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Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
elkötelezett a klímavédelem mellett, melynek elengedhetetlen eleme a kömyezettudatossági 
szemléletformálás. A szemléletformálás szükségessége és az arra vonatkozó előírások jelen 
vannak a 2020. júniusban elfogadott Józsefvárosi Klímastratégiában, továbbá a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve 
(SECAP), valamint a Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv is tartalmazza ezeket. Fenti 
javaslatok mentén az Önkormányzat három célcsoportot jelölt ki: a lakosságot, a kerületi 
óvodai csoportokat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Jelen ajánlattételi felhívás az 
óvodai szemléletformálás részét képezi. Az óvodai csoportok vonatkozásában a 
szemléletformálás 5 témakört ölel körül, melyek közül egyik az energiatudatosság témaköre. 
Ennek érdekében az Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást 
indított „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás vezetése” 
tárgyban.

A nyertes ajánlattevő feladatai:

30-90 perces energiatudatossági foglalkozás vezetése nagycsoportos korú (5-6 éves) 
óvodások részére. Ajánlattevő vállalja, hogy 2023. első negyedévében a Józsefvárosi Óvodák 
11 tagóvodájában (azon belül 14 csoportjában) csoportonként 3 alkalommal 30 perces játékos, 
interaktív, kreativitást igénylő, valamint készségeket fejlesztő, nem frontális jellegű 
foglalkozásokat tart. Az ajánlattételi felhívás összesen 42 csoportra vonatkozott (nagyobb 
csoportszámú tagóvodákban Ajánlattevő több foglalkozást is vállalt). A foglalkozásoknak 
magukba kell foglalni az energiatakarékosság, illetve az anyagokkal való takarékosság 
témakörét. Ajánlattevőnek figyelembe kell venni az óvodások életkori sajátosságait. 
Ajánlattevő a foglalkozások vezetését úgy vállalja, hogy a csoportért felelős óvodapedagógus 



is jelen van. Ajánlattevő ajánlatában vállalja, hogy az általa vezetni kívánt foglalkozás 
részletes írásos tervezetét az első foglalkozás megtartása előtt 10 nappal Ajánlatkérő részére 
benyújtja. A tagóvodáknak (Ajánlattevőn keresztül) ezt követően 5 napja van 
véleményezésre, majd amennyiben a foglalkozások átdolgozást igényelnek, Ajánlattevőnek 5 
napja van azok átdolgozására. Az óvodai foglalkozásnak illeszkednie kell a Józsefvárosi 
Óvodák 2022-2023. nevelési évre vonatkozó Pedagógiai Programjához, melyben egyebek 
mellett az intézményvezetés megfogalmaz környezeti nevelési alapvetéseket is. A 
foglalkozáshoz szükséges eszközök helyszíni biztosítása Ajánlattevő feladata.

A nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés 2023. május 30. napjáig tartalmaz 
feladatokat.

A szolgáltatás beszerzésére a Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat (a 
továbbiakban: Szabályzat) III. fejezete szerinti beszerzési eljárás került lefolytatásra. A 
Szabályzat III. Fejezet (2) pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
árubeszerzésről, építési beruházásról, szolgáltatás megrendeléséről szóló ajánlattételi felhívást 
az Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni, és közzé lehet tenni bármely más 
médiumban. A közzétételi helyeket a Beszerzési Adatlapon meg kell jelölni. A beszerzést 
kezdeményező szervezeti egység az Ajánlattételi Felhívásról a potenciális ajánlattevőket 
elektronikus úton értesíti.

Az ajánlattételi felhívás a jozsefvaros.hu oldalon jelent meg 2022. október 28-án az alábbi 
elérési útvonalon: https://iozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/palyazatok/beszerzesek/
Ezen kívül az ajánlattételi felhívás megjelenésére 5 potenciális pályázó {Magyar Környezeti 
Nevelési Egyesület, Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ, Bábozd Zöldre 
Környezeti Nevelési Egyesület, Felelős Gasztrohős Alapítvány, Humusz Szövetség) 
figyelemfelhívása is megtörtént.

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig 2 darab pályázati anyag 
érkezett. Az ajánlatok közül Ajánlattevő megállapította, hogy mindkét pályázati anyag 
tartalmi szempontból hiányosan érkezett. Az ajánlattevőket felszólította hiánypótlásra, a 
felszólítást követően egyik pályázó 2022. november 17. napján, másik pályázó november 22- 
én hiánypótlást adott be. Fentiek alapján az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint 2 
db érvényes pályázati anyag érkezett.

Az ajánlatok elbírálásának értékelése a „legjobb ár-érték arány” elve szerint történt.

A benyújtott ajánlatok ismertetése:

Ajánlattevő: Bábozd Zöldre Egyesület (1015 Budapest, Batthyány u. 61.) ajánlata 
elektronikusan érkezett be 2022. november 28-án.

Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.

Ajánlat Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
fenntartásában lévő Józsefvárosi

Óvodák tagóvodáiban
energiatudatosságról szóló
gvermekfoglalkozás vezetése

2.525.000,- Ft 2.525.000,- Ft
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Ajánlattevő: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (1031 Budapest, Váci Mihály tér 4. 
II/4.) ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. november 28-án.

Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.

Ajánlat Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
fenntartásában lévő Józsefvárosi

Óvodák tagóvodáiban
energiatudatosságról szóló
gyermekfoglalkozás vezetése

1.260.000,- Ft 1.260.000,- Ft

IL A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntése szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a „Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás vezetése” 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatása, az eljárás lezárása, 
eredmény kihirdetése, az eredményről szóló döntés meghozása.
Jelen döntés új pénzügyi fedezet biztosítását nem igényli, a beszerzési eljárás eredményének 
megállapításához a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24) önkormányzati rendelet 
20810 Kömyezettudatosság erősítése, szemléletformálás címen, mindösszesen nettó 2.156.757 Ft 
+ ÁFA összegben áll rendelkezésre a pénzügyi fedezet.

IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.
06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy.
Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat III. fejezet (14) pontja alapján, a 
Bírálóbizottság javaslata alapján a nettó 1 millió forint értékhatár fölötti eljárás eredményéről, 
valamint a szerződés megkötéséről a Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 
dönt.

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.



Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának ..../2022.

(.............. ) határozata

a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás 

vezetése” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás 
vezetése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményes;

2. a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás 
vezetése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot a Magyar 
Környezeti Nevelési Egyesület (1031 Budapest, Váci Mihály tér 4. II/4.) ajánlattevő tette, 
ezért ö az eljárás nyertese. A szolgáltatás elvégzésére irányuló elfogadott ajánlati ár nettó 
1.260.000 Ft + 0% ÁFA, azaz bruttó 1.260.000 Ft (ajánlattevő Alanyi Adómentes);

3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti szerződés 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1-2. pontokra: 2022.12.05., a 3. pont esetében 2022.12.12.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Budapest, 2022. november 30.

