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Tisztelt Képviselő-testüIet!

I. Előzmények

A Képviselő-testĺilet a212013. (I.14.) száműhatározatában elfogadta a Kormány 1649/2012. (XII.19.)
számű határozatában foglaltakat, mely szerint a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Pľogram III'
(a továbbiakban: MNPIII.) projekt 3 819 572 953 Ft támogatásban részesi'ilt. ATźrnogatási Szerződés,
illetve annak mellékletei az onkormányzat és a Pro Regio Közhasznú Nonpľofit Kft. között 2013.
január 30-án a|álrźtsra került.

A) Szomszédsági Házfelügyelő

on kormdnyzati bérhlźzak hdzirendje

A Képviselő-testtilet a 8/f013. (I.f3.) számú határozatában döntĺjtt az MNPIII. projektben szeľeplő,
speciális intézkedéseket igénylő, önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületekben felmerülő
pľoblémák kezeléséľe vonatkozó Stratégiai és Cselekvési terv készítéséľől, melyet a 187l2OI3, N'22.)
szźrĺÍl hatźr ozatábarr el fo sadott.
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A Képviselő-testtilet a 187/2013. ry.f2.) szźműhatźrozatttban dcjntött a Dankó utca \7., Lujza utca 8.,

Lujzautcaf2,Lujza utca 30., Ltjzattca 34., Magdolna utca 12., Magdolna utca 20., Magdolna utca
44., Naryfuvaros utca 26., Szerdahelyi utca 18. önkormányzati lakóépületek kiemelt kezelésérő| és az
MNPIII. proj ekt keľetéb en Ý'r ízisházként való neves íté s éről.

A Képviselő-testtilet ezen hatttrozatźlban felkérte a Kisfalu Kft-t, hogy a Rév8 Zrt-vel k<izösen a
Magdolna utca I2., a Nagyfuvaros utca 26, Szetdahelyi utca 18. szám alatti kľízishźnak esetében

vizsgźija meg és tegyen javaslatot házfe|llgye|ők hosszu tźLvi _ az MNPIII. éptiletfelújítási
alprogramján tulnyúló alkalmazásának lehetőségeire az MNPIII. pľojekt fenntaľtási
kötelezettségeinek telj esítése éľdekében.

A Képviselő-testtilet a 462lf0I3.(KI.18.) számű határozatźtban kezdeményezte a Pro Régió
Közhasznú Nonpľoťrt Kft. felé a támogatási szerződés módosításá! melynek keľetében a Budapest
VIII., Magdolna utca 12., Nagyfuvaros utca 26, Szerdahelyi utca 18. szám alatti kľízishźnakban
összesen 3 fő szomszédsźryi hĺázfelügyelőt biztosít a támogatás terhére a 2015. május 30-ig taľtó
időszakban. ATámogatttsi Szerződés módosítása 2014. mźtrcius 3l-én a|álrźsra került.

A p r oj e ktmegv aI ó s ít ó s zerv e zete k egl üttműí k ö dés i r e nds zer én e k mó do sít ds a

A Képviselő-testtilet a 8l20I3 . (I.23 .) szźtmű hatttrozatźĺval _ melyet módosított a 65/2013 . (II.27 .) és a
463|20I3.(XII.18.) számű határozataival - elfogadta a Magdolna Negyed Program III pľojekt
megvalósításában résztv ev o szerv ezetek együttműködési rendszerét.

B) Szoft progľamok kłjzbeszerzési eljáľásai.

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 84|20I4'(II.03.) szźlmű hatérozatában aľról döntött,

hogy a,,Budapest-Józsefuáros, MagdolnaNegyed Program III. (azonositő szźlm: KMOP-S.1.I/B-I}-k-
2012-0001) Szerződés közösségi, szociális szo|gtiltatás e||źúásárď, tźtgyban akozbeszerzésekľől szóló
f0I1, évi CVtrI. törvény 12l. $ (1) bekezdés b) pontjában foglalt, nemzeti eljárásrend szeľinti, nyílt
közbeszerzési eljáľást folýat |e, Az eljárást megindító felhívás 20I4.02.I0-én jelent meg.

,,Szeľződés közösségi, szociális szo|gá|tatás e||źtására I. rész: Keszýigyźtr Közösségi Hĺáz csopoľtos
szuperviziő,, tźtrgyí e|járás nettĺi becsült értéke 576.000'- forint.

,,Szerzodés közösségi, szociális szo|gá|tatás e||átására 2. rész.' Ktł|vźlria téri ifiúsági, közĺlsségi
szociális munka'' tźLrgyÚ eljáľás nettó becsiilt értéke 18.897.638'- foľint.

,,Szerződés közösségi, szociális szo|gä|tatás e||ttására3.rész: Tehetséggondozó műhelyek szervezése
és működtetése,, ttrgyű eljáľás nettó becsüIt éľtéke 15.748.031'- foľint.

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a 138/20|4. (II.13.) szźłműhatározatában arról döntött,

hogy a ,,Megbízási szerzóđés keretében ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.''
(azonosító szám: KMOP-ĺ.1.I/B-I2-k.f0I2) ,,G2l6 _,,Társadalomból kiľekesztett nők foglalkoztatása
és rehabilitációja'' projekt keretében ,,Magdolna Klub a hátrányos he|yzetll nők számára,, szolgá|tatás
megszeÍvezése és biztosítása'' tárgyábanakozbeszerzésekľől szó|ó2011' évi CVil. törvény 12l. $ (1)

bekezdés b) pontjában foglalt, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folýat |e. Az
e|járźst megindító felhívás 2014.0f .l0-én jelent meg. Az eljáľás nettó becsült éľtéke 25.676.164'-
foľint.

II. A beteľjesztés indoka - III. Tényállási adatok

A) Szomszédsági Házfeliigyelő

o n kormdny zati b éľh dzak h dzirendj e

Az önkormtnyzati tulajdonban lévő lakóépületek hĺáziľendjének (3. számú melléklet) pontosítása a
jogszabályvá|tozások, valamint a szomszédsági házfe|ügyelő személyének megjelenítése miatt
szükséges.



A projektmegvalósító szeľvezetek egyiittmííkiidési rendszerének módosítósa

A Képviselő-testiilet a 8/f0I3. (I.23.) szź,mlű hatátozatźxal elfogadott és többszö'r módosított
szervezetek közĺjtti együttműködési rendszer aknn|izÁ|źlsa szükséges a ,,T3/7 Lakossági tájékoztatźs,
tanácsadás'' projektelem Szomszédsági hĺázfelügyelő feladattal való kiegészítése miatt, valamint a
JKFVSZ, mint PMVSZ nevesítése szükséges a feladat végrehajttsźtt illetóen.

B) Szoft pľogľamok közbeszerzési eljáľásai.

A közbeszerzési eljźtrźtsok lefolýatásľa keľültek, melyek alapján szükséges a Képviselő-testiilet
döntése azok eredményének megá,||apításiáľa vonatkozóan'

Ki)zii ss égi' s zo cidlis s zolg áltatdso k

A ,,Budapest-Józsefuáľos, Magdolna Negyed Program III. (azonosítő szám: KMoP-5.1.|/B-|2-k-
2012-0001) Szerződés kĺizosségi, szociális szolgáltatás e||tfiásźtra,, tźrgyű közbeszerzési eljárás
ajźtn|attéte|i határidejéig 2014. március 6. 1 1:00 óráig az 1. és 3. részrę I db, azaz ery daľab ajánlatot
nyujtottak be, a2. ľészre nęm éľkezett ajźtn|at.

1. rész: Ąánlattevő neve: Magyaľ Embeľi Jogvédő Központ Alapítvány . Jőzan Babák Egyesület
közös ajánlattevők. Ąánlattevői konzorcium székhelye: 1085 Budapest, Baľoss u. 28. A beéľkezett
ajźn|at az a|ábbi tételeket tarta|mazza:

2. rész: nem érkezett ajźn|at.

3. rész: Ajánlattevő neve: Gáspár Gabriella egyéni vá||a|koző. Ajánlattevő székhelye: 1158 Budapest,
Molnár Viktor u. 57. A beéľkezett ajtn|at 10.000 Ft nettó megbízási őradijattartalmazott.

Ąránlatkérő 1db hiĺánypótlási felhívást és felvilágosítás kéľést adott ki 20|4. mźtrcius 10. napjźnfD|4'
március 13. 17:00 órai teljesítési határidővel.

A Birá|őbizottság tagai (az elóterjesztés 1. számú mellékletét képezik a biĺtúati lapok)
véleményezték az ajźn|atot, hiánypótlást, indoklást és megállapításaik az a|átbbiak:

7. rész:

- aján|attevo ajźn|ata éľvényes, megfelel a felhívásban, dokumentációban és a Kbt-ben foglalt
előírásoknak;

- ajánlattevó nem áll kizárő okhatá'|ya alatt és alkalmas a szerződés teljesítésére;

1' nettó vźi|a|kozői óradíj (HUF) 6240Ft

2' a Kźivária tér déli részén |évo jźúszőtéren vállalt közösségi és szociális munkaĺlapi
óraszáma téli időszakban (minden napos nyitva taľtás mellett, minimum napi 4 őra a
nvitvataľtási időszakon belül)

4 őra

3. aKá|vária tér déli részén|évő játszőtéľen vállalt közösségi és szociális munka napi
őraszáma nyari időszakban (minden napos nyiwa taľŁás mellett, minimum napi 6 őra a
nyitvataľtási időszakon belĹil)

6 őra

4. a Ká|vttria tér északi részén lévő téren vállalt infoľmációszo|gźitatźs, valamint
kozösségi és szociá|is munka napi óraszáma téli időszakban (hétköznapi nyitva taľtás
mellett, minimum napi 4 őraanyií,ataĺtási időszakon belül)

4 őra

5. a Kálvária tér északi részén lévő téren vá||a|t információszo|gźútatás, valamint 6 őra
közösségi és szociális munka napi oraszźtma nyári idoszakban (hétköznapi nyitva tartás
mellett, minimum napi 6 őraanyitvataľtási időszakon belĹil)



- ajźn\attevó ajźn|ata az aján|atkérő rendelkezésére źń1rő feđezetet meghaladja, ezért javasoljak

megállapítaĺri, hogy aközbeszerzési eljĺáľás eredményes, amennyiben ajánlatkérő képviselő-testtilete 3
millió Ft-tal kiegés zíti a fedezetet.

- javasolják megállapítani, hory a közbeszerzési e|jártts nyertese a Magyaľ Embeľi Jogvédő
Ktizpont Alapífuány _ Jőzan Babák Egyesiilet ktizös ajánlattevők (ajánlattevői konzoľcium
székhelye: 1085 Budapest, Baľoss utca 28.), - amennyiben aján|atkérő Képviselő-testi'ilete kiegészíti
a fedezetet 3 .I92 eF t-tal.

2. rész:

- javasoljak megállapítani, hogy az e|jáĺźs eľedménytelen a Kbt. 76.$ (1) bekezdés a) pontjáľa

tekintettel, mivel nem érkezeÍt az ajtn|attételi hatarido |ejártáig ajźn|at.

3. rész:

- javasolják megállapítani, hogy Ajánlattevő ajźtn|ata éľvényes, megfelel a felhívásban,
dokumentációban és a Kbt.ben foglalt elóírásoknak;

- Ąánlattevő nem á||kizátő ok hatálya alatt és alkalmas a szerződés teljesítéséľe;

- Ajánlattevő aján|ata az aján|atkérő rendelkezésére álló fedezeten belül van;

- j avasolj ák megállapítani, hogy a kozbeszerzési elj áľás eľedményes;

- javasolják megállapítani, hogy a kozbeszerzési e|jánás nyertese Gáspáľ Gabľiella egyéni

vál|alkozó. (1158 Budapest, Molnáľ Viktoľ u. 57.).

Tdrsadalomból kiľekesztett nők foglalkoztatds a és rehabilitóciój a

,,Megbízási szerzódés keretében ,,Budapest-Józsefuaľos, Magdolna Negyed Progľam III.'' (azonosító

szĺám: KMoP-5.1.1/B-|2-k-20If) ,,Gfl6 _ ,,Társadalomból kirekesztett nők foglalkoŻĺatása és

rehabilitációja'' projekt keľetében ,,Magdolna Klub a hátrányos he|yzeťn nők számźra,, szo|gá|tatás

megszeÍyezése és biztositása,, tźrgy.íközbeszerzési eljárás ajźnlattéte|i hatĺáridejéig 2014' március 10-

én 10:30 őráigI db, azazegy darab ajánlattevő nýjtott be ajánlatot.

Ajánlattevő neve: Váltó-sáv Alapítvány. Ajánlattevő székelye: 1085 Budapest, Pá| utca 2.II.l|0.

A beéľkezett aján|at nettő 1.867.357,. foľint havi díjat, és a kötelező 15 fő felett a projektidőszak

a|att a szo|gá|tatást rendszeresen (legalább 20 alkalommal) igénybevevők vá||a|t számaként |0 főt,
valamint a projekthez kapcsolódó nyilvános k<jzösségi események vállalt szźtma, a kötelező
eseményen kívül (alkalomban megadva, maximálisan 10 alkalom) 10 alkalmat tarta|mazott.

Az ajáĺlatot megvizsgálva2074. máľcius 11. napján hiánypótlási felhívás keľült kibocsáüásra 2014.

miáĺcius I7 . 17:00 órai teljesítési határidővel.

Ąánlatkéľő _ tekintette| arra, hogy ajánlattevó aján|ata tĺjbb mint 20%-kal eltér a becsült éľtéktől _

indokolást kért ajtln|attevőtől az ajźnlati ár tekintetében a Kbt. 69.$ (1) bekezdése a|apján az a|ttbbi

tartalommal:

,,A Kbt. 69.$ (1) bekezdése szerinti kötelezettsége a|apján _ tekintettel arra, hogy az aján|attevo á|ta|

megajánlott nettó havi megbízási dij szorozva a teljes idotartamtlval szorzat összege több mint a20%o-

kal eltér a közbeszerzési eljaľás becsült értékétő| _ ajánlatkéró az a|ábbi indoklást kéri a nettó havi

megbizásidíjtekintetébenazajánlattevőtől:

Ajánlattevő adjon részletes kimutatást, kalkulációt az aján|ati aľ (nettó havi megbízási díj) kiszámítása

tekintetében, bocsásson az aján|atkéľó rendelkezésére minden olyan adatot, kalkulációt, amelyből

egyéľtelmiĺen megállapítható, hogy aján|ati iíľa összeegyeztethetó a gazđasági észszerűséggel! A Kbt.
69.$ (3) bekezdése a|Ąźtn az aján|attevő kötelessége az ajźtn|ati tlra mega|apozottsźryära vonatkozó

minden téný, adatot, kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő

méľlegelés eredményeként az aján|atkérő döntést hozhasson az aján|ati áľ megalapozottságźrő|.



