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ALAPINFonuÁcrór ł xözerszenzÉsr euÁnÁsnól

Az Ajánlatkérő Józsefuárosi onkormányzat nevében ezenne| felkérem, hogy a 2013. június 27.
napján megkü|dott egységes szerkezetbe fog|a|t ajánlattételi ĺelńívás, va|amint a
dokumentációban |eirľt9k szerint tegye meg aján|atát a je|en kozbeszerzés tárgyát képező
feladatok megva |ósításá ra.

Aián|atkérőre vonatkozó információk:
Józsefuárosi onkormányzat
1082 BudapestBaross u. 63-67.
Címzett: dr. Ba||a Katalin
Tel: +36 L 4592L23
Fax: +36 1 3136696
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

Az e|iárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény né|kü|i kozbeszerzési e|járás (Kbt.
94. s Q) bekezdés c) pontj-a szerinti e|járás). A hirdetmény né|kü|i tárgya|ásos e|járáś o|yan ęy
szakaszbó| á||ó kozbeszeęési.^e|járás, ame|yben az ajánlatkérő a kizáŕőlagos jó9 ;ogośuĘářál
tárgya| a szeződés feltéte|eirő|.

Eliárás nyelve:
Jelen közbeszezési e|járás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok ajánlattevő á|tali fe|elős fordítasát is áfogadja.

Az eljárás tárgva:

,,A Budapest' VIil. kerület Auľóra u. 22.28. sám alatti épütetben míĺködő
Józsefrráro.si Egészségügyi Szolgálat épütet fe|újítása engedé|ýezési és kivite|i
teruei nek átdolgozása',

A szeződés időtartama' a te|iesítés határideie:

Egyéb rendelkezések:
Amennyiben. az eljárást megĺndító felhívás és jelen dokumentáció között e||entmondás merÜ| fo|,
úgy az e|járást megĺndíto fe|hĺlvásban közo|teket ke|| méruadónak tekinteni.

Az eljárás során fe|merúlő, az e|járást megindÍtó felhiivásban és je|en dokumentációban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a közbeszezésekrő| szóló zbrr. évi cuil. töĺvény és
végrehajtási rende|etei az irányadóak.
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AJÁN LATTÉľe lI FE l.ľt ÍvÁs

Ajánlatkéľő adatai:
Józsefuárosi Önkormányzat
1082 Budapest, Baross u.63-67.
Címzett: dr. Ba||a Kata|in
Tel: +36 14592123
Fax: +36 1 3136696
E-mail : ballakata@jozsefoaros.hu
Lebonyo|ító szeruezet:
ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83., fö|dszint
Telefon: 06-1/788-89-31
Fax: 06-L1789-69-43
E-mail : titkarsaq@eszker.eu

A közbeszerzési eljárás fajtája' a|kalmazásának indoko!ása:
Nemzeti eljárásrend, Kbt. 94.5 e) bekezdés c) pontja szerinti hĺrdetmény né|kÜ|i
tárgya|ásos eljárás. A teruezőnek szezői joga a|apján kizáró|agos joga Van a teruek
átdolgozására, tová bbteruezésre.

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak
beszezési helye és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő a dokumentációt térítesmentesen bocsatja ajánlattevő rende|kezésére a Kbt.
52. s (3) bekezdésének megfe|e|ően. Aján|atkérő a dokumentációt az aján|attételi fe|hÍvás
megktildéséve| egyidejű|eg e|ektronikus úton-is továbbítja aján|attevő részére.
A dokumentácĺó papír alapon átvehető az ÉSz-KeR Kft. |ebonyolíto szeruezet titkárságán
(1026 Budapest, Pasaréti út 83.) szemé|yesen Vagy meghata|mazott útján előre (a +36-
1/788-8931 számon) egyeztetett időpontban, munkanapokon 9.00-14.oo óráig (az
aján |attételi hatá ridő napján 9. o0- 1 o. oo őráig),

4. A kiizbeszeľzés tárgya és mennyisége:
SzoIgá|tatás

Tárgya:
,,A Budapest, VIII. kerület Auróra u. 22-28. szám a|atti épü|etben műkodő Józsefuárosi
Egészségügyi Szo|gálat épü|et felújítasa engedé|yezési és kiviteli terueinek átdo|gozása',
A teruek átdo|gozásának nettó becsült étéke: 18.110.236 Ft

Szöveges fe|adatleírás :

A Budapest, VIII. kerÜ|et Auróra u. 22-28. szám alatti hét eme|etes épÜ|etben kü|onböző
szĺnteken egészségügyi szake||átások vannat i|leWe az egészségügyi a|apellátást végző
fe|nőtt háziolvosok és gyermek-háziolvosok fo|ytatják tevékenységtiket. A tervezési fe|adat a
már kész engďélyes és kivite|i teľvek átdo|gozása az aján|atkérő á|ta| me||éke|t koncepció
tervek szerint. Aján|attevő fe|adata továbbá valamennyi szakáganként tervezői művezetés, 5
aIka|om/szakág.
CPV: 71220000-6
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71320000-7

5. A szeruődés meghatározása, ame|ynek megkötése érdekében a közbeszezési
eljárást lefo|ytatják: Teruezési szeződés

6. Aszerződés időtaftama vagy a teljesítés határideje:
A Teruező feladata a kivite|i teĺvek Megrendeĺő á|talĺ átvéte|éig és az engedé|yező hatőság
fe|é torténő benyújtásáig taľt. A befejezés határnapja 2013. október 15. napja. Az
engedélyes teruek leszá||ítasának határideje 2013. augusztus 13. napja, a kivite|i teruek
leszá||ításának határideje 2013. oKóber 15. napja. Mindkét határidő kötbéľterhes.

7. A teIjesítés helye:
Budapest, VilI. kerÜ|et, Baross u.63-67.
NUTS kod HU101

8. Az ellenszo|gá|tatás te|jesítésének feltételei vagy a vonatkoző jogszabályokra
hivatkozás:
Aján|atkérő e|ő|eget nem biztosít.
Az aján|attétel, szeződéskötés és kĺfizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő nem biztosítja a részszám|ázás |ehetőségét. Ajánlattevő a te|jesítést kovetően
egy végszám|a benyújtására jogosu|t.
A végszám|a kifizetése a Kbt. 130 5 (3) bekezdés a)-b) pontjaiva| összhangban a te|jesítést
kovetően a szám|a aján|atkérőként szeződő fél álta|i kézhezvéte|étő| számított 30 napon
belÜ| átuta|ássa|, történik.
A számlák kifizetésének fe|téte|e az Aft. 36/A. $-ban fogĺa|tak te|jesülése.. Aĺt. 36/A. s. Kbt. 130.5

9. Annak meghatározán, hogy az ajánlattevő tehet-e többváttozatú (alternatív)
ajánlatot valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizáľása:
Aján|atkérő a többvá|tozatú (a|ternatÍv) aján|attétel |ehetőségét kizárja.
Aján|atkérő a részaján|attéte| lehetőségét je|en e|járásban nem bĺztosítja.

10. Az ajánlatok értékelési szemponlia:
A Kbt. 71.5 e) bekezdés a) pontja szerint a |ega|acsonyabb osszegű e||enszo|gá|tatás
szempontja a|apján. (nettó tervezési díj)

11. A k|zárő okok és a megkČivetelt igazo|ási mód:
Az eljárásban nem lehet aján|attevő, a|vá|la|kozó, és nem vehet részt. az a|ka|masság
igazo|ásában o|yan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt. 56. s (1) bekezdés a)-k) pontjainat
továbbá a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d), va|amint í) pontjának hatá|ya a|á taĺtozik. Az
e|járásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. $ (2) bekezdésének hatá|ya a|á tartozik.
A megkovetelt iqazo|ási mód:
Aján|attevő vonatkozásában: a 3Ioĺ20I7. (XII. 23.) Korm. rende|et 12. 5-a alapján az
aján|attevőnek ajánlatában nyi|atkozatot ke|| benyújtania, hogy nem taftozik a fenti kizárő
okok hatálya a|á, va|amint a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 3t0lf0l7. (Xil.
23.) Korm. rende|et 2. s ĺ) pont ĺb) alpontja és a 4. 5 D pont fc) alpontjában fogla|tak szerint
kell igazolnia.
A|vá||a|kozó és a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezet vonatkozásában:
- Aján|attevő a Kbt. 58. s (3) bekezdésében fog|a|taknak megfelelően ajánlatában csak
nyi|atkozni köteles arró|, hogy aszenődés te|jesítéséhez nem vesz igénybea Kbt. 56.5 (1)
bekezdése szerinti kizáró okok hatá|ya a|á eső alvá||a|kozót, va|amint az általa
alka|masságának igazo|ásara igénybe vett más szeruezet nem taftozik a Kbt. 56. s (1)
bekezdése szerinti kizáró okok hatá|ya a|á.
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- Aján|attevő a 3I0|20LL. (Xil. 23.) Korm. rende|et 10. $ a|apján saját vá|asztása szerint:
a) saját nyi|atkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-

d), valamint f) pontja szerinti kizárő okok hatálya a|á eső alvá||alkozót, va|amint az
á|ta|a a|ka|masságának igazo|ására igénybe vett más szeľvezet nem taftozik a Kbt. 57.
5 (1) bekezdés a)-d), va|amint D pontja szerinti kizárő okok hatá|ya a|á, vagy

b) az e|járásban megjelö|t a|vá||a|kozó nyi|atkozatát - a meg nem je|ö|tekre az a) pont
szerinti nyi|atkozat me||ett -, va|amint az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más
szeruezet nyi|atkozatát is benyújthatja arró|, hogy a szeruezet nem taftozik a Kbt. 57. $
(1) bekezdés a)-d), va|amint í) pontja szerinti kizárő okok hatá|ya a|á.

L2. Az alkalmassági ktivetelményet az alkalmasság megíté!éséhez sziikséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

I 
pú' a|ka|masság megíté|éséhez szüksĄ;es

I 
adatok és a megkövete|t igazolási mód:

I Pl. A Kbt. 55. $ (1) bekezdésének d) pontja

| és a 310ĺ20LL. (XII.23.) Korm. rende|et
| 14.s (1) bekezdés b) pontja alapján a

I felhÍvas megküldését megelőző három |ezárt
| üz|eti évre vonatkozó, saját vagy joge|ődje

I számvite|i jogszabályok szerinti
I beszámo|óját egyszerű máso|atban (ha az
I aján|attevő lete|epedése szerinti ország joga

I e|őír1a közzététe|ét). Amennyiben az
I aján|attevő |etelepedése szerinti ország joga

I nem ír]a e|ő a beszámoló közzététe|ét, úgy

I nyilatkozat benyrijtása szükséges a
vonatkozó minimumkövete|mények
tekintetében. Amennyiben fenti beszámoló a
céginformációs szolgá|at hon|apján
megismerhető, a beszámo|ó adatait az
aján|atkérő el|enőzi, a céginformációs
szolgá|at hon|apján megta|á|ható beszámo|ó
csatolása az aján|atban nem szÜkséges.
Ha az aján|attevő az a|ka|massági
fe|téte|ben előílt ĺrattal (beszámolóval) azéft
nem rende|kezik az aján|atkérő álta| e|őírt
teljes időszakban, meft az időszak kezdete
után kezdte meg műkodését, az
a|ka|masságát a közbeszezés targyábő|
(épü|etteruezés/épület fe|újítas teruezés)
származő árbevéte|rő| szó|ó nyi|atkozatta|
jogosu|t igazolni. Az aján|atkérő koteles az
aján|attevő pénzügyi és gazdasági
a|kalmasságát megá|lapí|ani, ha
működésének ideje a|att a kozbeszeaés
targyából (épÜ|etteľvezés/épület fe|újítás
teruezés) származő - általános forga|mi adó
nélkül számított - árbevétele e|éri Vagy
meqhaladia a 10.000.000 Ft-ot. Gt0120L1'

A|ka|mat|an az aján|attevő, amennyiben,

Pl. a fe|hÍvás megküldését mege|őző három
|ezárt üz|eti évben a mérleg szerinti
eredménye egyné| többször negatív vo|t.
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(XII. 23.) Korm. rendelet 14. S (2)
bekezdés)

Ha az aján|attevő az a|ka|masságí
fe|téte|ben e|őíft iratta| (beszámo|óva|),
azért nem rende|kezit meft o|yan jogi
formában működit ame|y tekintetében a
beszámo|ó benyújtasa nem |ehetséges' az e
ponttal kapcso|atban e|őírt a|kalmassági
követelmény és igazolásĺ mod he|yett
bárme|y, az ajánĺatkérő á|tal megfele|őnek
tekintett egyéb nyi|atkozatLa| vagy
dokumentumma| ĺgazolhatja pénzügyi és
gazdasági alka|masságát. Az. érintett
aján|attevő kiegészítő tájékoztatás kérése
során köte|es a|átámasztanĺ, hogy o|yan jogi
formában műkodik, ame|y tekintetében a
beszámo|ó benyújtása nem |ehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontta| kapcso|atban
előítt a|ka|massági követe|mény és igazo|ási
mod helyett az a|ka|masság igazo|ásának
aján|atkérő álta| e|fogadott módjáró|.
(31'0ĺf07t, (XII. 23.) Korm. rende|et 14. $
(3) bekezdés)

Az ajánlattevő más szeruezet kapacitásaira
is támaszkodhat az alka|massági
feltéte|eknek való megfele|éshez a Kbt' 55.$
(6) bekezdése szerint. A kapacitásait
rende|kezésre bocsátó szeruezet az
a|ka|masságát a fent előít modokka| azonos
módon köteles igazo|ni. (Kbt. 55.s (5) bek.)

A Kbt. 55. 5 (6) c) szerinti
kezességvá||a|ásró| szó|ó dokumentumot
eredeti vagy hiteles máso|ati példányban
kérĺLik csato|ni.