Borbás Gabriella 
ügyosztályvezető
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a „Budapest Főváros VHI. kerület Józsefvárosi önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás 

vezetése” 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:

L Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

BUDAPEST FŐVÁROS VHI. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT
(a továbbiakban: Ajánlatkérő)

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
À Tel: MMMM

E-mail: vidak.anna@iozsefvaros.hu

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
fenntartásában lévő Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló 
gyennekfoglalkozás vezetésé-e.

3. Ajánlat tárgya, műszaki tartalmának leírása:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás és 
pedagógusképzés vezetése.

3.1. Előzmények
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkonnányzat) elkötelezett a klímavédelem mellett, melynek elengedhetetlen eleme a 
kömyezettudatossági szemléletformálás. A szemléletformálás szükségessége és az 
arra vonatkozó előírások jelen vannak a 2020. júniusban elfogadott Józsefvárosi 
Klímastratégiában, továbbá a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP), valamint a 
Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv is tartalmazza ezeket. Fenti javaslatok 
mentén az Önkormányzat három célcsoportot jelölt ki: a lakosságot, a kerületi óvodai 
csoportokat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Jelen ajánlattételi felhívás az 
óvodai szemléletformálás részét képezi. Az óvodai csoportok vonatkozásában a 
szemléletformálás 5 témakört ölel körül, melyek közül egyik az energiatudatosság 
témaköre, ez képezi jelen felhívás tárgyát.
3.2, Óvodai foglalkozás tartalma

, 30-90 perces energiatudatossági foglalkozás vezetése nagycsoportos korú (5-6 éves) 
óvodások részére. Ajánlattevő vállalja, hogy 2023. első negyedévében a Józsefvárosi 
Óvodák 11 tagóvodájában (azon belül 14 csoportjában) csoportonként 3 alkalommal 
30 perces játékos, interaktív, kreativitást igénylő, valamint készségeket fejlesztő, nem 
frontális jellegű foglalkozásokat tart. A foglalkozásoknak magukba kell foglalni az 
energiatakarékosság, illetve az anyagokkal való takarékosság témakörét.

mailto:vidak.anna@iozsefvaros.hu


Ajánlattevőnek figyelembe kell venni az óvodások életkori sajátosságait. Ajánlattevő 
a foglalkozások vezetését úgy vállalja, hogy a csoportért felelős óvodapedagógus is 
jelen van. Ajánlattevő ajánlatában vállalja, hogy az általa vezetni kívánt foglalkozás 
részletes írásos tervezetét az első foglalkozás megtartása előtt 10 nappal Ajánlatkérő 
részére benyújtja. A tagóvodáknak (Ajánlattevőn keresztül) ezt követően 5 napja van 
véleményezésre, majd amennyiben a foglalkozások átdolgozást igényelnek. 
Ajánlattevőnek 5 napja van azok átdolgozására. Az óvodai foglalkozásnak 
illeszkednie kell a Józsefvárosi Óvodák 2022-2023. nevelési évre vonatkozó 
Pedagógiai Programjához (melynek elérhetőségét a 3.4. pontban hivatkoztuk), 
melyben egyebek mellett az intézményvezetés megfogalmaz környezeti nevelési 
alapvetéseket is. A foglalkozáshoz szükséges eszközök helyszíni biztosítása 
Ajánlattevő feladata.

A munkavégzés helyszínei a foglalkozások számával (3 foglalkozás esetén 
Ajánlattevő egy csoport részére tart foglalkozást, 6 foglalkozás esetén Ajánlattevő 2 
csoportnak tart foglalkozást; utóbbi a 6 csoportos óvodák esetén jellemző) az alábbi 
táblázatban került összefoglalásra:

IdliMliAhuhi 1 .látnod i unie
fo^lalkn/ :m»I 

1 mi i ( 3U 
fhH)

Napraforgó Székhelyóvoda 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9. 3
Csodasziget Tagóvoda 1083 Budapest, Tömő u. 38/A, 3
Napvirág Tagóvoda 1083 Budapest, Baross utca U1/B.
Tündérkert Tagóvoda 1081 Budapest, Kun utca 3. 3
KaticaTagóvodab 1089 Budapest, Vajda Péter utca 37.
Mesepalota Tagóvoda 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15. 3
Pitéidig tagóvoda 1087 Budapest, Századosát 12-14. 6
Százszorszép Tagóvoda 1086 Budapest, Szűz utca 2. 6
TÁ-Tl-KA Tagóvoda 1088 Budapest, Rákóczi út 15. 3
Várunk Rád Tagóvoda 1086 Budapest, Csobánc utca 5. 3
Virágkoszorú Tágóvoda 1083 Budapest, Baross utca 91. I«81

33. Ajánlat tárgyának illeszkednie kell az alábbiakhoz:
A Józsefvárosi Óvodák 2022-2023. nevelési évre vonatkozó pedagógiai programja 
(kérjük, szíveskedjen különös figyelmet fordítani a 4.5.5. fejezetre): 
https://www.08egysitettovoda.hu/pav’es/napraforgo-eavesitett- 
ovoda/contents/media/306/305369/iok-pp-2022.pdf

3.5. Jelen felhíváshoz tájékoztatásul csatolt online elérhető dokumentumok:
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Fenntartható Energia és
Klíma Akcióterve (SECAP):
htios://iozseívaros.hu/otthoa/onkormanyzat/dontes/200~2022-kepviselotestuleti- 
hatarozat-budanest-fovaros-viii-kerulet-iozseívarosi-onkormanvzat-fenntarthato- 
energia-cs-klima-akciotervenek-secap-elfouadasaroV

Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv:
https://iozsefvaros.hu/otthon/onkormaayzat/dontes/466-2021-kenviselotestuleti- 
hatarozat-a-9-2020-i-30-szamu-dontessel-elfogadott~iozsefvarosi-klímavedelmi- 
intezkedesi-terv-veurehaitasarol-szolo-beszamolo-elfoaadasa/
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Józsefváros Klímastratégia:
http ://zold8. com/wp-
cont^t/uplpads/2020/OZpld8Jdí%C(^M
CC%81s.pdf

4. A szerződés teljesítési határideje (év/hó/nap):
Összes képzés megtartásának határideje: 2023. május 30.

5. A teljesítés helye:
Józseívárosi Óvodák tagóvodái a 3.3. pontban felsoroltak szerint.

6. Az ajánlatkérő pénzügy i ellenszolgáltatásának feltételei:
A megvalósítás pénzügyi fedezetét az Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a 
forint. A vállalkozói díj a szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését 
követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és 
mellékleteinek a megrendelő általi kézhezvételét követően a Ptk. 6:130. § (l)-(2) 
bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével, 30 napos fizetési határidővel 
átutalással kerül kiegyenlítésre.

Fizetési ütemezés:
- első rész-számla: 21x30 percnyi megtartott óvodai szemléletformáló 

foglalkozást követően: a teljes szerződés díjának 50%-a,
- második rész-számla: 21x30 percnyi megtartott óvodai szemléletformáló 

foglalkozást követően: a teljes szerződés díjának minimum 50%-a.

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 legjobb ár-érték arány értékelési elv szerint bírálja el az 
alábbiak szerint:

Bírálati szempont súlyszám/jelentőség
Megajánlott ár 70

Többletreferencia: környezeti nevelésre 30
vonatkozó többletreferenciák száma, 
amely során 5-9 éves korosztály számára 
vezetett környezeti nevelési foglalkozás 
történt.