Ajánlattevő a hiánypótlási határidőľe megfelelő tartalommal benýjtotta hianypótlását, illetőleg
hataridőľe megadta az ajttn|atkéró źita| kért indoklást, igy ajźn|ata megfelel a felhívás és- 
dokumentáció, valamint a Kbt' rendelkezéseinek.

A Bírálóbizottság tagai (az előteľjesztés 2. számú mellékletét képezik a birá|ati lapok)
véleményeztékazajáĺ|atot, hiánypótlást, indoklást és megállapításaik aza|źtbbiak:

- ajánlattevő ajźtĺ|ata érvényes, megfelel a felhívásban, dokumentáciőban és a Kbt-ben foglalt
előírásoknak;

- ajánlattevő nem áll kizáró ok hatálya alatt és alkalmas a szerzodés megkötésére;

- ajánlattevő ajźn|atafedezeten belü| van;

- javasolják megállapítani, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes;

- javasolják megállapítani, hogy a közbeszerzési eljĺárás nyeľtese a Váltó.sáv AlapÍtvány
(Ajánlattevő székhelye: 1085 Budapesto Pál utca 2.II.10.);

C) A képviselő-testtilet a 42/2014. (III.05.) számű hatźrozatźtbaĺ az MNP III. megvalósításával
kapcsolatosan pá|yázati eljárások eredményeiről döntött, cisszesen 9'545,7 e Ft vissza nem térítendő
támogatás nyújtásával. A fedezet a költségvetésben a dologi e|őtĺányzaton szerepel, szükséges a
fedezet átcsoportosítása a miíködési célú támogatások á||amhźńartáson kívĹilre e|őirźnyzatra.

IV. Döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A) Szomszédsági llázfeliigyelő

A Szomszédsági Htzfe|ngye|ői tevékenység ellátasa éľdekében a Képviselő-testtilet dönt az
önkormányzati bérházakban érvényben lévő hźzirend,, és a pľojekt megvalósításában részt vevő
szew ezetek egyĹittĺnűködési rendszeľének módosításáľól.

B) Szoft pľogľamok kiizbeszeľzési eljáľásai.

Az MNPIII projekt keretében vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Képviselő-testiilet dönt az
alábbi közbeszeruési eljáľások eredményéről:

-,'Budapest-Józsefuáros, MagdolnaNegyed Progľam III. (azonosítő szám: KMOP-S.1.IlB-If-k-20|f-
0001) Szerződés közösségi, szociális szolgáltatás e||átźsźra 1. rész: Kźivétria téri iĘúsági, közösségi
szociális munka'' és a 3. ľész: Keszt5nĺgyár KĺizösségiHáz csoportos szuperviziő,,.

- ,,Megbizäsi szerződés keretében ,,Budapest-Józsefuáľos, Magdolna Negyed Proglam III.'' (azonosító

szám: KMoP-5.1.1/B-I2-k-20If) ,,G2l6 - ,,Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és

rehabilitációja'' pľojekt keľetében 
''IVÍagdolna 

Klub a hátľányos he|yzeťu nők számárď, szo|gá|tatás

megszerv ezése és bizto sitása,' .

,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III. (azonosítő szźtm:. KMOP-S.1.1lB-12-k-2012-
0001) Szerződés kĺizĺjsségi, szociális szolgáltatás ellátástra 2' rész: Tehetséggondozó műhelyek
szęrvezése és míĺkodtetése'' tárg1ru kozbeszeruési eljĺáľás a Kbt. 76.$ (1) bekezdés a) pontja éľtelmében
eľedménýelen.

A közbeszeľzési eljarás újbóli megindítása szĺikséges, a pźůyázatban szereplő cinkormányzati vá||a|ás

teljesítése érdekében. A Képviselő-testiilet dĺjnt a közbeszerzési eljárás újbóli meginditásźtrő|, az
akĺJa|izált aján|attéteti felhívás és az aján|attéte|i dokumentáció elfogadásárő|. Az eloteľjesztés
mellékletét képező eljáľást megindító felhívás az tĄbő|i kiíľáshoz szükséges aktualizálásokat
tarta|mazza' egyéb tartalmi módosításra nem került sor.

C. A fedezet átcsoportosítása sztikséges a dologi e|oirźnyzatról a miĺködési célú támogatások
á||aĺĺhźztartáson kívĺilre e|őir ány zatr a.



v. A điintés cé|ja' pénzügyi hatása

A) Szomszédsági Házfelügyelő

Az önkormányzati bérhźnak házirendjének, valamint a pľojektben ľésztvevő szervezetek

együttrnűködési ręndszerének módosítása pénzügyihatźsanincs, fedezetet nem igényel.

B) Szoft pľogľamok kiizbeszerzési eljáľásai.

A közbeszerzési eljríľások fedezet az eurőpai uniós tĺámogatás:

A ,,Budapest-Józsefuáľos, Magdolna Negyed Program III. (azonosító szrám: KMoP-5.1.IlB-12-k-
2012-0001) Szeľződés közösségi, szociális szolgáltatás ę||átźsfua 7' rész összesen 22.089,6 e Ft,
melynek fedezete aTtmogatási Szeľződés 2' szźmű melléklete szerint az onái|őan nem támogatható
szoft költségeken belül a 18.897.638,- forint a T5 FiDo és Kálvĺária térhez kapcsolódó szoft
tevékenységek''.

Az aján|ati aÍ 3.192 ezer Ft-ta| haladja meg a pŕojekt költségvetésében lévő fedezetet, ezért a
többletfedezet igényľe 3.192,0 e forint a ,,G2 Foglalkoztatási programok'' előirányzat maradvtĺnya
terhére kerül átcsopoľtosíťásra, tekintettel aĺĺ:a, hogy a ,,G2 /6 _ ,,Ttrsadalomból kirekesztett nők
foglalkoztatása és rehabilitációja'' projekt keretében ,,Magdolna Klub a hátrányos helyzetrí nők
számára,, szo|géitatźs szervezése és biztosítása,, tárgyű kozbeszerzési eljaľásban az aján|ati ár

5.135'237,- Ft-tal alacsonyabb a becsült értéknél. Költség-besorolás és számviteli kategória szerint a

,,Projektmegvalósításhoz igénybe veff egyéb szo|gá|tatások / 5f9. Egyéb igénybe vett szolgáltatasok
költségei. A szoft progľamok közötti átcsoportosítÍshoz nem szükséges a Tiímogatási Szerződés

módosítása.

Az önkoľmźnyzat2}I4. évi költségvetésében a MagdolnaNegyed Pľojekt kiadási eIőirźnyzat/ dologi
kiadások e|oirźtnyzatán belül a ,,G2 Foglalkoztatási pľogramok'' és a ,,T5 FiDo és Kźł|vária térhez
kapcsolódó szoft tevékenységek'' között szükséges átcsoportosítani.

A ,,Budapest-Józsefuáros' Magdolna Negyed Program III. (azonositó sztlm: KMOP-5.1.1/B-I2-k-
2012-000Đ Szerződés közösségi' szociális szo|gtútatás e||átásźtra 3. rész 420 e Ft, melynek fedezet a

Támogatási Szeľződés 2. szźtmű melléklete szerint az onźi|őan nem támogatható szoft költségeken

belĹil a ,,T2 Közösségfejlesztési programok''. Költség-besorolás és számviteli kategória szeľint a

,,Projektmegvalósításhoz igénybe vett egyéb szolgáltatások l 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások
költségei.

,,Megbízási szerződés keretében ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.'' (azonosíto

szźlm: KMOP-5.1.I/B-I2.k.20I2) ,,Gfl6 _ ,,Társadalomból kiľekesztett nők foglalkoztatása és

rehabilitációja'' projekt keretében ,,Magdolna Klub a hátľányos helyzetíĺ nok szźtmárď, szo|gá|tatás

megszervezése és biztosítása'' 20.540,9 e Ft, melynek feđezete aTSZ2. számű melléklete szerint az

önállóan nem támogathatő szoft költségeken belül a ,,G2 Fog|a|koztatási proglamok''. Költség-
besoľolás és számviteli kategória szeľint a ,,Projekt-megvalósításhoz igénybe vett egyéb szolgáltatások
/ 529 Egyéb igénybe vett szo|gźitatások költségei''.

C. A képviselő-testĺilet a 4fl20l4. (I[.05.) számű hatźrozatában foglaltak fedezete, 9'545,7 e Ft a
11604 címen a Program Alap dologi e|oirányzaton biztosított.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testület döntése a Magyaľországhe|yi önkormányzatairő| f01I. évi CLXXxx. törvény
23. s (5) bekezdés 14. pontján, a41. $ (3) bekezdésén és aI07, $-án alapul.



Kéľjükaza|tlbbihatźlrozati javaslatelfogadását.

Hĺ,ľÁnoza.TI JAvAsLAT

A Képviselő.testület úgy dönt' hogy

1. elfogadja az iinkoľmányzati tulajdonban lévő lakóházakľa vonatkoző, az e|őterjesztés 3.

számú mellékletét képező háziľendet és felkéľi a Kisfalu Kft.t a házirend 2014. június l.től
tiiľténő bevezetéséľe.

Felelős: Polgármesteľ

Hataľiđő: 2014. ápri|is 23.

2. módosítja a 8ĺ2013. (I.23.) számú határozatával elfogadott _ a 65l20t3. (ÍI.27.) és a
463|20|3.(XII.18.) számrĺ hztározataiva| módosított _ Magdolna Negyed Pľogľam III.
pľojekt megvalósításában résztvevő szeľvezetek egyĺittműkiidési ľendszeľét, oly módon,
hogy kiegészíti a T3/1 Lakosságĺ tájékoztatás, tanácsadás pľojektelemet a szomszédsági
házfelĺigyelő feladattal, és progľamelem megvalósító szervezeteként a Jĺízsefváľosi
Ktizteľület-fe|ügyelet és Váľosůizeme|tetési Szolgálatot jeltili kĺ.

Felelős: Polgáľmester

Határidő: f0|4. ápri|is 23.

3. a o,Budapest.Józsefuáľoso Magdolna Negyed Pľogľam TTT. (azonosítő számz KMoP-5.1.1iB-
12-k-20|2-0001) Szeľződés kiiziisségi, szociális szolgáltatás ellátásáľa 1. ľész: Kálváľia téľi
ifj úsági' ktiziisségĺ szociális mu n kao' tárgyű közbeszeľzési elj áľásban

a) a Magyaľ Embeľi Jogvédő Központ Alapítvány _ Jónan Babák Egyesĺilet közös

aján|attevők (ajánlattevői konzoľcium székhelye: 1085 Budapest, Baľoss utca 28.) ajánlata
éľvényes.

b) hozzájárul 3.192,0 ezeľ foľint fedezet biztosításáľa a 2014. évi költségvetés Magdolna
Negyed PĄekt |1604 cím kiadási e|őirányzzt dologi kiadásokon belül a ,,Gf
Foglalkoztatási pľogľamok'o terhéľe, ezért az onkoľmányzat |1604 cím - önként vállalt
fe|adat _ dologi kiadási e|őirányzaton belül 3.192'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a ,,Gf
Foglalkoztatási pľogľamok''-ról a ,,T5 F.iDo és Kálváľia térhez kapcsolódó szoft
tevékenységek''-ľe.

c) a lefolýatott közbeszerzési eljáľás eľedményes.

d) a közbeszeľzési eljáľás nyeľtese Magyaľ Embeľi Jogvédő Központ Alapítvány _ Jőzan
Babák Egyesület (ajánlattevői konzoľcium székhelye: 1085 Budapest, Baľoss utca 28.), mint
közös ajánlattevők.

Elfogadott ajánlata: nettĺó vállalkozĺói óľadíj (HUĐ 6.f40Bt, a Kálváľia téľ déli ľészén lévő
játszőtéren vá|lalt közösségi és szociá|is munkanapi őraszáma téli időszakban (minden
napos nyitva tartás me|lett, minimum napi 4 óľa a nyitvatartási időszakon belül) 4 őra, a
Kálváľia téľ déIi részén|évő játszótéľen vállalt köztisségi és szociális munka napi óľaszáma
nyáľi időszakban (minden napos nyitva taľtás mellett, minimum napi 6 óľa a nyitvataŕási
időszakon beliil) 6 őra, a KáIváľia tér északi ľészén Iévő téľen vállalt
infoľmációszolgáltatás, va|amint ktiztisségi és szociális munka napi ć,ľaszáma téli
időszakban (hétköznapi nyitva taľtás mellett, minimum napi 4 óľa a nyitvataľtási időszakon
belül) 4 őra, aKáůvária téľ északi ľészén Iévő téren vállalt infoľmációszolgáltatás, valamint
közösségi és szociális munka napĺ óľaszáma nyáľi időszakban (hétkłiznapi nyitva taľtás
mellett, minimum napi 6 óľa a nyitvataľtási időszakon belĺil) 6 őra.



3.

e) felkéľi a Po|gáľmestert a megbízási szerződés a|áírására.

Felelős: polgármester

Határidő: f0I4. ápri|is f3,

a ,,Budapest-Józsefuáľos, Magdolna Negyed Pľogľam fTI. (azonositő száłmz KMOP.5.1.1/B-
12-k-2012-0001) Szeľződés kiiziisségi' szociá|is szolgáltatás el|átĺĹsáľa 2. részz
Tehetséggondozó műhelyek szeľvezése és mĺĺködtetése'' táľgyú ktizbeszeľzési eljáľás a Kbt.
76.s (1) bekezdés a) pontjáľa tekintettel eľedménytelen, mivel nem éľkezett az aján|attételi
batáľidő |ej áľtáig aj án|at.

