
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az „Önkormányzati bölcsődék és óvodák környezeti terhelésének vizsgálata” tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri Önt, illetve az Ön 
által vezetett szervezetet:

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT
(a továbbiakban: Ajánlatkérő)
Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: 06-1/45-92-149,06-20/560-09-73
E-mail: janosi.daniel@jozsefvaros.hu

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Önkormányzati bölcsődék és óvodák környezeti terhelésének vizsgálata vállalkozási 
szerződés keretében.

3. Ajánlat tárgya, műszaki tartalmának rövid leírása (az érintett bölcsődék és óvodák 
az 7. számú mellékletben):
A beszerzés tárgya: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
bölcsődéinek és óvodáinak (19 db) környezeti terhelésének vizsgálata (különös tekintettel 
az azbesztre) és azok elhárításának írásbeli szakértői véleményezése és költségbecslése.

4. A szerződés teljesítési határideje (év/hó/nap):
Szerződés hatályba lépésétől számítottdöO naptári nap

5. A teljesítés helye:
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest Baross u. 63-67.

6. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele:
A szerződéstervezetben foglaltak szerint.

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot

8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e 
ajánlatot:
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok 
tételét.

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár elve szerint bírálja el.



10. Kizáró okok
Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben 
fennáll:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény 
elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi 
IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy 
hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása;

aj) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény;

ö) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és 
bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy 
ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha 
a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése 

az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 

jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési 
eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás 
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától 
számított három évig;

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet 
közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett 
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tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a 
közbeszerzés terén,

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat 
(cégszerű) aláírásával.

11. Alkalmassági követelmények:
Ajánlatkérő pénzügyi - gazdasági követelményt nem ír elő.

Műszaki - szakmai alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:
M.l.
Az ajánlatban nem kerül bemutatásra az ajánlattevő által, hogy ajánlattevő az ajánlattételi 
felhívás megküldésétől visszafelé számított 2 év (24 hónap) alatt legalább egy alkalommal 
készített egy környezetvédelmi és egy környezetgazdálkodási szakértői véleményt.

Igazolási mód: az Ajánlattevő nyilatkozatával, amely tartalmazza a következő adatokat: 
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a 
szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (lásd. 6. számú 
melléklet)

M.2.
Az Ajánlattevő nem mutatta be az ajánlatban legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik 
környezetvédelmi vagy környezetgazdálkodási szakirányú végzettséggel.

Igazolási mód: az Ajánlattevőnek csatolnia kell egy nyilatkozatot az alkalmassági 
követelményben jelölt szakember vonatkozásában. A szakember(ek) bemutatásához 
ajánlattevőnek csatolnia kell továbbá az egyes szakember(ek) által aláírt szakmai 
önéletrajzot és a rendelkezésre állási nyilatkozatot, továbbá a képzettséget/végzettséget 
igazoló dokumentum másolatát, (lásd. 5. számú melléklet)

12. Hiánypótlási lehetőség:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.

13. Ajánlattételi határidő:
2022. november. ZP „dí. yo óra

14. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:
Az ajánlatot elektronikus úton cégkapun/hivatali kapun keresztül kell benyújtani a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Városépítészeti Iroda részére.
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Tárgyként kérem megjeleníteni: „Önkormányzati bölcsődék és óvodák környezeti 
terhelésének vizsgálata”

15. Az ajánlattétel nyelve: magyar

16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja:
Bontás helye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. (III. 306-os iroda)

Bontás időpontja: 2022.

A szerződéskötés tervezett időpontja: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának döntését 
követően azonnal. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az eredményes 
beszerzési eljárás szerződéskötési kötelezettséget eredményez. Az Ajánlattevő köteles a 
szerződést a szabályosan kézbesített szerződés kézhezvételétől számított 5 napon belül 
aláírni és postafordultával visszaküldeni.

17. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az Ajánlatkérő nyilvános bontási eljárást tart, melyen az Ajánlattevők képviselőinek 

jelenlétét biztosítja.

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Ajánlattételi határidőtől számított 90. nap.

19. Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül 
bírálják el:
Az eljárásban nem lehet tárgyalni, a benyújtott ajánlatok tárgyalás nélkül kerülnek 
elbírálásra.

20. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít.

21. Amennyiben a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal kapcsolatos, úgy annak megjelölése:
Tárgyi beszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel nem kapcsolatos.

22. Egyéb információk:
a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, 

amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz 
mellékelt mintában meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó összegben is 
meg kell adni.

b) Az ajánlatot .pdf formátumban, cégszerűen aláírva kell benyújtani az ajánlattételi 
felhívásban megjelölt időpontig és módon.

c) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt áll.
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d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait:

az ajánlattételi felhívás kiírásának időpontjánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat 
másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van 
folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető 
bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében az ajánlattételi 
felhívás kiírásának időpontjánál nem régebbi lekérdezés, mely igazolja, hogy a vállalkozó 
az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepel
az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolata.

e) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli.

f) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra, 
magyar nyelvű fordítása is csatolandó.