Mindkét bírálati szempontnál a kapott pontszámok értéke: 0-10. A Pontszámok 
odaítélése a következő módon történik a bírálat során.

Megajánlott ár: fordított arányosítás elve. A legkedvezőbb ajánlatot tevő 10 pontot 
kap, a többi ajánlattevő ennél arányosan kevesebbet.
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Többletreferencia óvodai környezeti nevelés: Az M.l. alkalmassági szempontban 
foglaltakon felül bemutatott 1-5 referencia esetén: 4 pont. Az M.l. alkalmassági 
szempontban foglaltakon felül bemutatott 6-10 referencia esetén: 8 pont. Az M.l. 
alkalmassági szempontban foglaltakon felül bemutatott 11 vagy annál több referencia: 
10 pont.

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;

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
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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 2007. évi 
CXXXVL 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;

i) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött 
foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 
1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban 
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el.

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

11. Alkalmassági követelmények:

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye, 
valamint a megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.l Az ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy köztartozásmentes.

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye, 
valamint a megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.l
Az ajánlattevőnek csatolnia kell az előző maximum 36 hónapban óvodában/ általános 
iskola alsó tagozatán vagy minimum 5 fős létszámú 5-9 éves korú gyermekcsoport 
számára óvodai környezeten kívül teljesített -környezeti nevelési tevékenységre 
vonatkozó - legalább 2 db referenciamunkát. Ezekhez kapcsolódóan meg kell jelölni 
a szerződés tárgyát, a kapott ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, a szerződést 
kötő másik fél nevét, címét, továbbá a megrendelő részéről kapcsolattartó személy 
nevét és telefonszámát.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző maximum 36 hónapban 
teljesített, környezeti nevelési tevékenységre vonatkozó legalább 2 db 
referenciamunkával.
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M.2
Az ajánlattevőnek csatolnia kell azon szakemberek) - legalább 1 fö - megnevezését, 
képzettségük ismertetésével és igazolásával, aki(ke)t a teljesítésbe be kíván vonni. A 
teljesítésbe bevonni kívánt 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.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő saját alkalmazottal, aki 
oktatáshoz és/vagy neveléshez kapcsolódó szakképzettséggel (óvodapedagógus, 
gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, pedagógiai-és 
családsegítő munkatárs, animátor, óvodai dajka) és/vagy legalább 3 év szakmai 
gyakorlattal, jogosultsággal.

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

13. Ajánlattételi határidő:
2022. év november 28. nap 12 óra

14. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:
Az ajánlatot elektronikus úton cégkapun/hivatali kapun keresztül kell benyújtani a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Kerületgazdálkodási Ügyosztálya részére. Tárgyként kéijük megjeleníteni: „Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Józsefvárosi 
Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás vezetése - 
beszerzés”.

15. Az ajánlattétel nyelve: magyar

16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja:
Bontás helye: az illetékes hivatali szervezeti egység megjelölt hivatali helyisége

Bontás időpontja: 2022. november 28.12:00 óra

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022. december 20.

17. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró 
képviselőinek jelenlétét nem biztosítja.

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

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

Jelen eljárásban benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

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:
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Tárgyi beszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal nem kapcsolatos.

22. Egyéb információk:
a) Az ajánlat 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 kell benyújtani az ajánlattételi felhívásban 
megjelölt időpontig és módon.

c) A benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie:
d) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró 

okok hatálya alatt áll.
e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait:

- az ajánlattételi felhívás megküldésének 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 a 
vállalkozói igazolvány másolata;

az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolata.

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

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

h) Ajánlatkérő a jelen pályázati kiírást - a 13. pontban megjelölt pályázati határidő 
lejáratáig - indokolási kötelezettség nélkül egyoldalúan jogosult módosítani, 
kiegészíteni, a pályázat lebonyolításától megtérítési igény nélkül visszalépni. 
Amennyiben Ajánlatkérő a jelen pontban foglalt jogát azt követően gyakorolja, 
hogy a pályázatra már érvényes ajánlatok benyújtásra kerültek, úgy köteles az 
érvényesen részt vevő pályázókat a módosításról, kiegészítésről e-mailben 
haladéktalanul értesíteni. Pályázónak az értesítéstől számított 3 nap áll 
rendelkezésére a pályázat javítására, 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, 
mely esetben az Ajánlatkérő nem jogosult a pályázat felhasználására. Az 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra is, hogy amennyiben - saját mérlegelése szerint 
- nem érkezik be megfelelő ajánlat, a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül 
eredménytelennek minősíti.

i) Pályázó az ajánlat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy 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 („GDPR- rendelet”), valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvénynek („Infotv”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.



23. Ajánlattételi felhívás  oldalon történő 
megjelentetésének időpontja: 2022. november XL.

www.jozsefvaros.hu

2022 NOV 17.
Ellenjegyezte:

y......'..........
dr. Sajtos Csilla

jegyző^

http://www.jozsefvaros.hu


Az ajánlattételi felhívás l.s^ melléklete

Felolvasólap

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Adószáma:

Cégjegyzésre jogosult / a szerződés aláírója

Bankszámlaszáma:

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
Többletreferenciák száma: db

Kelt:.

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 2. sz- melléklete

Nyilatkozat 

„Budapest Főváros VUE. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás 

vezetése” 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 ítéletijen 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, bünsegély 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;
bj 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;

10 y



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



Az ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete

Ajánlattételi Nyilatkozat

„Budapest Főváros VUI. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás 

vezetése”
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 
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 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.

4. Kijelentjük, hogy az Önkormányzat klímavédelmi intézkedési tervét megismertük, a 
szerződés teljesítése során az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően járunk el.

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

cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 4.sz. melléklete

Titoktartási Nyilatkozat

„Budapest Főváros VIH. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás 

vezetése”
tárgyú

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

1. Alulírott ....................................... , mint a ................................ ajánlattevő (székhely:
........................... ) ........................ {képviseleti jogkör/titulus megnevezése) nyertességem 
esetén tudomásul veszem, hogy a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat fenntartásában lévő Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban 
energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás vezetése ” 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

Referencia nyilatkozat

Alulírott ..............................................  mint a ....................................... ajánlattevő (székhely:
.......................................... ) ............................. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) cégünk
nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy társaságunk az alábbi referenciákat 
teljesítette települési környezetvédelmi program készítésére vonatkozóan:

A megrendelő 
neve, székhelye

A 
szerződés 

tárgya

A teljesítés ideje 
(kezdő és 

befejező időpont 
[év/hónap/nap]):

A foglalkozásról 
készült 

dokumentáció 
(weboldal, cikk 

stb) elérési 
útvonala

Nyilatkozat, hogy hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően 
történt-e (igen/nem)

Kelt:.................................   2022. év...............................hónap .... napján

............................................................................ cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhhas 2 st nifUckldc