Felelős: polgármester

Határidő: f0I4. ápri|is 23.

a Budapest-Józsefuáľos, Magdolna Negyeđ Pľogľam ITI. (azonosító szám: KMOP-5.1.1/B-
12-k-2012-0001) keľetében tehetséggondozó míĺhelyek szeľvezése és műktidtetése'' táľgyban

a) a kiizbeszeľzésekľől szóló 2011. évi cvIIL töľvény 121. s (1) bekezdés b) pontjában
foglalt' nemzetĺ eljáľásľend szeľĺnti, nyílt közbeszerzési eljáľást folytat le.

b) elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező ajánlattételi felhívást és a 3. számú
mellékletét kép ező aj ánlattételi dokumentációt.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2014. ápri1lis 23'

a ,,Budapest-Józsefuáľos' Magdolna Negyed Pľogram III. (azonosítő számz KMOP.5.1.1/B.-
12-k-2012-0001) Szeľződés kiiziisségi, szociális szolgáltatás ellátásáľa 3. ľész: Kesztyűgyáľ
Ktĺzösségi Ház csopoľtos szupeľvíziőoo tárgyűl kőzbeszerzési eljáľásban

a) Gáspáľ Gabľiella egyéni vállalkozó (1158 Budapest, Molnáľ Viktoľ u. 57.) ajánlata
éľvényes.

b) a lefolytatott közbeszerzési eljáľás eľedményes.

c) a közbeszerzési eljáľás nyeľtese Gáspáľ Gabľie|la egyéni vállalkozó (1158 Budapest'
MoInáľ Viktoľ u. 57.).

d) felkéľi a Polgáľmestert a megbízási szeľződés a|áírására.

Elfogadott aján|ataz nettó 10.000 Ft megbízási óľadíj.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. ápri|is 23.

,,Megbízási szerzÍidés keľetében ,,Budapest-Józsefváľos, Magdolna Negyed Pľogľam rTT.''

(azonosító sz,ám: KMoP-5.1.1tB-t2-k-2012) ,,G2l6 - ,,Táľsadalombó| kiľekesztett nők
foglalkoztatása és rehabilitációjao'pľojekt keľetében ,,Magdolna Klub a hátľányos helyzetű
nők számáľa,' szo|gźitztás megszeľvezése és biztosítása', tárgyűkőzbeszerzési eljáľásban

a) Váltó-sáv Á'lapítvány (Ajánlattevő székhelye: 1085 Budapest, PáI utca 2. tr.10.) aján|ata
éľvényes.

b) a lefo|ytatott közbeszerzési eljáľás eľedményes.

c) a kiizbeszeľzési eljáľás nyeľtese a Váltó-sáv Alapítvány (Ajánlattevő székhelye: 1085
Budapest, Pál utca 2. tr.10.).

Elfogadott ajánlat: nettő |.867.357'. foľint havi díj' a kötelező 15 fő fe|ett a pľojektidőszak
alatt a szo|gáltatást ľendszeľesen (legalább 20 alkalommal) igénybevevők vállalt száma 10

6.

7.



fő' a pľojekthez kapcsolódó nyilvános köziisségi események vállalt száma, a ktitelező
eseményen kívĺil (alkalomban megadva, maximálisan 10 alkalom) 10 alkalom.

d) felkéľi a Polgáľmesteľt a megbízási szeľződés a|áírására.

Felelős: polgáľmester

Hatźridó: 20L4. źlpri|is 23.

8. a képviselő-testület a4fl2014. (m.05.) szńműhatározatának9. pontjában foglaltakmiattaz
Onkoľmányzat kiadás 11604 cím - önként vállalt feladat Pľogram Á.lap dologi - iinként
vállalt fe|adat - e|őirányzatárő| 9.545,7 e F.t-ot átcsoportosít a műkiidési célú támogatások
áů|amháztartáso n kívül ľe e|őir ány zatr a.

Felelős: polgármester

Határidő: 20I 4. źtpti|is f3 .

9. felkéľi a polgáľmestert, hogy a kiiltségvetési ľendelet kiivetkező módosításánál a
határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: Polgármester

Hataridő: zll4.június 30. napjáig

A diintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: RévS Zľt.' Kĺsfalu l(ft., JózsefváľosÍ Közteľület-
felĺĺgyelet és Váľosĺizemeltetési Szolgálat, Pénzügyi Ügyosztály, JegyzőiKabinet, lĺsz-Keľ Kft.

Budapest, 2014. április 1 1.

//w
Egý Attila
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Torvényességi ellenőrzés:
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sÍnÁLarI LAP

í.. Ajántatkéľő: Józsefvárosi önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63.67.

Bíľálat időpontia: Budapest, 2014. március 20.

Bíráló Bizottsági tag neve: Dr. Keľényi Géza

A közbeszezés táľgyaz ,,Budapest.Józsefuáros, Magdotna lltegyed Plogram rII, (azonosítlí,szám:
KÚoP-5,7.7/B-72-i-2o72-ooo7) Szerződés közösségi, szociális szolgáIbtás elláÉńrď,üárgyban
indított, a kÓzbeszerzésekrő| szóló 2011. évi CMII' toľvény Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti, a
Kbt. 121. $ (1) bekezdés b) pontja a|apján nyílt közbeszezési e|járás

1. Józsefuáľosi onkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján írásbeli véleményezés,
javaslattéte| az eljárás eredményére

Bĺrálati szempont:
í. rész: összessĄ7ében legelőnyösebb ajánlat
2, rész: ósszességében legelőnyösebb ajánlat
3. rész: lqalacsonyabb cisszegíÍ eĄlenszolgáltatás

Ajánlatkérő 3 részre biztosított részajánlattételi lehetőséget.

becsü|t érték és a szeződés teljesítéséhez rende|kezésre ál1ó anyagi fedezet összege:
1. rész:18.897.638 Ft
2, rész:L5.748'031 Ft
3. resz:576.000 Ft

Az aján|attéteĺi határidő lejártáig, azazf0I4. március 06. napján 11:00 óráig az 1. és 3. részľe I db, azaz
egy darab ajánlatot nyújtottak be, a f. részre nem érkezett ajánlat.

1' ľész:
Ajántattevő neve: Magyaľ Embeľi Jogvédő KözpontAlapítvány.Jőzan Babák Egyesĺilet kiizös
ajánlattevők
aján|attevői konzorcium székhelye: 1o85 Budapest, Baross u. 28.

1. nettó vállalkozói óradü (HUĐ 6240 HUF

2. a KáIvária tér déli részén |évő játszótéren vá||a|t közosségi és
szociális munka napi óraszáma té|i időszakban (minden napos nyitva
tartás mel]ett, mĺnimum napi 4 óra a nyitvataÉasi időszakon be|ü|)

4 őra

3. a Kálvária tér dé|i részén |évő játszőtéren vá||a|t közosségi és
szociális munka napi óraszáma nyári időszakban (mÍnden napos
nyitva tatás mellett, minimum napi 6 óra a nyitvataftási időszakon
be|Ü|)

6 óra

4. a Kálvária tér északi részén |évő téren vá|la|t
információszolgá|tatás, valamint kozosségi és szociális munka napi
óraszáma téli időszakban (hétkiznapi nyiťva tartás me||ett minimum
napi 4 óra a nyitvatartási időszakon be|ü|)

4 óra

i



5.a északi részén lévő téren válla|t | 6
információszolgáltatás, va|amint közösségi és szociá|is munka napi
óraszáma nyári időszakban (hétköznapi nyitva tartás mel|ett'
minĺmum napi 6 óra a nyitvaťaftasi időszakon be|ü|)

Az ajánlat zárt csomago|ásban, a megfe|e|ő felirattal ellátva került benyújtásra 2014. március 06. napjän
10:07 órakor, 1 db papír alapú eredeti és 3 db e|ektronikus másolati pé|dányban' Az ajánlat papír. alapú
eredeti pé|dányának kotése megfelel a felhívásban előílt valamennyi feltételnek.

2. rész: nem érkezettajántat

3. ľész: Gáspár Gabľiella egyéni vállalkozó
aján|attevő székhelye: ĺ158 Budapest Mo|náľ Viktor u.57.
nettó megbízási óľadíj: 10.000 Ft

Az ajánlat záft csomagolásban, a megfele|ő fe|iratta| e||átva kerü|t benyrijtásra 2014. március 06. napján B:59
órakor, 1 db papír alapú eredeti és 3 db e|ektronikus másolati példányban' Az aján|at papír a|apú eredeti
példányának kötése megfe|e| a fe|hÍvásban e|őírt valamennyi feltételnek.

Az ajánlattételi határidő |ejáftát követően érkezett az MH Líceum A|apítvány (1055 Budapest, BihariJános u.
18) ajánlata., melyet ajánlatkérő - tekĺntettel arra, hogy az ajánlattéte|i határidőn túl érkezett. nem bontott
fel.

Ajánlatkérő 1db hiánypótlási felhívast és felvilágosítás kérést bocsátott k| foL4. március 10. napján az a|ábbi
tartalommal:

,Á Kbt. 67.$-a a|apján aján|atkérő aza]lábbi hiányok pót|ására, felvilágosítasok megadására hiivja felaz
ajá n |attevőket az ajá n latok átteki ntése utá n :

Gáspár Gabľiella egyéni váIlalkozó
3. rész:
Ajánlattevő aján|ati nyilatkozatában úgy nyilatkozott, hogy nem vesz igénybe alkalmasságot igazo|ó
szervezetet. Aján|attevő ugyanakkor aján|attevő az erőforrások rende|kezésre ál|ásárő| sző|ő nyilatkozatot is
csato|ta, melyben saját magát mint kapacitást rende|kezésre bocsátó szeruezetet je|olte meg. Ajántatľevő
adjon felvilágosítást, hogy ajánlattevőként vagy kapacĺtást rendelkezésre bocsiátó szervezet/szeńélýként vesz
részt' az e|járásban, hĺszen egyszerre nem |ehet ajánlattevő és kapacitást rendelkezésre bocsátó szeľvezet is!?
Aján|attevő az aján|atába csato|t Kozbeszerzés tárgya szerinti árbevéte|ről szóló nyi|atkozat szoveges
részében az e|őző iizleti év teljes árbevételérő| nyilatkozott, majd a nyi|atkozatban |éVő táblázatbaň a
közbeszezés tárgya szerinti árbevételrő|. Aján|atkérő a Közbeszôzés tárgya szerinti árbevételről szó|ó
nyilatkozatot írta e|ő az eljárást megindíto felhÍviís III,2..2, pontjában. Ajáńiattevő hiánypótlás keretében
csato$a a Kozbeszenés tárgyáről szó|ő árbevéte|rő| szó|ó nyilalkozatátf metynek miná.szöveges, mind
táblázatos részében a Közbeszezés tárgya szerinti árbevéte| szeiepetjen!
Ajánlattevő az ajánlat 13. oldalán a szakemberek bemutatásíró| szó|ó nyi|atkozatban saját magát mĺnt
aján|attevőt és mint-alkalmasságot igazoló szeruezetet is męjelö|te. ł3ánlattevő ęy-nen něm. lehet
a|kalmasságot igazo|ó .szeruezet is. Aján|attevő az ajánlati 

-nyilatkozaton 
arró] ňýila*ozoą hogy

a|ka|masságának ĺgazolására nem Vesz igénybe más śzervezetď. Ajánlattevő ľriányilót|ás keretébőń
isméte|ten nyújtsa be a szakemberek bemutatásáról szó|ó nyilatkozatot oiy módon, hogy äzon saját magát
csak mint aján|attevőt tüntesse fel!

Mag.yar Emberi Jogvédő Központ AlapíWány.!őzan Babák Egyesü|et ktizös ajánlattevők
1. ľész

Aján|attevő hiánypót|ás keretében csatolja Bírő Zsőfia te|jesítésbe bevonni kĺlyánt szakember addikto|ógiai
konzu|táns vegzettségét igazoló okĺrat egyszeriÍ másolatátl



A hiánypót|ást, felvilágosÍÉst 1 pé|dányban faxon kérjük benyújtani 2014. március 13. napján 77z00 őrźig az

a|á bbi frx számra : + 36-tl7 89-6943"

Ajántattevők a hiánypót|ási határidőre megfe|etően benyújtottak hiánypotlásukat így aján|atuk megfe|el a

felhívás és dokumentáció, valamint a Kbt. rende|kezéseinek.

Az ajánlatot hiánypótlásot felvilágosítások áttekintését követően az a|ábbi megállapításokat
tesszük;

Javaso|om megállapítani, hogy az l. ľész tekintetében Magy.a1 Emberi Jogv.édő Közno1j
Atapíwány.Jőzän Bábák egyesüiet közös ajántattevők (ajántattevői konzoľcium székhelye: 1085
Buđapest Baross u' 28.) ájánlata érvénye9 megfe|e| a fethívásban, dokumentációban és a Kbt.
oen tbglá|t etőíľásoknaĹ ájánlattevő ném-átl Yizärć, ok hatálya a|att. és a|kalmas a szeződés
teljesííésére. Ajántattevő 

"iánIata 
az ajánlatkérő rendelkezésére á|ló fedezetet 3 mi|lió Ft.ta|

meghaladja.

Javasotom megáltapítani, hogy a 3. rész tekintetében Gáspár Gabrie!|a egyéni vállalkozó
(1158 gudap-est, 

. 
tĺolńáľ Ýirtor u. 57,) aján|ata éruényes, megfe|e| a felhívásban'

äokumentációban és a Kbt.ben fogtalt előírásoknat ajántattevő nem áll kizárő ok hatálya a|att
és atka|mas a szerződés teljesítéšére. Ajántattevő ajánhta az ajánlatkérő ľendelkezésére á|ló
fedezeten belül van.

Javasolom megállapítani, hogy az L. ľész tekintetében a közbeszezési eljárás eredményes,
amennyiben ajántatkéľő képvisető.testiilete 3 millió Ft-ta| kiegészíti a fedezetet.

Javaso|om megá||apítani, hogy a 2, lész eredményteten a Kbt. 76.s (1) bekezdés a) pontiára
tekintettet, mivet nem éľkezett az ajánlattéteIi határidő lejáftaig ajánlat'

Javasotom megátlapítani, hogy a. 3. ľész tekintetében, hogy közbeszezési eljárás eredményes.