^z 
a|ka|masság megítéléséhez szükséges

adatok és a megkövete|t igazo|ási mod:

Ml. Ajánlattevő csato|ja a 3Ioĺ2011. (KI.
23.) Korm. rendelet 15. 5 (3) bekezdés a)
pontja a|apján az ajánlattételi fe|hívas
megkü|désétől visszafelé számított 3 év
|egje|entősebb közbeszerzés tárgya szerinti
(épÜ|etteruezés/épü|et fe|újítas tewezés)
referenciáit a 3L0|2077. (Xil. 23.) Korm.
rende|et 16. s (5) bekezdésében
meg határozott formába n igazo|va.

A nyi|atkozatban/iqazo|ásban meq kel| adni

A|kaĺmat|an az aján|attevő, amennyiben

M1. nem rende|kezik az aján|attéte|i fe|hĺvás
meg kĺi |désének na pjátó| visszafe|é szá m ított
3 évben (36 hónap) teljesített lega|ább 1db
minimum 10 mi||ió forint éftékű
éptiletteruezés/épü|et fe|újítás teruezés
referenciáva|.
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Iega|ább:
- a szeződést kötő másik fé|

megnevezését, kapcso|attaľtójának
e|érhetőségét

- a szo|gá|tatás tárgyát,
- a te|jesítes idejét (kezdő és befejező

időpont, |ega|ább évlhónap
megjelö|ésse|) és he|yét,

- továbbá nyilatkozni ke|| arró|, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a
szeződésnek megfe|elően töftént-e.

Amennyiben egy gazdasági szerep|ő
referenciaként o|yan korábbi tevékenysĄ7et
kÍván bemutatni, ame|yben konzorcium vagy
projekttársaság tagjaként te|jesĺtett, abban
az esetben az Aján|atkérő csak azľ fogadja
e| az a|ka|masság igazo|ásaként amelyet
aján|attevő konzorciumi tagként Vagy
projekttársaság tagjaként saját maga
te|jesített, figye|emmel a Kbt. 129. g (7)
bekezdésében meghatározottakra is. (kérjÜk
emiatt a te|jesíLrés bemutatásáró| szőlő
nyi|atkozatban adják meg a saját teljesítés
mértékét százalékban vagy forĺntban).

Az aján|attevő más szervezet kapacitásaira
is támaszkodhat az a|kalmassági
fe|téte|eknek va|ó megfele|éshez a Kbt. 55.$
(6) bekezdése szerint. A kapacitásait
rende|kezésre bocsátó szeruezet az
a|ka|masságát a fent e|őírt modokka| azonos
módon kote|es igazo|ni. (Kbt. 55.s (5) bek.)

13. Aján|attételi határidő:
2013. jú|ius 04. 10.30 óra.

Az aján|atnak ezen határidőig az a|ábbi címen rende|kezésre ke|| á|lnia, a kézbesítésből
szár maző bá rm i nem ű késedelem az ajá n |attevő fe|e|őssege.

14. +- ajánlat benyújtásának címe:
ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. fszt. titkárság (BBT irodaház)

L5, 
^z 

ajánlattétel nyelve:
Magyar.

16. Az ajánlat(ok) felbontásának he|ye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelentétľe
j.ogosultak:
ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. fszt. tárgya|ó (BBT ĺrodaház)
időpontja: 2013. július 04. 10.30 óra
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Kbt. 62. $ (2) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak je|en |enni.

Ĺ7 . Az ajá n|ati ktitöttség mi ni mális időtaftama :

30 nap, a tárgya|ások befejezésétő| számíva.

18. Az ajánlati biztosíték e|őírásaľa, va|amint a szerződésben megkövete|t
biztosítékokra vonatkozó információ:

Aján|atkérő je|en közbeszezési e|járásban nem írja e|ő aján|ati biztosíték nyújtását, a
nyeftes aján|attevőve| kötendő szeződésben a kovetkezőbiztosítékot köti ki:

Késede|mi és meghiúsu|ási kötbér, a dokumentációban fogla|tak szerint:
- Nyeftes aján|attevőt késede|mes teljesĺtés esetén késedelmi kotbér-fizetési köte|ezettség
terheli. A kötbér a|apja a teruezési díj nettó összege. A kotbér méftéke a késedelem minden

naptári napja után napi 0,5 o/o a kötbéra|apra vetítetten, de összesen |egfeljebb a nettó
teruezési díj 15 o/o-a. Mindkét te|jesítési határidő kötbéfterhes.

- Meghirisu|ási kötbér méftéke a nettó teĺvezési díj L5 o/o-ának megfe|e|ő méftékű.

- A jótá||ás időtartama 18 hónap

- A szerződés a|áír.ásáva| egy időben a Teruezőnek igazo|nia ke|| a Megrendelő fe|é a
szerződés szerintĺ tevékenységi körre kiterjedő évi min. 5 mFVkáresemény kártérítési
határösszegíÍ fele|ősségbiztosíEásának érvényessegét. Teľvezőnek je|en pont szerinti
fele|ősségbiztosítással a szerződés jótá||ássa| biztosÍtott egész időtaftama a|att rendelkeznie
kell.

19. A közbeszezés Európai Unióból származő forrásbóltámogatott (igen/nem):
Nem

20. A tárgyalás |efotytatásának menete és az ajánlatkéń által előíÉ alapvető
szabályai:

Ajánlatkérő rĘzíti, hogy a szeződéses fe|téte|ekrő|, valamint műszaki kérdésekrő|, va|amint a
pénzügyi és egyéb fe|téte|ekrő|, i||etve a bĺrá|ati szempontra tett megajánĺásokró| egyszerre
kiivan tárgyalni az ajánlattevőve| egy osszevont tárgya|ásĺ kör keretében.

Több targya|ási kör esetén, az uto|só tárgya|ás vegén ajánlati kötottség jön |étre.

A tárgyaláson aján|attevőt a nevében nyilatkozattéte|re és köte|ezettségvá||a|ásra jogosult
szemé|ynek kell képvise|nie. A képvise|eti jogosu|tságot aján|attevőnek a tárgyalás
megkezdésekor igazo|nia ke||.

Aján|atkérő egy a|ka|omma| kíván tárgyalni az ajánlattevőve|, azonban fenntaftja magának a
jogot arra vonatkozó|ag, hogy amennyiben szükégesnek íteli további tárgya|ásokat taftson.

Amennyiben az Aján|atkérő úgy íté|i meg, hogy további tárgya|ási fordu|ók megtaftása
szÜkséges, ú9y ennek tényérő| az aján|attevőt az e|ső tárgya|ási fordulón fogja éftesÍEenĺ a

kovetkező tárgya|ási fordu|ó időpontjának a megje|oléséve|. Az aján|ati kötöttség időtartama
ez esetben a vég|eges aján|at megtételétő| (a tárgya|ások befejezésétő|) számított 30 nap.

Ajá n |attevő távo| maradása esetén :
- amennyiben a tárgya|ások során Aján|atkérő az aján|attéte|i fe|hívastó| és/vagy
dokumentációtó| el nem térő fe|tételekkel kiiván szeződést kötni és - amennyiben Aján|atkérő
a vég|eges aján|attételt a tárgya|ások során lehetővé tette - Ajánlattevő nem nyújt be
vég|eges ajánlatot, úgy Aján|attevő eredeti|eg benyújtott aján|atát tekinti éruényesnek.
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- amennyiben a tárgyalások során Aján|atkérő az aján|attéte|i fe|hívastó| éslvagy
dokumentációtó| e| nem térő fe|téte|ekke| kÍván szeződést kötni és Aján|atkérő a vég|eges
ajánlattéte|t a tárgyalások során nem tette |ehetővé, úgy Aján|attevő eredeti|eg benyújtott
aján|atat tekinti éruényesnek.
- amennyiben a tárgyaĺások során Aján|atkérő az aján|attéte|i fe|hilvastó| és|vagy
dokumentációtó| e|térő fe|téte|ekkel kÍvan szerződést kötni és - amennyiben Aján|atkérő a
vég|eges aján|attéte|t a tárgya|ások során |ehetővé tette (Aján|atkérő a tárgya|ás(ok)
eredményeképpen kialaku|t vég|eges miÍszaki tafta|mat és szeződéses fe|téte|eket megkü|di a
tárgya|áson részt nem vett aján|attevő számára, aki vég|eges aján|atot nyújthat be a
tárgyalási jegyzőkönyvben megje|ö|t határidőig, a módosu|t szeződéses fe|téte|ek
e|fogadására vonatkozó nyi|atkozatta| egytitt) - Aján|attevő nem nyújt be veg|eges aján|atot
úgy Ąán|atkérő távo|maradó Aján|attevő aján|atát éruényte|ennek tekinti.
- amennyiben a tárgya|ások során Aján|atkérő az aján|attéte|i felhÍvastóĺ és/vagy
dokumentációtó| e|térő fe|téte|ekke| kíván szeződést kötni és Aján|atkérő a v{J|eges
aján|attéte|t a tárgya|ások során nem tette |ehetővé, ú9y Ajánlatkérő távo|maradó Aján|attevő
aján|atát éĺvénytelennek tekinti.

A végĺeges aján|atok megtételét Aján|atkérő vagy:

- a |efo|ytatott tárgya|ás keretében teszi köte|ezővé o|y módon, hogy a vég|eges ajánlatot
tafta|mazó fe|o|vasólapot i||. árazott kö|tségvetést |ezárt borítékban ke|| aján|atkérő
képvise|őjének átadni a tárgya|ás |ezárásaként, ĹtgY, hogy annak taĺta|ma a borítékok
fe l bo ntá sá i g Aj á n I atké rő számár a ne vá |jo n hozzáf érhetőv é,
- lefo|ytatott tárgya|ás befejezését - aján|attéte|i határidő tűzésével - követő néhány (a
tárgya|áson pontosan és egyéte|műen meghatározandó) munkanapon be|Ü| teszi köte|ezővé,
úgy, hogy azok tartalma a végső aján|atot tafta|mazó boríĽékok fe|bontásáig Aján|atkérő
számára ne vá|jon hozzáférhetővé.

A Kbt. 97. 5 ę) bekezdése a|apján, az Aján|atkérő fe|hívja a figye|met arra, hogy a tárgyalás
során a közbeszerzés tárgya és fe|téte|ei nem vá|tozhatnak o|yan módon, hogy:
a) az eljárás a|apján megkotött szerződés tárgya vagy fe|téte|ei olyan je||emzőjében, i||etve
körülményében tér e| az aján|attéte|i fe|hÍvás megküĺdésekor beszerezni kÍvánt beszezési
tárgytó| Vagy megadott szeződéses feltéte|eKő|, ame|y nem tette vo|na lehetővé tárgya|ásos
e|járás aIka|mazását,
b) az aján|attéte|i fe|hívásban és a mellék|eteiben közo|t feltételek o|yan mértékben
módosu|nak vagy egészü|nek ki, hogy annak következtében valame|yik aján|attevő nem képes
a tárgya|ások befejezésével veg|eges aján|atot tennĺ, vagy
c) a bírá|at szempontjai vagy módszere változna.

Az e|ső tárgya|ás időpontja, valamint a tárgya|ás he|yszíne:
Az e|ső tárgya|ás időpontja az aján|atnak a Kbt. 98. s (2) bekezdésében fog|a|t, az Aján|attevő
a|kalmasságának vagy a|ka|mat|anságának és az eset|eges kĺzáró okoknak a vizsgálatát követő
éftesítés megkÜ|désétő| számított két munkanapon be|ti|, ame|yrő| Ajánlattevőt megfe|elő
hatá ridőben étesíti Ajá n |atkérő va gy |ebonyo| íto.
Helvszín: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

2L. É1yéb információk:
1. A hirdetmény né|kü|ĺ tárgya|ásos e|járásban kizárő|ag az aján|attéte|re fe|hÍvott gazdasági
szerep|ő tehet aján |atot.
2. pE' aján|atnak tafta|maznĺa ke|| az aján|attevő nyilatkozatát a Kbt. 60. s (3) és (5)
bekezdésre, a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nem|eges taŕa|omma| is
csato|a ndóak a nyi |atkozatok.
3. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tajékozodjon a munkavál|a|ók véde|mére és a
munkafe|téte|ekre vonatkozó o|yan kötelezettségekrő|, ame|yeknek a te|jesítés he|yén és a
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szerzffiés te|jesí|ése során meg ke|| fe|e|ni (Kbt. 54. $). Ezen tájékozódási köte|ezettség
teljesítéséről ajá n lattevőnek nyi |atkozatot ke| | becsato| n ia.
4. A nyeĺtes által |étrehozandő gazdasági társaság, i||etve jogi személy (adott esetben):
Közos gazdasági társaság nem hozható |étre'
5. Formai e|őĺrások: az aján|atot aján|attevőnek nem eleKronikus úton kell a je|en
fe|hívásban és a dokumentációban męhatározott tafta|mi, és a formai követe|ményeknek
megfe|elően e|készítenie és benyújtania:
. az aján|at eredeti példányát zsinórra|, lapozhatóan össze kel| fíizni, a csomót matricáva|

az ajánlat e|ső vagy hátsó lapjához rĘzíteni, a matricat le ke|| bélyegezni, vagy az
aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak alá kel| írnĺ, úgy hogy a bé|yąző, ĺ||ető|eg az aláírás
|ega|ább egy része a matricán legyen;

. az aján|at olda|számozása eggye| kezdődjön és oĺda|anként novekedjen. E|egendő a
szoveget vagy számokat vagy képet tafta|mazó o|da|akat számozni, az üres o|da|akat nem
ke|l, de |ehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem kel|, de lehet számozni. Az
aján|atkérő az ettől kismértékben e|térő számozást (p|. egyes o|dalakná| a ĺA, lB
o|da|szám) is elfogad, ha a taĺta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéĺte|műen
azonosítható és az iratok he|yére egyéľte|műen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kisméľtékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban való
tájékozódása, i||etve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében szükséges;

. az ajánlatnak az e|ején tafta|omjegyzéket ke|l taftalmaznia, me|y a|apján az aján|atban
szereplő doku mentu mok o|da |szá m a ĺapjá n megta lá | hatóak;

. az aján|atot záft csomagolásban, egy eredeti és kettő másolati pé|dányban ke|l beadni, az
eredeti aján|aton meg kelĺjelo|ni, hogy az az erďeti;

. az aján|atban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén a|á ke|| írnia az adott
gazdá|kodó szeĺvezetnél erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynek, vagY szemé|yeknek
aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| ír.ásos fe|hata|mazást kaptak;

. az aján|at minden o|yan oldalát, ame|yen - az ajánlat beadása e|őtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró szemé|ynek vagy szemé|yeknek a módosíĽásná| ĺs
kézjeggyel ke|| e||átni;

. a zárt csomagon Ájánĺat _ Józsefuáros, Auróra u. 22-28. épti|et terueinek átdolgozásd,,
va|amint'' ,,Csak kcjzbeszelzési eljárás során, az ajánĺattételĺ haůĺíridő lejáftakor bontható
fel |, mqje|ö|ést ke|| fe|tüntetni.

