tervezo a kesedelem minden napjara a kesedelemmel erintett 
reszteljesites netto tervezoi dija alapjan szamitott napi 1 % kotbert koteles fizetni a 
Megrendeldnek. Az egyes kesedelmes reszteljesitesek eseten szamftott kesedelmi kotber 
osszege kiildn-kulon azonban nem lehet tobb, mint az adott reszteljesites netto tervezoi 
dijanak 20%-a.

9.4 Ha a Tervezo kesedelme a kotberterhes a teljesftesi hataridd vonatkozasaban a 30 napot 
meghaladja, a Megrendeldt elallasi jog illeti meg, es Megrendelo a netto szerzodeses ar 
25%-anak megfeleld dsszegu meghiusulasi kotbert kdvetelhet Tervezbtdl, valamint a 
Megrendelo a szerzodesszegesre vonatkozo szabalyok szerint a megallapitott kotberen 
feiiil karait es koltsegeit is ervenyesftheti. Meghiusulasi kotber eseten Megrendelo 
kesedelmi kotbert nem ervenyesithet, ez azonban nem erinti azt az esetet, amikor a 
Tervezo a szolgaltatas kesedelmere tekintettel a Megrendelo altal kituzott pdthataridon 
belul teljesft. Amennyiben a kesedelmi kotber mar korabban esedekesse valt, az azt 
koveto meghiusulas eseten kulon meghiusulasi kotber ervenyesitese nem kizart.

9.5 A Megrendeldnek jogaban all a kesedelmi, illetve a hibas teljesftesi kotbert az esedekes 
tervezoi dijba beszamftani.

9.6 A kesedelmes teljesftes elfogadasatol es a kesedelmi kotber megfizetesetoi fUggetleniil a 
Megrendelo nem mond le az dt erre az esetre megilletd jogok ervenyesiteserdl. Szerzodo 
Felek rogzftik, hogy a Tervezd a szerzodesszeges esetere kikotott kdtber(ek) 
megfizetesen tul is koteles megtdrfteni a karterites altalanos szabalyai szerint mindazon 
karokat, amelyek a Tervezdnek felrohato szerzodesszegesbol szarmaznak, fgy kulondsen 
azokat az igazolt karokat, amelyek a Megrendeldt a szerzodes meghiusulasa, a teljesftes 
elmaradasa folytan erik.

10. Tervezo jdtallasi, szavatossagi felelossege
10.1 A Tervezd a hibas teljesitesert kellekszavatossaggal tartozik.
10.2 A Tervezd az esetleges tervezdsi hibakert a Megrendeldvel szemben akkor is felelds, ha 

a Megrendelo a terveket elfogadta. A Tervezd jdtallasat, szavatossagat nem korlatozza es 
nem zarja ki az, hogy a feladat elvegzese soran, illetoleg a tervek atadasakor a 
Megrendelo nem tesz kifogast a Tervezd szerzodeses kotelezettsegeinek teljesftesevel 
kapcsolatban.



10.3 A Tervezd 5 eves jdtdllast vallal az altala jelen szerzodes alapjan elkeszftett 
tervmddositas vonatkozasaban.

11. Uzieti titokra vonatkozd rendelkezdsek
11.1 A Szerzodd Felek megdllapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban foglaltakat, 

valamint a teljesitesuk soran az egymasnak atadott informaciokat bizalmasan kezelik. 
Ez ertelemszeruen nem vonatkozik azokra az informacidkra, amelyek titokban tartasat 
jogszabaly nem teszi lehetdvd.

11.2 A Szerzodd Felek magukra nezve kotelezonek tekintik, hogy az allamhaztartasrol sz616 
2011. evi CXCV. torveny 63. § vonatkozd rendelkezesei, es a Kormanyzati Ellenorzesi 
Hivatalrdl szold 355/2011. (XII. 30.) Konn. rendelet alapjan a Kormanyzati Ellenorzesi 
Hivatal is jogosult ellendrizni a rendelkezesukre bocsatott koltsegvetesi penzeszkozok 
szerzodesszeru felhasznalasat.

11.3 A Szerzodo Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevdszekrol szolo 2011. evi 
LXVI. torveny 5. § (5) bekezdeseben foglaltak alapjan az Allami Szamvevoszek 
vizsgalhatja az allamhaztartas alrendszereibbl finanszirozott beszerzeseket es az 
allamhaztartas alrendszereinek vagyondt erintd szerzodeseket a megrendeldndl, a 
megrendelo neveben vagy kepviseleteben eljard termeszetes szemelynel es jogi 
szcmclynel. valamint azoknal a Szerzodd Feleknel, akik, illetve amelyek a szerzodes 
teljesiteseert feleldsek, tovabba a szerzodes teljesiteseben kozremukodo valamennyi 
gazdalkodb szervezetnel.

11.4 Felek rogzitik, hog}' a Megrendelo adatkezelesere az informacids onrendelkezesi jogrol 
es az informacioszabadsagrol szold 2011. evi CX1I tv. rendelkezeseit kell alkalmazni.

12. Egydb rendelkezdsek
12.1 A jelen Szerzodes mddositasa, kiegeszitdse kizardlag cegszeni alairas mellett, irasban 
tortenhet.
12.2 Jelen szerzddesben nem szabdlyozott kerdesekben a Ptk., tovabbd az ide vonatkozd 

egyeb jogszabalyok (epitesugyi jogszabalyok, kuldnosen az epitett komyezet 
alakitasarol es vedelmerol szolo 1997. evi LXXV11I. tdrveny, az orszagos 
telepulesrendezesi es epitdsi kdvetelmenyekrol szold 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (OTEK) eldirasa, illetve a telepiilesfejlesztesi koncepciorol, az integral! 
telepulesfejlesztesi strategidrdl es a telepulesrendezesi eszkozokrol, valamint cgyes 
telepulesrendezesi sajatos jogintezmenyekrol szolo 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
hatalyos eloirasai) az iranyadoak.

12.3 Felek kijelentik, hogy jelen Megdllapodast kozosen ertelmeztek, megertettek, es mint 
akaratukkal mindenben megegyezot 4 (ndgy) peldanyban irtak ala. Az eredeti 
peldanyokbol egy a Tervezot, kdt pdldany pedig a Megbizot illeti.
Jelen szerzodes az utoljara alairo szerzodo fel alairasanak napjaval lep hatalyba, 
rendelkezdsei attol a naptol fogva kotelezoen alkalmazandok.
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