Javaso|om megá|lapítani, hogy a kozbeszezési e|járás nyeftese az7.. rég,tekintetében a Magyar Embeľi
Jogvédő Központ A|apífuány-lőzan Babák Egyesůilet köziis ajánlattevők (ajánlattevői
konzorcium siékhe|ye: 1085 

-Budapest, 
Baross u. 28.), . amennyiben ajánlatkérő képviseIő.

testiitete kiegészíti a fedezetet 3 millió Ft.ta! . mivel az aján|attéteti hatłiridő |ejáńáig a konzorcium
nyújtott be az 1. részre egyedii| ajánlatot, kozös ajánlattevők ajánlata megfe|el a fe|hiivásban és
dokumentációban, valamint a Kbt-ben fog|altaknat az ajánlat érvényes, aján|attevők a|ka|masak a szeaődés
teljesítésére és nem á||nak kizáró ok hatálya alatt.

Javasotom megál|apítani, hogy a křizbeszerzési eljárás nyeftese a 3. rész tekintetében Gáspár
Gabľie!|a egyéni vá|talkozó (1158 Budapest, Molnáľ Viktoľ u. 57.) mivel ő az egyetlen aján|attevő,
aki az ajánlattéteti határidő |ejártaig aján|atot nyújtott b€, ajánlata megfelel a felhí'vásban és
dokumentációban, va|amint a Kbt.ben fog|a|taknat éľvényes, ajánlattevő alka|mas a szeződés te|jesítésére
és nem á1l kizáró ok hatáIya a|att, ajánlata az aján|atkérő rende|kezésére ál|ó fedezeten belül van.

Melléklet: BB jkv

Bíraló Bizotľság tagja :



BIRALATI LAP

1'. Ajánlatkéľő: Józsefvárosi onkoľmányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Bírá|at időpontja: Budapest, 2oL4. máľcius 18'

Bíľáló Bizottsági tag neve: Molnár Gyöľgy

A közbeszerzés targyaz ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program rlr, @zonosítő szám:
KMoP-5.1.7/B.72-k.2o12.000Đ Szeződés kcizcisségi, szociális szolgátatiís etlátásárd,tárgyban
indított, a közbeszerzésekről szóló Zotĺ. évi CVIII. törvény Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerińti, a
Kbt. 121. $ (1) bekezdés b) pontja a|apján nyílt közbeszerzési eljárás

1, Józsefuáľosi önkorményzat Közbeszerzési Szabátyzata atapján írásbeti vé|eményezés,
javaslattéte| az eljárás eredményéľe

Bírálati szempont:
7. rész: összességében legelőnyösebb ajánlat
2. rész: összességében legelőnytisebb ajánlat
3, rész : ĺega la csonya bb cisszeg Ĺí e llenszolgá lta tás

Ajánla tkérő 3 részre biztosĺtott részajánlattételĺ lehetőséget,

becsü|t érték és a szeződés teljesítéséhez rendelkezésre áĺ|ó anyagi fedezet osszege:
1' rész:].8'897.638 Ft
f. rész:I5.74\.031 Ft
3. rész: 576.000 Ft

Az ajánlattéte|i hatarĺdő lejártáig, azaz?0I4. március 06. napján 11:00 óráig az 1. és 3' ľészľe I db, azaz
egy darab aján|atot nyújtottak be, a f. részre nem érkezett aján|at.

t. rész:
Aján|attevő neve: Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány.Józan Babák Egyesii|et közös
ajánIattevők
ajánlattevői konzorcium székhelye: 1085 Budapest, Baľoss u.28.

1. nettó vá||alkozói óradíj (l-|UF) 6240 HUF

2. a Ká|vária tér dé|i részén |évő játszótéren vá||alt kozösségi és
szocĺális munka napi óraszáma té|i időszakban (minden napos nyitva
taľtás me||ett, mĺnimum napi 4 óra a nyitvatartási ĺdőszakon belri|)

4 óra

3. a Ká|várĺa tér dé|ĺ részén |évő játszótéren vá||alt kozösségi és
szociá|is munka napi óraszáma nyári időszakban (minden napos
nyitva tatás me|lett, minĺmum napi 6 óra a nyitvataŕási időszakon
be|Ü|)

6 óra

4, a Ká|vária tér északi részén |évő téren vá||a|t
információszo|gáltatás, valamint közösségi és szocĺális munka napĺ
óraszáma téli időszakban (hétkoznapi nyitva taľtás me|ĺett, minimum
napi 4 óra a nyitvataftási időszakon be|ü|)

4 őra

ŁL.L..'^.



5. a Kálváda tér északi részén lévő 'téren_----vállattT6TE

információszo|gáĺtatás, va|amint kozösségi és szocĺális munka napi 
I

óraszáma nyári időszakban (hétköznapi nyitva taftás me||ett,
minimum napi 6 óra a nyiWatartási időszakon belül)

Az ajánlat zár| csomago-|ásban, a męfe|elő fe|iľatta| elĺátva kertj|t benyújtasra 2014' márcĺus 06. napján
].0:07 órakor' 1 db papír alapú eredeti és 3 db e|eKronikus máso|ati pelaányuan. Az aján|at papĺ. uláńł
eredeti pé|dányának kötése megfe|el a felhívásban e|őírř va|amennyi fe|téte|nek. 

.

z, rész: nem érkezettajánlat

3. rész: Gáspár Gabľiet|a egýéni vá|talkozó
aján|attevő székhelye: 1 158 Budapest, Molná r Viktor u' 57.
nettó megbízási óradíj: 1o.ooo Ft

Az ajánlat zárt csomagolásban, a megfele|ő fe|irattal e||átva kerti|t benyújtásra 2014. március 06. napján B:.59
ó|ęĺy', 1 db papír a|apú eredeti és 3 db elektronĺkus másolati példánýban. Az aján|at papír. alafí eredeti
példányának kotése megfelel a fe|hívásban előírt va|amennyi feltét.e|nek.

Az aján|attéte|ĺ határidő.lejártát követően érkezett az MH Líceum A|apítvány (1055 Budapest, Bihari János u.

-18) 
ajánĺata., me|yet ajánlatkérő _ tekintette| arra, hogy az aján|attéteĺĺ naĺářiaőn túl érkezett. nem bontott

fel,

Ajánlatkérő ldb hiánypót|ási fe|hívást és fe|vi|ágosÍtás kérést bocsátott kĺ 2014' márciüs 10. napján az alábbĺ
tatalommal:

'A.Kbt. 67,.$-a a|apján ajánlatkérő az a|ábbi hiányok pót|ására, felvi|ágosí|ások megadására hÍvja feĺ az
:ajá n lattevőket az ajá nlatok átteki ntése utá n :

Gáspár Gabľiella egyéni vál|a|kozó
3. ľész:
Aján|attevő aján|atĺ nyi|atkozatában úgy nyi|atkozoľ, hogy nem vesz igénybe a|ka|masságot igazo|ó
szeľvezetet. Aján|attevĺí ugyanakkor aján|atťevő az erőĺorrások rende|kezésre állásáró| szóló nyiĺáiĺ<ozátot is
csato|ta, mg|ybg1 saját magát mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szeľvezetet je|oĺte meg' R;án|attevő
adjon felvi|ágosítást, hogy ajánlattevőként vagy kapacitást rendelkezésre bocsató szőruezetlsz"ńéýként u.'.
rés.ď. az e|járásban,' hĺszen e9yszerre nem |ehet aján|attevő és kapacĺtást rendelkezésre bocsátó szervezet isl?
Aján|attevő az ..aján|atába csato|t Kozbes.zeaés tárgya szerińti árbevéte|rőĺ szóĺó nyi|atkozat szöveges
részében az e|őző Üz|eti év teljes árbevéteĺérő| nyiiatkozott, majd a nyilatkozatban iévő táb|ázaŮaň a
közbeszezés tárgya szerinti árbevételrő|. Aján|atkérő a Közbeszerzés úrgya szerinti árbevéteĺrő| szóló
nyi|atkozatot..írta elő az eljárást megindító fe|hívás III'Z,2. pontjában' Ajáńĺarcvő hiánypotlás keretében
c99t9ĺJa a Kozbeszerzés tárgyárol szó|ó árbevéte|rő| szoló nyĺ|atkozatát, melynek mÍnd szoveges, mind
táb|ázatos részében a Kozbeszerzés tárgya szerinti árbevétel szeŕepe|jenl
Ajánlattevő az aján|at 13. o|dalán a szakemberek bemutatásáró| lzó|ó nyĺ|atkozatban saját magát' mĺnt
aján|attevőt és mint. alka|masságot igazoló szeruezetet is megje|ölte. Á;ánlattevő egyoen něm |ehet
a|kalmasságot igazo|ó 

'szervezet is' Aján|attevő az aján|atĺ 
-nyi|atkozaton 

arró| ňýilattozoą hogy
aIkaImasságának igazoĺására nem Vesz igénybe más szervezetł. Ajánlattevő rriánypótlás teretéoóń
isméte|ten nyújtsa be a szakemberek bemutatásáró| szóló nyi|atkozatot oiy módon, rrogy äzon saját magát
csak mint aján|atĽevőt tüntesse fel!

Mag-yar Embeľi Jogvédő Központ A|apítvány.Jőzan Babák Egyesü|et közös aján|attevők
L, rész

Aján|attevő hiánypótlás keretében csatolja Bíró Zsófia te|jesÍtésbe bevonnĺ kĺvánt szakember addikto|óoĺai
konzu ltá ns végzettségét igazoló okirat egyszerű másolatá t!

ti'í(
!ÝLJ \



A hiánypótlást, fe|vi|ágosítást 1 pé|dányban faxon kérjtik benyújtani 2014' március 13. napján I7:0O őráig az
a|ábbĺ fax számra : +36.tl7 89.6943"

|jg!1te;ĺĺ1a hiánypótlási határidőre megfe|e|ően benyújtottak hiánypot|ásukat, így aján|atuk megfele| a
fe|hívás és dokumentácĺó, va|amint a Kbt' rende|kezéseinek.

Az ajánlatot hiánypót|ások, fe|vitágosítások áttekintését kiivetően az a|ábbi megállapítasokat
tesszÜk:

Javasolom megál|apítani' hogy az 1. ľész tekintetében Magyar Emberi Jogvédő Ktizpont
A|apítvány.Józan Babák Egyesü|et közös ajántattevők (ajántattełői konzorcium s-.étl'elyu' ioas
Budapest, Baľoss u. 28.) ajánlata érvényeą megfele| a fethívásban, dokumentációban és a Kbt.
ben fog.la|t előírásoknak, ajánlattevő nem ál| kizáľó ok hatálya aiatt és atkatmas a szeľződés
te|jesítéséľe. Ajánlattevő ajánlata az ajántatkérő rende|kezésére á||ó fedezetet 3 millió Ft'ta!
meghaladja.

Javaso|om megállapítani, hogy a 3. rész tekintetében Gáspár Gabľietta egyénivátlatkozóq158 Bllr|apestĺ Mo|náľ Viktor u. 57:) ajántata éľvényes, méirelel a fe|hívásban,
dokumentációban és..a łGt.ben.fog|a|t előírásoknat aján|attevő nem áll-kizáró ok hatálya alati
és alkalmas a szerződés te|jesítésére. Ajánlattevő ajánlata az aján|atkérő ľendetkezéséľe á||ó
fedezeten belül van.

Javaso|om megállapítani, -hogy az 1. rész tekintetében a közbeszerzési eljáľás eredményes,
amehnýiben aján|atkérő képviselő.testülete 3 mi|lió Ft.tal kiegészíti a fedezetet.

Javasolom megállapÍtani, hogy a 2. rész eľedményte|en a Kbt. 76.s (1) bekezdés a) pontjáľa
tekintettel, mivel nem éľkezett az ajántattételi határidő lejáľtáig ajáńlat. 

-

Javaso|om megá|tapítani, hogy a. 3. rész tekintetében, hogy közbeszeľzési e|jáľás eredményes.
Javaso|om megáĺ|apítani, hogy ä kozbe.-qzerzési eljárás nyeĺtese az tr. rész tekintetében a Magyar Embeľi
Jogvédő. Kiizp.ont AlapíWány-Jőzan Babák Egyesíilet közĺis aján|attevők 1ájánlattevői
konzoľcium székhelye: 1085 Budapest Baľoss u. 28.), . amennyibLn aján|atkéľŕi 

-képvise|ő-

te|tii|ete kiegészíti a fedezetet 3 mi!|ió Ft.tal . mive| az ajánlattételi hatá'ridő |ejártáig a końzorcium
nyújtott be az 1. részre egyedü| aján|atot, közös aján|attevőr aján|ata megfelél a Íelhívásban és
dokumentációban, va|amint a Kbt-ben fogla|taknak, az aján|at éĺvényes, ajánlattevők a|ka|masak a szeĺződés
te|jesítésére és nem ál|nak kizáró ok hatá|ya alatt.

Javasolom megá||apítanĺ, hogy a közbeszeľzési e|járás nyeľtese a 3. rész tekintetében Gáspár
Gabľiella !9vé1ĺ vá||a|kozó (1158 Budapest, Mo|náľ Viktor u. 57.) mive| ő az egyetlen aján|attévő,
aki az aján|attételi hataridő |ejáľtáig aján|atot nyújtott be, aján|áta megfele| á felhívásban éś
dokumentációban, va|amint a Kbt-ben fogĺa|taknak, érvényes, aján|attevő a|kalmaš a szerződés teĺjesítésére
és nem á|| kizáró ok hatá|ya a|att, aján|ata az aján|atkérő rende|kezésére á|ló fedezeten be|Ü| van.

Me|lék|et: BB jkv

Bíré|ó Bĺzottság tagja:

!:.'Ł:= íiz.



eÍnÁLnĺI LAP

1. Ajánlatkérő: Józsefuárosi önkormányzat 1o82 Budapest, Baross u. 63.67.

BíráIat időpontja: Budapest, 2oL4. máľcius 18.

Bírá|ó Bizottsági tag neve: ľagy Ádám dľ.