N j ihtkozat

„Budapest Főt árus V 111. kcrflkt Józsefvárosi Unkormány/at fenntartásúban lev» Józsefvárost 
Óvodák tagóvodáiban encrgtatudatossagról szóló gyermekfoglalko/as ve/etese” tvuy n 

krzbe^zerzesi „riiki ataft cl nem <rő beszerző >i eljárisbin

Alulírott Saly Ink Harsas ip (aj mlattcvő), melyet képvisel Magyar környezeti NlvlIjm

az alabbi nyilatkozatul (osszuk:

Nem altnak fenn velem * vehmk szemben az alábbi kizár»' okok, mely szerint nem lehet apnlattcvo,

V eljárásban nem lehet ajánlattevő. remeteire jelentkező, olvallalkozo, es nem vehat reszt 
alkalmasság igazolásában olyan aszd isági szereplő, aki

.v alábbi hűncsckkminyck valamelyiket elkövette, es a bűncselekmény elkövetése az elmúlt ot 
evben jogerős bírósági Keletben megállapítást ny«.rt. amíg a büntetett elődeihez lű/odo hátrányok ilol 
nem mentesült
«(J a Büntető FiHvanykonyvről «zulo 19’8 est IV torvenv ía továbbiakban >978 évi IV törvényi 
illetve a Büntető Ton city könyvről szóló 2012 évi í Irneny (a továbbiakban Btk 1 wrnti 
biinwvnezelhen részvétel, ideértve a búncstkkneny bunvenszétben történő elkövetést is,
üb> az IO"« évi 1\. toneny szerinti vesztesetek, herohasccl üzérkedés, bcfo’vas vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban hcftMvas vásárlási nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezeks. hd’.yag kezc’es illetve a Btk ,XX\II JejczcUhcn meghafro/ert konupcms 
bímcseler menyek, valamit a Btk szerinti hűtlen kezelés v így hanyag ka/eles
if) az |W*8 évi IV kneny szerinti kulbejvetési égalas, cuiőpii ku/ossemk rcnzilKyi enk keinek 
megsértésé, illetve a Btk szerinti költségvetési esalas.
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
idbaiUs. bűnscedy vagy kísérlet,
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása:
aß 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 halasztási 
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 
haiom éven bellii jogerős biiosag: ítéletben megállapítást nveri.
/) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
heloKasolm az ajáiilalkMu dónkJuvuhili fokjniatáL vng> nhan bizalmas iiitonnacio; knircll 
megveu/ni. .imch jogtalan elönvi bizh^ilana számára a H>zcrze*i eljurasban. vagv kounhi 
hes/cizesi eljárásból ebből az ókból kizanak. is a kizárás tekinti leben jogon uslmia nem került sor az 
ciinteti buszéizcsi eljárás lezárulásától 'Záiiiiioll hatom évig:
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
gji nem az I uropai l.nio, az buropai Gazdasági lét-eg iag> a Gazdasági Lgvultinüködési cs 
fejlesztési Szén űzet tagállaméban, a Keicssudulmi \ ilags/ervezci közbeszerzési mc.gaila:xnki<>nn 
részes államban vaev az l.l’MSZ IMS cikkében említeti lengeumúli oKzms'k es területek 
barmukikébeii vagv nem ol>an államban luodulku/ik adóilletőséggel. amvlisel Magsaroi-rágnak 
kettős adozas ulkciuksüről szóló egve/niénte van. sags amutheí az I.uropai Uniunak kuoklahi 
mcgallapodusa v an a kozbuszerzes terén.
gin olian szabályozott tőzsdén nem jugy/itt táisasag, amuK a pénzmosás a terrorizmus 
linunsziroza>a megelőzéséről es inegukadahozáMiol szóló 2017. ni UH tonen> 3 Jr Miylcgt •> 

pont alpontja szerinti tens leges tula|Jono>ai nun kipu'- mcgneiuzni. sági
gl1» a gazdasági s/eieplóbcti közvetetten vaps kozvetlcnid több, mint 2^1-i‘s tulajdoni luss/el 
szavazati joggal rendelkezik ólján jogi szemei} \agi szemeljem joga szentit jogképes s/ervczel. 
□inchnek tekintetében alpont szerinti lékeiéi lénnáll.

Nvilatkivom. hág} az általani képviselt szervezel az államhazianasról szólt»2011. év i ( XC\. torvenv 
41 .§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény I .§ 4. pontjára.

Kell Budapest. 2022.1 ■ 2-i.

eegszcfú alairá'



.•It ajánlattételi felhívás X melléklete

Ajánlutték-li Nyilatkozat

«.Budapest l'oiáros VIII. kerület Jó/suh árusí Önkormányzat fenntartásában lévő Józsefvárosi 
Óvodák tagóvodáiban ciwrgí;itudatossá»ról szóló cyermckfoglalkozás vezetése" 

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott Saly Erika., mint a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület ajánlattevő (székhely: 1031 
Budapest, Váci Mihály tér 4. 11/4.) elnöke (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi 
felhívásban foglalt valamennyi fönn ai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás 
gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük:

l. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
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 
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 egyetem legesen felelősek mind a 
beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

4. Kijelentjük, hogy az Önkormányzat klímavédelmi intézkedési tervét megismertük, a szerződés 
teljesítése során az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően járunk el.

Kelt: Budapest. 2022.11.24.

cégszerű aláírás'



ajunlattèteliJelhívás 4. se. melléklete

l'itoklartâsi Vvihtkozut

Budapest Főváros MH. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Józ*efvárusi 
Óvodák tagóvodáiban cnergiatudatosságról szoló gyerniekfo»lalkozús vezetése”

kozhiszcj/esi értékhatárt cl nem ^ro beverzcsi eljárásban.

I Alulírott Saly l'rika. mim a Magyar Környezeti Nevelési LgvcsulU diánlattevo (székhely 
IOh Bml.ipisu Váci Mihaly ter J 11 I.) elnöke {képviseli inpK'ir titulus nh wsez^t ) 
nyertességem esetén tudomásul veszem, hogy a „Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
(tnkoimanyz.it ienmartasthm tévő Joz.setvurosi Óvodák tagóvodáiban cncrs.’inli!dal.issá..'jól 
szóló uycniickfoulalkozäs ve/elcsc" laigyti ko/heverzesi inekhatan el nem élő beszerzési 
eljárásban foglalt feladataim ellátása során a tudomásomra jutott, bizalmasnak tekintett 
infonnációk.it titokként kezdem, azokat illcleklelen szemeknek ikm adom >it. nem teszem 
hozzáférhetővé. nem hozom illutcktelen s/cmely vagy a n\ilvano»bag tudom.K,.rtr

Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen személyek 
ha»zridra nem alkdlrmiz.om. abból felliatulmazjs nclkiil más bizalmas információt nem készítek. 
fclhai«dn:azjs nélkül az adatot nem masulom. nem sokszorosítom. abból kivonatot nem készítek, 
dklve ezek tanulmanuk rögzítésére semmiféle technikai vapA más c»zkozt nem alkalmazok.

