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A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Mellékletek:

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: Legtöbb pontot elért ajánlat
3. számú melléklet: Bíráló bizottsági jegyzőkönyv
4. számú melléklet: Tervezési szerződés tervezet

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának (a továbbiakban: 
Önkormányzat) kötelező önkormányzati feladata a környezeti elemek védelme, környezeti 
állapotának javítása céljából, a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvényben (a továbbiakban: Kvt.) 
meghatározott követelményeknek megfelelő Környezetvédelmi Program elkészítése. Ennek 
érdekében az Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indított 
„Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” tárgyban.

A nyertes ajánlattevő feladatai:
1 .) Átfogó környezeti állapotértékelés elkészítése a Kvt. 48/E. § (1) és (2) bekezdés szerinti 

tartalom figyelembevételével, valamint a Józsefvárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó 
feladatok vonatkozásában.

a. Környezeti elemek állapotának értékelése. Ide tartozik a természeti környezet, 
zöldfelületek, talaj állapot, felszíni és felszín alatti vizek, klimatikus viszonyok, 
levegőminőség, zaj-és rezgésterhelés.

b. Környezet állapotát befolyásoló tényezők: területhasználat, épített környezet, 
bamamezös és egyéb rehabilitációt igénylő területek, energiagazdálkodás, 
közlekedés- és szállításszervezés, üzemi tevékenységek és iparbiztonság, 
árvízvédelem, ivóvízellátás, szennyvízkezelés és csapadékvíz-gazdálkodás, 
hulladékgazdálkodás és településtisztaság, zöldfelület-gazdálkodás, környezeti 
nevelés, tájékoztatás és társadalmi részvétel.

2 .) A 2023-2028 évekre vonatkozó Környezetvédelmi Program elkészítése a Kvt. 48/B. § és 
48/E. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően.

3 .) A Kvt. 48/A. § (2) bekezdésének eleget téve a Program készítésekor Ajánlattevőnek külön 
figyelmet kell fordítania arra, hogy az összhangban legyen Budapest Főváros 
Önkormányzatának Környezetvédelmi Programjával. A programnak továbbá illeszkednie 
kell alábbi kerületi stratégiákhoz: Klímavédelmi Stratégia (2021), Fenntartható Energia és





Klíma Akcióterv (SECAP), valamint Integrált Településfejlesztési Stratégia. Valamennyi 
stratégia elérési útja az ajánlattételi felhívás melléklet képezte.

4 .) Környezetvédelmi program és környezetállapot jelentés elkészítésekor az alábbi Budapest 
Főváros Önkormányzatának Környezetvédelmi programjában szereplő, de Budapest 
Főváros VIII. kerületre vonatkozó szempontokat kell figyelembe venni:

a. Területhasználati, területhasznosítási, föld-és talajtani felmérések elkészítése
b. Fenntartható erőforrás gazdálkodás
c. Felszíni és felszín alatti vizek állapota
d. Zaj-és rezgésterhelés
e. Levegőminőség
f. Táj-és természeti értékek állapota
g. Épített környezet állapota
h. Alkalmazkodás az éghajlati változás hatásaihoz
i. Kömyezettudatosság

A nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés 2023. június 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://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/palyazatok/beszerzesek/
Ezen kívül az ajánlattételi felhívás megjelenésére 5 potenciális pályázó (Budapest Főváros 
Városépítési Tervező Kft., Vibrocomp Kft., RENATUR 2005 Természet- és Környezetvédelmi 
Szolgáltató Bt., Oko-Eco Bt., Pannon Natura Kft.) figyelemfelhívása is megtörtént.

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig 3 darab pályázati anyag 
érkezett. Az ajánlatok közül Ajánlattevő megállapította, hogy 2 darab pályázati anyag tartalmi 
szempontból hiányosan érkezett. Az ajánlattevőt 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 3 db 
érvényes pályázati anyag érkezett.

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

A benyújtott ajánlatok ismertetése:
Ajánlattevő: Budapest Főváros Városépítési Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1052 Budapest, Városház utca 9-11.) ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. november 15- 
én.
Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.____________________________________________

Ajánlat Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár

Józsefvárosi Környezetvédelmi Program 
(2023-2028) elkészítése 7.900.000,- Ft 10.033.000,- Ft

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




Ajánlattevő: Vibrocomp Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Bozókvár utca 
12.) ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. november 16-án.
Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.____________ _ ________________

.Ajánlat Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár

Józsefvárosi Környezetvédelmi Program 
(2023-2028) elkészítése 1.890.000,- Ft 2.400.300,- Ft

Ajánlattevő: Pannon Natura Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Törcsvár 
utca 16. Fsz. 2.) ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. november 16-án.
Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.___________________ ________________________

Ajánlat Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár

Józsefvárosi Környezetvédelmi Program 
(2023-2028) elkészítése 1.470.000,- Ft 1.866.900,- 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 „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” 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 kiírásához 
szükséges fedezet a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24) önkormányzati rendelet 
20810 Környezetvédelmi program/klímavédelem, zöldprogram címen, mindösszesen nettó 
10.000.000 Ft + ÁFA összegben áll rendelkezésre.

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 „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” tárgyú beszerzési 
eljárás eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. a „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményes;

2. „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó, érvényes ajánlatot a Pannon Natura Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Törcsvár utca 16. fsz. 2.) ajánlattevő tette, ezért ő 
az eljárás nyertese. A szolgáltatás elvégzésére irányuló elfogadott ajánlati ár nettó 
1.470.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.866.900 Ft.;

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. december 21.
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 „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023'2028) elkészítése” 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Budapest Főváros Vin. 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 VHI. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
(a továbbiakban: Ajánlatkérő)

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Kapcsolattartó: Vidák Anna

■■■■hm
E-mail: vidak.anna@jozsefvaros.hu

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése

3. Ajánlat tárgya, műszaki tartalmának rövid leírása:
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának kötelező öpkormányzati feladata a 
környezeti elemek védelme, környezeti állapotának javítása céljából, a fenntartható fejlődés 
elősegítése érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LH1. 
törvényben (a továbbiakban: Kvt.) meghatározott követelményeknek megfelelő Környezetvédelmi 
Program elkészítése.

4. A szerződés teljesítési határideje (év/hó/nap):
2023. június 30.

5. A teljesítés helye:
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, 
Baross u. 63-67.).

6. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele:
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 § (1)<2) 
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, 30 napos fizetési határidővel átutalással kerül 
kiegyenlítésre. \ \ \ '

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 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

mailto:vidak.anna@jozsefvaros.hu


Többletreferencia :
M. 1. legalább 20.000 fös lélekszámú település 30
vágj' fővárosi kerület elkészült környezetvédelmi programja

Mindkét bírálati szempontnál a kapott pontszámok értéke: 0-100. A pontszámok odaítélésénél 
ajánlatkérő mindhárom bírálati szempontnál a fordított arányosítás elvét alkalmazza: a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő 100 pontot kap, a többi ajánlattevő ennél arányosan kevesebbet.

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 TV. 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 
fel bujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

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

aß 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;
fi esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 

befolyásoini 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 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;

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. Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy az elmúlt 5 évben minimum 1 db, legalább 20.000 fős 
lélekszámú település vagy kerület környezetvédelmi programját elkészítette.

M.2. Az ajánlattevőnek csatolnia kell azon szakemberek) - legalább 2 fö - megnevezését, 
képzettségük ismertetésével és igazolásával, aki(ke)t a teljesítésbe be kíván vonni. A teljesítésbe 
bevonni kívánt szakemberek) bemutatásához ajánlattevőnek csatolnia kell az egyes szakember(ek) 
szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatot, továbbá a képzettséget/végzettséget igazoló 
dokumentumok másolatát.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fô okleveles településmérnök és/vagy 
okleveles tájépítészmémök és/vagy okleveles építőmérnök vagy ezek bármelyikével egyenértékű 
végzettséggel rendelkező munkatárssal.

Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkozatot kell benyújtania szerződésnek megfelelően 
teljesített.

Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás 4. számú melléklete szerinti referencia 
nyilatkozat cégszerű aláírásával.

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

13. Ajánlattételi határidő:
2022. november 16. 12:00 óra

14. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:
Az ajánlatot elektronikus úton, cégkapun/hivatali kapun keresztül kell benyújtani a Budapest Főváros 
Vili, kerület Józsefváros Önkormányzata Kerületgazdálkodási Ügyosztály részére. Tárgyként kérem 
megjeleníteni: „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése”.

15. Az ajánlattétel nyelve: magyar

16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja:
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Bontás helye: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal UI/317. iroda

Bontás időpontja: 2022. november 16. 13:00

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022. december 20.

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

Tárgyi beszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 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 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 változásbejegyzésí 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) A Kiíró 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 a Kiíró 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. 
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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 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 a Kiíró, mint 
adatkezelő a pályázat során megadott adatait a jelen pályázati kiírásban, illetőleg a Kiíró 
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 CX1I. törvénynek („Infotv.”) rendelkezéseinek 
megfelelően kezelje.

23. Ajánlattételi felhívás www.jozsefvaros.hu oldalon történő megjelentetésének időpontja: 
2022.

Budapest, 2022. / P...

Pikó András 
pöigámíester

http://www.jozsefvaros.hu


Az ajánlattételi felhívás 1, sz- melléklete

Felolvasólap

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Adószama:

Cégjegyzésre jogosult / a szerződés aláírója

Bankszámlaszáma:

Telefon:

E-mail:

Kijelölt kapcsolattartó:

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, 
e-mail):

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

Áfa: Ft

bruttó: Ft
Többletreferenciák száma: db

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

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete

Nyilatkozat

„Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatártelnem 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 Törvény könyvről 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;
af) 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 l.§ 4. 
pontjára.

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

cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete

Ajánlattételi Nyilatkozat

„Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” 
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



Az ajánlattételi felhívás 4. sz. melléklete

Referencia nyilatkozat

Alulírott ......................................... . mint a ................................... ajánlattevő (székhely:
....................................)........................... {képviseleti jogkör/titulus megnevezésé) 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 települési 
környezetvédelmi 

program 
elérésének helye 

(honlapcím)

Nyilatkozat, hogy hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően 
történt-e (igen/nem)

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

.....................................................................cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 5. s& melléklete

Titoktartási Nyilatkozat

„Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” 
tárgyú

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

1. Alulírott ......................... , mint a...............................ajánlattevő (székhely. .........................)
........................(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) nyertességein esetén tudomásul veszem, 
hogy az „ ” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban foglalt
feladataim ellátása során a tudomásomra jutott, bizalmasnak tekinteti 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 6. sz. melléklete

Műszaki specifikáció Ï Feladatleírás

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény (továbbiakban: Kvt.) 46. 
§-a rendelkezik a települési környezetvédelmi program elkészítési kötelezettségéről. A Ktv.46. § (1) 
b) pontja szerint az önkormányzat feladata a települési környezetvédelmi program kidolgozása. E 
szerint a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében önálló települési környezetvédelmi 
programot dolgoz ki a 48/B. § és 48/E. §-ban foglaltak szerint, amelyet képviselö-testülete hagy jóvá.

A Kvt, rendelkezései szerint jelen ajánlattételi felhívás az alábbi elkészítendő munkarészekre 
vonatkozik.

1 .) Átfogó környezeti állapotértékelés elkészítése a Kvt. 48/E § (1) és (2) bekezdés szerinti 
tartalom figyelembevételével, valamint a Józsefvárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó 
feladatok vonatkozásában.

a. Környezeti elemek állapotának értékelése. Ide tartozik a természeti környezet, 
zöldfelületek, talajállapot, felszíni és felszín alatti vizek, klimatikus viszonyok, 
levegőminőség, zaj-és rezgésterhelés.

b. Környezet állapotát befolyásoló tényezők: területhasználat, épített környezet, barnamezős 
és egyéb rehabilitációt igénylő területek, energiagazdálkodás, közlekedés- és 
szállításszervezés, üzemi tevékenységek és iparbiztonság, árvízvédelem, ivóvízellátás, 
szennyvízkezelés és csapadékvíz-gazdálkodás, hulladékgazdálkodás és településtisztaság, 
zöldfelület-gazdálkodás, környezeti nevelés, tájékoztatás és társadalmi részvétel.

2 .) A 2023-2028 évekre vonatkozó Környezetvédelmi Program elkészítése a Kvt. 48/B § és 48/E 
§-ban foglalt követelményeknek megfelelően az alábbi tartalommal.

a. Fenntartható fejlődéssel összhangban álló környezetvédelmi célok és célállapotok 
kitűzése;

b. jelen leírás 2.) a. pontjában megfogalmazott célok és célállapotokhoz rendelt főbb 
intézkedések előírása, feladatok meghatározása (különös tekintettel a folyamatban lévő 
és előirányzott fejlesztések, valamint működtetéssel kapcsolatosan);

c. intézkedések pontos ütemezése;
i. időszakok és időpontok vonatkozásában

ií. költségigény, költségvetési fonások vonatkozásában

d. A kitűzött célok szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeinek kidolgozása és 
meghatározása.

3 .) A Kvt. 48/A. § (2) bekezdésének eleget téve a Program készítésekor Ajánlattevőnek külön 
figyelmet kell fordítania arra, hogy az összhangban legyen Budapest Főváros Önkormányzatának 
Környezetvédelmi Programjával. A programnak továbbá illeszkednie kell alábbi kerületi 
stratégiákhoz: Klímavédelmi Stratégia (2021), Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 
(SECAP), valamint Integrált Településfejlesztési Stratégia. Valamennyi stratégia elérési útja 
jelen melléklet részét képezi.
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4 .) Környezetvédelmi program és környezetállapot jelentés elkészítésekor az alábbi Budapest 
Főváros Önkormányzatának Környezetvédelmi programjában szereplő, de Budapest Főváros 
VIH. kerületre vonatkozó szempontokat kell figyelembe venni:

a. Területhasználati, területhasznosítási, föld-és talajtani felmérések elkészítése

b. Fenntartható erőforrás gazdálkodás
Energetika, energiagazdálkodás, 
klímavédelem, 
hulladékgazdálkodás.

c. Felszíni és felszín alatti vizek állapota

Vízminőség mérése, vizek szennyezettségének mérése, valamint szennyezés 
csökkentésére kitűzött célok meghatározása, felszín alatti vízlelő helyszínek 
feltérképezése, ivóvíz minőségének vizsgálata, 
csapadékvíz gazdálkodás, 
szennyvíz.

d. Zaj-és rezgésterhelés

e. Levegőminőség

Adatgyűjtés a kerület levegőminőségéről, kerületrészek légszennyezettség szerinti 
csoportosítása, szennyezettség okának feltárása, a Klímastratégiával összehangolt 
intézkedések a kerület levegőminőségének javítására.
Közlekedésügy vizsgálata a levegőminőséggel összefüggésben.

f. Táj-és természeti értékek állapota

Védett területek, egyéb nem védett, de erős természeti értékkel bíró kerületrészek, 
kerületi zöldterületek, zöldfelületi-rendszer felmérése és javaslattétel annak bővítése 
érdekében, 
kerületi zöldfelület-gazdálkodás áttekintése, 
bamamezős területek vizsgálata.

g. Épített környezet állapota

Településszerkezet, beépítettség, 
tájvédelem, 
müértékvédelem, 
köztisztaság vizsgálata.