A közbeszerzés tárgya= ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program IIr, (azonosífuí számł
KMoP-5.t,7/B-72-k-2ot2-ooot) Szelződés közćisségi, szociális szolgáltatás ellátásárď,tárgyban
indított, a közbeszezésekről szó|ó 2011. évi CMII. toruény Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti, a

Kbt. 121' $ (1) bekezdés b) pontja alapján nyí|t közbeszenési e|járás

1. Józsefuáľosi önkormányzat Közbeszeľzési Szabályzata atapján írásbe|i véleményezés,
javaslattétel az eljárás eredményére

Bírálatl szempont:
I, rész: cisszességében ĺegelőnycisebb ajánlat
2, rész: t)sszességében legelőnycisebb ajánlat
3. rész: legalacsonyabb cisszegĹÍ ellenszolgáltatás

Ajánlatkérő 3 részre bĺztosított részajánlattételi lehetőséget.

becsÜ|t éfték és a szenődés te|jesítéséhez rendelkezésre ál|ó anyagĺ fedezet összege:
1' rész:18.897.638 Ft
f' rész:I5.74B.031 Ft
3' rész: 576.000 Ft

Az aján|attételi határidő lejártáig, azaz2OL4. március 06. napján 11:00 óráig az1,. és 3. részre I db, azaz
egy daľab aján|atot nyújtottak be, a 2. részre nem érkezett aján|at.

1. ľész:
Ajánlattevő neve: Magyar Embeľi Jogvédő Központ AIapítvány-Jőzan Babák Egyesi,ilet köziis
ajánlattevők
ajánIattevői konzorcium székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 28.

1. nettó vá||a|kozói óradlj (HUF)
6240 HUF

2. a Ká|vária tér dé|i részén lévő játszótéren vá||a|t kozösségĺ és
szociá|is munka napi óraszáma té|i időszakban (minden napos nyitva
tartás me|lett, minimum napi 4 óra a nyitvatartási időszakon be|Ül)

4 őra

3. a Kálvária tér délĺ részén |évő játszótéren vá||a|t közosségi és
szociá|ĺs munka napi óraszáma nyári időszakban (minden napos
nyitva tartás me|lett, minimum napi 6 óra a nyĺtvatartási ĺdőszakon
be|Ĺi|)

6 őra

4. a Kálvárĺa tér északĺ részén lévő téren vá|lalt
informácĺószolgá|tatás, valamint közösségi és szocĺá|is munka napi
óraszáma té|i időszakban (hétköznapi nyitva tartás me||ett, minimum
napi 4 óra a nyitvatartási időszakon be|ül)

4 őra



5. a Ká|vária tér északi részén |évő téren vá|la|t
információszolgá|tatas, valamint közösségĺ és szociá|is munka napi
óraszáma nyári időszakban (hétköznapi nyĺtva taftás me|lett,
mĺnimum napi 6 óra a nyitvataftási időszakon beltil)

Az aján|at záft csomago|ásban, a megfe|elő fe|ĺratta| el|átva kerÜ|t benyújtásra 2014. március 06. napján
10:07 órakor, 1 db papír a|apú eredetĺ és 3 db e|ektronikus máso|ati példányban. Az aján|at papír a|apú
eredeti pé|dányának kötése megfe|e| a felhívásban e|őílt va|amennyi fe|téte|nek.

2. ľész: nem érkezett ajánlat

3. rész: Gáspár Gabrie|la egyéni vá|Ialkozó
ajánlattevő székhelye: 1158 Budapest, Molnár Viktor u.57.
nettó megbízási óradíj: 1o.o0o Ft

Az aján|at zárt csomagolásban, a megfe|e|ő fe|iratta| el|átva kerü|t benyújtásra 2014. március 06. napján B:59
órakor, 1 db papírr alapú eredeti és 3 db e|ektronikus máso|ati példányban. Az aján|at papír a|apú eredetĺ
pé|dányának kotése megfelel a felhívásban e|őírt va|amennyĺ fe|téte|nek'

Az aján|attéte|i határidő |ejáńát követően érkezett az MH Líceum A|apítvány (1055 Budapest, BihariJános u.
18) aján|ata., me|yet aján|atkérő - tekintette| arra, hogy az aján|attéte|ĺ határidőn tú| érkezett - nem bontott
fel.

Ajánlatkérő ldb hiánypótlási fe|hívást és felvi|ágosítás kérést bocsátott ki 2014. március 10. napján az a|ábbi
tartalommal:

,,A Kbt. 67.$-a alapján aján|atkérő az a|ábbi hĺányok pót|ására, fe|vi|ágosítások megadására hlvja fe| az
aján |attevőket az aján|atok áttekintése után :

Gáspár Gabrie!la egyéni vállalkozó
3. ľész:
AjánIattevő ajánlati nyi|atkozatában úgy nyi|atkozott, hogy nem vesz ĺgénybe aIkalmasságot igazoló
szervezetet. Aján|attevő ugyanakkor aján|attevő az erőforrások rende|kezésre á|lásáró| szó|ó nyĺlatkozatot is
csato|ta, melyben saját magát mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szeruezetet je|ölte meg. Aján|attevő
adjon fe|világosítást, hogy ajánlattevőként vagy kapacitást rendelkezésre bocsátó szeruezet/szemé|yként vesz
rést,az eljárásban, hĺszen egyszerre nem |ehet ajánlattevő és kapacitást rende|kezésre bocsátó szervezet is!?
Aján|attevő az ajánlatába csato|t Közbeszerzés tárgya szerinti árbevételrő| szó|ó nyilatkozat szöveges
részében az előző üz|eti év te|jes árbevételérő| nyilatkozott, majd a nyi|atkozatban |évő táblázatban a
ki5zbeszerzés tárgya szerinti árbevéte|ről. Ajánlatkérő a Közbeszeęés tárgya szerinti árbevéte|rő| szó|ó
nyi|atkozatot ílta e|ő az e|járást megindító fe|hívás IIT.Z.Ż. pontjában. Aján|attevő hiánypót|ás keretében
csatolja a Közbeszerzés tárgyárő| sző|ő árbevéte|rő| szó|ó nyi|atkozatát, melynek mind szöveges, mind
táb|ázatos részében a Kozbeszeaés tárgya szerinti árbevétel szerepe|jen!
Aján|attevő az aján|at 13. oldalán a szakemberek bemutatásáró| szó|ó nyi|atkozatban saját magát mint
ajánlattevőt és mint alka|masságot ĺgazoló szeruezetet is megje|ölte. Aján|attevő egyben nem lehet
a|kalmasságot igazo|ó szervezet is. Aján|attevő az aján|ati nyi|atkozaton arró| nyĺ|atkozott, hogy
a|ka|masságának igazolására nem Vesz igénybe más szervezetet. Ajánlattevő hiánypót|ás keretében
ismételten nyújtsa be a szakemberek bemutatásáró| szóló nyi|atkozatot o|y módon, hogy azon saját magát
csak mint aján|attevőt tlintesse fe|!

Magyaľ Emberi Jogvédő Kłizpont A|apítvány-Jőzan Babák Egyesület közös ajánlattevők
t. rész

Aján|attevő hĺánypót|ás keretében csato|ja BíróZsőfia te|jesítésbe bevonni kívánt szakember addĺkto|ógiai
konzu|táns végzetbégét ĺgazo|ó okirat egyszeríí másolatátl



A hiánypót|ást, fe|vi|ágosÍtást 1 példányban faxon kérjÜk benyújtani f0I4. március 13. napján L7:00 őráig az
a|ábbi fax számra : + 36-L 17 89.6943"

Ajánlattevők a hiánypót|ási határidőre megfe|elően benyújtották hiánypót|ásukat így aján|atuk megfele| a
felhÍvás és dokumentáció, va|amint a Kbt. rende|kezéseinek.

Az ajánlatot hiánypótlásot felvilágosítások áttekintését követően az alábbi megá|lapításokat
tesszĹik:

Javasolom megállapítani, hogy az L. rész tekintetében Magyar Embeľi Jogvédő Központ
Alapítvány-Józan Babák EgyesiiIet közös ajánlattevők (ajánlattevői konzorcium székhelye: 1o85
Budapest, Baross u. 28.) ajánlata éruényes, megfelel a fe|hívásban, dokumentációban és a Kbt.
ben foglalt előírásoknat ajánlattevő nem áll kizáró ok hatá|ya alatt és alkalmas a szeződés
teljesítéséľe' Ajánlattevő ajánlata az ajánlatkéľő rendelkezéséľe á|ló fedezetet 3 millió Ft.tal
meghaladja.

Javasolom megállapítani, hogy a 3. rész tekintetében Gáspár Gabriella egyéni váIlalkozó
(t158 Budapest Molnár Viktor u. 57.) ajánlata éľvényes, megfelel a felhívásban,
dokumentációban és a Kbt.ben fog|a|t előírásoknat ajánlattevő nem á|| kizárő ok hatá|ya a|att
és alka|mas a szeľződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata az ajánlatkérő rendelkezésére álló
fedezeten belÜ| van.

Javasolom megállapítani, hogy az t. rész tekintetében a közbeszerzési eljáľás eredményes,
amennyiben ajánlatkérő képvise|ő.testü|ete 3 millió Ft.ta| kiegészíti a fedezetet.

Javasolom megállapítani, hogy a 2. rész eľedménytelen a Kbt. 76.s (1) bekezdés a) pontjára
tekintette!, mivel nem érkezett az ajánlattételi hatáľidő tejáÉáig ajánlat.

Javasolom megállapítani, hogy a. 3. rész tekintetében, hogy ktizbeszeľzési eljárás eredményes.

Javaso|om megál|apítani, hogy a közbeszerzési e|járás nyeńese az t. rész tekintetében a Magyar Emberi
Jogvédő Kłĺzpont Alapítvány.Jőzan Babák Egyesület közös ajánlattevők (ajánlattevői
konzoľcium székhelye: 1o85 Budapest, Baľoss u. 28.), - amennyiben ajánlatkérő képviselő.
testülete kiegészíti a fedezetet 3 millió Ft.tal - mive| az ajánlattéte|i határidő |ejártáig a konzorcium
nyújtott be az 1. részre egyedÜ| ajánlatot, közös aján|attevők aján|ata megfele| a feĺhívásban és
dokumentációban, va|amint a Kbt-ben fog|a|taknat az aján|at éruényes, aján|attevők a|kalmasak a szerződés
te|jesítésére és nem á||nak kizáró ok hatálya a|att.

Javasolom megállapítani, hogy a közbeszerzési eljárás nyeltese a 3. rész tekintetében Gáspár
Gabrie|Ia egyénl vá|Ialkozó (1158 Budapest, Molnáľ VilGor u. 57.) mive| ő az egyet|en aján|attevő,
aki az aján|attételi határidő |ejáftáig aján|atot nyújtott be, ajánlata megfeleĺ a fe|hÍvásban és
dokumentációban, va|amint a Kbt-ben fogla|taknat éruényes, aján|attevő a|ka|mas a szeęődés te|jesítésére
és nem á|1kizárő ok hatá|ya a|att, aján|ata az ajánlatkérő rende|kezésére á||ó fedezeten be|Ĺi| van.

Me||ék|et: BB jkV

Bírá|ó Bizottság tagja:

,//łĺk;
/"



gŕnÁLłĺI tAP

t. Aján|atkéń: Józseńĺáľosĺ önkoľmányzat 1082 Budapest Baľoss u' 63.67.

Bírálat időpontia: Budapest, 2ot4. máľcius 18.

Bíľáló Bizottsági tag nevel PerlikTamás

Ä közbeszeľzés táľgya: ,,Budapest-Józsefuárus, Magdotna llegĺyed Prcgnm III. (azonosítlź ęám;
KMoP.5,1,1/B-r2.k-2oÍ2.o001) flzelződés kčizôsąĺ szocÍĺáIÍs zotgáIaÉs elláaísiźrd,tárgyban
ĺndítotť, a közbeszezésekrő| szoló 2011. évi Cilfi. torvény Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerińti, a
Kbt' 121' $ (1) bekezdés b) pontja alapján nyítt kozbeszeaési e|járás

1. Józseńłárcsi önkormá!ľza! Közbeszeľzési Szabá|yzata a|apján ínásbe|i véteményezés,
javaslattétel az e|jáľás eľedményénr

BĺrálatÍ szempont:
7. rész: eisszessĄtrébe n legelőnyösebb aJá nlat
2, rész: cisszessfoéfun lqeÉnycisebb ajántat
3, rész: lqaĺaaonyabb cisszegű ettenszo|gálbÉs

Áján la kérő 3 rłlszre bizto5ĺtox résza1á n ta ttéteĺi ĺehetőséget,

becstl|t éŕék és a szeaődés teljesítéséhez rendelkezésre á||ó anyagi fedezet osszege:
1. rész:18.897'638 Ft
f. rész:15.748.031 Ft
3. rész: 576.000 Ft

Az aján|attéte|i haÉrĺdő lejártáig, azaz f014. március 06. napján 11;00 óráig az l.. és 3. ľészre 1 db, azaz
egy daľab aján|atot nyújtottak be, a 2. részre nem érkezett á;ánłat'

1. ľészl
Ajánlattevő nevei Magyaľ Embeľi Jogvédő Központ A|apítvány-JőzanBabak Egyesůilet kĺizös
ajánIattevők
ajánlattevői konzoľciuĺn székhelye: 1o85 Budapes! Baľoss u' 28,

1' nettó váł|a|kozói óradíj (HUF) 6240 HUF

2, a Kálvőrĺa tér dé|l részén lévő játszótéren vá||a|t [öffii é;
szocjá|is munka napĺ ,óraszáma té|ĺ időszakban (minden napos ńyifua
tartás me||et minĺmum napi 4 óra a nyitvatarÉsi időszakon.belii|) 4 őra

3' a Ká|vária tér dé|ĺ reszén lévő játszótéren vá||a|t köżösségi és
szociálĺs munka napi ómszáma nyári időszakban (minden nipos
nýtva tařás me|leit, minÍmum napi 6 óra a nyitvatartasi időszakon
belüD

6 óra

4, a Kálvária tér északi ľészén lévő teren vá|lalt
információszolgáttatás, valamint kozösségi és szociális munka napi
óraszáma télĺ ĺdőszakban (hétköznapi nyitva tańłás me|lett, minimum
napĺ 4 óra a nyĺtvatartásĺ időszakon be|ri|)

4 őra

i"_



5. a KálVária tér északĺ részén lévő téren vá||a|t | 0 óra
informáciĺószo|gá|tatás, va|amint közössęi és szociá|is munka napi
óraszáma nyári időszakban (hétkoznapi nyitva taltás me!|ett,
minimum napi 6 óra a nyitvataftasi időszakon beliil)

Az ajánlat zárt csomagoÍásban, a megfelelő felimttal elláWa keni|t benyújtiísra 2014. márđus 06. napján
10:07 órakor, 1 db papÍ. alapú eredetÍ es 3 db elektronikus másoĺatĺ pe|dányban' Az ajánlat papír alapú
eredeti pe|dányanak kötése megfe|e| a felhívásban előírt va|amennyi feltéte|nek.