6. Az aján|atot ír.ásban és zártan, a fe|hÍvás á|ta| megje|o|t kapcsolattaftási pontban
megadott címre (lásd 14. pont) közvet|enü| vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi
határidő |ejáftaig. A postán fe|adott aján|atot az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn
belü| benyújtottnat ha annak kézhezvételére az ajánlattéte|i határidő |ejáftat mege|őzően
sor kerü|. Az aján|at, il|etve az azza| kapcso|atos postai küldemények elvesztéséből erďő
kockázat az aján|attevőt terhe|i.
7. Fuaján|athoz csato|ni ke|| az aján|attevő, az a|ka|masság igazo|ásába bevont (kapacitást
nyújtó) gazdasági szerep|ő cégjegyzésre jogosult, nyi|atkozatot dokumentumot a|áíró
képvise|ő a|áír.ási címpé|dányát vagy a|áírás mĺntáját. Amennyiben az aján|at cégjegyzésre
jogosu|tak á|tal meghata|mazott(ak) a|áír.ásava| kerÜ| benyújtásra, a te|jes bizonyíĽo eĘű
magánokiratba foglalt meghata|mazásnak taŕa|maznia ke|| a meghatalmazott a|áírás
mintáját is.
8. Ajánlatkérő a Kbt. Ĺ22. 5 (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő lejáńat mąe|őző munkanapot
(tájékoztatás megktildésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az aján|attéte|i határidő
lejá ľtat mege|őző má sod i k m u n ka na pig megérkeznek ajá n latkérőhöz.
9. Fordí|ás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nye|ven ke||

benyújtani. Az aján|atkérő a nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő
á|ta|i fele|ős fordítÉsát is köte|es e|fogadni.
10. Az e|járás nyeftese: az e|járás nyeftese az az aján|attevő, aki az aján|atkérő á|tal az
eljárást megindító fe|hiivásban és a dokumentációban meghatározott feltéte|ek alapján,
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va|amint a meghatározott értéke|ési szempont szerint a |egkedvezőbb érvénves aján|atot
tette. Az ajánlatkérő csak az e|járás nyeĺtesével kötheti meg a szeződést.
11. Irányadó Jog: A je|en aján|attéte|i fe|hívásban nem szabá|yozott kérdések
vonatkozásában a közbeszezésekrő| sző|ő fol7. évi cVľI. töruény és végrehajtási
rendeleteinek e|őír.ásai szerint ke|| e|járni.
12. A Kbt. 36. $ (3) bekezdése a|apján a je|en felhívásban, i|ĺetve a dokumentációban előírt
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a felhÍvás ettő| eltérően
rendelkezik.
ĺ3. Áŕo|yamok: Az ajánlattétel során a nem forintban rende|kezésre á||ó adatok esetében a
ktj|önboző devizák forintra töfténő átszámítÉsánát az aján|attevőnek a mérlegadatokná| a
mér|eg fordu|ónapján éľvényes, a referenciákná| a teljesítés napján éruéňyes Magyar
Nemzeti Bank álta| meghatározott devizaáŕo|yamokat ke|| a|ka|maznia. Amennyĺben
va|amely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jqyez, az adott devizára az ajánlattevő saját
központi bankja álta| az eljárást megindíl-ló fe|hívás feladásának napján éľvényes áŕolyam-on
számított euró el|enérték kerü| átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az
Aján|attevőnek közö|nie ke|| az a|ka|mazott áŕo|yamot
14. Aján|atkérő a hiánypot|ás |ehetőségét a Kbt. 67. $-ában foglaltak alapján biztosítja.

22. Az egységes szerkezetben foglalt ajánlattéte|i felhívás és dokumentáció
megküldésének napja:

2013. június 27.
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1. A DOKUMENTACIO TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekbő| á||:
1. xoľľr: euÁnÁsr MEGINDÍTó FELHÍvÁs
2. xötrr: Úrmuľłĺo łz ÉnorxEtT GAzDAsÁcr szEREPLőx nÉszÉne
3. xöľeľ: szERzőDÉsTERvEzET
4. xöĺEľ: ruÁľloľĺ lcAzol.ns. És ľYrurxozłrurľľÁr
5. xöľrľ: ľtÚsznxr rcÍnÁs, önálló me!!ékletben koncepcióteru

L.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az e|járást megindíto fe|hívásban
fog|a|takat a dokumentáció az e|jáÉst megindí|ó feĺhÍvással együtt kezetendő. Ac
aján|attevők kizáró|agos kockázata, hogy gondosan megvizsgá|jár á oorumentációt és
annak minden kiegészítését amely eset|eg az ajánlati időszak a|att kerÜ| kibocsátásra,
va|amint hogy megbízhatő információkat szerezzenek be minden o|yan körĹilmény és
köte|ezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befolyáso|hatja az aján|at
természetét vagy je| |emzőit.

1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közö|t információkat bĺza|mas anyagként ke||
keze|niÜt ame|yről harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem szolgá|tathatnak, hacsak e
harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá||a|koző), vagy az a|ka|masság igazolásában részt vesz a gazdasági
szerep|ő. Sem a dokumentácĺót, sem annak részeit vagy máso|atait nem enét másra
fe|haszná|ni, mint aján|attéte|re, és az abban |eíft szo|gá|tatások cé|jára.

2. KIEGÉsZÍTőrn'lÉxozľnľÁs

2.1. Bárme|y gazdasági szereplő, aki je|en közbeszerzési e|járásban aján|attevő |ehet - a
megfe|e|ő ajánlattéte| érdekében - az e|járást megindíto fe|hívásban, va|amint a
dokumentációban fog|altakkal kapcso|atban ír.ásban kiegészítő (érte|mező) tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtő| vagy az á|tala meghatározott szeruezettő|.

2.2. Aján|atkérő a Kbt. t22. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő |ejáftat mqelőző múnkanapot
(tájékoztatás megkü|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az ajánhttételi határidő
|ejá ftat megelőző másod ik m u n ka na pig megérkeznek ajá n latkérőhöz.

2.3. Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattaftasi pontokon
szerezhet:

Ész.xen xn'
1026 Budapest Pasaréti út 83. Titkárság

E-ma il : takacs@eszker.eu
Fax: O6-U789-69-43

2.4. Ajánlatkérő nem vál|a| fe|e|ősséget azért, ha egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt nem
váltotta ki (nem kéfte annak megkÜ|dését) és kiegészítő tájékozüatás kérés keretében nem
adja meg azon. e-|érhetőségeĺt, me|yekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és
ezálta| Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez torténő meg|dloésére (vagy
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2.5.

téves, i||etve az aján|attéte|i fe|hívás megkÜ|désekor rende|kezésére álló címre kü|di meg a
tajékoztatást).

A kiegészítő tájékoztatás te|jes tafta|mát hozzátérhetővé ke|| tenni, illetve meg ke|| kü|deni
va|amennyi gazdasági szerep|ő részére. A kiegészĺtő tajékoztatást a gazdasági szerep|ők
azonos feltételek me|lett kapják meg írásban, telefax útján és e-mai|ben a dokumentáció
átvéte|e Vagy a kérdésfeltevés során fe|tüntetett te|efaxszámra és e-mai| címre. A
kiegészíttő tájékoztatás akkor minősül kézbesĺtettnet ha a gazdaságĺ szerep|ő a kiegészítő
tajékoztatást akár te|efax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy
szabá|yszerű éĺtesítés me||ett nem vette át.

A kiegészítő tájékoztatasok kézhezvéte|ét az ajánlattevőknek ha|adé1Ga|anu| vissza ke||

igazo|niuk. KérjĹik a Tisztelt Aján|attevőket, hogy a vá|aszok megérkezéséről a 06-Ll789-
69-43-as faxszámra Vagy a titkarsaq@eszker.eu e-mail címre kü|djenek visszaje|zést!

A gazdasági szerep|őkizáró|agos fe|e|őssége, hogy o|yan te|efax-elérhetőseget vagy e-maiI
címet adjon meg, ame|y a megküldendő dokumentumok fogadására 24 őrában alka|mas.
Ugyancsak a gazdasági szerep|őfele|őssége, hogy a szeruezeti egységén be|ü| a kiegészítő
tajékoztatás időben az arra jogosu|thoz kerri|jon.

HELYsZÍNI BEJÁRÁS És roľzulrÁcró

Aján|atkérő he|yszíni bejárást és konzu|tációt je|en e|járás során nem taft.

Az A'ÁNIAToK BENYÚJTÁSA

Az aján|attevőnek a Kbt-ben, az e|járást megindí|o fe|hívásban, illetve jelen
dokumentációban meghatározott tafta|mĺ és formai követe|mények maradélGa|an
figyelembevéte|ével és az e|őírt köte|ező okiratot dokumentumok, nyĺlatkozatok (a
továbbiakban együttesen : me||ékletek) becsato|ásáva| kell ajánlatát benyújtania.

Aján|atkérő az ajánlattétel megkonnyíEése érdekében az iratmintákat és a
szeződésteruezet (vagy szeződéses fe|téte|ek) szövegét e-mail-en is megkü|di a
dokumentációt átvevő gazdasági szereplők részére, azza|, hogy e|sőd|egesen a nyomtatott
formában átadott dokumentáció taŕnlma tekintendő irányadónat és aján|atkérő semmifé|e
fe|elősséget nem vá||al az e|eKronikus iratok sérĹilésébő|' megrongálódásábó| fakadó
károkéft. Ajánlattevő külön kérésére (p|. e-mail cím hiányában) az e|eKronikus
dokumentumokat CD |emezen is rende|kezésre bocsátja aján|atkérő. Je|en dokumentáció
nem mindenben ismét|i meg az e|járást megindító felhívásban fogla|takat, ezért
hangsú|yozzut hogy az aján|attéte|i dokumentáció az e|járást megindító felhÍvássa| egyÜtt
keze|endő. Az eljárást megindíto fe|hÍvás és a dokumentáció rendelkezéseĺnek esetleges
el|entmondása esetén a felhÍvásban szereplők az irányadóak. A dokumentáció papíralapú és
e|ektronikus vá|tozata közü| a papíra|apú az irányadő. Aján|attevő köte|ezettségét képezi -
az e|járást megindító fe|hiivás és je|en dokumentácĺó gondos áttanu|mányozását követően -
az ezekben fog|a|t va|amennyi e|őírás, formai kovete|mény, kikötés, a beszezés tárgyára
vonatkozó specifikáció betaftása, va|amint a kięészítő (érte|mező) tájékoztatás-kérésre
adott ajánlatkérői válaszok figye|embevéte|e. Ajánlattevő kote|es az e|járást megindító
fe|hÍvásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által - a teljesítésse| kapcso|atban -
szo| gá |tatott m i nden i nformáció pontossá gá ról meggyő ződni.

Formai e|őírások:
. az aján|at eredeti pé|dányát zsinórral, lapozhatóan össze ke|| fíizni, a csomót

matricáva| az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rĘzíteni, a matricát |e ke|l bé|yegezni,

2.6.

f.7.

4.

4.1.

4.2.

4.3.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

vagY az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak a|á ke|| írni, ú9y hogy a bé|yegzi5,
il|etőleg az a|áírás legalább egy része a matricán legyen;. az aján|at o|dalszámozása eggye| kezdődjön és o|da|anként növekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó o|da|akat számozni, az üres o|da|akat
nem ke||, de |ehet. A cím|apot és hátlapot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettő| kisméftékben e|térő számozást (p|. egyes olda|akná| a lA, lB
o|da|szám) ĺs e|fogad, ha a tafta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéfte|műen
azonosítható és az iratok he|yére egyéte|műen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kisméftékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban va|ó
tajékozódása, il|etve az aján|atra való hivatkozása érdekében szükéges;. az ajánlatnak az e|ején (fedő|apot vagy fe|olvasólapot követően) tarta|omjegyzéket ke||
tafta|maznia, me|y a|apján az aján|atban szerep|ő dokumentumok o|da|szám alapján
megta|á|hatóak;

. az ajánlatot záĺt csomago|ásban, egy eredeti és kettő máso|ati pé|dányban ke|| beadni,
az eredeti aján|aton meg kel|je|ö|ni, hogy az az eredeti;. az aján|atban lévĘ minden dokumentumot (nyilatkozatot) a vegén a|á ke|l írnia az
adott gazdálkodó szeľvezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynek, vagy
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosult szemé|y(ek)tő| írásos fe|hata|mazást kaptak;. az aján|at minden o|yan olda|áą ame|yen - az ajánlat beadása e|őtt - módosí|ást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíro szemé|ynek Vagy személyeknek a
módosításná| is kézjęgyel kell e||átni;. az aján|atokat zárt, sérülésmentes csomago|ásba helyeałe ke|| benyújtani. A
csomagolásnak biztosítani ke||, hogy az aján|at egyes példányai együtt maradjanat
egyérte|míÍen látható |egyen, hogy a csomag |ezárását kovetően abbó| semmĺt ki nem
vettet éslvagy abba semmit be nem tettet és a csomago|ás kÜ|ső fe|ületén
megje|ö|hetőek |egyenek a következő pontban fe|soro|t adatok;. a zárt csomagon ,,Ajánĺat _ Józsefuáros, Auróra u. 22-28, éptitet terueĺnek
átdolgozása,i., va|amint| ,,Gak kcjzbeszelzésĺ et1árás során, az ajántattéteti hatiíridő
lejá rta ko r bon th a tó fel !, megjelö|ést ke| | feltÜ ntetn i.