h. Alkalmazkodás az éghajlati változás hatásaihoz

Épített környezet kialakításában, illetve átalakításában
Rendkívüli időjárási esetekben folytatott intézkedések

i. Környezettudatosság
Környezeti nevelés, 
szemléletformálás,

w



5 .) Ajánlattevő

Az ajánlattevő számára jelen ajánlattételi felhívásban rendelkezésére bocsátandó adatok:

A felülvizsgált klímavédelmi intézkedési terv (2021), mely elérhető a jozsefvaros.hu 
oldalon
(https://iozsefvaros.hu/pdfis/web/viewer.html?fíle=https://iozseívaros.hu/downloads/202
2/05/5436 2021 07 22 466 eloteriesztes.pdf?ver=2022051Q133551):
klímavédelmi stratégia (2021), mely elérhető a zold8.com oldalon
(http://zold8.com/?p:=8274):
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP), mely elérhető a jozsefvaros.hu 
oldalon
(https://jozsefvaros.hu/otthon/onkormanyzat/strateMiak/2022/Q7/fenntarthato-eneraia-es- 
klima-akcioterv-secap/)

- Integrált Településfejlesztési Stratégia, mely elérhető a jozsefvaros.hu oldalon 
(httDs://iozsefvaros.hu/otthon/onkonnanvzat/stratedak/2022/05/inte£ralt-
telepulesfejlesztesi-strategia/)
13/2022. (1.20.) Képviselőtestületi határozat a Településkép! Arculati Kézikönyv 
elfogadásáról:
https://jozsefvaros.hu/pdfj  s/web/viewer.html?file=https://jozsclvaros.hu/downloads/2022 
/05/5789 2022 01 20 13 eloterjesztesj?df?ver=20220510233545

Ajánlattevő számára szerződéskötést követően rendelkezésére bocsátandó adatok:

az elmúlt 5 évben megvalósult, folyamatban lévő és tervezett környezetállapot-javítást, 
illetve energiahatékonyság-növelést célzó projektek adatai a kerületben,
rendelkezésre álló környezeti és statisztikai adatok (pl. zöldfelületi kataszter, eseti 
zajmérés, forgalmi adatok, közműadatok);

Az előzetes jelentésnek minimálisan tartalmaznia kell a környezeti elemek állapotának értékelését, 
valamint a környezetvédelmi célok és célállapotok kitűzését.

Az előzetes jelentés elkészítésének határideje: 2022, március 20.
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Az ajánlattételi felhívás 7. sz. melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VUL kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
képviseli:
adószáma:
törzskönyvi azonosító szám:

Pikó András polgármester 
15735715-2-42
735715

bankszámlaszám: 11784009-15508009
KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

vállalkozó

székhelye:
adószáma:
bankszámlaszám:
statisztikai számjele:
nyilvántartási szám:

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban - együttesen Felek - között az alábbi 
feltételek mellett:

1. Előzmények:
A beszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 
Megrendelő Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága .../2022 ( ) sz. döntése 
által, amelyre tekintettel a Felek — a szerződés megvalósulásával kapcsolatos jogaik, 
kötelezettségeik rögzítése céljából — a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban; „szerződés") 
kötik meg.

2. A szerződés tárgya:

2.1 Megrendelő „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” tárgyban 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő nyílt beszerzési eljárást indított. Az eljárásban Vállalkozó 
adta a legkedvezőbb ajánlatot. Vállalkozó ajánlata jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi

2.2 Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, hogy a 
„Józsefvárosi Környezetvédelmi Program elkészítése” tárgyban tevékenységet végez a jelen 
vállalkozási szerződés megkötését megelőzően lefolytatott, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában foglaltak szerint:

- Átfogó környezeti állapotértékelés elkészítése a Kvt. 48/E § (1) és (2) bekezdés szerinti 
tartalom figyelembevételével,

- A 2023-2028 évekre vonatkozó Környezetvédelmi Program elkészítése a Kvt. 48/B §-ban 
foglalt követelményeknek megfelelően.

2.3 Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait a megrendelői érdekeknek megfelelően, 
felelősségteljesen köteles teljesíteni.

3. A Teljesítési határidő
3.1. Teljesítési határidő: A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátását a szerződés 

hatálybalépésének napjával kezdi és 2023. június 30. napjáig kell maradéktalanul elvégeznie. A 
szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. Áz előzetes jelentés elkészítésének 
határideje: 2022. március 20.

3.2. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítésével késedelembe 
esik, úgy a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a 
késedelembe esés napjától kezdve naponta a nettó vállalkozói díj 1%-a, de legfeljebb a nettó 
vállalkozói díj 10%-a. A késedelmi kötbér összege esedékessé válik, ha a késedelem megszűnik;
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vagy ha a kötbér eléri a kikötött legmagasabb mértéket. Amennyiben Vállalkozó késedelme 
meghaladja a 10 naptári napot, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3, Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos szerződésszegés 
5.8. pontban meghatározott eseteiben), vagy, ha a teljesítés olyan okból, amelyért a Vállalkozó 
felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási 
kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 10%-a. A meghiúsulási kötbér a teljesítés 
meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú felmondás Vállalkozóval történő közlésével válik 
esedékessé.

3.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 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.

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

3.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának 
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem 
mentesít a teljesítés alól.

4. A vállalkozói díj, fizetési feltételek

3.1 A Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott, a szerződés 1. mellékletében részletezett 
feladatok szerződésszerű elvégzéséért mindösszesen ............... Ft + ..............% ÁFA, azaz
............... forint + ....% ÁFA, összegű vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj a jelen 
szerződés tárgyát képező feladatok végrehajtásához szükséges teljes összeget tartalmazza, azon 
túlmenően Vállalkozó semmilyen jogcímen ellenértékre, költségtérítésre nem jogosult.

3.2 Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott 
feladatokat teljes körűen elvégezte. A végszámla kibocsátásának feltétele a Megrendelő által 
kiállított, kifogást nem tartalmazó teljesítésigazolás, amely a számla mellékletét képezi.

3.3 A Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolására Borbás Gabriella ügyosztályvezető 
jogosult.

3.4 Megrendelő a vállalkozói díjat az alakilag és tartalmilag hibátlan végszámla befogadását követő 
15 napon belül, banki átutalással Vállalkozó..........Banknál vezetett.. ....................................  
számú bankszámlájára fizeti meg.

3.5 A Megrendelő a vállalkozói díjat két részletben fizeti meg, a teljesítésigazolást követően.
Az első részlet az előzetes jelentés elfogadását követően a vállalkozói díj 30%-a, azaz 
....................+ ÁFA.
A második részlet a végső jelentés elfogadását követően a vállalkozói díj 70%-a, azaz 
.....................+ ÁFA.

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

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

Vállalkozó részéről kapcsolattartó:
név:............................. vállalkozó
Telefonszám:
E-mail:

6. A felek jogai és kötelezettségei:
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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.

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 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.

6.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során tudomására 
jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, mely alól jelen 
szerződés megszűnését követően sem mentesül. Vállalkozó a szerződés teljesítése során 
tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag a Megrendelő jóváhagyásával hozhatja 
harmadik személy vagy hatóság tudomására. A jelen szerződés alapján elkészített tanulmányok 
nyilvánosságra hozatalához a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

6.6. A Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a 
tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően 
időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem 
minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a 
másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános 
szabályai szerint megtéríteni.

6.7. Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő utasításainak 
megfelelően ellátni. Vállalkozó amennyiben a megrendelésnek nem, vagy nem teljes mértékben 
tesz eleget, a vonatkozó utasításokban foglaltaktól szándékosan vagy gondatlanul eltér, és ezáltal 
nem megfelelő minőségben végzi el a feladatot vagy Megrendelő részéről a feladat elvégzésével 
szemben bármilyen jogos kifogás merül fel, úgy Vállalkozó köteles a feladatot hibátlanul újból, 
díjmentesen elvégezni.