2. ľész: nem érkezett ajánlat

3. résa; Gáspáľ GabľÍella ęgyéni rá|la|kozó
:ajánlattevő székhelyel 1í.58 Budapesŕ' Molnár Vĺktoľ u.57.
nettó megbízasi ómdĺj: 1o'ooo Ft

Az ajánlat záľt csoĺnago|ásban, a megfele|ő feliratta| el!áfua kerĹi|t benyújtásľa 2014' máľcius 06. napján 8:59
órakoą 1 db papír a|apri eredetĺ és 3 db e|elętľonikus máso|ati peldányban. Az aján|at papíl. alapĺl eredeti
pé|dányának kotése megfelel a fe|hívásban e|őĺlt vaĺamennyi fe|těte|nek.

Az aján|aEételi határidő |ejártźlt kovetően érkgett az MH Líceum Alapítvány (1055 Budapest, Bihaľi János u'
18) ajánlata', melyet aján|atkérő - tekintette| arr.a, hogy az aján|attéte|i haEridőn tri| érkezett. nem bontott
fé|.

Ajánĺatkérő ldb hiánypot|ási fe|híviást es fetvilágosítás kérést bocsáton ki 2014. március 10. napján az aĺábbi
tarüalommal:

,,A Kbt. 67,5.a a|apján aján|atkérő az a|ábbi hiányok pot|ására, fe|vjlágosíÉsok męadására hÍvja felaz
ajánlattevőket az aján|atok áttekintése után :

Gáspaľ Gabriel|a egyéni łÉl|alkouó
3. ľész:
Aján|attevő aján|ati nyilatkozataban ú9y nyĺlatkozott, hogy nem vesz igénybe alkalmasságot igazoló
szeľvezetet' Ajánlattevő ugyanakkoľ aján|attevő az eńforrások ľende|kezésľe á|lásaró| szóló nyĺlatkomtot is
csatolta, me|yfun saját magát mint kapacitást rendeĺkezésľe bocsátó szeľvezetet jelolte meg. Ąán|attevő
adjon felvilágosítást, hogy ajánlattevőként vagy kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezeýszeľné|ýként vesz
résfr' az e|járásban. hiszen egyszerľe nem |ehet ajánlattevő és kapacitást ľende|kezésre bocsátó szeĺvezet is!?
Ajánlattevő az aján|atába aatolt Közbeszezés tárgya szeľinti árbevételľől szó|ó nyiĺatkozat szovęes
részében az e|őző rjzleti év te|jes árbevéteĺérő| nyĺlatkozott, majd a nvi|atkozatban ĺévő táb|ázatban a
kdzbeszevés tárgya szerinti árbevételrő|. Ajánlatkérő a Kozbeszerzés tárgya szeĺinti árbevéte|ről szóló
nyi|atkozatot íľta e|ő az eljárást megindíto feĺhÍvas III.f,z' pontiában. Ajánlattevő hiánypotlás keretében
csato|ja a Kĺizbeszezés tárgyáró| szólő árbevéte|ről szó|ó nyi|atkozatát, melynek mind szoveges, mind
tábĺázatos részében a Kózbeszerzés targya szerĺnti árbevéte| szeľepe|jen!
Ajánlattevő az ajánlat 13. o|da|án a szakemberek bemutatásáról szó|ó nyĺlatkozatban saját magát, mint
ajánlattevőt és mint a|ka|masságot ĺgazo|ó szeľveretet is megje|o|te. Ąán|attevő egyben nem lehet
a|kaĺmasságot igazoló szeruezet is' Aján|attevő az ajánĺati nyi|atkozaton aľról nyi|atkozott, hogy
a|kalmasságának ĺgazo|ásara nem vesz iEénybe más szervezetet. Ajánlattevő hiánypótlás keraéběn
isméteĺten nyrijtsa be a szakembeľek bemubtásaról szóIó nyĺ|atkozatot oly módon, hogy azon saját magát
mak mint aján|attevőt ttintesse fe|!

Magyaľ Embeľi togľédő Kłizpont Áĺapĺtvány.Józan Babak Egyesĺi|et közös ajánlattevők
1. tész

Ajánlattevő hiánypót|ás keretében csato|ja Blro Zsófia teljesítésbe bevonni kívánt szakember addiktologiai
ł<onzultáns vegzettségét igazo|ő okirat egyszeríj máso|atát!

I
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A hiánypot|ást, fe|vi|ágosítrst 1 példányban trxon kérjük benyújtani 2014. máľcius 13. napján 17:00 óraig az
a|ábbi ńax számra: + 36-tl7$9-69l+3,

Ajánlattevők a hiánypót|ási határidőre megfelelően benyújtottak hiánypot|ásukat így aján|atuk megfelel a
felhĺvás és dokumentáció, va|amint a Kbt. rende|kezéseinek.

Az ajánlatot hiánypot|ásolĺ' fe|vitágosÍtámk áttekintését követően az a|ábbi megát|apĺtásokat
tesszĺikl
Javaso|om megá|lapítani, hogy az t. ľész tekintetében lr.|agyar Emberi Jogvédó Központ
Alapítvány.Jőzan Bäbák Egyesiilet kiizĆĺs aján|attevök (ajántattevői konzoľcium székhe|ye: 1o85
Budapest Baross u. 28.) aján|ata érľényes, megfele| a fe|hívásban' dokümentációban és a Kbt-
ben fog|a|t elóírásoknat ajánlattevő nem álI kÍzäľő ok hatátya a|att és alka|mas a szerződés
tetjesítéséľe' Áján|attevő al:ánlata az ajánlatkérő ľende|kezéséľe á||ó fedezetet 3 mi||iró Ft.tal
meghaladja.

Javaso|om megá|lapítani' hogy a 3. r&z tekintetében Gáspár Gabľiel|a egyĺáni vál|alkozó(1l5s Budapęsĺt, Molnáľ Vilĺtor l|' 57.) ajánlata éľvényes, megľelel a fe|hívásban
dokumentáciróban és a Kbt.ben foglalt e|őírásoknat aján|attevő nem áll kiaáľó ok hatálya a|att
és alka|mas a szeződés te|jesítésére. Áján|attevő aján|ata az aján|atkérő rendelkezésérc áttó
fedezeten beliil van.

lavasolom męgá||apíhnŁ hwy az 1. rész tekintetében a közbeseené-si eljáľás eredményes,
amennyÍben aján|atkérö képvise|ő-ües{ti|ete 3 mi|lió Ft-ta| kieg&zítĺ a fedezetet.

Java$olom ľnegál|apítanŁ hogy a 2. ľész eredménytelen a Kbt. 76.5 (1) bekezdés a) pontiáru
tekintette|' mĺvel nem éľkezett az ajánlattételi hatáľ,ĺdő |ejáĺtáig aján|at.

Javaso|om megáI|apítani, hogy a. 3. ľész tekintetében, hogľ közbeszeľzési eljáľás ercdményes'
Javasolom megá||apítani, hqgy a kĺizbeszezési e|járás nyełtese az l' ľész tekintetében a Magyaľ Embeľi
Jogvédő Kiĺzpont A|apítvány.Józan Babak Egyesĺi|et kiizös aján|attevők 1ájánlattevői
konzorci$m székhelye; Ĺo85 Budapest' Barcss u. 28.), . amennyibęn aiánlatkérő-képvise|ő.
testü|ete |ĺiegészíti a üedezetet 3 millió Ft-tä| - mive| az ajánlattételi hataridő |ejártáig a konzorcium
nyújtott be az 1. részre egyedü| aiánlatot kÓzĺis aján|attevők aján|ata megfe|e| a fe|hÍuásban és
dokümentácĺóban, valamint a Kbt-ben fogla|taknat az ajánlat érvényes, ajánlattevők a|ka|masak a szeződés
te|jesÍtésére és nem állnak kizáĺő ok hatá|ya a|att. ]

Javasolom megá||apítani, hogy a közbeęeľ:zési eljáľás nyeľtese a 3' ľész tekintetében Gáspár
Gabrie|la egyéni vá||a|kozó (ĺrss Budapest Molnáľ Vi|Gor u' 57.) mivel ő az egyet|en aján|attevő,
aki az ajánłattételi határidő lejártaig aján|atot nyr]jtott be' ajánlat.a megfe|e| a felhí'vásban e5
dokumentációban, va|amint a Kbt-ben foglaltaknat éĺvényes, aján|attevő alka|mas a szerződés teljesítésére
és nem áĺl kizáró ok haÉ|ya a|att, ajántab az ajánlatkérő rendelkezésere á|ló fedezeten be|ul van.

Mel|ék|et: BB jl<v

Bft.áló Bizottság tagja:

Per|ikTamás



eŕnÁĺ.łľI LAP

1. Ájánľatkéľő: Józsefuáľosi önkoľmányzat 1082 Budapest Baľoss u. 63.67-

tsírátat időpontja: Budapest 28L4. ĺnárclus 19

Bíľá|ó Bizottaágitag neve: végh 3ózsef János

A ktizbeszeľzés táryya: ,,Budapest-Józsefuáros, Magdotna Nqyed Prcgram III. (azonosító számĺKMOP-5.t,Í/B-72-k-2oI2.o0o7) Szelződés *aztisšesí szocĺáÍÍs ',,ĺftluai .iiaiiii;a,gya""
indított, a közbeszerzésekől szóló żott' évi.CVfiI. torvérly-Haľmadik Rész,-nemzeti e|járasrenJ 

'iá,řnti, 
uKbt' 121. $ {1) bekezdés b) pontja alapján nyí|t közbeszenéśie|járás

1' Józsefuáĺosi (inkoľnrá'}y"* Közbeszeęési Szabályzata alapján íľásbe|i ľéleľnényezés,javaslattétel az eljáľás eľeđményĺłľe

Bĺráĺati szempont:
I, ľész: ĺisszaségében legetőnyösebb ajánĺat
2, rész: tissze'ssegében |ege!őnytÍsebb ajánĺat
3, rész: ĺegałasonyabb ĺisszegĹÍ ellenszolgálbÉs

Aján ła tké rő 3 részre bł.ztos ĺtott részajánlattéteĺĺ leh etősqĺeŁ

becstilt érték és a szeľződés teĺjesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege:
1. rész;18.897.63B Ft
2. rész:t5,74\.031 Ft
3. ľész: 576.088 Ft

Áz ajánlattételĺ határidő.|ejÉĺtái:9, azazfaL4. márcirrs 06. napján 11:00 óráig az t' és 3- ľészľe 1 db, azazegy daľab ajánlatot nyújtottak bą a 2. részre ném érkezetľ ájannt.
1. ľész;

Äjánłattevő neYel Magyaľ Embeľi Jogvédö Központ Alapítľány.Józan Babák Egyesĺilet közösaján|attevők
aján|attevői konzoľcłum székhetye; t085 Buđapest, Baľoss u' 28'

1. netó vá||ałkozói óradíj {HUF) 6240 HUF

?' a Ká|vária tér déli részén lévő já@
szoc-iálĺs munka napi óraszáma téĺi időszakban {minden napos nyit'ľa
tartás me||ett, minimum napi 4 óľa a nyitvatartasi időszakon bełťilj

4 őra

3. a Kálvárĺa tér dé|i reszén |évő játszótéľen vállalt közđc6ĹE;
szociális munka napĺ óraváma nyári ĺdőszakban (minden napos
nyifua tartás rne|ĺett, minimum napĺ 6 óra a nyiŁvataltasi időszaion
be|tiĐ

6 óra

ą. a Ká|várĺa téĺ északĺ részén ffi
informácłószo|gá{tatás, valamint kozösségi ĺśs szociá|is munka napi
óľaszáma téti időszakban (hétköĺnapi nyitva taĺtás mel|ett, minirnum
napi 4 óra a nyfuataľtási időszakon belü|)

4 óra

.'i-.1 {đ i.\i\"



5.4 ria tér észalĺ'i lévő téren vállaĺt ĺ 6 óra
információszolgáltatás, valamłnt közösségi és szociálĺs munka napi
óraszáma nyári időszakban (hétkoznapi nyitva tartás me|lett,
minimum napi 6 óra a nyitvatartási időszakon beltil)

Az aján|at záľt csomago|ásban, a megfe|e|ő felirattał e||átva került benyújtásľa fo14. március 06. napján

ĺ0:07 órakor, ĺ du papĺr a|apú eľedeti és 3 db elektľonikus másolati péĺdányban. Az ajánlat papír alapú

eredetĺ pétdányának kotése megfe|e| a fe|hĺvásban e|őíĺt valamennyi fettéte|nek.

2, ľész: neľn érkezett aján|at

3. ľész:6áspáľ Gabľĺella egyéni vállałkozó
ajánlattevő székhelye: 115s Eudapest, Mo|náľ Viktor u.57.
nettó ĺmegbízási óradíjl 1o.0o$ Ft

Az ajánlat záľt csomagoĺásban, a megfele|ő fe|iratta] e||átva keľĹilt benyújtásra 2014' március 06. napján 8:59

óraŕor, 1 db papír a|ápú eredeti és 3 db elektĺonĺkus másolatÍ péĺdányban' Az aján|at papíľ alapú eľedeti
peldányának kÔtése megfelel a felhÍvásban előíľt valamennyi feltételnek.

Az aján|atľételihatáridő ĺejáľtat kovetően érkezett azMĺ{Líceum Atapítvány (1055 Budapest, BihariJános u.

18) ajánłata., melyet ajánĺatkérő - tekintettel arĺa, hogy az ajánłattételi határĺdőn triĺ érkezett . nem.bontott
fel.