Az aján|at nem tafta|mazhat beto|dásokat, tör|éseket és átír.ásokat, az aján|attevő á|ta|
e|követett hibák szükséges korrekcióinak kivéte|éVe|, ame|y esetben ezen korrekciókat az
aján|atot aláírő szemé|ynet vagy szemé|yeknek kézjegyükkel ke|l elĺátni.

Az ajánlatokat ír.ásban és záftan, a fe|hÍvás á|tal megje|ölt kapcsolattaftási pontban
megadott címre közvet|enü| vagy postai úton kell benyújtani az aján|attételi határidő
|ejártaig. A postán, futárra| fe|adott, Vagy személyesen kézbesített aján|atokat az
aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ü| benyújtottnat ha annak kézńezvéte|ére az
ajánlattételi határidő lejártaĺg sor kerÜ|. Az ajánlat illetve az azza| kapcso|atos postai
kÜ|demények e|vesztésébő| eredő kockázat az aján|attevőt terhe|ĺ.

Az aján|atok benyújtásának helye és határideje:

Ész.rrn xn.
1026 Budapest' Pasaréti út 83. Titkárság

határideje: 2o13. július 04. 1o.30 óra

Szemé|yes leadás esetén kérj|.it hogy aján|ataikat munkanapokon 09-14 óra között adják
|e, az aján|attételi határidő |ejáftanak napján 9-10:30 órálgl.

Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az aján|atok tafta|ma a fe|bontás
időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.
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4.9. Ha je|en dokumentáció aján|ott ĺgazo|ás- és nyilatkozatmĺnta a|ka|mazását íąa e|ő, ez
esetben a 4. kötetben ta|á|ható vonatkozó iratmintát kérjtik |ehetőség szerint fe|haszná|ni
és megfe|elően kitö|tve az aján|athoz mel|éke|ni.
Az aján|ott igazolás- és nyi|atkozatminta he|yett annak tarta|mi|ag mindenben megfe|e|ő
más okirat is me||éke|hető (pl' referencia nyi|atkozat esetén). Az ajánlattevő fe|e|ősséggel
taftozik az ajánlatban közö|t adatok és nyi|atkozatot va|amint a becsatolt igazo|ásot
okiratok tartalmának va|odiságáért.

4.10. p,z, ajánlat e|őkészíteséve|, osszeállításáva| és benyújtásáva|, vagY az aján|athoz szükéges
információk megszezéséve| kapcso|atos mu|asztás kovetkezményei aján|attevőt terhe|ik.
Az aján|at elkésziltéséve|, benyújtásáva| és egyébként a közbeszerzési e|járásban való
részvétel|e| kapcsolatban fe|mertilő kö|tsęeket az aján|attevők maguk viselik és ezek
részben vagy egészben töfténő megtérítésére az aján|atkérő nem köte|ezhető. Minden
o|yan adat, információ beszeaése, - ame|y aján|atuk e|készíteséhez és a szeaődéses
kote|ezettségek e|válla|ásához szükségesek - saját koltsegükre és saját fe|e|ősségükre az
Ajá n |attevők feladata.

4.11. Aján|atkérő az aján|at benyújtását követően nem veszi figyelembe aján|attevőnek - a
pontos információk hiányára hivatkozó - ajánlat modosítására vonatkozó kére|mét. Az
aján|athoz szükséges pontos és egyéftelmű információk beszezését szo|gá|ja a je|en
dokumentációbanrészletezetttájékozbatás-kérés|ehetősége.Aján|attevőnek
jogszabá|yi rende|kezések betaľtása me||ett az aján|attéte|i felhÍvásban, a
dokumentációban és az aján|attevők kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak
megfelelően ke|| az aján|atot e|készíbnie.

4.|2. pE. ajánlatban közö|t információk klzárő|ag ezen közbeszezési eljárás eredményének
megá | |apítása keretében kerü lnek fel haszná|ásra.

5. nÉszn:ÁľLATTÉTEt, ILtEwE ľögsvÁLroz^TÚn,rÁľI.łrrÉĺel rcľerősÉcr

Ajá n |atkérő a részajá n |attéte| lehetőségét nem biztosĺEja.
Az. ajánlattevő ;e|en e|járásban többvá|tozatú (a|ternatÍv) aján|atot nem tehet, az i|yen
ajá n |atot ajá n latkérő éruényte|en nek nyi |vá n ítja.

6. Üzmrr TIToK vÉorwe

6.1. Az aján|attevő az ajánlatában, va|amint a 69-70. $ szerinti indoko|ásban e|kü|önített modon
elhe|vezett, üz|eti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] taŕa|mazó iratok nyilvánosságra
hozata|át megti|thatja. Az üz|eti titkot taftalmazó iratokat ú9y kell elkészíteni, hogy azok ne
tarta|mazzák az a |ábbia kat:. az ajánlattevő nem ti|thatja meg nevénet címének (székhe|yénet |akóhe|yének),

va|amint o|yan ténynet információnak, mego|dásnak vagy adatnak (a továbbiakban
együtt: adat) a nyi|vánosságra hozatalát, ame|y értékelési szempont a|apján éftékelésre
kerü|, de azezeka|apjáu| szo|gá|ő - a Kbt. 80. 5 (3) bekezdés hatá|ya a|á nem taftozó -
részinformációt a|apadatok (így kü|önösen az árazott ko|tségvetés) nyi|vánosságra
hozata |át megti |thatja;. nem kor|átozható Vagy nem ti|tható meg üzleti titokra hivatkozássa| o|yan adat
nyilvánosságra hozata|a, ame|y a közérdekíĺ adatok nyi|vánosságára és a közérdekbő|
nyi|vános adatra vonatkozó, kÜlön toruényben meghatározott adatszo|gáltatási és
tájékoztatási kote|ezettsé1 alá esik. A kozbeszerzési e|járás a|apján megkötött szerződés
en ged ménye zést kizárő rende| kezése nem m i nősÜ | rizleti titokna k.

5.1.
5.2.
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7.

6.2.

8.

8.1.

8.2.

Aján|atkérő nem vá|la| fe|e|ősséget az Üzleti titoknak taftott információt iratok harmadik
szemé|yek (kü|onösen más aján|attevőt gazdasági szerep|ők) álta|i megismerésééľt,
amennyiben aján|attevő az üz|eti titkot [Ptk. 81. 5 (2) bekezdése] tafta|mazó iratokat
aján|atában nem e|kÜ|onĺiett módon' Vagy úgy helyezi el, hogy azok taĺta|maznak a
fentiekben megje|ö|t információkat is.

nrÁrĺuľr xöröĺrsÉc

Az aján|ati kotöttség időtaftama: 30 nap (a tárgya|ások befejezésétő| számítva).

Az AJÁNuToK FELBoNTÁSA

Az aján|atokat tafta|mazó iratok fe|bontásának he|ye és ideje:

Ész.ĺen xn.
1026 Budapest Pasaréti út 83. táľgyaló

határideje: 2o13. jrilius o4. 10.30 óľa

Az aján|atok felbontásáná| csak az aján|atkérő, az aján|attevő, va|amint az á|ta|uk
meghÍvott szemé|yet továbbá - a kozbeszerzéshez támogatásbań részesÜ|ő aján|atkérő
esetében - a kÜ|on jogszabá|yban meghatározott szeruek képviselői, va|amint személyek
lehetnek jelen.

p,z aján|atok fe|bontásakor ismeľtetni ke|| az ajánlattevő nevét címét (székhe|yét,
|akóhelyét), va|amint azokat a főbb, számszeríísíthető adatokat ame|yek az éľtéke|ési
szempont (részszempontok) a|apján éftékelésre kerü|nek.

Ha az aján|atok bontásán egy - ott je|en lévő . szemé|y kéri, az aján|at ismeftetését
követően azonna| |ehetővé ke|| tenni, hogy betekinthessen a fe|o|vasó|apba.

A határidő után beérkezett aján|at csomago|ása az aján|attevő szemé|yének megá|lapítása
cé|jábó| bontható fe|, amelyrő| ktllön jegyzőkönyĺet ke|| felvenni.

Az A'ÁNLAT rlgÍRÁúsł

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlat bír.á|atát az aján|atkérő két
szakaszban végzi:

- Az. aján|attéte|i felhÍvásban męhatározott ajánlattéte|i határidőre benyújtott,
aján|ati kötottséggel nem terhe|t (első) aján|at vonatkozásában az ajánlatkérő
megvizsgálja, hogy az megfe|elnek-e az aján|attéte|i felhívásban, valamint a
dokumentációban meghatározott fe|téte|eknek. Már a tárgya|ás(ok)
megkezdését mege|őzően köte|es az aján|atkérő megá||apítani az aján|attevő
szerz&és teljesítésére való alkalmasságát vagy alka|mat|ansagát va|amint ha az
aján|at kizáró ok fenná||ása miatt éruényte|en.

- p\z ajánlatot akkor is a tárgya|ások megkezdését mege|őzően érvényte|enné ke||
nyi|vánítani, ha az ajánlattevő nem fe|e| meg - Vagy nem á||apítható meg, hogy
megfele|-e - a szeĺz&és te|jesítéséhez szükséges a|ka|massági
kovete|ményeknek vagY az aján|at kizárő ok fennál|ása miatt éruénytelen, Vagy
ha az aján|at olyan okbo| éľvénytelen, amellye| kapcso|atban a tárgya|ások során
vagy hiánypót|ás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfe|e|ővé tételére. Az
aján|atban fogla|t egyéb nyi|atkozatokkal, dokumentumokkaI kapcsolatos
hiányokat a tárgya|ások befejezéséig ke|| potolni.

8.4.

9.

9.1.
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- A tárgya|ások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgá|ja, hogy a
végleges aján|at megfe|e|-e a felhÍvás és a dokuňentació 

. 
urgńÉs

befejezésekori tańa|mánat va|amint a jogszabá|yokban meghaÉ?ozott
fe|tételeknek. Azon nyi|atkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányot
amelyeket az első aján|atta| kapcso|atban a tárgya|ások befejezéséig te|lett
vo|na pótolni, ezt követően már nem poto|hatóak' Az éruényes úąleges
ajánlatot az ajánlatkérő az e|járást megindító fe|hĺvásban meghatárożott
éftéke|és| szempont alapján éľtéke|i.

9.2. Az aján|at elbír.á|ása során az aján|atkérőnek meg kel| vizsgálnĺa, hogy az ajánlat megfe|e|.e
az e|járást męindíto felhí'vásban, a dokumentációban, va|amint a logszabáýokban
meghatá rozott fe|tételeknek.

9.3. Az éryényes aján|atot az e|járást megindíto fe|hÍvásban meghatározott éńéke|ési szempont
a|apján, valamint a Kbt. 71-73. $-okban, az e|járást megindító fe|hĺvásban, továbbá a j.elen
dokumentációban foglaltakra tekintettel ke|| éftéke|ni.

9.4. Az aján|atkérő az aján|atot a |ehető |egrövidebb időn be|ü| köte|es e|bír.á|ni, az e|bírá|ást
o|yan időtaftam a|att ke|| e|végeznie, hogy az aján|attevőnek az e|járást |ezárő döntésrő|
va|ó éftesítésére az aján|ati kötöttség fenná||ása a|att sor kerti|jön'

9.5. Az aján|atkérő lndoko|t esetben az ajánlati kotöttség |ejárüanak időpontiát mege|őzően
fe|kérheti az aján|attevőt aján|ata meghatározott időpontig töfténő továńb.| fenntaltásárą
az aján|ati kötöttség kiterjesztése azonban nem ha|adháUa meg az aján|ati kötöftséó
|ejáńanak eredeti időpontjátó| számÍtott 60 napot. Amennyiben az á5ánlattevő ai
ajánlatkéľő által megadott határidőben nem nyilatkozit úgy ket| tékinten!, hogy
ajánlatát az ajánlatkéľő áltat megjelölt időpontig fenntaÉja. Amennyibéń
va|amelyik ajánlattevő aján|atát nem tatja fenn, az aján|ati kötottség lé1ámnar eŕedeti
időpontját követően az e|járás további részében az étékelés során ajánĺaÉĺ figyelmen kívü|
kell hagyni.

9,6. Az aján|atkérő köte|es biztosítanĺ a hiánypót|ás |ehetőségét, valamint az aján|atban
talá|ható, nem egyéfte|mű kijelentéset nyilatkozatot igazóÉsok tafta|mának tisztázása
érdekében az aján|attevőtől felvi|ágosítást kérni. A hiánýpotlás és fe|vi|ágosítas kérésre
vonatkozó szabályokat a Kbt. 67. $-a taftalmazza.

9.7. Mindaddig, amíg hiánypótlásra vagy felvi|ágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az
ajánlattevő póto|hat o|yan hiányokat, ame|yekre nézve az aján|atkérő nem hívta fe|
hiánypótlásra.

9.8. Ha az aján|atnak az éftéke|ési részszempontok szerinti va|ame|yik tarta|mi e|eme
lehetetlennek Vagy túlzottan magas vagy alacsony méftékűnek, i||etve kirÍvoan
arányta|annak éftéke|t kote|ezettségvá||a|ást tafta|maz, az aján|atkérő az érintett aján|ati
e|emekre vonatkozó adatokat valamint indoko|ást köteles ír.ásban kérni. Az aján|akérő az
indokolás és a rende|kezésére á||ó iratok alapján köteles meggyőződni az aján|ati e|emek
megalapozottságáról, teljesíthetőségérő|, ennek során az aián|atteüőtől írásban
tájékoztatást kérhet a vitatott aján|atĺ e|emekre vonatkozóan.
pE. ajánlatkérő . köteles éruényte|ennek nyi|vánítani az aján|atot, ha nem taĺtja
elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.