6.8. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén - írásban - 
felmondhatja azonnali hatállyal.

Megrendelő részéről súlyos kötelezettségszegésnek minősül:
Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére 30 napos késedelembe esik a vállalkozói díj 

kifizetésével és azt a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem fizeti meg.
Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

A teljesítési határidő 15 napon túli késedelmes teljesítése.
Vállalkozó jelen szerződés szerinti valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és amennyiben a 
hiba orvosolható -, azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint meghatározott póthatáridőre 
sem teljesíti szerződésszerűen;
A Megrendelő érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása. 
Titoktartási és/vagy adatvédelmi kötelezettség megszegése.

6.9. Vállalkozó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére figyelemmel, hogy átlátható szervezet, és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény l.§ 4. pontjában és 41. § (6) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 
1. pontjában foglaltaknak megfelel.

6.10. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem 
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXI1. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

: ■ 17.



hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet 
(„GDPR”) rendelkezéseit.
6.11. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 

kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél rendelkezésére bocsátott 
személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az 
adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. Felek kijelentik, hogy a 
jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy 
személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érdekeit nem sértik.

6.12. Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos kötelezettségek 
a Vállalkozó részéről a teljesítésben közreműködőkre is megfelelően vonatkoznak.

6.13. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a jelen 
szerződés teljesítéseként átadott dokumentumok felhasználását akadályozza vagy korlátozza. 
Amennyiben a Vállalkozó valamely harmadik személy védett jogait sértené, mentesíti a 
Megrendelőt a kárigény alól és vállalja a jogsértésből eredő felelősséget.
Amennyiben a szerződés teljesítése során szerzői jogi védelemmel rendelkező szellemi alkotás 
keletkezik, a Vállalkozó annak védelméből eredő vagyoni jogokat jelen szerződés alapján a 
Megrendelőre átruházza. Ha a vagyoni jog átruházását jogszabály kizárja, akkor a szellemi 
alkotásnak kizárólagos és korlátlan (területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű), minden 
ismert felhasználási módra vonatkozó, harmadik személyre átengedhető, az átdolgozási jogot is 
magában foglaló felhasználási joga minden külön díjazás nélkül a Megrendelőt illeti meg.

6.14. Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó által átadott valamennyi dokumentáció/termék vagyoni 
jogainak ellenértékeként megfizetett 3.1. pontban rögzített vállalkozói díjat arányosnak tekintik 
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXV1. törvény 16.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. 
Vállalkozó kifejezetten lemond az átruházott vagyoni jogai ellenértékéként a 3.1. pontban 
rögzített vállalkozói díj összegén felüli egyéb igényről.

7. Vegyes rendelkezések
7.1. A jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírva érvényes.
7.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó képviselője a jelen Szerződés megkötéséhez 
szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. Vállalkozó fentieken kívül kijelenti azt is, hogy 
Magyarországon bejegyzett, működő gazdasági társaság, amely nem áll sem csőd-, sem felszámolási, 
sem végelszámolási eljárás hatálya alatt.
7.3. A jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
7.4. Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, közös 
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén fordulnak az általános 
szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.
7.5... Jelen szerződés megkötése beszerzési eljárás eredménye. Jelen szerződést a Felek a ...72022. 
(..... ) számú döntése alapján kötik meg.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
5 egymással egyező, eredeti példányban jóváhagyólag írták alá, amelyből 2 példány az................. ,
....... példány az Önkormányzatot illeti.
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Budapest, 2022. .................... Budapest,2022. .................. .

Budapest Főváros Vili, kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviseletében
Pikó András 
polgármester 
Megrendelő

Vállalkozó

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Budapest, 2022....................

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Fedezete:...................... címen Budapest, 2022...............................
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető
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Az ajánlattételifelhívás L sz. melléklete

Felolvasólap

Ajánlattevő neve: Pannon Natura Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1112 Budapest, Törcsvár u. 16. Fsz. 2.

Adószama: 13325169-2-43

Cégjegyzésre jogosult / a szerződés aláírója Csigó Ernő

Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank,
12011265-01668524-00100009

Telefon:

E-mail: iroda@pannonnatura.hu

Kijelölt kapcsolattartó: Csigó Ernő

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, 
e-mail):

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

nettó: 1 470 000 Ft

Áfa: 396 900 Ft

bruttó:! 866 900 Ft
Többletreferenciák száma: 4 db

Kelt: 2022 II. 14.

mailto:iroda@pannonnatura.hu


Az ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete

Nyilatkozat

„Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírott Pannon Natura Kft. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: Csigó Ernő ügyvezető

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem I 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 (V. 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;
af) 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 említeti 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: 2022 11. 14.

1112 Budapest, lörcsvér u. 16, 
Adószám: 13325169’2-43



ALÁÍRÁS-MINTA

Alulírott Csigó Ernő (születési családi és utónév: ■■■■^anyja neve: ■■■
■■■; szül.: ■■■, szám
lakos, mint a Pannon Natura Környezetvédelmi/Szoigaitató korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 1112 Budapest, Törcsvár u. 16. fszt. 2.) („Társaság") ügyvezetője, 
a Társaságot akként jegyzem, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott 
vagy nyomtatott cégneve alá a nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

: aláírás

Csigó Ernő

Ellenjegyzem:

Kelt: Budapest, 2015. év május 15. napján

Dr. Lípták Ügyvédi Iroda 
Dr, LlptáK József Attila 

ügyvéd 
102C Budapest 

......... .&üá5yi Erzsébet fasor 4L 1/4. 

Dr. Lípták József Attila 
Ügyvéd .



Az ajánlattételi felhívás 3. sz> melléklete

Ajánlattételi Nyilatkozat

„Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2Ô23-2028) elkészítése” 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott Csigó Ernő, mint a Pannon Natura Kft. ajánlattevő (székhely: 1112 Budapest, Törcsvár u. 16. 
Esz. 2.) ügyvezető igazgatója az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük:

I. 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: 2022 11. 14.

• A...................

1112 8ud«pest, Törcsvár u. 16. 
Adószám: 13328169-2-^3



Az ajánlattételi felhívás 4. sz. melléklete

Referencianyilatkozat

Alulírott Csigó Ernő, mint a Pannon Natura Kft. ajánlattevő (székhely: 1112 Budapest, Törcsvár u. 16. 
Fsz. 2.) ügyvezető igazgatója 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 települési 
környezetvédelmi 

program 
elérésének helye 

(honlapcím)

Nyilatkozat, hogy hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően 
történt-e (igen/nem)

Budapest 
Főváros, IV. 

kerület (Újpest) 
Önkormányzata

Települési 
Kömyezetv 

édelmi 
Program

2017 05.30.-2018
06.30.

https://ujpest.hu/ igen

Budapest 
Főváros, VII. 

Kerület 
Erzsébetváros 
Önkormányzat

Települési 
Kömyezetv 

édelmi 
Program

2018 06.26.-2019
05.29.

https ://www.erzseb
etvaros.hu/

igen

Gyál város 
Önkormányzata

Települési 
Kömyezetv 

édelmi 
Program

2021 02. 16.-2021
11.09.

https://www.gyal.h 
u/

igen

Budapest 
Főváros III. 
Kerület, Óbuda 
- Békásmegyer 
Önkormányzat

Települési 
Kömyezetv 

édelmi 
Program

2021 10.01.-2022
10. 19.