1 udomÚMil vettem, hogy a bizalmas inloimacirl lurtahnuzó adathoiJozól a inemsineiesi jog 
megszűnésekor (pl s/^rződevbun foglaltuk teljesítése. .1 munkáltatóval fennaL- jogviszonyéin 
megszűnése stbJ ajankttkeiök részére KoUks vagyok aludni

ludomúsul vettem, hogy .1 titoklurtas: kolcle/vUsun a szerzője? lejdrdljl követőéi' is a vematkozc^ 
jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig terhel.

Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők kártérítési 
es vagy egyéb igenvi érvényesíthetnek velem szemben

Kelt: Budapest, 2022.11.24. 

......... .............. .. ...............  
cégszerű aláírás -

tnkoimanyz.it
infonn%25c3%25a1ci%25c3%25b3k.it


4z ajánlattételi Jelhivás 5. se. melléklete

Referencia nyilatkozat

Alulírott Saly Erika, mint a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület ajánlattevő (székhely: 1031 
Budapest, Váci Mihály tér 4.11/4.) elnöke (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) cégünk nevében és 
képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy társaságunk az alábbi referenciákat teljesítette települési 
környezetvédelmi program készítésére vonatkozóan:

A megrendelő 
neve, székhelye szerződés 

tárgya

A teljesítés ideje 
(kezdő és 

befejező időpont 
(év/hónap/napj):

A foglalkozásról 
készült 

dokumentáció 
(h eboldal' cikk 

stb) elérési 
útvonala

Nyilatkozat, hogy hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően 
történt-c (igen/neiii)

Budapest 
Fős.in» XIX. 
Kerület Kispest 
Önkormányzata 
l195Bp., 
Városház tér 
Billió

Fenntarthat 
óság.
környezem 
édelem és 
cnergiahate 
konyság 
képzés

2021.11.18. äwä.rnkne hu

huny. /.www.lbcubq
ok.com/Magyar-

-Nevel%C3°/oA9si- 
Egyes%C3%BClet- 
282089598571270

Igen

Energiaklub 
Szakpolitikai

Bp., Szerb u.

Klíma 
vándortanö 
svény 
foglalkozás

www.mknc.liu

https://www. facebo
ok.com/Magyar- 
K%C3%B6mvezeti
-Nevel%C3%A9si-
Eeves%C3%BClet-
282089598571270

Diverzítás 
Alapítvány 
2100 Gödöllő, 
Honvéd u. 19.

Beporzó 
vándortanö 
svény 
foglalkozás

2022.03.08. www.mkne.hu

https://www. facebo
ok.com/Magvar-
K%C3%B6rnvezeti
-Nevel%C3%A9si- 
E£ves%C3%BClet- 
282089598571270

^Gsépeli^ 
VárosképKft.
1215 Bp., Csete

Beporzó 
vándortanö 
svény 
bemutatása

g022.03;27;f^ www.mkne.hu

https://www.facebo
ok.com/Magvar-
K%C3%B6mvezeti
-Nevel%C3%A9si- 
Egves%C3%BCIet- 
282089598571270

http://www.lbcubqok.com/Magyar-
http://www.mknc.liu
https://www._facebook.com/Magya
http://www.mkne.hu
https://www._facebook.com/Magvar-
http://www.mkne.hu
https://www.facebook.com/Magvar-


BtiJ;.peM Botanikai. 2022 04.09. ttuujiiknc hu Igen
1 fn.'IMs XII. 
kit il Id 
Hvg\ vidéki 
Dnkontninv /al 
1 i?6 Bp.. ' 
Bö'/m iiictui tu 
23-25.

kómjczetv 
eJcIrni 
séták.
huarsz:<lk)

htw/'wuw ihceho 
< ik.corn 'Magyar- 
K%Ç3%B6inyi2£l!
-Xc\cl%C3',iA<>si- 
1 _gy e V »Cr. oBC Ict- 
2820X959857J270

ÿÿKSÊttÊUKHÊ^

Kô!ö^i Csorna 
Sándor 
Kőbánjai 
Kultuialiy 
Npr Kft 1105 
Bp., Szent 
László tér 7-I4.

Hahnnj.ilis. 
Hennán
Oltó 
\ jiidonanó 
swny

202? 05 01. wuw inknHiu

bHp<' www.íaixho
<íV.<-<-’ni_Mau>_ar- 
K1’ tC3.S; ‘!.Búni\ i/di 
-Nevel1'«( '3f oAOsi 
luve^-cCSMICkt- 
2820X9^98^71?7()

Ipcn

IfBt® IWiOl® BM8
■SO®#®#

Magyar 
Kenuri>k.<g 
Alapíts ánv 
ID11 Bp . Disz 
tér 16.
||||||^^

I)kzc< 
hanoiikéra'
BBIIBlíll
konleiencKi

2022 04 22- 
2022.04.23.

www n_i.knc.lui

hops-' w.wu.laceho 
ok.eoni'Mugjdr* 
K-'-t ?%Bbmve/uli 
-Nevd’"^'^^ 
Imu^nC^-BCIul- 
2«2O8O5985'’|2''O

Igen

f!||gf|g|^^

Óbudai 
Kulturális 
Ko/pont Npr 
Ki; 103?bp.. 
Sun Manó u. 
81.

Okodehiian

biiuhverzitá 
s

2022 05 21. uwu.mkne hu

http*** vsww.iaccho 
pk.cpjn Maj;\rtr- 
KJ’ oCV*«. Bonn çzel i 
-NesdM 3J-I.A9'.i- 
HmisQ4.C3%BCk;i- 
2820895Q857Í27P

Igen

M (Beszelek 
Völgye Npf.
Kft. 8294 
Kapolcs, 
Kossuth u. 62.

Művészete 
k Vólpw 
Zöld 
l dvaráhan 
Zöld 
Zugoly 
plagiant

2022.07.22-
2022.07.31.

www.mknc hu

hu ps:.', w w %, laech o 
ok com'Magyar-
K*, u.( ' V' .>B6rn\ c/ci i
-Nevel%C3%A9si-
Eeves%C3%BClet- 
282089598571270

Igen

i (ivan^i .Álhit 
és Növénykert 
1146 Bp., 
Állatkerti krt. 6- 
12.

Föld
Fesztivál

2022.04.24. uwu.mknc.kn

housj.vv w..f'í.ceho 
ok.com/Magyar- 
K%C3%B6mvezctt
-Nevel%C3%A9si-
Egves%C3%BCIet-
282089598571270

Igen

http://www.mknc


Újpesti 
Városgondnoks

Bp.. Óaradna u.
9JIIM

Komposztá 
lás előadás

f022i8ggg^ www.mkne.hu

https://www.facebo
ok.com/Magvar~ 
K%C3%B6mvezeti
-Nevel%C3%A9si- 
Egves%C3%BCIet- 
282089598571270

ygé||||||

Kulturális 
Közhazsnú Npf.

Marczibányi tér 
illllilli!