10. az ÉnvÉľYEs AJÁNLAT ÉnľÉxrÉsr
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10.1. -Aján|atkérő a lega|acsonyabb összegű e||enszo|9áltatás szempontja a|apján éľtékeli az
ajánIatot.

11. EREDMÉNYHIRDETÉą összEGtzÉs lułrÁľuľoK ELBÍRÁHsÁnól

1|.1. pe.-aján|atkérő. köte|es az.aján|attevőt ĺrásban tájékoztatni az etjárás eredményérő|, az
eljárás eredményte|ensĄ7érő|, az- aján|attevő kizárásárő|, a 

',"oőd,é' 
ie5esítesére valo

alkalmat|anságának męá|lapításáró|, aján|atának egyéb okbó| töftént.éruényte|enně
nyi|vánításáró|, va|amint ezek résztetes indokáró|, azer,8l hozott döntést követően ä pnető
|eghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon belü|.

11,2. pe. aján|atkérő az ajánlatok e|bír'álásának befejezésekor kü|on jogszabá|yban meghatározott
minták szerint .19s.oeli osszegezist köte|es készíteni az a;ánĚtokrő|., Az a;áňlatrérő ai
ajánĺatok e|bír.álásának- befejezésekor.. a fenti tájékoztatást az írásbe|i öiszegezésnek
minden aján|attevő részére egyidejűleg, tetefaion Vagy e|eKronikus úton- töfténő
meg ktj |déséve| te|jesíti'

|1.3. pe' ajánlatkérő az ajánlatok e|bírá|ásáró| készített ír.ásbe|i osszegezést az ajánlattevő részére
töfténp megkÜldésétől számítotĽ.huszadik .napig egy alkaňmmal pgóśu|t módosítanf
szÜkég esetén.-az Ęrvényte|enségrő| szóló tá;étoztáust visszavońni iovábbá a már
megkötott szerz.&éstő| e|ál|ni, i||etve amennyibeń a te|jesítés megkezdéśe miatt az eredeti
á|lapot nem állíthalg helyre, a szerződést azonna|i na.tállyal felm-ondani, ha az eredmény
megküldését köv-etően ész|eli, hogy az eredmény (eredményte|ensé9) toruénysénő u"It é;a módosítás a toruényséftést orvoso|ja. Az ajáńhikérő a ńóoosĺtoiŕ ľásueli összegezést
köte|es faxon vagy e|eKronikus úton haladéktalanu|, egyidejűleg az összes a;ánlatteíőneŔ
megkÜ|deni.

12. EtőzETEs VITARENDEZÉS

12.t. 
^ 

Kbt-, 79. $ (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kérelmet az a|ábbi címre ke||
benyújtani:

Ész.ĺen xn
1026 Budapest Pasaréti út 83. Titkárság

E-mail : titkarsag@eszker.eu
Farc 06.ĺ/789.69.43

12.2. A kére|mezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kére|em).meg kel| jelölnie az Írásbe|i osszegezés Vagy egyéb dokumentum,
uagy e|járźlsi cselekmény jogsértőngk ta.lt9tt e|emét, tóvábbá ä.reřá'"'ĺ :ávaśiáut,észrevetetét valamint az á|láspontját atátámasłó aäatokat tényeket, iovábbá az azt'
a|átamasztó dokumentumokra . ha vannak ilyenek - hivatkoznia ke|l..
Az előzetes vitarendezési eljárás szabá|yait a Kbt. 79.9-a tafta|mazza.

12.3. Amennyiben valamely aján|attevő a rende|kezésére álló határidőben előzetes vitarendezési
|éle|met nyrijtott be az aján|atok bontását követően történt eľárasĺ ae|ekménnýei,
ke|etkezett dokumentummal. kapcso.]alba n, az aján|atkérő a kérébm oenvújtásátóí 

-á

vá|aszának megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártaig .Ŕto1. 'é' totneti meg
a szerződést - ha részaján|at tétele |ehetséges vo|t, a beszeáés éřintett részére vonatkozó
szeződést - ha eddig az időpontig a szerz&éskötési moratórium egyébkénile1árna.

13. AsztÜzőoÉs nłrcrtiľÉse És reursÍrÉse
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13.1. Eredményes kozb^eszerzési e|járás alapján a szerződést a nyeľtes szeryezette| (szemé||ye|) -
közös ajánlattéte! 9s9tén a nyeftes szeľvezetekke| (szemé|yekke|) - kell írásbaň meg|ótnía
közbeszezési e|járásban közö|t vég|eges fe|téte|et szeződésteľvezet és aján|at
tafta|mának męfe|e|ően.

13.2. A szeződésnek tafta|maznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a nyeftes aján|at azon elemeit, amelyek éľtéke|ésre kerültek'

13.3. Az aján|atok e|bír.á|ásáró| sző|ő í.ásbelĺ összegezésnek az ajánlattevők részére töftént
megkÜ|dése napjától a nyeftes aján|attevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal
meghosszabbodik.

13.4. pđ. aján|atkérő köte|es szeződéses fe|téte|ként e|őírni, hogy:. a nyeftes- ajánlattevő nem fizet, i||etve számol el a szez&és te|jesÍtéséve|
összefüggésben olyan költségeket, me|yek az 56. $ (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltéte|eknek lg' megfe|e|ő társ9ság tekintetében ňerúlner fel, és ńelyer a nyertes
ajá n |attevő adóköte|es jövede| mének csökkentésére a I ka I masa kj. a szeĺződ-és .teljesítésének teljes időtartama a|att tu|ajdonosi szerkezetét az
ajánlatkérő 

-számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakbaň részletezett rigyletekrő|
az aján|atkérőt ha|adéktalanu| éftesíti.

13.5. Az aján|atkérőként szezó1dő fél jogosu|t és egyben kote|es a szerződést fe|mondani - ha
szt]k9é9e9 o|yan határidővel, amely |ehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:. a nyefte9 ajánlattevőben közvetetten Vagy közvet|enü| 2}o/o-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez.va|amely'o|yan jogi személy vagy jogi 
''eńélyisągel 

.ńeń

rende|kező gazdasági társaság, ame|y nem fe|e| meg aż so. s (rl -ňekezdés

k)pontjá ba n meg határozott fe|téteteknek.. a nyefte9 ajánlattevő közvetetten vagy közvet|enü| 25%-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez.va|am.ely olyan jogi szemé|y vagy jogi s'eńélyĺsągel 

,ńeń

rende|kező gazdasági társaságban, amely nem rélel- meg az sď.- s (1)
bekezdésk)pontjában meghatározott feltételeknek.

Je|ęn pontban em|ített fe|mondás esetén a nyeftes ajánlattevő a szerződés megszűnése
előtt má r teljesített szo|gá |tatás szerződésszerű pénzbei i el |enéftékére jogosu |t.

13.6. A kti|fö|di adói||etőségíí nyeftes aján|attevő köte|es a szerződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csato|ni, hogy az illetősége szerinti adóhatósagtó| a magyar adóhatóság
közvet|enül beszerezhet a nyeftes ajánlattevőre vonatkozó aoatotat azőrszágok közftú
jogsegély igénybevétele nélkÜ |.

13.7. A közbeszezési szeződést a közbeszeaési eljárás a|apján nyeľtes ajánlattevőként
szeződő fé|nek kell te|jesítenie.

13.8. Az aján|attevőként szeződő fél te|jesítésében köte|es közreműkodni az o|yan a|vá|talkozó
és szakember, amely a közbeszezési e|járásban részt vett az aján|attevő aikalmasságánák
igazolásában. Az aján|attevő köteles-az ajánlatkérőnek a te|ešftés során minden oi.yan -
akár a korábban megje|ö|t alválla|kozó he|yett igénybe venni ŕÍvánt - alvá||a|kozó bevońását
bejelenteni, ame|yet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt
nyi|atkoznia kel| arról is, hogy az álta|a igénybe venni kívánt a|vá|lalkozó nem á|| a řlzarő
okok hatálya alatt.

L4. rłrÉxoałrÁsT NYÚJTó szERvEzETEK
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14.l. Szo|gá|tatás megrende|ése esetében az ajánĺatkérő e|őírhatja, hogy az aján|attevő
tajékozódjon az adőzásra, a környezetvá1e|emre, az egészsegvede|emie és a
fogyatékosságga| é|ők esé|yegyenlőségére, va|amint kote|es e|őírni, hogy tájékozódjon a
munkavál|a|ók véde|mére és a munkafe|téte|ekre vonatkozó o|yan köte|ezettsé9ekrő|,
ame|yeknek a te|jesítés he|yén és a szerződés te|jesítése során meg kel| fe|e|ni. A
tajékoztatást az i|letékes szeľvek ingyenesen teszik e|érhetővé.

\4.2. Aján|atkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon szeruezeteknek (hatóságoknak) a nevét és
címét (elérhetőségét), ame|yektő| az aján|attevő megfelelő tajékoztatást kaphat:
Budapest Fővárosi Kormányhivata! Munkavédelmi és Munkaiigyi
Szakigazgatási Szeruének M unkavédelmi Fetügyelősége
1056 Budapest, Bástya u' 35.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-360f
E-mai| : budapestfu-kh.mmszsz(ôommf.gov. hu

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi
Szakigazgatási Szervének M unkaügyi Felügyelősége
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

és Munkaiigyi

tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

A Magyar Bányászati és Fö|dtani Hivata| terri|eti|eg illetékes bányakapitányságai
Megnevezés: Budapesti Banyakapitányság
Cím: 1145 Budapest Co|umbus u. 17-23.
Postacím: 1145 Budapest Co|umbus u. 17-23.
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810
Emai|: bbkĺômbfh.hu
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TERvEzÉsI szERzóDÉs
(teľvezet)

mely |étĘott egyrészrő| lőzseÍvárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.,
képviseli: dr. Kocsis Máté po|gármester, tözsszám:. '.''''',.., statisztikai számje|:.......'...........) minĺ
megrende|ő (a továbbiakban: Megrende|ő)

másrészrő|aKIMAStudioKft.(székhe|y..............
......:............., adószám: .....''....................) mint teruező (a továbbiakban: rerueżől között az
a|u|írott helyen és időben, az alábbi fe|tételek me||ett:

ElőzuÉľv

Megrende|ő a je|en szerződés megkötése cé|jábó| a Kbt. 94.g (2) bekezdés c) pontja szerinti
hirdetmény né|kÜ|i tárgyalásos közbeszezési e|járást folytatott le, tekintette| 

.arrą 
hogy a

teľvezőnek szerzőijoga a|apján kizáró|agos joga Van a teruek átdolgozására, továbbtelvezéšére.
ý e|jlrás nyeľtese a Teĺvező |ett, így fetek az a|ábbi szeződést kötik a szo|gáltatás te|jesí||ése
érdekében.

A szenzóoÉsTÁRGYA

1. Megrende|ő megrendeli, Tervező e|vá||a|ja a közbeszezési e|járás dokumentumaiban és
je|en szeződés fe|téte|eĺ me||ett a Budapest, VIil. kerri|et Auróra u. 22-28. szám a|atti
épĹiletben műkodő Józsefuárosi Egészségügyi Szo|gá|at épü|et felújítása engedétyezési és
kiviteli terueinek átdo|gozását a Megrende|ő álta| meghatározott taĺta|ommal a Megrende|ő
á lta I rendel kezésre bocsátott koncepcióterv a |a pjá n.

2. A Teruező fe|adata a kivite|i teruek Megrende|ő á|ta|i átvételéig és az engedé|yező hatőság
felé történő benyrijtásáig taft. A befejezés határnapja 2013. okóber 15. napja. Az
engedélyes teruek |eszál|ításának határideje 2013. augusztus 13. napja, a kivite|í teruek
|eszá||ítasának határideje 2013. október 15. napja. Mindkét határidő ko[béterhes.

3. Teĺvező a feladat e||átásat e|vá||alja je|en szeződés a kozbeszezési e|járás iratainat
továbbá a mĺndenkor hatá|yos jogszabá|yoknat szabványoknat szakmái szokásoknak
megfe|e|ő taĺtalom ma |.

4. Tervező. kijelenti, hogy a szÜkĄ]es technikai és humánerőforrássa|, il|. szükéges
jogsza bá |yi fe|téte|ekkel rende| kezik.

5. Teĺvező kije|enti, hogy a fe|adat elvegzéséhez (megkezdéséhez) szükĄ7es valamennyi
információt a kozbeszezési eljárás alapján megismefte. Tervező, mint kei|ő szaktudássá|
és szakmai tapasztalatta| rende|kező, a tervezésĺ feladatokat tizletszerűen végző szemé|y
kije|enti, hogy a megismert adatok a|apján a teľvezési feladat e||áthato, annak e||átására
képes. Tgruező ezek' a|apján a te|jesí||és során nem hivatkozhat arra, hogy va|amely
adatot tényt, körtj|ményt nem ismeft.

6. Tervező kije|enti, hogy az átdolgozandó terveken harmadik személynek nem á|| fenn joga.
7. Tewező fe|adatát képezi szakáganként öt alka|omma| a teĺvezői művezetés.

Az ellrľÉnrÉx És uecrrzerÉst
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1. Szeĺződő fe|ek a teruezésĺ dÚ összegét ..........'-Ft+Áfa, azaz
... forint+Áfa ösśzegben ńatźlrozzák meg, mely áta|ányáíj, azaz

magában fog|a|ja a teljesítéssel kapcso|atos va|amennyi díjat, a teľvezői művezetés dfrát,
e|járási i|letéket és kö|tséget, ide értve a felhaszná|ási dff, szerzői vagyonijogok e||enéĺtékét
is.