2022 november 
hónapban kerül a 
Képviselő testület 

elé

igen

Kelt: Kelt: 2022. év november hónap 14. napján

Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 
1112 Budapest, Törcsvér u. 16. 

Adószám; 13326169-2-43

https://ujpest.hu/
http://www.erzsebetvaros.hu/
https://www.gyal.h


Az ajánlattételi felhívás 5. sz. melléklete

Titoktartási Nyilatkozat

„Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” 
tárgyú 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

I, Alulírott Csigó Ernő, mint a Pannon Natura Kft. ajánlattevő (székhely: 1112 Budapest, Törcsvár u. 
16. Fsz. 2.) ügyvezető igazgatója nyertességem esetén tudomásul veszem, hogy az „Józsefvárosi 
Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” 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: 2022 11.14.



NATURA Pannon Natura Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

Budapest Főváros VIII. Kerület, Józsefvárosi Önkormányzat
Vidák Anna

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Vidák Anna úrhölgy!

Megtisztelő ajánlatkérésükre válaszolva, melyet 2022 11. 02.-án E-mailben küldtek el 
számunkra, ezúton küldöm el Önnek árajánlatunkat.

Jogszabályi háttér:

1995. évi Lili. Törvény, V. Fejezet 48/B. § (1) Átfogó környezetvédelmi terv az e törvényben 
szabályozott országos [40. §] és területi (regionális [48/C. §], megyei [48/D. §] és települési 
[48/E. §]) környezetvédelmi program, 48/B. § (2) bekezdés.
48/F. §— (1) A területi környezetvédelmi program kidolgozója a program tervezetét az 
illetékes hatóságoknak véleményezésre megküldi.

A munka tárgya:

1. Budapest Főváros VIII. Kerület, Józsefvárosi Önkormányzat 2023-2028 közötti évekre 
vonatkozó Települési Környezetvédelmi Programjának megalkotása.

1.1. Helyzetértékelés
1.2. Programalkotás
1.3. Lakossági kérdőív kihelyezése az Önkormányzattal egyeztetett internetes

felületeire 2 hónap időtartamban. A kitöltött kérdőívek elektronikusan érkeznek be 
cégünkhöz. Vállaljuk a kérdőívek kiértékelését - grafikonos és szöveges 
megjelenítését, beépítését a Környezetvédelmi Programba. - Térítésmentes!

2. Teljes vállalási ár: 1 470 000 Ft + ÁFA

3. Fizetési feltételek:
I. részteljesítés: a vállalási ár 30 %-a az előzetes jelentés elfogadását követően
II. részteljesítés: a vállalási ár 70 %-a, a végső jelentés elfogadását követően 
A teljesítést követően 15 napon belül kibocsátott számlánk ellenében.

4. Teljesítés helye: Budapest Főváros VIII. Kerület, Józsefvárosi Önkormányzat 
közigazgatási területe

5. Ütemezés
• az Önkormányzat által javasolt tervezet szerint.

Pannon Natura Kft Adószám: 13325169-2-43
Székhely: H-l 112 Budapest, Törcsváru. 16. Fsz. 2. Cégjegyzékszám: 01-09-729485
Telefon:+36 20 922-78-70, 06 1-201-38-49 E-mail: iroda@pannonnatura.hu

mailto:iroda@pannonnatura.hu


NATURA Pannon Natura Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

6. Feltételek:
• a Megbízó az Önkormányzaton fellelhető szükséges adatokat, információkat és 

dokumentációkat rendelkezésre bocsátja és biztosítja a munkavégzés feltételeit
• a Megbízott gondoskodik a munka elvégzéséhez szükséges egyéb statisztikai 

adatok beszerzéséről
• Környezetvédelmi programot államigazgatási szerveknek és egyéb érintett 

szervezeteknek el kell küldeni véleményezésre
• a Megbízó kapcsolattartót biztosít a tárgyi munka teljes ideje alatt
• a Megbízott a Megbízóra vonatkozó összes információt bizalmasan kezeli.

7. Ajánlat érvényessége: 2022. december 31.

8. Főbb referenciák:

1. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - Települési Környezetvédelmi Program
és Hulladékgazdálkodási Terv - 2005, 2011
2. Budapest Főváros, XV. kerület Önkormányzata - Települési Környezetvédelmi 
Program - 2009
3. Visegrád város Önkormányzata - Települési Környezetvédelmi Program - 2010
4. Budapest Főváros, IV. kerület (Újpest) Önkormányzata - Települési
Környezetvédelmi Program - 2012, 2018
5. Budapest Főváros, XIII. kerület Önkormányzata - Települési Környezetvédelmi 
Program -2013
6. Budapest Főváros, III. kerület Óbuda Önkormányzata - Települési 
Környezetvédelmi Program - 2022
7. Hódmezővásárhely Város Önkormányzata - Local Agenda 21 terv - 2015
8. Csögle, Kerta, Tüskevár települési Önkormányzatok - Local Agenda 21 terv - 2016
9. Paks város Önkormányzata - Települési Környezetvédelmi Program és
Szennyvízkezelési Program - 2017
10. Gyál város Önkormányzata - Települési Környezetvédelmi Program - 2021

Kedvező elbírálásukban bízva, üdvözlettel, Budapest, 2022 11. 14.

Csigó Ernő 
Ügyvezető igazgató

Pannon Natura Kft
Székhely: H-1112 Budapest, Törcsvár u. 16. Fsz. 2.
Telefon: +36 20 922-78-70, 06 1-201-38-49

Adószám: 13325169-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-729485
E-mail: iroda@pannonnatura.hu

mailto:iroda@pannonnatura.hu


IGAZOLÁS

ízt 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 
nfokommunikációs Szolgáltató Zrt - mmt szolgáltató - elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel 
áttael.

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://maqyarorszaq.hu/szuf avdh feltoltes.

A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást 
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum CSIGÓ 
ERNŐ ügyféltől származik. ; < ?

Az azonosítás Időpontja: 2022.11.16.10.33.19

Az azonosított ügyfél adatai:

Születési név: CSIGÓ ERNŐ
Születési hely: BUDAPEST 06
Születési dátum: . . 1958.01.05.
Anyjaneve: FEKETE VALÉRIA MÁRIA

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: Magyarországróli1818 Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_.avdh._feltoltes E-mail: ekozig@1818.hu

Webchat: https://webchaLopennet.hu/ekozigazgatas/7ref-ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges

https://maqyarorszaq.hu/szuf_avdh_feltoltes
https://magyarorszag.hu/szuf_.avdh._feltoltes
mailto:ekozig@1818.hu
https://webchaLopennet.hu/ekozigazgatas/7ref-ekozig


Tárolt Cégkivonat
A Cg.01-09-729485 cégjegyzékszámú Pannon Natura Környezetvédelmi, Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Törcsvár utca 16. fezt 2.) cég 2022. 
október 30. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok
1. Általános adatok

CégjegyzékszámtO1-09-729485
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 2004/09/01

2. A cég elnevezése
2/1. Pannon Natura Környezetvédelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Hatályos: 2004/09/01 ...

3. A cég rövidített elnevezése
3/1. Pannon Natura Kft.

Hatályos: 2004/09/01 ...

5. A cég székhelye
5/2. 1112 Budapest, Törcsvár utca 16. Fsz. 2. ajtó

A változás időpontja: 2015/05/15
Bejegyzés kelte: 2015/06/18 Közzétéve: 2015/06/20
Hatályos: 2015/05/15 ...

8. A létesítő okirat kelte
8/1. 2004. június 30.

Hatályos: 2004/09/01 ...
8/2. 2006. augusztus 15.

Bejegyzés kelte: 2006/09/19 Közzétéve: 2006/10/19
Hatályos: 2006/09/19...

8/3. 2009. augusztus 31.
Bejegyzés kelte: 2009/09/04 Közzétéve: 2009/09/24
Hatályos: 2009/09/04...