Az Ajánlatkérő az ajánlattevővel szembeni felelősség kizárásával fenntartja magának a jogot, 
hogy a jelen pályázati kiírást a szerződés megkötéséig indokolási kötelezettség nélkül 
egyoldalúan módosítsa, kiegészítse, a pályázat lebonyolításától megtérítési igény nélkül 
visszalépjen.
Amennyiben az Ajánlatkérő a jelen pontban foglalt jogát azt követően gyakorolja, hogy a 
pályázatra már érvényes ajánlat benyújtásra került, úgy köteles az érvényesen részt vevő 
pályázót a módosításról, kiegészítésről vagy visszavonásról haladéktalanul értesíteni.
A pályázat módosítása esetében a pályázónak az értesítéstől számított 3 nap áll rendelkezésére 
a pályázat módosítására, kiegészítésére, amennyiben a kiírás módosítása folytán szükségessé 
válik. Amennyiben a pályázó a módosított kiírás alapján nem kíván a pályázaton részt venni, 
úgy - a módosításra megadott határidőn belül - egyoldalú nyilatkozatával jogosult a 
pályázatát visszavonni, ezen esetben az Ajánlatkérő nem jogosult a pályázat felhasználására.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra is, hogy amennyiben - saját mérlegelése szerint - nem 
érkezik be megfelelő ajánlat, a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa.
Az ajánlattevő lemond kártérítési igényéről, illetve minden egyéb jogáról az Ajánlatkérővel, 
illetve azok vezetőivel, munkavállalóival, tanácsadóival és megbízottjaival szemben arra az 
esetre, ha az ajánlatkérő az ajánlattéli felhívást visszavonja, vagy annak feltételeit egyoldalúan 
módosítja, illetve amennyiben a beszerzési eljárást megszünteti.
Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ajánlatkérő, mint 
adatkezelő a pályázat során megadott adatait a jelen pályázati kiírásban, illetőleg Ajánlatkérő 
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint a hatályos jogszabályi 
környezetnek, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének, 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
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23. Ajánlattételi felhívás www.jozsefvaros.hu oldalon történő megjelentetésének 
időpontja: 2022. /j.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Felolvasó lap
2. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokról
3. sz. melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat
4. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat
5. sz. melléklet: Nyilatkozat alkalmassági követelményekre jelölt szakemberekről
6. sz. melléklet: Nyilatkozat referenciáról
7. sz. melléklet: Az érintett bölcsődék és óvodák pontos címe és helyrajzi száma
8. sz. melléklet: Szerződéstervezet

Budapest, 2022..4^.-. í?5.-

Budapest, 2022..M;.. í?5

Pikó András 
polgármester
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Az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete

Felolvasólap

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Adószáma:

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

Telefon:

E-mail:

Kijelölt kapcsolattartó:

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, e-mail):

Az ajánlattevő által adott árajánlat 
(nettó Ft + Áfa = bruttó Ft):

nettó: Ft

Áfa: Ft

bruttó: Ft

cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete

Nyilatkozat

„Önkormányzati bölcsődék és óvodák környezeti terhelésének vizsgálata” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírott..................................társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ..........................................

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, 
aki:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 
bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása;
aj) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat 
vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást 
kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi



beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az 
érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban 
részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén,
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény 3. § 38. tényleges 
tulajdonos pont a)-d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti feltétel fennáll;

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
41 .§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény 1. § 4. pontjára.

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

cégszerű aláírás
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Az. ajánlattételi felhívás 3. sz- melléklete

Ajánlattételi Nyilatkozat

„Önkormányzati bölcsődék és óvodák környezeti terhelésének vizsgálata ” 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott ................................. , mint a .......................... ajánlattevő (székhely: ....................... )
.................... (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi 
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi 
nyilatkozatot tesszük:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 
ajánlattételi felhívással vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor az 
ajánlatunk érvénytelen.

2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést 
megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített szolgáltatást az 
ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem 
változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. 
Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a 
beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

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

cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 4. sz- melléklete

Titoktartási Nyilatkozat 

„Önkormányzati bölcsődék és óvodák környezeti terhelésének vizsgálata” 
tárgyú 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

1. Alulírott ................................. , mint a ........................... ajánlattevő (székhely: ....................... )
.................... {képviseleti jogkör/titulus megnevezése) nyertességem esetén tudomásul veszem, 
hogy az „ ” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban foglalt
feladataim ellátása során a tudomásomra jutott, bizalmasnak tekintett információkat titokként 
kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom 
illetéktelen személy vagy a nyilvánosság tudomására.