Megrende|ő a teruezési (vá||a|kozói) dfrat a Teĺvező számára a Kbt. 13o. s (1) és (3), (6)
bekezdéseiben fog|a|tak szerint fizetĺ meg, az igazo|t szeződésszerű teljesítést kÓvetően
átuta|ássa|, forintban (HUF). Fe|ek rĘzítit hogy a teruezés onkormánpati saját forrásbó|
va|ósu| meg.

A fizetési határidő a szám|a Megrende|ő á|ta|i kézhezvéte|ének napját követő 30 nap.
Amennyiben nem ál|apítható meg egyéfte|mĹíen a szám|a kézhezvéte|ének időpontja vagy
Teĺvező a teljesí|ést (részte|jesítést) mege|őzően nyújtja be a szám|át, a fizetési határidő
nem ha|adhatja meg a szeződésben meghatározott módon és taĺta|omma| töĺténő
te|jesítés napját követő 30 napot.

A szeződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
A kifizetésnél Megrende|ő az adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCII' toruény 36/A. 5

szerint jár e|.
A te|jesítésigazo|ás kiállÍÉsára a Józsefuárosi onkormányzat részérő| ........... jogosu|t.
Késede|mes fizetés esetén a Megrendelő köte|es a Ptk. 3o1/A. $-ban fog|altak szerint a

késede|em időtaftamávaI arányos késede|mi kamat megfizetésére.
Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a Teĺvező nem fizet, i||etve számo| e| a szeződés

teljesítéséve| összefÚggésben o|yan ko|tsegeket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontja
szerinti fe|tételeknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merÜ|nek fel, és me|yek a
Teruező adókoteles jövedelmének csökkentésére alkalmasat továbbá Tervező kijelenti,
hogy a szerződés te|jesítésének teljes időtartama a|att tu|ajdonosi szerkezetét Megrende|ő
számára megismerhetővé teszi.

A szenzóoÉs TARTALMA

Megrende|ő köte|es mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfe|e|ő időben
Tervező rende|kezésére bocsátani, melyek a je|en szerz&és megfe|e|ő te|jesítéséhez
szükégesek. Kivételt képeznek ez a|ó| azok a dokumentumot adatot stb. me|yek a
közbeszezési e|járás íratanyaga, a szakmai szabá|yok alapján a Tervező á|ta|
beszezendőek.

A Megrende|ő a szerződés te|jesítése során a Teruezőnek utasítást adhat. Megrendelő
utasításai nem terjedhetnek ki a munka megszeĺvezésére, és nem tehetik a teljesítést
terhesebbé.

Megrende|ő köte|es Tervező szerződésszerű, hiba. és hiánymentes te|jesítését e|fogadni,
továbbá a teľvezési dfjat a je|en szeződésben fog|altak szerint Teĺvező részére megfizétni.
A Teruező a töruény szerint kellékszavatossággal tartozik azéĺt, hogy az álta|a

szolgá|tatott teľvdokumentációk minden tekintetben szakzerűek, megfe|elnek a
szeződéses és a jogszabalyi e|őírrásoknak. A szo|gáltatásnak alkalmasnak kel| lenni arra,
hogy azt a Megrende|ő rende|tetésszerűen, a szerződésben kikotött, a szeződéskotéskor,
illetve a te|jesítés fo|yamán męismeft módon és célra felhaszná|hassa.

A Tervező a Megrendelő utasításai és a szeződéskotéskor ismeŕ, Vagy a tetjesítés során
ismertté vá|ó érdekei szerint köte|es te|jesíEeni. Amennyiben a Megrende|ő a Teruezőnek
a|ka|matlan anyagot (adatokat), célszeríít|en, sza}<szeríit|en utasítást ad, a Teruező kote|es
erre a Megrende|őt figye|meztetni. Amennyiben a figyelmeztetést e|mu|asztja, az ebbő|
eredő káréft fele|ősségge| taftozik. Amennyiben a Megrende|ő e figyelmeztetés el|enére
utasítását fenntaľtja, a Teruező a szerződést a Megrendelő kockázatára és kárviselési
fe|e|ősségére te|jesíti. A Teruező a Megrende|ő á|ta| adott anyaggal, vagy utasíitásai szerint
nem végezheti el a teruezést, ha ez jogszabály-, hatósagĺ rende|kezés megséftéséhez, vagy
az é|et- és va gyon biztonság veszé|yeztetéséhez, sérel méhez vezetne.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

rf.

13.
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15.

A szerződés te|jesítéséhez sztjkséges anyagi-technikai, szemé|yi feĺtételek biztosÍtása
Teruező fe|adata, ide értve a munkavĄ7zéshez szÜkséges męfe|e|ő he|yiseget eszközök és
m u n kafe|téte|ek biztosiltasat.

Tervező az átdo|gozott engedé|yezési teru |eszá||ítására és az engedé|yező hatóság
részére tofténő benyújtásara 2013. augusztus 13. napjáig köteles. Tervező az átdo|gozott
kivite|i teĺv leszállítására és az engedé|yező hatóság részére töfténő benyújtására 2013.
október 15. napjáig köte|es. Tervező e|őte|jesÍ!ésre jogosu|t.

A Teruező a tárgybe|i szo|gá|tatását a Megrende|ő székhelyére köałet|en kézbesítésse|
te|jesítheti. A kézbesítéskor (teljesĹľéskor) a teľvek (dokumentumok) átvételét átvéte|i
elismeĺvénnyel ke|| igazo|ni, amelyen a szo|gáltatástárgyát, az áwéte| időpontját, az átvevő
nevét és a|áĺrását pontosan ke|| fe|tüntetni.
A Teryező a Megrende|őnek a tárgybe|i terudokumentációt 8 papíŕormátumú

tözspéldányban és eleKronikus adathordozón szolgáltatja.
A teruezési szeződés terukészÍtésre vonatkozó szo|gá|tatási részének teljesítése akkor

minősü| szerzffiésszerűnet ha az e|készü|t terv a korszerű, hatályos műszaki
kovetelményeknet a hatósági és jogszabályi előírásoknak megfe|e|, a megrende|ői
kovete|ményeket is kielegíti. Ha a teľv a fenti követe|ményeket nem elégíti ki, a szotgá|tatás
ke||ékhiányosnak tekintendő. A Teruezőt terhe|ő szavatossági fe|e|ősség tekintetében a
Szeęődő felek a Ptk. teĺvezési szeződésekre vonatkozó rendelkezéseit fogadják e|
irányadónak

A Megrende|ő az átvéte| napjátó| számÍtott |egkésőbb 5 (oĐ munkanapon be|ül köte|es a
szo|gá|tatott terueket megvizsgá|ni és amennyiben kifogása nincsen, a szolgá|tatást
teljesítésigazo|ás átadásávaI elfogadni.

A Megrende|ő ugyanezen időtaĺtamon be|ti| köte|es a szolgá|tatássa| szembeni konkrét
kĺfogásait a Teruezővel közolnĺ.

A Teruezőnek a szolgáltatást |egkésőbb 5 (oĐ munkanapon be|ü| hiány-, és hibamentessé
kell tennie.
A Megrende|őnek a kijavított és/vagy kiegészÍľett munkarészek szolgá|tatását az átvéte|tő|

számított |egkésőbb 5 (oĐ munkanapon be|ü| meg ke|l vizsgálnia és a te|jesítésĺgazo|ást ki
ke|| á|lílania.
A teĺjesíĺ'ľésigazo|ás nem je|enti a szavatosságijogokró| va|ó |emondást, ĺ||etve a te|jesítés

h ibamentességének elismerését.

Szenzór JoGI RENDElxrzÉsrx

Teĺvező kije|enti, hogy a továbbteruezésre szerzői joga folytan kizáró|agosan jogosult.
A Tervező szavato|ja, hogy az elkészítendő teľv eredeti sze||emi terméke, annak

fe|használási jogának átengedésére jogosu|t, és kijelenti, hogy harmadik félnek nem ál|t
á||, vagy a jövőben nem fog fennál|ni bármi|yen olyan joga, ame|y Megrendelőt _ akár
idő|egesen - megakadá|yozná a teruek jogszerű haszná|atában, a kivitelezésben, illetve a
felhaszná|ási jogok meghatározott körének jelen szerződés szerinti megszeaésében,
gyakor|ásá ba n fi ogszavatosság).
Ha a Teruező a munkavégzés során másnak a jogi otta|omban részesített sze||emĺ
a|kotását haszná|ja fe|, köte|es beszerezni a harmadik személy - fentiek szerinti -
engedélyét, hozzájárulását. A tervezői jogszavatosságra a Ptk' 369-370. $-aiban fogla|t
szabá|yok aIkalmazandók.
Ha harmadik szemé|y joga a Megrende|ő jogait, ktilönösen a teruek a|apján tofténő
kivite|ezést kor|átozza, a Megrendelő megfe|e|ő határidő kitűzésével tehermentesítést
követe|het a Teruezőtő| és a tehermentesíľésig megtagadhat1a az ehhez szükséges
teruezési dff osszegének megfizetését. Amennyiben tehermentesítés |ehetet|en vagy
Teĺvező a kitűzött határidőt e|mu|asztja, Megrende|ő e|állhat a szerződéstő|, i||eŇe
ká rtérítést követe| het.
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29.

Tervező je|en szeződésse| a je|en teľv és e|őzményteruei (kü|önösen az engedé|yezési
te'v(ek)) kizáró|agos fe|haszná|ási jogát átengedi Megrende|ő részére. Megrendelő a teru_ mind időben, mind terti|eti szempontbó|, mĺnd fe|haszná|ási modot (így kü|önösen: a
teru megvalósítása, átdo|gozása, átdo|goztatása, tobbszörözés, közzététe|,) tekintve -
kor|át|an felhaszná|ására jogosult.
Fe|ek kijelentit hogy a fenti pontban megfogaImazott kor|át|an fe|haszná|ási jog
átengedésének el|enéftékét a teĺvezési díj tafta|mazza.

A szrnzóoÉs roórnRrnĺ.łł, lĺooosÍrÁsł És uecszÚľÉse

Fe|ek a je|en szeződést határozott ĺdőtartamra, a je|en szeaődés szerinti fe|adatok
maradékta|an e|vĄ3zéséĺg kötik.
Felek megál|apodnak abban, hogy a je|en szezőťésben megjelö|t határidőt rin. szigorú
(fix) határidőt me|ynek taftalmával és jogkövetkezményeive| tisztában vannak.
Fe|ek tudorhásul veszit hogy a je|en szeződést kizárólag a Kbt. 132. $-a szerint
modosítható.
A másik fé| sú|yos vagy isméte|t szerződésszegése esetén a fe|ek jogosu|tak a je|en
szeződést a jogsértő vagy mu|asztő fé|hez intézett egyo|da|ú írrásbe|i jognyi|atkozatta| a
szeződéstő| e|á|lni. Súlyos szerz&ésszegésnek minősü| Tervező részérő| kü|onosen, ha a
bárme|y részhatáridőt 5 (oĐ naptári napot megha|adóan - neki fe|róhatóan - e|mulaszt.
Megrendelő kote|es fe|mondani a szeződést, ha

a. Tervezőben közvetetten Vagy közvetlenÜ| 2io/o.ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi személy vagy jogi szemé|yiségge| nem
rendelkező gazdasági társaság, amely nem fele| meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|téte|eknek. Ennek érdekében a szeződés
te|jesíĽésének te|jes időtaŕama alatt Teruezőben tu|ajdonosĺ szerkezetét a
Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.s (5) bekezdés szerinti
ügy|etekrő| a Megrende|őt ha|adéktalanu| étesíti.

b. Tervezőben közvetetten Vagy köaĺet|enü| 25o/o-ot megha|adó tulajdoni
részesedést szerez valame|y o|yan jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező gazdasági társaságban, ame|y nem fe|e| meg a Kbt. 56. s (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott fe|téte|eknek. Ennek érdekében a
szerzffiés te|jesítésének te|jes ĺdőtartama a|att Teruezőben a Kbt. 125.5 (5)
bekezdés szerinti tigy|etekrő| a Megrende|őt ha|adéktalanu| étesíti.

c. A je|en pont szerinti fe|mondás esetén a Teľvező a szeaődés megszíĺnése e|őtt
már te|jesített szolgáltatás szeződésszeríj pénzbe|i ellenértékére jogosu|t.