8/4. 2011. augusztus 17.
Bejegyzés kelte: 2011/09/27 Közzétéve: 2011/10/13
Hatályos: 2011/09/27 ...

8/5. 2013. január 15.
Bejegyzés kelte: 2013/03/07 Közzétéve: 2013/05/23
Hatályos: 2013/03/07 ...

8/6, 2015. május 15.



Bejegyzés kelte: 2015/06/18 Közzétéve: 2015/06/20 
Hatályos: 2015/06/18 ...

8/7. 2016. április 12.
Bejegyzés kelte: 2016/05/30 Közzétéve: 2016/06/02 
Hatályos: 2016/05/30 ...

902. A cég tevékenysége
9/173. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/174. 1091 'OS Haszonállat-eledel gyártása
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/175. 1092 '08 Hobbiállat-eledel gyártása
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/176. 2361 '08 Építési betontermék gyártása

Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/177. 2362 '08 Építési gipsztermék gyártása

Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/178. 2369 '08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/179. 2529 '08 Fémtartály gyártása
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/180. 3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/181. 3832 'OS Hulladék újrahasznosítása
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/182. 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/183. 4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17...



9/184. 4322 '08 Ni?.-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/185. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/186. 4331 '08 Vakolás
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/187. 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 

Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/188. 4333 '08 Padló-, falburkolás
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/189. 4334 '08 Festés, üvegezés
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/190. 4611 '08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/191. 4613 '08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/192. 4621 '08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/193. 4673 '08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/194. 4677 '08 Hulladék-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/195. 4690 '08 Vegyestermékkörü nagykereskedelem 
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/196. 5210 '08 Raktározás, tárolás
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/197. 5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás



Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18
Hatályos: 2013/02/17...

9/198. 5224 '08 Rakománykezelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17...

9/199. 6820 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/200. 7120 08 Műszaki vizsgálat, elemzés
. Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 . .. 

Hatályos: 2013/02/17...

9/201. 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18
Hatályos: 2013/02/17...

9/202. 7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17...

9/203. 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 
Hatályos: 2013/02/17...

9/204. 7734 08 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18
Hatályos: 2013/02/17 ...

9/205. 7739 08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18 . 
Hatályos: 2013/02/17...

9/206. 8292 08 Csomagolás
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18
Hatályos: 2013/02/17...

9/207. : 8121 08 Általános épülettakarítás
, Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve; 2013/04/18 . . 

Hatályos: 2013/02/17...
9/208. 8122 08 Egyéb épület-, ipari takarítás

'■ .Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18

Hatályos; 2013/02/17...

9/209. 8129 08 Egyéb takarítás
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18
Hatályos: 2013/02/17...

11. À cég jegyzett tőkéje



Megnevezés Összeg Pénznem

Pénzbeli hozzájárulás 3 000 000 Ft

Összesen 3000 000 Ft

Hatályos: 2004/09/01 ...

13. A vezető tisztségviseiő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/10. Csigó Ernő fan.:

Születési ideje: ■■■■■

A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 
benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2009/08/31
A változás időpontja: 2020/09/17
Bejegyzés kelte: 2020/09/17 Közzétéve: 2020/09/19
Hatályos: 2020/09/17 ...

20. A cég statisztikai számjele
20/2. 13325169-7112-113-01.

Bejegyzés kelte: 2008/01/19
Hatályos: 2008/01/01 ...

21. A cég adószáma
21/3. Adószám: 13325169-2-43.

Közösségi adószám: HU13325169.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2004/07/21
A változás időpontja: 2005/06/13
Bejegyzés kelte: 2011/09/28 Közzétéve: 2011/10/13
Hatályos: 2005/06/13 ...

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma
32/1. 62100229-11022286-00000000

A számla megnyitásának dátuma: 2004/07/20.
A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet (1122
Budapest, Krisztina körút 19.)
Cégjegyzékszám: 13-02-050250

Bejegyzés kelte: 2017/03/23 Közzétéve: 2017/03/25
Hatályos: 2017/03/23 ...

32/2. 12011265-01668524-00100009
A számla megnyitásának dátuma: 2018/12/28.
A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: Raiffeisen Bank Rt. Bpest. XII.ker-i Fiók
(1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9. )



Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2019/01/02 Közzétéve: 2019/01/03
Hatályos: 2019/01/02...

45. A cég elektronikus elérhetősége
45/1. A cég kézbesítési címe: pannonnatura@ interware.hu

A változás időpontja: 2015/05/15
; Bejegyzés kelte: 2015/06/18 Közzétéve: 2015/06/20

Hatályos: 2015/05/15... .
49. A cég cégjegyzékszámai
49/1. /Cégjegyzékszám: 01-09-729485

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2017/04/30 Közzétéve: 2017/05/06
Hatályos: 2006/07/01 ...

59. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 13325169#cegkapu

A változás időpontja: 2018/06/21
Bejegyzés kelte: 2018/06/21 Közzétéve: 2018/06/23
Hatályos: 2018/06/21 ...

60. Európai Egyedi Azonosító
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-729485

A változás időpontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13
Hatályos: 2017/06/09... A/

II. Cégformától függő adatok

1. A tag(ok) adatai
1/9. Csigó Ernő 

Születési ideje:

A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít 
Á tagsági jogviszony kezdete: 2004/06/30

A változás időpontja: 2020/09/17
Bejegyzés kelte: 2020/09/17 Közzétéve: 2020/09/19
Hatályos: 2020/09/17...

Készült: 2022/10/3010:15:33. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek 
a cégnyilvántartó rendszer adataival.
Microsec zrt.

interware.hu


NYILATKOZAT

Alulírott Csígó Ernő (Pannon Natura Kft., 1112 Budapest, Törcsvár u. 16. Fsz. 2.), mint ajánlattevő 

nyilatkozattételre és aláírásra jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:

I .) a köztartozást nyilvántartó hatóságok, ideértve ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati 

adóhatósága által nyilvántartott lejárt köztartozás megfizetési kötelezettségünk:

nincs

2 .) az elmúlt 3 évben (2013., 2012., 2011) a tevékenységem során a teljesítéshez igénybevett 

közreműködőket (alvállalkozó, erőforrást nyújtó, beszállító, stb.) megillető ellenszolgáltatást 

minden közreműködő esetében:

megfizettem

Budapest, 2022.november hó 16. nap

aláírása

Kft•5 pWSpesíi Törcsváru I6
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RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Szabó Réka kijelentem, hogy mint a Pannon Natura Kft. ajánlattevő által ajánlott 
szakember részt veszek a „Budapest Vili. kér. Ferencváros Környezetvédelmi Programjának 
kidolgozása” tárgyú beszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége 
esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok az ajánlattételi felhívásban, szereplő 
időszakban. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen 
időszakra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályoznák. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok 
a valóságnak megfelelnek.

Kelt.: Budapest, 2022. 11. 15.

Szabó Réka



RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Szabó Csaba kijelentem, hogy mint a Pannon Natura Kft. ajánlattevő által ajánlott 
szakember részt veszek a „Budapest VIII. kér. Ferencváros Környezetvédelmi Programjának 
kidolgozása” tárgyú beszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége 
esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok az ajánlattételi felhívásban, szereplő 
időszakban. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen 
időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályoznák. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti 
adatok a valóságnak megfelelnek. ; .

Kelt.: Budapest, 2022.11.15.





RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Szabó Csaba kijelentem, hogy mint a Pannon Natura Kft. ajánlattevő által ajánlott 
szakember részt veszek a „Budapest VIII. kér. Ferencváros Környezetvédelmi Programjának 
kidolgozása” tárgyú beszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége 
esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok az ajánlattételi felhívásban, szereplő 
időszakban. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen 
időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályoznák. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti 
adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt.: Budapest, 2022. 11. 15.
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JELENLÉTIÍV

Készült: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a

„Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése”

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

2022. november 16.