Hidegkúti 
Halnap 
Hermán 
Ottó 
vándortanö

www.mkne.hu

httos://www.facebo
ok.com/Magyar- 
K%C3%B6mvezeti
-Nevel%C3%A9si-
Egyes%C3%BCIet-
282089598571270

/IgÄ

O^3pés|lXOl®

Ferencváros 
Önkormányzata

Klímastraté 

íBllfill 
készítése és 
KEHOP

s20Ä04;nilB®« www.mkne.hu

https://www.facebo
ok.com/Magyar-
K%C3%B6myezeti
-Nevel%C3%A9si- 
Egves%C3%BClet- 
282089598571270

ggégllglll

Dunaharaszti
Hétszínvirág 

/Ovöáa/233ÖBOB
Dunaharaszti, 
Knézich u. 21.

Zöld Szív 
Országos 
Találkozó 
szakmai 
rendezvény

gp21|gQ7;|l;» www.mkne.hu

https://www.facebo
ok.com/Magvar- 
K%C3%B6mvezeti 
-Nevel%C3%A9si- 
Egyes%C3%BClet- 
282089598571270

Muzsikál az 
erdő Alapítvány 
3060 Pásztó, 
Tari u.

rowiiii; 
feltöltődés
a Muzsikál
az erdővel

no2£O2OSllff www.mkne.hu

https://www.facebo
ok.com/Magvar- 
K%C3%B6mvezeti 
-Nevel%C3%A9si- 
Egves%C3%BClet- 
282089598571270

Kelt' Budapest. 2022. év I1. hónap 24. napján

.. ..................cégszerű aláírás ,

ww.mkne.hu
https://www.facebook.com/Magvar%7E
http://www.facebook.com/Magya
http://www.mkne.hu
https://www.facebook.com/Magyar-
http://www.m
https://www.facebook.com/Magvar-K%25C3%25B6mvezeti
http://www.mkne.hu
https://www.facebook.com/Magvar-K%25C3%25B6mvezeti


IGAZOLÁS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. 
(XII. 19.) Korm. rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés 
(AVDH) központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében a NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. - mint szolgáltató - elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel 
látta el.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában 
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás 
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.

A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a szolgáltató honlapján: 
https://maqvarorszaq.hu/szuf.avdhfeltoltes. .

A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást 
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SALY 
ERIKA ügyféltől származik.

Az azonosítás időpontja: 2022.11,26. 21.51.10

Az azonosított ügyfél adatai:

Születési név:
. Születési hely: 
Születési dátum: 
Anyja neve:

. Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll. 
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti 
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat .

A szolgáltató elérhetőségei

Telefon: Magyarországról:1818 Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes E-mail: ekozig@1818.hu

Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 024 óra között lehetséges

https://maqvarorszaq.hu/szuf.avdhfeltoltes
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
mailto:ekozig@1818.hu
https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
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Budapest, 2022. november 24.

Tóthné Timár-Geng Csilla
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JELENLÉTI ÍV

Készült: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a

„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás 

vezetése”

eljárásban a Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) III. emelet 317. sz. 
helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról.

2022. november 28.

Megjeleni s/einél\ new S/ei w/el Maiiás

Tiszai Árpád
Költségvetési és Pénzügyi 

Ügyosztály 
ügyosztályvezető

dr. Kiss Éva
Kerületgazdálkodási 

Ügyosztály 
jogi referens

tó tói

Vidák Anna Városüzemeltetési és 
Zöldprogram Iroda 

ügyintéző



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a

„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás 

vezetése”

eljárásban a Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) III. emelet 317, sz. 
helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról.

2022. november 28.12 óra

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: Tiszai Árpád ügyosztályvezető

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 
dr. Kiss Éva jogi referens 

Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Vidák Anna ügyintéző

Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Ajánlattevő: Bábozd Zöldre Egyesület (1015 Budapest, Batthyány u. 61.) ajánlata 
elektronikusan érkezett be 2022. november 28-án.

Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.

Ajánlat Nettó ajánlati ár
Bruttó ajánlati ár 

. (AM) , .
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
fenntartásában lévő Józsefvárosi
Óvodák tagóvodáiban
energiatudatosságról szóló
gyermekfoglalkozás vezetése

2.525.000,- Ft 2.525.000,- Ft

Ajánlattevő: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (1031 Budapest, Váci Mihály tér 4.
II/4.) ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. november 28-án.

Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.



Ajánlat Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár
111131^^

Budapest Főváros Vili. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
fenntartásában lévő Józsefvárosi
Óvodák tagóvodáiban
energiatudatosságról szóló
gyermekfoglalkozás vezetése

1.260.000,- Ft 1.260.000,- Ft

Tiszai Árpád dr. Kiss Éva

Vidák Anna



Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefvárosi Polgármesteri 
.. Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Jegyzőkönyv
A „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás vezetése” 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a 
jozsefvaros.hu oldalon jelent meg 2022. november 18.-án a 
https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/palyazatok/beszerzesek/ elérési útvonalon. Ezen 
kívül az ajánlattételi felhívás megjelenésére 5 potenciális pályázó figyelemfelhívása 
megtörtént

Az ajánlattételi felhívásra 2 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot:

A Bábozd Zöldre Egyesület (1015 Budapest, Batthyány u. 61.) ajánlattevő pályázati anyaga 
bruttó 2.525.000,- Ft (AM) ajánlati árat tartalmazott.
A Bábozd Zöldre Egyesület ajánlata tartalmi és formai szempontból az ajánlattételi 
felhívásnak megfelelő.

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (1031 Budapest, Váci Mihály tér 4. II/4.) 
ajánlattevő pályázati anyaga bruttó 1.260.000,- Ft (AM) ajánlati árat tartalmazott.
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület ajánlata tartalmi és formai szempontból az 
ajánlattételi felhívásnak megfelelő.

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont a legjobb ár-érték arány elve, az 
alábbi bírálati szempontokkal és súlyszámokkal:

Bírálati szempont

Megajánlott ár

súlyszám/jelentőség 

70

Többletreferencia: környezeti nevelésre 
vonatkozó többletreferenciák száma, 
amely során 5-9 éves korosztály számára 
vezetett környezeti nevelési foglalkozás 
történt.

30

® 1082 Budapest, Baross u. 63-67. S 459-2100
www.jozsefvaros.hu

jozsefvaros.hu
https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/palyazatok/beszerzesek/
http://www.jozsefvaros.hu


Budapest Főváros VIH. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 

Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Súly Max pont Súly Max pont
70 10 30 10

Ajánlattevő Nettó ár
Súlyozatlan 
pontszám

Pont
Többletreferenciák 

száma
Súlyozatlan 
pontszám

Pont
Pontszám 
összesen

Bábozd 
Zöldre 
Egyesület

2 525 000
Ft 5 349 11 10 300 649

Magyar 
Környezeti 
Nevelési 
Egyesület

1 260 000
Ft 10 700 13 10 300 1000

Fentiek alapján az Előkészítő Bizottság a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat fenntartásában lévő Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról 
szóló gyermekfoglalkozás vezetése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárásban a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület érvényes (formai és tartalmi 
szempontból egyaránt megfelelő) pályázatát javasolja nyertes ajánlatnak.

Budapest, 2022. november 29.