Szerződési biztosítékok

Teruezőt késedelmes te|jesítés esetén késede|mi kötbér-fizetési kötelezettség terhe|i. A
kötbér a|apja a teruezési dff nettó összege. A kotbér mértéke a késedelem minden naptári
napja után napi 0,5 o/o a kotbéralapra vetítetten, de összesen |egfe|jebb a nettó teruezési
dĺ 15 o/o-a. Mindkét határidő kotbérterhes.
Amennyiben a szerződés teljesítése a Tervező műkodési korébe taľtozó ok miatt
lehetet|enül, vagY a teruező a szerz(ńés te|jesítését megtagadja, i||etve a szeĺződés
ęgyéb okból meghiúsu| (Teruező okán) a Teruező a nettó vá||a|kozói (teruezői) díj Lso/o-
ának megfe|elő összegű meghiúsu|ási kötbéft köte|es fizetni Megrende|őnek.
A kötbéft a Megrende|ő 8 napos fizetési hataridőt tarta|mazó fizetési felszó|ítas útján
érvényesíti' Amennyiben a Teruező a kotbérfizetési felhívásra, annak kézhezvétáét
követő 3 munkanapon be|ü| érdemi kimentést tańa|mazó (bizonyíLékokka| alátámasztott)
kimentést nem tesz, akkor a kovete|és e|ismertnek tekinthető és a Kbt. 13o. 9 (6)
bekezdésben fog|a|tak te|jesÜ|ése esetén a szám|ába beszámítható.
Megrende|ő kötbérigényének éruényesítése nem érĺnti a szerz&ésbő| eredő egyéb
jogosu|tsá9ait.
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39. Tervezőt te|jes korű jótá||ási kötelezettség terhelí az á|ta|a készített, i|l. a je|en szerződés
te|jesítése során álta|a a Megrende|őnek felhaszná|ásra átadott va|amennyi á|ta|a készített
dokumentum vonatkozásában. A jótá||ás időtaľtama 18 hónap. A jótállás körében a
Teryező a Megrende|ő írrásbe|i bejelentését követő 5 (öĐ munkanapon be|üĺ köteles a
felmerü|t hibát k.ljavítani. Teĺvező kote|es a jótá||ás és szavatosság keretén be|ü| a
szerz&és tárgyában meghatározott projeK kĺvitelező kivá|asztására indíĽott kozbeszeaési
e|járás keretén be|ü| a Megrende|őve| együttműkodni a Kbt. 45. s szerinti kiegészĺtő
tajékoztatást az álta|a készĺtett teĺvekkel dokumentumokkal kapcso|atban Megrende|ő
á|ta| szabott határidőre megadni.
A szerz&és a|áír.ásáva| egy időben a Teruezőnek igazo|nia ke|l a Megrendelő felé a
szerződés szerinti tevékenységi korre kiterjedő évi min. 5 mFýkáresemény káľtérÍtési
határösszegű fe|e|őssegbiztosításának éĺvényességét. Teruezőnek je|en pont szerinti
fele|ősségbĺztosítással a szerződés jótá||ássaI biztosított egész időtaftama a|att
rendelkeznie kell.
Amennyiben harmadik szemé|y Megrendelőve| szemben Teruező fe|róható
tevékenysĄ7ével osszefüggésben igényéruényesítésse| |ép fe|, űgy Teĺvező köte|es
Megrendelőt a kártérítés a|ó| haladékta|anu| mentesíteni, és tevékenységééft feĺe|ősséget
vá||a|ni, kivéve, ha a kár a Teryező ír.ásbe|i figyelmeztetése el|enére Megrende|ő á|ta|
fenntartott cé|szerűtlen, szakszeríĺtlen vagy jogellenes utasítás eredménye.
Tervező az e|vĄ7zett munkáéft, i|l. annak eredményééft je|en szeĺződés és a jogszabá|yok
a|apjá n jog-, és ke||ékszavatossággaI tartozik.

Együttműködés' kapcsolatta ftás

Felek kijelentit hogy a szerződés te|jesítésében fo|yamatosan együttműkodne|Ý a
fe|merü |ő prob|émá kró| egymást ha |adékta|an ul éĺtesítik.
Fe|ek jognyi|atkozataikat kizáró|ag írásban, az áwéte| he|yét és idejét azonosítható módon
lgazo|ó módon tehetik meg éruényesen. A fe|ek a fentieken éĺtik az elektronikus leve|ezés
(e-mai|) és a fax formáját is)
Fe|ek képvise|etére fiognyi|atkozat téte|ére) az ott megje|ö|t eset|eges korlátozásokka| az
alábbi szemé|yek jogosu|tak kizárólagosan :

Megrende|ő részérő|:
Név, beosztás:
E|érhetőségei (|evé|cím, tel, fax):

Jog nyi |atkozat korlátozása :

Név, beosztás:
E|érhetősé9ei(|evé|cím, te|, fax) :

Tervező részéről:
Név, beosztás:
Elérhetőségei(levé|cím, te|, fax, e-mai|) :

Jog nyi|atkozat kor|átozása :

Név, beosztás:
E|érhetőségei (|evé|cím, tel, fax):

Szerződő Fe|ek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísér|ik peren kívü|i békés
úton rendezni, és csak ennek erďménytelensége esetén fordu|nak bĺrosághoz.

4L.
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Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő
jogvitajuk tekintetében a hatáskörre| és il|etékességgel rende|kező bírősághoz fordulnak.

47. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy amennyiben a szerz&és bárme|y pontja kogens
jogszabá|yba ütközne, Vagy a közbeszerzési eljárás kotelező éruényű dokumentumának
tarta|máva| e||entétes |enne, akkor a szerződés fentieket séńő rende|kezése helyébe -
minden további jogcse|ekmény, így kÜ|önösen a szeŻődés modosítása né|kül _ a
megsértett köte|ező éĺvényű jogszabá|yi rendelkezés vagy kozbeszezési dokumentumi
rendelkezés kerü|. Fentieket ke|| megfe|e|ően a|ka|mazni akkor is, ha va|ame|y kogens
jogszabály akként rende|kezit hogy va|ame|y rendelkezése a szerz&és része (vagy a
szeződésben szövęszerűen szerepelnĺe kel|) és azt szövegszerűen a szerződés nem
tarta|mazza (az adott rende|kezés a szeződés részét képezi).

48. Jelen szeaődés 6 megegyező, eredeti pé|dányban készü|t e|, e|vá|aszthatat|an részét
képezi az ajánlattéte|i fe|hí'vás, és az ajánlattéte|i dokumentáció. A szenődés a mindkét
fé| aláírásra és köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t vezető tisztségvise|őjének (Teruezőnél
cégszerű) aláírása esetén éruényes.

49. A külfö|di adói||etősegűTeĺvező köte|es a szerződéshez arra vonatkozó męhata|mazást
csatolni, hogy az iĺletősege szerinti adóhatósagtó| a magyar adóhatóság közvet|enü|
beszerezhet a Teruezőre vonatkozó adatokat az országok kozotti jogsegé|y igénybevéte|e
nélkü|.

50. Je|en szerződés e|választhatat|an részét képezi a közbeszezési e|járás iratanyaga,
va|amint Tervező cégkivonata és töruényes képviselőjének a|áírási címpé|dánya/a|áírási
mintája.

51. Fe|ek tudomásu| veszit hogy a je|en szeződés - a Kbt. szerintĺ eset|eges kor|átozásokka|
- nyi|vános, tafta|ma közérdekű adatnak minősü|, annak közzététe|e a Megrendelő
koteIezettsége.

5f. Fe|ek kije|entit hogy a je|en szerzffiés megkötésére képviselőik megfe|e|ő
felhata I mazássa I rende| keznek.

53. Je|en szezóldés a mindkét fé| á|ta|i a|áír.ása napján |ép hatályba.

Je|en szeződést szeződő re|ek, mint akaratukka| mindenben egyezőt, közös áto|vasás és
éfte|mezés utan íľtak alá.

Budapest 2013.

Megrende|ő

Tervező
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oIdalszám
Tartalomieovzék Í. sz. me||ék|et)
Fe|o|vasó |ap (2, sz. me||ék|et)
Aiánlatĺ nvilatkozat BlA. sz. me||éklet)
N\tláTKoZAT az erőforrások rendeĺkezésre á||ásárő| ĺ.3ĺB. sz. mellék|et)
N\TIÁTKOZAT a Kbt. 55. Ę (6) bekezdés szerint GlC. sz. me||ék|et)
I. FEJEZET: Kizáró okokkal kapcsolatban előílt nyilatkozatok, igazolások
Nyiĺatkozat a kizárő okok fenn nem ál|ására vonatkozóan aján|attevő, a|vá||alkozó és
az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő más szeĺvezet vonatkozásában (4. sz.
me||ék|et)
A Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pont kc) a|pontja tekĺntetében az ajánlattevő
nyi|atkozata arrő|, hogy olyan társaságnak minősti|-e, me|yet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén Vagy ame|yet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szóló töľvény
3. $r)pontja szerint definiált va|amennyi tény|eges tulajdonos nevének és á||andó
lakóhelyének bemutatását taľtaImazó nyi|atkozatot szükséges benyújtani;
amennyiben a pénzmosasró| szó|ó töruény 3' 9r) pontja szerinti tény|eges tu|ajdonos
nincsen, az aián|attevő erre vonatkozó nyi|atkozata
II. FEJEZET: GAZDASAGI ES PENZUGYI ATKALMASSAGGAL
KAPCSoHTBAN EIőÍRT NYILATKoZAToK IGAzońsoK
Pl. Aján|attevő csato|ja A Kbt' 55. s (1) bekezdésének d) pontja és a 3t0ĺf0Ĺ1'.
(XII.23.) Korm. rende|et 14.s (1) bekezdés b) pontja alapján a fe|hilvás megküldését
mege|őző három |ezáft üz|eti évre vonatkozó, saját vagy joge|ődje számvite|i
jogszabá|yok szerinti beszámo|óját egyszerű máso|atban (ha az ajánlattevő
lete|epedése szerĺnti ország joga e|őírja kozzététe|ét). Amennyiben az aján|attevő
lete|epedése szerinti ország joga nem ír.ja e|ő a beszámoló kozzététe|ét úgy
nyi|atkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövete|mények tekintetében.
Amennyiben fenti beszámo|ó a céginformációs szo|gá|at hon|apján megismerhető, a
beszámo|ó adatait az aján|atkérő e||enőzi, a cĄ]információs szolgá|at hon|apján
meqtaĺá|ható beszámo|ó csato|ása az aĺán|atban nem szükéqes.
III. FEJEZET: MUSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKATMASSAGGAL
I(A PCSO LATBA N E LOI RT NYI TATKO 7AT OK, I GAZO LASO K
Ml. Ajánlattevő csato|ja a3L0ĺ20LL. (Xil. 23.) Korm. rende|et 15. s (3) bekezdés a)
pontja a|apján az aján|attéte|i felhÍvás megkü|désétől visszafe|é számított 3 év
|egje|entősebb közbeszerzés rÁrgya szerinti (épülettervezés/épü|et fe|újítas teľvezés)
referenciáit a 3L0l20tL. (Xil. 23.) Korm. rende|et 16. s (5) bekezdésében
meohatározott formában iqazo|va. (5. sz. melléklet)
Iv. FEIEZEÍ= Az AJANHTTETELI FEIHIVASBAN ELOIRT EGYEB
NYI TATKOZATOK TGAZOLASOK
A|á írási cím pé|dá nv/a|áír.ási minta
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvál|a|ók esetében a c{7jegyzésre
jogosu|t szemé|ytől származő, aján|at aláír.ására vonatkozó (a meghatalmazott
a|áír.ását is tartalmazó) írásos meghata|mazás teljes bizonyíĽó eĘű magánokiratba
foo|a|va (7. sz. me|lék|et)
Konzorciumi meoállaoodás (közös aĺán|attéte| esetén)
Aján|attevő Kbt. 54. $ szerinti nyi|atkozata (8. sz. me||ék|et)

v. FEJEZET: Üzľĺl TITKoTTARTALMAZo IRAToK (ADoTT ESETBEN) oná||ó
meIlék|etben

1. szamú mel!ék|et

TARTAIoM. És xgľ.49.5 (2)BEREZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK

-28 -



vI. FEJEZET: Az ATANLATTEVO ALTAL BECSATOLNI
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN
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2. számú melléklet

FEtoLvAsóup
1. Ajánlattevő

Név:.......'.
SzékheIye:
Adószám: .Cégjegyzékszám:
Telefon: .....Fax:
E-mail:

Aj9n|attéte! táľgya: 'Ą Budapest vlu. kerü|et Auróľa u.22.28. szám a|atti épĺiletben
mĺĺködő Józsefvárosi Egészségügyi Szotgátat épü|et fe|újítása engedélyäzési és
kiviteli teľvei nek átdolgozása

Ajánlat:

Nettó tervezési dfi (HUF)

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy szabátyszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírrása)
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3ĺA.számú melléklet

A'ANIATI NYILATKOZAT

A|u|írott ...., mint a .............. ... (ajántatteuő megnevezése)
(ajánĺatteuő székheĺye) (Ajántattevőt nyitvántaľtó

cegbĺrósiág neve) (A1ántattevő nevében
kotelezettségvá|lalásra jogosu|t (tisztseg nq1étcitése), a Józsefuárosi onkormá nyzat,
mint Aján|atkérő á|ta| Á Budapest VIil. kerület Auróra u.22.28. szám alatti épĺiletben
míĺködő Józsefvárosi Egészségĺigyi Szotgá|at épütet felújítása engedélyezési és
kivite|i terueinek átdolgozása,,tárgyban megindított kozbeszezési eljárássa| összefÜggésben.

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. 5 (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a kozbeszezés tárgyának
a lá bbia kba n meg hatá rozott részeive| osszefüqqésben a |vá veszek iqénvbe':

2' Nyi|atkozom a Kbt. 40 $ (1) bekezdés b) pontja a|apján, hogy a szerződés te|jesítéséhez a
kÖzbeszerzés éftékének 10%-át meghaladó. méftékben az a|ábbi a|vá||a|kozó(ka)t kÍvánom

az alábbi százalékos

3. Nyilatkozom a Kbt. 55.
ki(

hogy alábbi kapacitást nyújtó5 (5) bekezdése a|apján,
nvbe venni':

l Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy ír.ja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,
" Amennyiben nem kíván igénybe venni, ú9y írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,
3 Amennyiben nem kÍván igénybe venni, úgy íria bą hogy,,Nem kÍván igénybe venni',

4. A Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdései a|apján nyi|atkozom, hogy aján|atunk az e|őzőekben
meghatározott - á|talunk te|jes körűen megismeft - dokumentumokon alapszik.

A szeződésteľvezetben rĘzített, a tárgyi fe|adat eĺlátásához szrjkséges kötelezettségeinket
maradéktalanul te|jesítjük a Fe|o|vasó|apon rögzített ár alka|mazásávat. Nyi|atkozunr, hogy
ajánlatunkat az aján|ati kotöttség beá||tát kovetően az eljárást megindíto fe||rívásban me91e6lt
időpontig fenntaltjuk.
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Nyilatkozom, hogy nyeftességünk esetén a je|en dokumentáció mel|ék|etét képező
szeződéstervezet megkötését vá||a|juk és azt a szerződésben fog|alt a feltételekkel teljesĺtjÜk.