Megjelent személy neve Szervezet Aláírás

Tiszai Árpád
Költségvetési és Pénzügyi 

Ügyosztály 
ügyosztályvezető

dr. Kiss Éva
Kerületgazdálkodási 

Ügyosztály 
jogi referens

U ás ö

dr. Lennert Zsófia
Városüzemeltetési és 
Zöldprogram Iroda 

irodavezető



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült; Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a

„Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése”

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

2022. november 16. 12 óra

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: Tiszai Árpád ügyosztályvezető
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 
dr. Kiss Éva jogi referens 
Kerületgazdálkodási Ügyosztály 

dr. Lennert Zsófia irodavezető 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Ajánlattevő: Budapest Főváros Városépítési Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1052 Budapest, Városház utca 9-11.) ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. november 15- 
én.

Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.

Ajánlat Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár |

Józsefvárosi Környezetvédelmi Program 
(2023-2028) elkészítése

7.900.000,- Ft 10.033.000,-Ft
......... ..............  _.. ........J

Ajánlattevő: Vibrocomp Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest. Bozókvár utca 
12.) ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. november 16-án.

Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.

Ajánlat Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár

Józsefvárosi Környezetvédelmi Program 
(2023-2028) elkészítése

1.890.000,- Ft 2.400.300,- Ft

Ajánlattevő: Pannon Natura Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Törcsvár utca 
16. Fsz. 2.) ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. november 16-án.

Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.



Ajánlat Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár
Józsefvárosi Környezetvédelmi Program 
(2023-2028) elkészítése

1.470.000,- Ft 1.866.900,- Ft

Tiszai Árpád

JLx /Zíjí3

dr. Kiss Éva 

dr. Lennert Zsófia



Budapest Főváros VIH. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 

Hivatal

I
í Kerületgazdálkodási Ügyosztály ;
i

Jegyzőkönyv
A „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása ajozsefvaros.hu oldalon jelent 
meg 2022. október 28.-án a https://jozseivaros.hu/otthon/hirdetotabla/palvazatok/beszerzesek/ 
elérési útvonalon. Ezen kívül az ajánlattételi felhívás megjelenésére 6 potenciális pályázó 
figyelemfelhívása megtörtént.

Az ajánlattételi felhívásra 3 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot:

A Budapest Főváros Városépítési Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (1052 
Budapest, Városház utca 9-11.) ajánlattevő pályázati anyaga 7.900.000,- Ft + ÁFA, tehát 
bruttó 10.033.000,- Ft ajánlati árat tartalmazott.
A Budapest Főváros Városépítési Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata 
tartalmi és formai szempontból az ajánlattételi felhívásnak megfelelő. Tartalmi 
szempontból a bontás idején alábbi hiányosságok kerültek megállapításra:

• P.l Az ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy köztartozásmentes.

• M.2. Az ajánlattevőnek csatolnia kell azon szakember(ek) - legalább 2 fő - 
megnevezését, képzettségük ismertetésével és igazolásával, aki(ke)t a teljesítésbe be 
kíván vonni. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) bemutatásához 
ajánlattevőnek csatolnia kell az egyes szakember(ek) szakmai önéletrajzát, 
rendelkezésre állási nyilatkozatot, továbbá a képzettséget/végzettséget igazoló 
dokumentumok másolatát.

2022. november 22.-én ajánlattevő a megállapított hiányt 2022. november 16. napján küldött 
hiánypótlási felhívás szerint pótolta, így ajánlata tartalmi szempontból az ajánlattételi 
felhívásnak megfelelő.

A Vibrocomp Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Bozókvár utca 12.) 
ajánlattevő pályázati anyaga 1.890.000,- Ft + ÁFA, tehát bruttó 2.400.300,- Ft ajánlati árat 
tartalmazott.
A Vibrocomp Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata tartalmi és formai szempontból az 
ajánlattételi felhívásnak megfelelő.

A Pannon Natura Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Törcsvár utca 16. Fsz.
2.) ajánlattevő pályázati anyaga 1.470.000,- Ft + ÁFA, tehát bruttó 1.866.900,- Ft ajánlati árat 
tartalmazott.
A Pannon Natura Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata formai szempontból az 
ajánlattételi felhívásnak megfelelő. Tartalmi szempontból a bontás idején alábbi 
hiányosságok kerültek megállapításra:

• P.l Az ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy köztartozásmentes.

2022. november 17.-én ajánlattevő a megállapított hiányt 2022. november 16. napján küldött 
hiánypótlási felhívás szerint pótolta, így ajánlata tartalmi szempontból az ajánlattételi 
felhívásnak megfelelő.

Ej 1082 Budapest, Baross u. 63-67. B 459-2100 1
www.jozsefvaros.hu

0

ajozsefvaros.hu
https://jozseivaros.hu/otthon/hirdetotabla/palvazatok/beszerzesek/
http://www.jozsefvaros.hu


Budapest Főváros vm. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 

Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztály

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

M.l. legalább 20.000 fős lélekszámú település 30
vagy fővárosi kerület elkészült környezetvédelmi 
programja

Súly Max pont Súly Max pont
70 100 30 100

Ajánlattevő Nettó ár Súlyozatlan 
pontszám Pont Többletreferenciák 

száma
Súlyozatlan 
pontszám Pont Pontszám 

összesen

Budapest 
Főváros 
Városépítési 
Tervező Kft.

7 900 000 Ft 24 1675 2 50 1500 3175

Vibrocomp 
Kft. 1 890 000 Ft 78 5444 2 50 1500 6 944

Pannon
Natura Kft.

1 470 000 Ft 100 7000 4 100 3000

Fentiek alapján az Előkészítő Bizottság a „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023- 
2028) elkészítése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a 
Pannon Natura Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata érvényes (formai és tartalmi 
szempontból egyaránt megfelelő) pályázatát javasolja nyertes ajánlatnak.

Budapest, 2022. november 23.

Tiszai Árpád 
ügyosztályvezető 

Költségvetési és Pénzügyi 
Ügyosztály

dr. Kiss Éva 
jogi referens 

Kerületgazdálkodási
Ügyosztály

dr. Lennert Zsófia 
irodavezető 

Városüzemeltetési és
Zöldprogram Iroda

Előkészítő Bizottság 
tagja

Előkészítő Bizottság 
tagja

Előkészítő Bizottság 
tagja

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

http://www.jozsefvaros.hu




Az előterjesztés 4. sz> melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet

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

Pikó András polgármester 
' 15735715-2-42

törzskönyvi azonosító szám: 
bankszámlaszám:

' 735715 • ?
11784009-15508009

KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321 -01
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről

Pannon Natura Korlátolt Felelősségű Társaság

statisztikai számjele:
nyilvántartási szám:

székhelye: 1112 Budapest, Törcsvár utca 16.Fsz,2
képviseli: 
adószáma:

Csigó Ernő ügyvezető 
. 13325169-2-43

bankszámlaszám: 12011265-01668524-00100009

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban - együttesen Felek - között az alábbi 
feltételek mellett:

1. Előzmények:
A beszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 
Megrendelő Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága .../2022. (XII. 05.) döntése 
által, amelyre tekintettel a Felek — a szerződés megvalósulásával kapcsolatos jogaik, 
kötelezettségeik rögzítése céljából — a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „szerződés”) 
kötik meg.