Aján|atkérő ldb hiánypóttási fethívást és fefuilágosítás kérést bocsátott ki fÜI{. március 10. napján az alábbi

taľtalommal:

,Á Kbt. 67,Ę-aa|apján ajánĺatkérő az a|ábbihiányok pótlásáĺa, feĺvĺ|ágosítasok megadására hĺvja fe| az

aján lattevőket az aján latok átte kintése utá n :

€áspáľ Gabľieiła egyéni vál|a|kozó
3. ľész:
Ajánłattevő ajánlati nyi|atkozatában úgy nyi|atkozott, hogy nem vesz igénybe alkalmasságot igazo|ő

sźeruezetet' łjánnnevő ugyanakkor aján|attevő az erőforrások rendelkezésre át|ásáról szó|ó nyilatkozatot is

csatolta, melyben saját mägát mint kapacitast rendelkezésre bocsátó szervezďet je|ô|te ľneg. Aján|attevő

adjon felvitágosftást, hogy ajánlattevőként vagy kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezeVszeméýként vesz
réćzt,az e$áiásban, hiszěň egyszeľre nem lehet ajánlattevő és kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet is!?

Aján|attevő az aján|atába csatoĺt Kozbeszerzés táľgya szerinti árbevételről szóló ny'{a!.ko11! szoveges

részében az e|őió Ĺiz|eti év tetjes árbevételérő| nyi|atkozott, majd a nyilatkozatban lévő tábĺázatban a
közbeszerzés tárgya szerinti áľbevételről' Aján|atkérő a Ktĺzbeszerzés tárgya szerinti áľbevételrő| szó|ó
nyi|atkozatot íłta-ě6 az eljárást megindíto fe|hívás ÍÍÍ.,2..f' ponljában, Ajánlattevĺí hĺánypot|ás keretében

csatolja a Közbeszezés tárgyáró| szó|ó áľbevéte|ľől szóĺó nyilatkozatáą me|ynek ĺnind szovegesl mind

táblázatos részében a Közbeszerzĺśs tárgya szerinti árbevétel szeľepeljen !

Á5ánlattevő az ajánĺat 13. olda|án a szakemberek bemutätásárół szó|ó nyilatkozatban saját rnagat, .mint
ajánlattevőt és mint alkalmasságot igazoló szeruezetet is megje|ölte. Ajánlattevő egyben nem lehet

aika|masságot igazolő szervezet is. Ajánĺattevő az ajánlati nýlatkozaton aľľól' nyi|atkozott' hogy
alka|rnassá'öának- igazo|ására nem vesz- igénybe más szervezetet. Aján|attevő hiánypottás keretében

ismételten 
-nyújtsa -be 

a szakemberek bemuiatásáró| szó|ó nyi|atkozatot o|y módon, hogy azon saját magát

'csak mint ajánlatievőt tĹintesse fel!

Magyaľ Embeľi Jogvedő Kłizpont A|apítrĺány.Józan Babák tgy'esiitet közös ajánlattevőlĺ
í.' rész

Ajántattevő hiánypótlás keretében csatolja Bíľó fsófia teljesíiésbe bevonni kĺÝáni szakembeľ addĺktológiai

konzu|táns végzettségét igazotó okĺrat egyszerí3 máso|atát!

i'l .,.\
ĺ :i- L.iW-r



A hiánypótłást, fetvĺlágosítást 1 peldányban faxon kérjuk benyújtani 7B14. ĺnárcius 13. napján I7 0a őráig az

a|ábbi fax számra : +36.tĺ7 89-6943,

Ajánlattevők a hiánypotľási határidőre rnegfe|elően benyújtották hĺánypotlásukat így ajánlatuk megfele| a

ĺelnĺvas és dokur.reńiáció, va|amint a Kbt. ľendelkezéseinek.

Az ajánlatok, hiánypót|ások, felvi|ágosíEások áttekintését kłivetőeĺr ae a|ább$ ĺmegállapításokat

tessz{ik:

}avasoloĺn ĺnegá|lapítani, hogy az s.. ľÉsz tekintetében Magy_aľ Emberi 3ogv.eđő Ktĺzp-oĺtt

elupĺwá*ý -ećyÄn Bäbák esy*ďuiet ktiułis ajántattevők {ajántattevői konuoľełum székhelye: ĺo8s
euűapest, Baross "' 

ze.t-ä;anlata énĺémYđ, 'ľmegfg|e! 
á ľemĺvásuam, doktrrnentácĺóban és a Kbt.

ffi*{6ó6i1ěiđí'áűkňŕ,]í*nĺ.tt**ő néĺĺn.ált lđzáń olĺ hatá|ya alatt és a|kalmas a szeruődĺás

i.lĺ**ítéiáľe' gjánlattevő aiá,'l"ta az ajánlatkéľő ľeĺłđetkezésére á!ló fedezetet 3 ĺrtŕlĺió řt-ta[

meghalaďja'

Javasolonĺr megál1apítanl, hogy a 3. ľész tekintetébeľr Gáspár'Gabrleĺĺa egyéni váĺla|kozó
(115s Budapest, 

.molńáľ ýitto' u' 57:} ajánřata éľvĺányes, nregfeleĺ a fe!*rívásban'

iłontlmentácĺonań és a Kbt-ben fogĺaĺt előíľásorňat ajánlattevő neĺn áIl kizáľó ok hatálya alatt

és alkalmau u o*oőđe-t-lńftés-ére" Ajánlattevő aján$ata az aliáĺrlatkéľő renđelkezéséľe áĺló
fedeaeten belül van.

Javasolonĺ ĺnegá||apítani, hqgy az 1,, rész tekintetrében a közbeszeľzési eljáľás eređĺnéĺryes'

áméńľrvłaen aÍárrlatréľo ł<epvís-e!ő.test6i|ete 3 mĺ|lió Ft.tal kĺegészíti a feďeuetet'

Javaso|oĺm nnegáĺIapítani, hogv a 2. ĺĺész eľ.edmłényte!ęľ e Kľ' ąq.$. {í} bekezdes a} pomtjára

t*xintáttáI, łĺliűel něnn eľŕĺezđ az ajánlattételi hatáľidő |ejártnig ajánlat'

Javasolom ĺnegállapítanĺ, hogý a. 3. ľész tekinäetében, Ýtogy kőzbeszeľzésĺ eljáľás eredmrémyes.

Javasolom megá||apítani, hogy akłSzbazerzési e|jáĺás nyeľtesę az í.. ľész tekintetében-a Magyäľ Embeľ!

3osvédő Közpoď..ĺt"ľíĺí"ańí.ĺoiuń eaóáł( tsyętllet kŕiziiĺs ajánlattevők {ijánlattevőĺ.rä'"'ä*"i*ń-txľĺelľel 
ioes 

-ľĺlaapęst 
Baľoss u..ag.}. -. qmepn3ibęľ.qĺ'.u,''!ľtkeľő $épviseEö-

*;ii!Éié iliegésżĺtt á ľ"đe="t.t s ńĺlĺió Ft-ta! . nrivel aż aján|attéte|i határidő |eÍártaig a konzorcium

nyújtog be az r' 
-'ĺsiď 

egý"ĺú| a3án|atot, közos ajánlattevők ajánJak megfele| 
' 
a feJhĺvásban, és

áőťuńentaoióban, valňint a řńt-nen fógla|Ekńak, az a;áńtat éľvényes,-aján|attevők a|kalmasak a szeuődés

teljesítesére és nem ál|nak lązőłró ok hatálya a|att.

Javaso|om megáI|apÍľan', ľlogy a közbeszeľzésĺ e!jáľá9 nyeľtese 3 3: .P-" tekintetébeq Gásp{"ľ

c"bfií!" ;gieńĺ -'äIlä'ň;á-łííse 6*d-Epe.ą Molnáľ Viktoľ u' 57.} mivel ő az egyetlen aján|attevő,

"l.i-i. iiaňlättEt"ii.ňálíĺo?.'-l&ńaig áĺ.ánu{.at-nyLijtott bą ajĄlata megfe|el a felhívasban es

dokumentációban, valamint a Kbt.ben fogbńaknak, énŕéńys, ajánlattevő.9|!a{nas. a szeęffiés teljesítésére

Ji 
"óń 

áH|ęayóok hatá|ya alatt, ajánlata az ajánlatkérő rendelkezésére ál|ó fedezeten be|Ĺilvan'

Mellékłetl BB jkv

Bíráĺó Bizotiság tagja:



!. a" /*,l!"źr,ł-

gÍnÁLnľI LAP

1. Ajánlatkérő: Józsefiĺárosi önkoľmányzat 1o82 Budapest Baross u.63-67.

Bírá|at időpontja: Budapest, 2oĹ4. máľcius 19.

Bírá|ó Bizottsági tag nevel Dľ. Keľényi Géza

A közbeszerzés tárgya: ,,Megbízási szerződés keretében ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna
Itlegyed Program rri.,, (azonôsíaí szám: KMoP.5't,1/B-t2-k-2o72) ,,G2/6 - .Tárędalomból
kirekesźett nők fogtalkoztatiíę és rehabilititciója,, projekt keletében -Magdolna KIub a
hátrányos helyzetíi nők számárd, szo|gá|tatás megszeľvezése és biztosítása,, ťargyban indított, a
közbeszezésekrő| szó|ó 2011. évi CVI[. toľvény Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti, a Kbt. 121. s
(1) bekezdés b) pontja alapján nyí|t kdzbeszezesi eljárás

L. Józseńĺáľosi onkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján írásbeli véleményezés,
javas|attéte! az eljárás eredményéľe

Bíráĺati szempont: cisszességében legelőnycisebb aj;ínlat

becsÜlt éľték és a szerződés te|jesíltéséhez rendelkezésre á||ó anyagi fedezet osszege: 25676L64 Ft

Az aján|attéte|i határidő lejáľtaig, azaz fOL4. március 10. napján 10:30 óráig L db, azaz egy darab aján|atot
nyújtottak be.

Az ajánlat zán, séľtetlen csomago|ásban 1 eredeti és Zdb eleKronikus másolati példányban került benyrijtásra
2013. március 10. napján 9 óra46 perckor.

Ajánlattevő neve: Vá|tó.sáv Atapíwány
Ajánlattevő székhelye: 1085 Budapest' Pá! u. 2.IIl1o.

1 nettó megbÍzási dÚ (HUF) 1.867.357,- Ft

2 a projektidőszak a|att a
szo|gá|tatást rendszeresen (lega|ább
20 a]ka|omma|) igénybevevők vá||alt
száma' a köte|ező 15 fő felett

10 fő

3 a projekthez kapcsolódó nyilvános
közosségi események vá|lalt száma,
a kotelező 4 eseményen kĺvíí|
ímaximá|isan 10 a|kalom)

10 alkalom

Ajánlatkérő az ajánlat áttekintesét követően 1db hiánypotlási felhíviást bocsátott ki 2014' március 11. napján
az alábbi taľtalommal:

,, A Kbt. 67.$-a a|apján ajánlatkérő az alábbi hĺányok pótlására, felvi|ágosítasok megadására hí.ľja fe|az
aján|attevőket az ajánlat ánekintése után:
Aján|attevő ajánlatában megjelö|tą hogy pénzÜgyi-gazdasági a|ka|masságát (teljes nettó árbevétel
tekintetében) a dr. SĹjtő Lász|ó Ügwedi lrodával, mint a|ka|masságot igazo|ó szeľvezette| kívánja igazo|ni. Az
ajánlat 9. oldalán benyrijtott te|jes árbevételrő| szóló nyi|atkozaton az a|ka|masságot igazoló szervezet az
aján|attevő nevében nyilatkozit holott az ajánlati nyilatkozatból egyértelműen megá|lapítható, hogy a
nyi|atkozaton szereplő árbevéte| nem az aján|attevő árbevétele, hanem az alkalmasságot igazo|ó szeruezet
árbevétele' Hiánypót|ás keretében kérjük isméte|ten nyújtsa be az alkaĺmasságot igazo|ó szeruezet (dr. Sütő
László Ügyvedi lroda) saját nevében, a|ka|masságot igazoló szeruezetként (az aján|attevő megjelölés he|yett
az alka|masságot igazoló szervezet megjelolést aláhúała) tett te|jes árbevéte|rő| szóló nyi|atkozatát!



Az alábbi te|jesítésbe bevonni kĺvánt szakemberek öné|etrajzábol az á|lapítható meg, hogy jelen|eg nem á]lnak

az aján |attevőve| munkaviszonyban :

Csákĺ Anikó, Katona Csilla
Kérjük ajánlattevő adjon fe|vi|ágosítást, hogy mi|yen jogviszony keretében kívanja ezen szakembereket
nyertessége esetén fog|a|koztatni!?
Amennyibén ajánlattevő alvá|la|kozóként (megbĺzási vagy vá||a|kozási szeződésse|) kívánja a szakembereket
foglatkoztatni, úgY szíveskedjen az ajánlat 2. oldalán lévő aján|ati nyi|atkozaton (3/A mel|ék|et szerinti
nyi|atkozat) ezen szakembereket is feltüntetni azon munkarészeknél a nyilatkozat 1. pontiában, ame|yekre
ajánlattevő alvá||a|kozót vesz igénybe (amennyiben 10olo fe|etti alvá||a|kozónak minősü|net úgy je|oljc mcg
őket a nyi|atkozat 2. pontjában név szerint mint 100/o feletti a|vá|la|kozókat), továbbá mivel ezen szakemberek
egyben a|kalmasságot is igazo|nak a fe|hívas III.2.3. M2. pontja szerint, kérem je|ötje meg őket az.aján|ati
nýi|atkozat 3. pontj?ban ňint a|ka|masság igazolásara igénybďvett szemé|yeket (a dr. Sütő Lasz|ó Ügwedi
Irodán felül), va|amint azon a|ka|massagi fe|téte|t, ame|yre aján|attevő a szakembereket igénybe veszi!
Továbbá ezen szakemberek nyilatkozzanak arról, hogy a szerződés teljesítése során mint erőfoľást nyújtó
személyek az ajánlattevő rendelkezésére á]lnak a fe|hívás III.2.3. M2. pontjában megjelö|tek szerint (3/B
mellék|et szerinti nyilatkozat)! Ajánlattevő isméte|ten csato|ja a Kbt. 55.5 (6) bekezdés szerinti nyi|atkozatot
(3/c meĺlék|et szerinti nyi|atkozat), melyben az 55.5 (6) bek. a) pontja szerint tÜntesse fel ezen szakemberek
nevét és |akcímét, va|amint az igénybevétel módjaként je|ölje meg, hogy alvál|a|kozóként kÍvánja őket
igénybe venni!
Amennyiben ajánlattevő ezen szakembereket munkaviszony keretében kĺvánja majd fog|alkoztatni, ú9y
csatoljon erre mĺnd az ajánlattevő, mind a szakemberek áĺta| a|áílt szandéknyi|atkozatot!
Amennyiben ajánlattevő nem munkaviszony keretében kívánja fenti szakembereket bevonni a teljesítésbe,
hogy fenti szakemberek a|ka|masságot igazoló szemé|ynek mĺnősü|nek. A fenti két szakember rendelkezésre
állási nyi|atkozatán az szerepel, hogy az ajánlattevő álta| aján|ott szakember, ho|ott ezen szemé|yek az
a|ka|masságot igazo|ó személyet í9y ezen minőségük fe|tüntetése szükĄ;es a szakember rende|kezésre
á|lási nyilatkozatán. Kérjük hiánypót|ás keretében szíveskedjék benyújtani Csáki Anikó és Katona Csilla
szakemberek rendelkezésre á||ási nyilatkozatát, me|yen az alka|masságot igazoló szemé|y minőség is
fe|tüntetésre kerül! (kivéte| ha aján|attevő a szeződéskotés időpontjáĺg munkaszeződést köt ve|üt ez
esetben az erre irányuló szándéknyi|atkozat benyújÉsa szrjkeges).