Nyi|atkozom továbbá, hogy vá||a|kozásunk a kis- és középvá||a|kozásokró|, fejlődéstjk
támogatásáró| sző|ő toĺvěńy szerint ....-vá||a|kozásnaka minősÜl ĺ
vá||alkozásunk nem taftozik a kis- és kozépvá||a|kozásokró|, fejlődéstik támogatásáró| szó|ó

törvény hatá|ya a|á5.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

a mikro-, kis- vagy kozépvá||a|kozás a 2004. évi )ooűV. toruény meghatározásai szerint - a megfe|e|ő vá|aszt a jogszabá|y

rendelkezéseinek tanuImányozását köVetően kérjük megadni.
5 A nem a|ka|mazandó szövegrészt kérjük ttirö|ni.
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3ĺB.számú melléklet
NYILATKOZAT

az erőforrások rendel kezésre ál lásaró!

A|u|írott ......., melyet képvise|: ..........., mint kapacitást rende|kezésre
bocsátó szeľvezet a közbeszezésekről sző|ő 20IL évi CVffi. töruény (Kbt.) 55. $-ának (5)
bekezdése a|apján k.lje|entem, hogy a Józsefuárosi Önkormányzat mint Aján|atkérő á|ta| Á
Budapest vlil. keľület Auróra u. 22-28. szám alatti épületben míĺködő Józsefuárosi
EgészségÜgyi Szolgálat épĺilet felújítása engedélyezési és kiviteli terueinek
átdolgozása,, tárgyban megindított kozbeszezésĺ eljárásban a szerződés te|jesĺŁéséhez
szükséges a|ábbi erőforrások az aján|attevő rende|kezésére fognak á||ni a szerződés
te|jesítésének időta rta ma a |att:

{Az érintett erőforrások pontos ĺeírása a penztigyĺ és gazdasági, iĺĺetve a m(Íszakĺ és szakmaĺ
alkalmasság tekĺntetében az ajánlatĺ feĺhívás szerint'}

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meg hata I mazott képviselő a |á ĺrása)
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3/C. sámú me|léklet
NYILATKOZAT

a Kbt. 55. s (6) bekezdés szerint

A|u|írott ...., mint a .............. (aján|attevő mqnevezése)
(ajánlattevő székhelye) (Ajánlatteuőt nyiĺuántartó

cégbírósiág neve), (Ajánlattevő cqje9yzé|<száma) nevében
kötelezettségvá||a|ásra jogosu|t (tisztseg nqjelölese), a Józsefuárosi onkormányzat,
mint Ajánlatkérő által Á Budapest VIII. kerület Auróra u. 22-28. szám alatti épÜletben
működő Józseńĺárosi Egészségügyi Szolgálat épíi|et felújítása engedé|yezési és
kivite|i terueinek átdolgozása,,tárgyban megindított közbeszerzési eljárássa| osszefüggésben.
A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyi|atkozom, hogy az a|kalmasság igazo|ásakor
bemutatott, más szeľvezet á|ta| rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a szeĺződés te|jesítés
során tény|egesen igénybe fogom venni. Ennek módja6:

Kapacitást nyújtó szervezet megnevezése
(név, székhely)

Igénybevéte| módja

A Kbt. 55. 9 (6) bekezdésének b) pontja a|apján nyi|atkozatom, hogy azon sze]vezetet, ame|ynek
adatait az a|ka|masság igazo|ásához fe|haszná|om, aza|ábbi módon Vonom be a te|jesÍtés során7:

Kapacitást nyújtó szeĺvezet megnevezése
(név, székhe|y)

A mód, ahogy a szerződés te|jesíĽése során a
szeruezet szakmaĺ tapaszta|ata bevonásra

kerü|

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének c) pontjában fog|alt a|ka|masság igazolására benyújtom
a(z).............'... (alkaĺmassiíg igazoláaíban részt vevő szeruezet mqnevezése) nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogY fizetésképte|enségem esetére kezességet vá||a| az aján|atkérő mindazon
kárának megtéríĽésére, ame|y az ajánlatkérőt a te|jesíitésem e|maradásáva| Vagy hibás
teljesítésemme| összefüggésben éfte, és ame|y más biztosítekok éruényesítéséve| nem térü|
meg8.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képviselő aláírása)

6 A megfe|e|ő rész kitciĺtendő!
7A megÍe|e|ő rész kitĺi|tendő!
8A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
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4. számű melléklet

NYILATKOZAT
a kizárő okok vonatkoásába n

A|ulírott mint a(z)
(székheIy:

jäöä.,lir"pJ;;őŕ;ŕäÄ;il;ó;iää;il;il;l;,Ä]#ij.ľä'ž":?.j1ľBTl".#''T'íÍiľ
keriilet Auľóľa u. 22.28. szám a|atti épületben mĺiködő Józsefuárosi Egészségĺigyi
Szolgálat épület felújítása engedé|yezési és kiviteti terueinek átdo|gozása,,tárgyban
kiírt kozbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem a kizárő okok vonatkozásábang:

I.
Az á|ta|am képvise|t szeruezet nem taftozik a Kbt. 56. 5 (1) a)-k) pontjaiban, Kbt. 56' 9 (2)
bekezdésében és a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d) és í) pontjaĺban meghatározott kizáró okok
hatá|ya alá.

II.
CégĹint mint aján|attevő a szerződés te|jesÍtéséhez nem vesz igénybe a fenti kizárő okok hatá|ya
alá eső alvá||a|kozót/a|vá||a|kozókat i||etve á|ta|unk az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más
sze ruezeteýsze ruezeteket'

ilr.
A| u | írott ajá n lattevő nyi |atkozom, hogy cĄ7emet10

- szabá|yozott tőzsdén jegwik I szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegyzit úgyll
- az a|ábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorĺzmus finanszĺrozása megelőzéséről és

megakadáĺyozásáróĺ szóló 2007. évi Ooo0/I. töľvény 3. 5 r) pontja szerint definiá|t
valamennyi tény|eges tu|ajdonosró|12:

9 A Kbt. 57. s (1) bekezdés a).d), va|amint f) pon$ában fogla|t kizáró okokra vonatkozó nyi|atkozatot az a|vá||a|kozó és az
a|ka|masság igazo|ásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az aján|attevő választása szerint a k<ivetkezők szerint
lehet igazolni:
a) ajánlattevő saját nyilatkozatot nyújt be (a fentiek szerint - 6. sz. iratminta) arról, hogy nem vesz igénybe a
Kbt. 57. $ (ĺ) bekezdés a).d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvátlalkozót valamint az
álta|a alkalmasságának igazolására igénybe vett más szelvezet nem tartozik a Kbt. 57. $ (ĺ) bekezdés a)-d),
valamint f) pontia szerinti kiáró okok hatálya a|á, vagy
b) az e|járásban megje|ö|t a|vá||a|kozó nyi|atkozatát - a meg nem je|ö|tekre az a) pont szerinti nyilatkozat me||ett -, va|amint
az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szervezet nyi|atkozatát is benyújthala arró|, hogy a szervezet nem tartozik a
Kbt' 57. $ (1) bekezdés a)-d), va|amint í) pontja szerinti kizáró okok hatá|ya a|á.
10 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
l1 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
12 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| sző|ó 2OO7. évi Ooo0/I. töruény 3' $ r)
ponla szerint ténv|eqes tu|ajdonos:
ra) az a természetes szemé|y, aki jogi személyben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szeruezetben a szavazati jogok
vagy a tulajdoni hányad |ega|ább huszonot százalékáva| rende|kezik, ha a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggeĺ nem rende|kező
szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, ameĺyre a közösségi jogi szabá|yozássa| vagy azza| egyenértékű
nemzetközi e|őírásokka| összhangban lévő ktizzététeĺi követeImények vonatkoznat
rb) az a természetes szemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezetben - a Po|gári
Törvénykdnyvrő| szó|ó 1959. évi IV. tcirvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/8' s (2) bekezdéseben meghatározott - meghatározó
befo|yássa| rende|kezik,
rQ az a természetes szemé|y, akinek megbízásábó| va|ame|y ügy|eti megbízást végrehajtanak, továbbá
rd) a|apítványok esetében az a természetes szemé|y,
1. aki az a|apítvány Vagyona |ega|ább huszontit száza|ékának a kedvezményezettje, ha a |eendő kedvezményezetteket már
meghatároztát
2. akinek érdekében az alapítványt |étrehoztát i||etve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határoztak meg, vagy
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ál|andó lakóhe|ye:
- nyiĺatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus frnanszĺrozása mqeĺőzésérőt és

megakadáĺyozásáróĺ szóló 2007. évi CĐCÜI. töľvény 3. s r) pontja szerĺnti tényleges
tulajdonos nincsen

IV.
A|ulírott aján|attevő nyi|atkozom, hogy a Józsefuárosi Önkormányzat, mint Aján|atkérő által ,Á
Budapest VIII. kerület Auróra u. 22.28. szám alatti épĺiletben míiködći Józsefuárosi
Egészségügyi Szolgálat épület fe|újítása engedélyezési és kiviteti terueinek
átdo|gozása,, tárgyban megindított közbeszezési e|járás tekintetében vá||a|kozásunkka|
szemben nem állnak fenn a Kbt.-ben fog|a|t a|ábbi kizáró okot ame|yek szerint nem |ehet
aián|attevő

Kbt. 56. $ (2) bekezdés:
- ame|yben kozvetetten vagy közvet|enti| több, mint Z1o/o-os tu|ajdoni réssze| vagy szavazati
joggal rende|kezik o|yan jogi szemé|y vagy jogi személyiséggel nem rende|kező gazdasági
társaság, ame|ynek tekintetében az 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott fe|téte|ek
fennálInak.

A)x nincs i|yen koałetetten vagy kozvetlenül több, mint 25olo-os tu|ajdoni résszel vagy szavazati
jogga| rendelkező jogi személY vagy jogi személyĺsegge| nem rende|kező gazdasági társaság.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen
meghatalmazott képviselő a|áírása)

B)x Amennyiben a tobb, mint 25o/o-oS tuĺajdoni réssze| Vagy szavazati hányadda| rende|kező
gazdasági társaság társulásként adózit akkor az ilyen társu|ás tu|ajdonos társaságaira - ame|yet
az a|ábbiakban nevezek meg -

vonatkozóan a Kbt. 56. s (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá lyszerűen
meghatalmazott képviselő a|áľasa)

3. aki tagja az a|apÍtvány keze|ő szervénet vagy meghatározó befo|yást gyakoro| az a|apítvány vagyonának |ega|ább huszonöt
száza|éka fe|ett, il|etve az aĺapítvány képvise|etében e|jár;

'3 szükég esetén bővíthető!
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A|u|írott...''. .... mint
képvise|ójela ezenne| kije|entem, hogy a(z)
vett más szeruezetls áz e|járast megiiláĺto felhÍvás
szo|gá|tatásokat te|jesítette :

Keltezés (he|ység, év, hőnap, nap)

a(z)

ri ili rt I i

megkti|désétó| visszafe|é számított három évben az a|ábbi kozbeszeęés tárgya szerinti

T-li,ll

'o Kérifü a nyilatkozatot aláírÓ személye szeľint a megfeleló részta|áhuzni'
', A nyilatkozattevö személye szerint a megfeleló ľész aláhlizandÓ!

mint aján|attevó/ kozos aján|attevó/a|vá||a|kozólaz a|ka|masság igazo|ására igénybe

meghévěżéśé
az e||enśz'ôigá|tatás

nettő iisszěgé"nék o/o.a

(cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszer en
meghataImazott képvise|ó a|áĺrása)
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6. sz. me|léklet

A|u|írott ., mint a(z) (székhe|y:
............,,...'...) aján|attevő/a|vállalkozo/ az a|ka|masság igazo|ására

igénybe vett más szeruezet16 cĄ]jegyzésre jogosult képvise|ője ezenne| megháta|mazom..:...........]..... (szig.sz.: ...i szĹi|.: ...; an.: ...i lakcím: ...), hogy a Józsefuárosi
onkormányzat, mint Aján|atkérő á|ta| ,A, Budapest, VIII. kerület Auľóra 

.u. 
22.28. szám

alatti épiiletben mĺiködő Józseńrárosi Egészségĺigyi Szolgá|at épĺilet felújítása
engeíélyezési és kiviteli terveinek átdolgozása'' tárgyban hirdetmény-kozzététele-nélrtil
indu|ó tárgyalásos kÓzbeszezési e|járás kapcsán készített ajánlatunkat aláír.ásava| lássa e|.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

MEGHATALMAZÁS

( m eg hata I m aző cfująyzésre jogosu |t
képvise|őjének a |á írása)

Előtttint mint tanúk e|őtt:

A|áírás:
Név:
Lakcím:

16 A nyilatkoza11evł5 személye szerint a megfele|ő részaŁźůliľlandó!
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(meg hata lmazott a |á írása)

A|áírás:
Név:
Lakcím:



7. számú me||éklet

N\TLATKOZAT
a Kbt. 54. $.a tekintetében

A|ulírott a(z)

.:.....'.::..l:...:.:..l...:.:.......:::::::::........'...........'.....................j.äiä.Ĺrcvő szerueze. .én!'"ä,*"Jľ;
jogosu|t képviselője a Józsefuárosi Önkormányzat, mint Aján|atkérő á|tal Á BudapěstJ vlil.
kerület Auróra u. 22.28. szám a|atti épĺiletben míĺködő Józsefváľosi Egěszségügyi
Szolgálat épiilet fe-tújításg engedélyezési és kiviteli terueinek átdolgozásá- targýáb-an
kiírt közbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyilatkozatot teszem.
Ezúton

nyilatkozom,hogy
az aján|attéte| során tájékozodtunk a munkavá|la|ók védelmére és a munkafe|téte|ekre vonatkozó
o|yan kötelezettségekrő|, amelyeknek a te|jesítés helyén és a szerződés te|jesítese során meg ke||
felelni.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjęyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)
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,,A Budapest vlil. kerület Auróra u' 22-28. szám a|atti épü|etben míiködő
JózseÍvárosi EgészségÜgyi Szotgálat épület felújítása engedélyezési és klviteli
terueinek átdolgozása'' a mellékelt koncepcióteruek alapján.

A me|léke|t koncepció teruben vastagon szedett részek a módosításot amelyeket át ke|| vezetni a
módosított engedélyes teruben'
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