2. A szerződés tárgya:

2.1 Megrendelő „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2023-2028) elkészítése” tárgyban 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő nyílt beszerzési eljárást indított. Az eljárásban 
Vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot. Vállalkozó ajánlata jelen szerződés 1. sz. 
mellékletét képezi

2.2 Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, hogy a 
„Józsefvárosi Környezetvédelmi Program elkészítése” tárgyban tevékenységet végez a jelen 
vállalkozási szerződés megkötését megelőzően lefolytatott, közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában foglaltak szerint:
- Átfogó környezeti állapotértékelés elkészítése a Kvt. 48/E § (1) és (2) bekezdés szerinti 

tartalom figyelembevételével,
- A 2023-2028 évekre vonatkozó Környezetvédelmi Program elkészítése a Kvt. 48/B §-ban 

foglalt követelményeknek megfelelően.
2.3 Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait a megrendelői érdekeknek megfelelően, 

felelősségteljesen köteles teljesíteni.

3. A Teljesítési határidő
3.1. Teljesítési határidő: A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátását a szerződés 

hatálybalépésének napjával kezdi és 2023. június 30. napjáig kell maradéktalanul elvégeznie. 
A szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. Az előzetes jelentés elkészítésének 
határideje: 2022, március 20.



3.2. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítésével 
késedelembe esik, úgy a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér 
mértéke a késedelembe esés napjától kezdve naponta a nettó vállalkozói díj 1%-a, de 
legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10%-a. A késedelmi kötbér összege esedékessé válik, ha a 
késedelem megszűnik; vagy ha a kötbér eléri a kikötött legmagasabb mértéket. Amennyiben 
Vállalkozó késedelme meghaladja a 10 naptári napot, Megrendelő jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani.

3.3. Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos 
szerződésszegés 5.8. pontban meghatározott eseteiben), vagy, ha a teljesítés olyan okból, 
amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére 
köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 10%-a. A meghiúsulási kötbér 
a teljesítés meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú felmondás Vállalkozóval történő 
közlésével válik esedékessé.

3.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 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.

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

3.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának 
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem 
mentesít a teljesítés alól.

4. A vállalkozói díj, fizetési feltételek

4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott, a szerződés 1. mellékletében részletezett 
feladatok szerződésszerű elvégzéséért mindösszesen 1.470.000 Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 
1.866.900 forint összegű vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj a jelen szerződés tárgyát 
képező feladatok végrehajtásához szükséges teljes összeget tartalmazza, azon túlmenően 
Vállalkozó semmilyen jogcímen ellenértékre, költségtérítésre nem jogosult.

4.2. Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben 
meghatározott feladatokat teljes körűen elvégezte. A végszámla kibocsátásának feltétele a 
Megrendelő által kiállított, kifogást nem tartalmazó teljesítésigazolás, amely a számla 
mellékletét képezi.

4.3. A Vállalkozó 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 
részszámlák befogadását követő 15 napon belül, banki átutalással Vállalkozó Raiffeisen 
Banknál vezetett 12011265-01668524-00100009 számú bankszámlájára fizeti meg.

4.4. A Megrendelő a vállalkozói díjat két részletben fizeti meg, a teljesítésigazolást követően.
Az első részlet az előzetes jelentés elfogadását követően a vállalkozói díj 30%-a, azaz 
441.000 Ft + ÁFA.
A második részlet a végső jelentés elfogadását követően a vállalkozói díj 70%-a, azaz 
1.029.000 Ft + ÁFA.

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

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

Vállalkozó részéről kapcsolattartó: 
név: Csigó Ernő vállalkozó

mailto:lennert.zsofia@jozsefvaros.hu


Telefonszám: 06(20)922-7870
E-mail: iroda@pannonnatura.hu

6. A felek jogai és 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.

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 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.

6.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során tudomására 
jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, mely alól 
jelen szerződés megszűnését követően sem mentesül. Vállalkozó a szerződés teljesítése során 
tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag a Megrendelő jóváhagyásával hozhatja 
harmadik személy vagy hatóság tudomására. A jelen szerződés alapján elkészített 
tanulmányok nyilvánosságra hozatalához a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása 
szükséges.

6.6. A Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a 
tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően 
időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, 
hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 
Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, 
köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való 
felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

6.7. Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő utasításainak 
megfelelően ellátni. Vállalkozó amennyiben a megrendelésnek nem, vagy nem teljes 
mértékben tesz eleget, a vonatkozó utasításokban foglaltaktól szándékosan vagy gondatlanul 
eltér, és ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el a feladatot vagy Megrendelő részéről a 
feladat elvégzésével szemben bármilyen jogos kifogás merül fel, úgy Vállalkozó köteles a 
feladatot hibátlanul újból, díjmentesen elvégezni.

6.8. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén - írásban - 
felmondhatja azonnali hatállyal.

6.9. Megrendelő részéről súlyos kötelezettségszegésnek minősül:
Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére 30 napos késedelembe esik a vállalkozói díj 
kifizetésével és azt a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem fizeti meg.

6.10. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- A teljesítési határidő 15 napon túli késedelmes teljesítése,
- Vállalkozó jelen szerződés szerinti valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és 

amennyiben a hiba orvosolható -, azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint 
meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen;

- A Megrendelő érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása,
- Titoktartási és/vagy adatvédelmi kötelezettség megszegése.

6.11. Vállalkozó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére figyelemmel, hogy átlátható szervezet, és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény l.§ 4. pontjában és 41. § (6) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 3. § (1) 
bekezdése 1. pontjában foglaltaknak megfelel.
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6.12. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de 
nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

6.13. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 
kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél rendelkezésére 
bocsátott személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és 
mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. Felek 
kijelentik, hogy a jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve 
harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett 
érdekeit nem sértik.

6.14. Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos 
kötelezettségek a Vállalkozó részéről a teljesítésben közreműködőkre is megfelelően 
vonatkoznak.

6.15. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a jelen 
szerződés teljesítéseként átadott dokumentumok felhasználását akadályozza vagy korlátozza. 
Amennyiben a Vállalkozó valamely harmadik személy védett jogait sértené, mentesíti a 
Megrendelőt a kárigény alól és vállalja a jogsértésből eredő felelősséget.
Amennyiben a szerződés teljesítése során szerzői jogi védelemmel rendelkező szellemi 
alkotás keletkezik, a Vállalkozó annak védelméből eredő vagyoni jogokat jelen szerződés 
alapján a Megrendelőre átruházza. Ha a vagyoni jog átruházását jogszabály kizárja, akkor a 
szellemi alkotásnak kizárólagos és korlátlan (területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű), 
minden ismert felhasználási módra vonatkozó, harmadik személyre átengedhető, az 
átdolgozási jogot is magában foglaló felhasználási joga minden külön díjazás nélkül a 
Megrendelőt illeti meg.

6.16. Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó által átadott valamennyi dokumentáció/termék vagyoni 
jogainak ellenértékéként megfizetett 3.1. pontban rögzített vállalkozói díjat arányosnak 
tekintik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 16.§ (4) bekezdésében foglaltak 
szerint. Vállalkozó kifejezetten lemond az átruházott vagyoni jogai ellenértékéként a 3.1. 
pontban rögzített vállalkozói díj összegén felüli egyéb igényről.

7. Vegyes rendelkezések
7.1. A jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírva érvényes.
7.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó képviselője a jelen Szerződés megkötéséhez 

szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. Vállalkozó fentieken kívül kijelenti azt is, hogy 
Magyarországon bejegyzett, működő gazdasági társaság, amely nem áll sem csőd-, sem 
felszámolási, sem végelszámolási eljárás hatálya alatt.

7.3. A jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

7.4. Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, 
közös egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén fordulnak az 
általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
5 egymással egyező, eredeti példányban jóváhagyólag írták alá, amelyből 1 példány a Vállalkozót, 4 
példány az Önkormányzatot illeti.
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