Tiszai Árpád 
ügyosztályvezető 

Költségvetési és Pénzügyi 
Ügyosztály

qK'v JZlTS 

dr. Kiss Éva 
jogi referens 

Kerületgazdálkodási
Ügyosztály

Vidák Anna 
ügyintéző 

Városüzemeltetési és 
Zöldprogram Iroda

Előkészítő Bizottság Előkészítő Bizottság 
tagja tagja

Előkészítő Bizottság 
tagja

H 1082 Budapest, Baross u. 63-67. S 459-2100
www.jozsefvaros.hu

http://www.jozsefvaros.hu


VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS- Tervezet

Az ajánlattételi felhívás 4. melléklete

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
képviseli: 
adószáma:

Pikó András polgármester 
. 15735715-2-42

törzskönyvi azonosító szám: 735715
bankszámlaszám: 11784009-15508009
KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 
másrészről
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Preambulum
Megrendelő a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
fenntartásában lévő Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló 
gyermekfoglalkozás vezetése” tárgyban közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást indított. A beszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került 
nyertes ajánlattevőként kihirdetésre 2022.12.05. napján a Megrendelő Képviselő
testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága .../2022. (....) döntése által, 
amelyre tekintettel a Felek - a szerződés megvalósulásával kapcsolatos jogaik, 
kötelezettségeik rögzítése céljából - a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: 
„szerződés") kötik meg.

1. A szerződés tárgya
1,1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a beszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásában és az ajánlattételi dokumentációban, valamint a Vállalkozó által 
benyújtott ajánlatában, illetve jelen szerződés egyéb mellékleteiben 
meghatározottak szerint a „Energiatudatosságról szóló foglalkozás és képzés 
vezetése a Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban” tárgyú munkát:

1.2 Energiatudatosságról szóló foglalkozás és képzés vezetése a Józsefvárosi 
Óvodák 11 tagóvodájában

1.2.1 Óvodai szemléletformáló foglalkozások vezetése

• Nagycsoportonként (14x) 3 db 30 perces energiatudatosságra érzékenyítő, 
energiatakarékosságról szóló játékos program vezetése nagycsoportos 
korosztálynak (5-6 éves)

• A foglalkozások a csoportokért felelős óvodapedagógus jelenlétében 
zajlanak.

• Vállalkozó által vezetni kívánt foglalkozás részletes írásos tervezetét az 
első foglalkozás megtartása előtt 10 nappal Ajánlatkérő részére benyújtja.



A tagóvodáknak (Ajánlattevőn keresztül) ezt követően 5 napja van 
véleményezésre, majd amennyiben a foglalkozások átdolgozást 
igényelnek. Ajánlattevőnek 5 napja van azok átdolgozására.

2. A Teljesítési határidő
Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátását a szerződés 
hatálybalépésének napjával kezdi és 2023. május 30. napjáig kell maradéktalanul 
elvégeznie. Minden egyes foglalkozásról, illetve képzésről készített beszámolót 
egy nyomtatott, cégszerűen aláírt példányban a Megrendelő részére átadja. A 
szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

3. Vállalkozói díj, fizetési feltételek
3.1. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott, a szerződés 1. mellékletében 

részletezett feladatok szerződésszerű elvégzéséért mindösszesen bruttó 
1.260.000 Ft összegű vállalkozói díj illeti meg.
1. részszámla: 21x30 percnyi megtartott óvodai szemléletformáló foglalkozást 
követően a teljes szerződés díjának 50%-a, azaz bruttó 630.000 Ft.
2. részszámla: 21x30 percnyi megtartott óvodai szemléletformáló foglalkozást 
követően a teljes szerződés díjának 50%-a, azaz bruttó 630.000 Ft.
A vállalkozói díj a jelen szerződés tárgyát képező feladatok végrehajtásához 
szükséges teljes összeget tartalmazza, azon túlmenően semmilyen jogcímen 
ellenértékre, költségtérítésre nem jogosult.

3.2. Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a Vállalkozó a jelen 
szerződésben meghatározott feladatokat teljes körűen elvégezte, a feladatok 
elvégzése során készített valamennyi dokumentációt átadja a Megrendelő 
részére. A számla kibocsátásának feltétele a Megrendelő által kiállított, kifogást 
nem tartalmazó teljesítésigazolás, amely a számla mellékletét képezi.

3.3. Tervező szerződésszerű teljesítésének igazolására (szakmai teljesítés igazolás) 
Borbás Gabriella ügyosztályvezető, A szerződés pénzügyi teljesítésének 
igazolására Pikó András polgármester jogosult.
Megrendelő a Vállalkozói díjat az alakilag és tartalmilag hibátlan számla 
befogadását követő 30 napon belül, banki átutalással Vállalkozó........ Banknál 
vezetett 16200151-00270519-00000000 számú bankszámlájára fizeti meg.

4. Kapcsolattartás
Felek jelen szerződés teljesítése során felmerült kérdésekben az alábbiakban 
megnevezett személyek útján tartják a kapcsolatot.

Megrendelő részéről kapcsolattartó:
név: dr. Lennert Zsófia, irodavezető
Telefonszám: 06 (1) 459-2552
E-mail: lennert.zsofia@jozsefvaros.hu

Vállalkozó részéről kapcsolattartó:
név: Sztridáné Kurucz Krisztina
T elefonszám
E-mail: kriszkurucz.mkne@gmail.com

5. Adatszolgáltatás, együttműködés az adatszolgáltatás során
5.1. Amennyiben Vállalkozó részéről olyan adatszolgáltatás igénye merül fel, mely 

a feladat elvégzéséhez a Megrendelő álláspontja alapján is szükséges és jelen 
szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy Megrendelő a Vállalkozó ez 
irányú felhívásának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles az 
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adatokat szolgáltatni. Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő 
szükséges, úgy a felek eltérő határidőben is megállapodhatnak, ideértve a 
teljesítési határidő ezzel összefüggésben felmerülő, esetlegesen szükséges 
módosítását is.

5.2. Megrendelő a Vállalkozó által írásban, elektronikus úton érkezett kérdéseivel 
kapcsolatban 8 munkanapon belül köteles állást foglalni, és elektronikus úton 
válaszolni. Ha a válaszadásra ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek eltérő 
határidőben is megállapodhatnak, ideértve a teljesítési határidő ezzel 
összefüggésben felmerülő, esetlegesen szükséges módosítását is.

6. Vállalkozó kötelezettségei
6.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a hatályos jogszabályi 

rendelkezések alapján, a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai 
gondossággal, a legjobb tudása szerint teljesíti a Megrendelő érdekeinek 
figyelembe vételével. A teljesítés érdekében a Felek a szerződésszerű 
teljesítéssel kapcsolatban kölcsönös tájékoztatási kötelezettséggel tartoznak 
egymásnak, az esetleges akadályok, károk, elhárítása érdekében 
együttműködnek. A Vállalkozó utasítást csak a szerződést aláíró Megrendelőtől 
és/vagy annak hivatalos megbízottjától fogadhat el.