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen személyek 
hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt nem készítek, 
felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, 
illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési jog 
megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló jogviszonyom 
megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni.

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát követően is a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig terhel.

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők kártérítési 
és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben.

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

cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi  felhívás 5. sz. melléklete

NYILATKOZAT 
referenciáról

Alulírott(ak).................................................................................................................................... (név),
a(z) .................................................................................................. (képviselt cég, szervezet vagy
személy neve) ajánlattevő képviseletében a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) ajánlatkérő által indított „Önkormányzati 
bölcsődék és óvodák környezeti terhelésének vizsgálata” tárgyú beszerzési eljárásában 
nyilatkozom, hogy az Ml) alkalmassági követelmény vonatkozásában az alábbi referenciával 
rendelkezem:

A teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap):

A szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy elérhetősége):

Szolgáltatás tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel):

Az ellenszolgáltatás összege:

Ezúton nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Kelt: év hó.......nap

cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi  felhívás 6. sz. melléklete

NYILATKOZAT
alkalmassági követelményekre jelölt szakemberekről

Alulírott(ak)..................................................................................................................................... (név),
a(z) ................................................................................................... (képviselt cég, szervezet vagy
személy neve) ajánlattevő képviseletében a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) ajánlatkérő által indított „Önkormányzati 
bölcsődék és óvodák környezeti terhelésének vizsgálata” tárgyú beszerzési eljárásában 
nyilatkozom, hogy az alkalmassági követelmények vonatkozásában az alábbi szakember(eke)t jelölöm 
meg:

év

Alkalmassági követelmény Szakember
neve

környezetvédelmi vagy
környezetgazdálkodási szakirányú
végzettséggel rendelkező személy

hó.......napKelt:

cégszerű aláírás
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Az. ajánlattételi felhívás 7. sz. melléklete

Az érintett bölcsődék és óvodák pontos címe és helyrajzi száma (az épületeknek kizárólag az a 
része, amelyben az adott intézmény működik)

Bölcsődék: 8 db

Telephely neve Cím Helyrajzi szám Megjegyzés
Biztos Kezdet
Gyerekház

1083 Bp., Szigetvári 
utca 1.

35499/A3 és A/2

Mini-Manó Bölcsőde 1083 Bp. Baross utca 
103/a.

35728/26/A/219, 10 emeletes panelház aljában 
működik

Babóca Bölcsőde 1083 Bp. Baross utca 
117.

35728/25A/E36, 10 emeletes panelház aljában 
működik

Játékvár Bölcsőde 1085 Bp., Horánszky 
utca 21.

36611

Gyermekkert Bölcsőde 1082 Bp., Nagy
Templom utca 3.

35699

Tücsök-lak Bölcsőde 1084 Bp., Tolnai Lajos 
utca 19.

34932

Fecsegő-tipegők
Bölcsőde

1087 Bp., Százados út
1.

38837/14/A2

Katica Bölcsőde 1089 Bp. Vajda Péter 
utca 37-39.

38579 Katica Óvodával egy
épületben működik (bölcsőde 
földszint, óvoda emelet)

Óvodák: 11 db

Telephely neve Cím Helyrajzi szám Megjegyzés
Napraforgó Székhely 
Óvoda

1084 Bp. Tolnai Lajos 
utca 7-9.

34803/1

Csodasziget Tagóvoda 1083 Bp. Tömő utca 
38/A.

36139/3

Napvirág Tagóvoda 1083 Bp. Baross utca 
111/B.

35728/27/A/158; 10 emeletes panelház aljában 
működik

Tündérkert Tagóvoda 1081 Bp. Kun utca 3. 34756
Katica Tagóvoda 1089 Bp. Vajda Péter 

utca 37.-39.
38579 Katica Bölcsődével egy 

épületben működik (bölcsőde 
földszint, óvoda emelet)

Mesepalota Tagóvoda 1085 Bp. Somogyi
Béla utca 13.-15.

36465

Pitypang Tagóvoda 1087 Bp. Százados út 
12-14.

38877

Százszorszép
Tagóvoda

1086 Bp. Szűz utca 2 35263

TÁ-TI-KA Tagóvoda 1088 Bp. Rákóczi út 15 36545
Várunk Rád Tagóvoda 1086 Bp. Csobánc utca

5.
35908

Virágkoszorú
Tagóvoda

1083 Bp. Baross utca
91-93

35728/23/A/l; 10 emeletes panelház aljában 
működik
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Az ajánlattételi  felhívás 8. sz. melléklete

Szerződés tervezet

[Külön dokumentumban csatolva]
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