6.2. A Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a szerződésben meghatározott 
feladatok ellátásához szükséges képesítéssel és eszközökkel és ezeknek a 
feltételeknek a szerződés teljes időtartama alatt meg fog felelni. Vállalkozó a 
benyújtott pályázatában megnevezetten kívüli alvállalkozót kizárólag a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával alkalmazhat. Vállalkozó a 
jogosan igénybe vett alvállalkozói magatartásáért úgy felel, mintha maga járt 
volna el. Az alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén a Vállalkozó felelős 
mindazokért a károkért is, melyek igénybevételük nélkül nem következtek 
volna be.

6.3. Vállalkozó az általa végzett tevékenységért felelősséget vállal. Vállalkozó 
helytállni tartozik Megrendelő irányába a Vállalkozónak felróható okból 
okozott kárért is.

6.4. Vállalkozó a jelen szerződésben feltüntetett adataiban bekövetkezett változást a 
Megrendelővel megfelelő időben, de legkésőbb 5 munkanapon belül, írásban 
köteles közölni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel.

7. Szerzői jogi kikötések
7.1. Megrendelő a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban a 

Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely 
szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik, az 
ellenérték Vállalkozó felé történő megfizetését követően.

7.2. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a szellemi 
alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi 
tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, 
harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább 
adhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény terv az egymásra épülő 
tervfázisokban szabadon felhasználható.

7.3. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVL 
törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a Megrendelő a szerződés 
teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással 
kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot 
szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá a 



Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendelő a mü felhasználására 
harmadik személynek további engedélyt adjon.

7.4. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiteljed 
különösen:

a) a mü átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre 
történő átruházhatóságára (átdolgoztatás),
b) a mü többszörözésére, amely magában foglalja a mü kép- vagy 
hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus 
adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt 
jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy 
részére történő átengedésére.

7.5. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás 
joga magában foglalja különösen a mü (mü részlet) bármilyen módosítását, 
megváltoztatását, át, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való 
beépítését, beszerkesztését, betervezését.

7.6. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább 
a dokumentációt bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat 
nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról.

7.7. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét - beleértve a 
felhasználási jogok díját is - a vállalkozói díj tartalmazza.

7.8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a feladatelvégzés személyhez fűződő jogai 
Vállalkozót illeti meg.

8. Vállalkozói szerződésszegés
8.1. Vállalkozó hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott tervek a teljesítés 

időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy a jogszabályban 
foglaltaknak (Ptk. 6:157. §). Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hibajegyzék 
megküldésével egyidejűleg felszólítja a Vállalkozót a hibák kijavítására, 
hiányosságok pótlására a kijavítás elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével, 
amely nem lehet több mint 15 nap.

8.2. A hibajegyzék alapján kijavított munkarészeket a Megrendelő további 
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és a 3. pontban leírt módon dönt a 
teljesítés-igazolás kiadásáról.

8.3. Vállalkozó mentesül a szerződésszegésért való felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés 
időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a 
körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

8.4. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem 
kizárólagosan:
a) ha a Vállalkozó nem tesz eleget a titoktartási kötelezettségének;
b) ha Vállalkozó fizetésképtelenné válik, kényszertörlési, felszámolási, 

végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági 
tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;

c) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai 
tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

d) más közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt vagy az 
eljárás nyertesként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget.

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
9.1. Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos 

szerződésszegés eseteiben), vagy, ha a teljesítés olyan okból, amelyért 
Vállalkozó felelős, meghiúsul, Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére 



köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Vállalkozói díj 20%-a. A 
meghiúsulási kötbér a teljesítés meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú 
felmondás Vállalkozóval történő közlésével válik esedékessé.
A Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés 
státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a 
Megrendelőt) és a Vállalkozó miatt bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén 
a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) 
esetén a Megrendelőt a nettó szerződéses ár 25%-nak megfelelő összegű 
meghiúsulási kötbér illeti meg.

9.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó neki felróható hibás teljesítése 
esetén a Megrendelő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező 
mértékű kötbérre jogosult. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér esedékessé 
válik a kifogás közlésével, illetve a késedelemre vonatkozó szabály szerint.

9.3. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden napjára a 
késedelemmel érintett részteljesítés nettó Vállalkozói díja alapján számított napi 
1 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Az egyes késedelmes 
részteljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban 
nem lehet több, mint az adott részteljesítés nettó Vállalkozói díjának 20%-a.

9.4. Ha a Vállalkozó késedelme a kötbérterhes a teljesítési határidő vonatkozásában 
a 30 napot meghaladja, a Megrendelőt elállási jog illeti meg, és Megrendelő a 
nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért 
követelhet Vállalkozótól, valamint a Megrendelő a szerződésszegésre 
vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is 
érvényesítheti. Meghiúsulási kötbér esetén Megrendelő késedelmi kötbért nem 
érvényesíthet, ez azonban nem érinti azt az esetet, amikor a Vállalkozó a 
szolgáltatás késedelmére tekintettel a Megrendelő által kitűzött póthatáridőn 
belül teljesít. Amennyiben a késedelmi kötbér már korábban esedékessé vált, az 
azt követő meghiúsulás esetén külön meghiúsulási kötbér érvényesítése nem 
kizárt.

9.5. A Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az 
esedékes Vállalkozói díjba beszámítani.

9.6. A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől 
függetlenül a Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok 
érvényesítéséről. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződésszegés 
esetére kikötött kötbér(ek) megfizetésén túl is köteles megtéríteni a kártérítés 
általános szabályai szerint mindazon károkat, amelyek a Vállalkozónak 
felróható szerződésszegésből származnak, így különösen azokat az igazolt 
károkat, amelyek a Megrendelőt a szerződés meghiúsulása, a teljesítés 
elmaradása folytán érik.

10. Vállalkozó jótállási, szavatossági felelőssége
10.1. A Vállalkozó a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
10.2. A Vállalkozó az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is 

felelős, ha a Megrendelő a terveket elfogadta. A Vállalkozó jótállását, 
szavatosságát nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a feladat elvégzése során, 
illetőleg a tervek átadásakor a Megrendelő nem tesz kifogást a Vállalkozó 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.

10.3. A Vállalkozó 5 éves jótállást vállal az általa jelen szerződés alapján elkészített 
tervmódosítás vonatkozásában.

11. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések
11.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban 

foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat 



bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az 
információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

11.2. A Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63. § vonatkozó 
rendelkezései, es a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 
30.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult 
ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök 
szerződésszerű felhasználását.

11.3. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 
2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami 
Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 
beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 
szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében 
eljáró természetes személynél es jogi személynél, valamint azoknál a Szerződő 
Feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 
szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

11.4. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatkezelésére az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. Egyéb rendelkezések
12.1 A jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag cégszerű aláírás mellett, 

írásban történhet.
12.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az ide 

vonatkozó egyéb jogszabályok (építésügyi jogszabályok, különösen az épített 
környezet alakításáról es védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírása, illetve a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról es a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet hatályos előírásai) az irányadóak.

12.3 Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodást közösen értelmezték, megértették, és 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) példányban írták alá. Az 
eredeti példányokból egy a Vállalkozót, két példány pedig a Megbízót illeti.
Jelen szerződés az utoljára aláíró szerződő fél aláírásának napjával lép hatályba, 
rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.
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