A hiánypótlást és felvilágosítást 1 pé|dányban faxon vagy szemé|yesen kell benyújtanĺ 2014' március
17. napján 17:00 óráÍg a 1026 Budapest, Pasaréti út 83. címre (Esz-KER Kft' BBT irodaház) vagy az alábbi
fax szá mra : + 36- I l 7 89.6943,

Aján|atkérő - tekintette| arra, hogy aján|attevő aján|ata tobb mint ZOolo-ka| e|tér a becsü|t étéktő| -
indoko|ást kéft ajánlattevőtől az aján|ati ár tekintetében a Kbt. 69.s (1) bekezdése a|apján az alábbi
tańalommal:

,,A Kbt. 69.s (1) bekezdése szerinti kötelezetbége alapján _ tekintettel arra, hogy az aján|attevő álta|
megaján|ott nettó havi megbÍzłási dlj szoroaĺa a teljesítés időtaľtamával szozat osszege több mĺnt Zlolo-ka|
eltér a közbeszezési eljárás becsült értékétől - ajánlatkérő az a|ábbi indokolást kéri a nettó havi megbízási díj
tekintetében az aján|attevőtől:

Ajánlattevő adjon ľészletes kimutatást' katkulációt az ajánlati áľ (nettó havi megbízási dij)
kiszámítása tekintetében, bocsásson az aján|atkérő ľendelkezésére minden olyan adatot,
kalkutációt, ame|yből egyételmíien megá|lapíthatĘ hogy ajánlati ára összeegyeztethető a
gazdasági ésszeríĺséggel! A Kbt. 69.s (3) bekezdése alapján az ajánlattevő kčitelessĘ1e az
ajánlati ára megalapozottsiágára vonatkozó minden tényt' adatot, kalku!ációt ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eľedményeként az ajánlatkérő
dtintést hozhasson az aján|ati ár megalapozottságáról.

Az indokolást 1 példányban faxon vagy szemé|yesen kell benyújtani 2014. március 17. napján 17l0o
óráig a 1026 Budapest, Pasaréti út 83. címre (Ész.KER Kft' BBT irodaház) vagy az alábbi fax számra:+36-
r1789-6943',



Aján|attevő a hiánypót|ási hataridőre megfelelő tarta|ommal benyrijtota hĺánypotlását, il|etőleg határidőre
megadta az ajánlatkérő á|tal kért indokolást, így ajánlata megfelel a felhiivás és dokumenüáció, va|amint a
Kbt. rendelkezéseinek.

Az ajánlat, hiánypótlás, indokolás áttekintését követően az alábbi megállapításokat tesszük:

Javasoljuk megáltapítani, hogy a Váltó.sáv A|apítvány (Ajánlattevő székhe|ye: 1085 Budapest,
Pát u. 2. IlI/Lo.) aján|ata éruényes, megfele| a felhívásban, dokumentációban és a Kbt.ben
foglalt e|őírásoknat ajántattevő nem áll kizárő ok hatálya a|att és alka|mas a szeľződés
teljesítésére' Aján|attevő ajánlata az ajántatkérő rendelkezésére álló fedezeten belül van.

Javasoljuk megállapítani, hogy a közbeszezési e|jáľás eredményes.

Javaso|juk megállapítani' hogy a közbeszezési eljárás nyeÉese a váltó.sáv AlapíWány
(Ajánlattevő székhelye: 1085 Budapest Pál u. 2. IIl10.) mive| ezen társaság az egyeťen aján|attevő,
aki az aján|attéte|i határidő lejáftáig ajánlatot nyrijtott bą aján|ata męfe|e| a felhĺvásban és
dokumentációban, va|amint a Kbt-ben foglaltaknat éľvényes, ajánlattevő a|ka|mas a szeződés teljesítésére

Melléklet: BB jkv.

Bírráló Bizottság tagja:



eÍnÁLĺľI LAP

1. Aján|atkéľő: Józsefiuárosi onkormányzat 1082 Budapest, Baross u.63.67.

Bíľálat időpontja: Budapest, 2oI4. március 18.

Bíľá|ó Bizottsági tag neve: Molnár Gyiirgy

A közbeszerzés tárgya: ,,MegbízásÍ szeruődés keretében ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna
Negyed Program rrr,,, (azonosÍtó szám: KMoP.5.t'7/B.12-k-2o12) ,,G2/6 - ,,Táradatomból
kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja,, pľojekt keretében ,,Magdolna KIub a
hátriínyos hďyzetíÍ nők sziźmárd, szo|gá|tatás megszervezése és biztosítása,' tárgyban indított, a
kozbeszeaésekrő| szó|ó 2011. évi CVIII. törvény Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti, a Kbt. 121' 5
(1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszezésie|járás

1. Józsefuáľosi önkoľmányzat Kiizbeszerzési Szabályzata a|apján íľásbeli véteményezés,
javaslattétel az e|jáľás ered ményéľe

Bĺrá la ti szempon t: cisszességében ĺegelőnyosebb ajá n lat

becsÜlt éľték és a szeződés teljesÍtéséhez rende|kezésre álló anyagĺ fedezet összege: 25676L64 Ft

Az.aján|attéte|i határĺdő lejártáig, azaz20L4. március 10. napján 10:30 óráig 1db, azazegy darab ajánlatot
nyújtottak be.

Az aján|at zát, séľtet|en csomago|ásban 1 eredeti és Zdb e|ektronikus máso|ati példányban került benyújtásra
2013' március 10. napján 9 óra 46 perckor.

Ajánlattevő neve: Váltó.sáv Alapítvány
Aján|attevő székhetye: 1o85 Budapest, Pál u. 2'IIlLo,

1 nettó megbízásĺdíj (HUF) I,867 '357,- ŕt

f a projektidőszak a|att a
szo|gáltatást rendszeresen (lega|ább
20 a|kalomma|) igénybevevők vá||a|t
száma, a köte|ező 15 fő fe|ett

10 fő

3 a pĄekthez kapcsolódó nyi|vános
kozösségi események vá||a|t száma,
a kotelező 4 eseményen kívű|
(maximáĺisan 10 alka|om)

10 alkalom

Ajánĺatkérő az aján|at áttekintését kovetően 1db hiánypót|ási fe|hívást bocsátott ki zOL4. március 11. napján
az a|ábbi taftalommaĺ:

,, A Kbt. 67,!'-a a|apján aján|atkérő az alábbi hiányok pót|ására, felvilágosítások megadására hírĺja fe| az
aján|attevőket az ajánlat áttekintése után:
Ajánlattevő ajánlatában megjelö|te, hogy pénzrjgyi-gazdasági aIka|masságát (te|jes nettó árbevéte|
tekintetében) a dr. Stjtő Lász|ó Ügyvedĺ lrodával, mint a|kalmasságot igazo|ó szervezette| kívánja igazoĺnĺ. Az
aján|at 9. o|da|án benyújtott te|jes árbevételről szóló nyilatkozaton az alkalmasságot igazo|ó szeľvezet az
ajánlaťtevő nevében nyi|atkozit ho|ott az aján|ati nyĺ|atkozatbo| egyéľtelműen megáĺ|apíthatĄ hogy a
nyi|atkozaton szerep|ő árbevéte| nem az ajánlattevő árbevéte|e, hanem az alka|masságot igazoló szervezet
árbevéte|e. Hiánypót|ás keretében kérjÜk ismételten nyújtsa be az a|kaĺmasságot igazo|ó szervezet (dr' Sütő
Lász|ó Ügyvédi lroda) saját nevében, alka|masságot igazo|ó szeľvezetként (az ajániattevő megje|o|éš heýett
az aIka|masságot ĺgazo|ó szeľvezet megje|o|ést aláhúzva) tett te|jes árbevéte|rő| szóló nyĺ|atkozatát!

l"-^'ł*



Az alábbi te|jesítésbe bevonnĺ kívant szakemberek onéletĘzábó| az á||apítható meg, hogy jelen|eg nem állnak
az aján|attevőve| munkavĺszonyba n :

Csáki Anĺkó, Katona Csi||a
Kérjük ajánlattevő adjon fe|vi|ágosítást hogy mi|yen jogviszony keretében kívánja ezen szakembereket
nyertessége esetén fog |a |koztatni ! ?
Amennviben aján|attevő a|vá|lalkozóként (megbízásĺ vagy válla|kozási szerződésse|) kívánja a szakembereket
fog|a|koztatni, úgy szíveskedjen az ajánlat 2. o|da|áň.|évő ajánlati 

'ýĺ"tl,ói.tón 
(3/Á me|léklet szerintĺnyilatkozat) ezen szakembereket ĺs feĹtüntetni azon munkarészókné| a ńvĺátł*ui r..jonĘában, á*ulyáru

ajánĺatLevő a|vá||alkozót vesz igénybe (amennyiben 10o/o fe|etti alvál|a|kozónak ńinjsr:lneą úgy je|olje meg
őket a nyi|atkozat 2. pontjában-név szeŕint mint 10olo feletti alvá||alkozókď). ńvauuĺ mive| ezen szakemberek
egyben alka|masságot is igazo|nak a felhĺvás IiI.2.3' M2'. pontja szerĺn! 

,ŕé,.' 
jelö|je meg őket az ajánlati

nyilatkozat 3' pontjában mint a|kalmasság. igazo|ására igéńybďvett szemé|yeket'1a ár. śđřĺ Ĺä'ao ugwäĺ
ľoall fe|Ĺil), valamint azon a|ka|massáli ?e|téte|t, aňeyi.á_a;ánlattevá-á-'iurä.o.,.ket igénybe veszi!Továbbá ezen szakemberek nyilatkozzaník aľó|, hägy u ś'.ođoé' iułuine.ě-soián mĺnt erőforrást nyújtószemélyek az ajánĺatĽevő rende|kezésére ál|nak-a ľelńívás iII.2'3. M'. ń;Ú;ň megjelöltek szerint (3/B
me||éklet. szerinti nyĺlatkozat)l Ajánĺattevő ĺsmételten csatolja a Kbt. ss.g 1o1.nekezdéstzerinti nvlutŔázätot(3/C mel|ék|et szerinti nyĺlatkozat), me|yben az 55.$ (6) beŕ. a) pontja szerint tÜntesse fe| ezen szakembereknevét és |akcímét, va|amint az igénybevétel móájäŕént jedlie meg, hogy a|váĺ|alkozókont ĺ<ĺveńia_otét
igénybe venni!
Amennyiben ajánĺattevő ezen szakembereket munkav.szony keretében kívánja majd fog|a|koztatni, úgy
csato|jon erre mind az ajánlattevő, mind a szakemberek álta| a|áíľt szándéknyilatkozatotl
Amennyiben aján|attevő nem munkaviszony keretéb-en kĺvánja fenti szakeńbereket bevonni a te|jesítésbe,
hogy fenti szakemberek a|kalmasságot igazo|ó személynek mĺnőstilnek. A fentĺ kéi szatemoer rende|kezésre
állási nyi|atkozatán az szerePel, hogy áz aján|attevő- által ajánlott szakember, h"loft';.!f, äžiř1.*ä
a|kalmasságot ĺgazo|ó-91ęmé|v9k, így.ezen minőségük feltÜńtetése szükséges'a szakember rendelkezésre
á||ási nyi|atkozatán. KérjÜk n1ánypóŕlás keretében lzÍveskedjék benyújtani- c,ĺl.ĺ Anikó és Katona Csi||aszakemberek rende|kezé'sre ál|ási 

. 
nyilatkozatát, me|yen az- a|ka|másśágot igazoló vemé|y 'i'đ'eí l'fe|tĹjntetésre kerÜ|! (kivétel ha ajánlattevő a szerződéskotés időpontjá''g ňuňk;;';zooéii koť u.iúl., u'

esetben az erre irá nyu |ó szá ndéknyi|atkozat benyrijtása szrj kséges).

A hiánypót|ást és fe|világosítást 1 pé|dányban faxon vagy szemétyesen ke|| benyújtani 2014. március
17. napján í7:00 .5*ig g 1026 Budapest, Pasaréti út 83' tímre 1Ésż-rcrn Kft' BBT ŕoäaház) ń9,, u.llibbi
fax szá mra : + 36.I l 7 89-6943,,

Aján|atkérő - tekintettel arra, hogy ajánlattevő aján|ata tobb mĺnt 20%-ka| e|tér a becstjlt értéktől -indoko|ást kéft aján|attęvőtő| az aján|ati ár tekinietében a Kbt.69'5 (ĺ) bekezJése a|apján á'-ulĺooi
taľtalommal:

,,A Kbt. 69.s (1) bekezdése szerinti köte|ezettsége a|apján _ tekintette| arra, hogy az ajánlattevő á|ta|
megaján|ott nettó havi megbízásĺ díj szorozva a te|jesÍľéśldőtaŕamávaI szorzat,o''żä9" tobb minĽ f1olo-ka,|
e|tér a kozbeszerzési eljárás becsÜ|t értékétő| - ajánlatrérő az alábbi indokolást kéri a něttó r'."i 

'áóoĺ.ĺii 
Jĺ:

tekintetében az ajánĺattevőtő| :

|]án-la$eyő adjon részletes kimutatást, kalkulációt az aján|ati áľ (nettó havi megbízási dĺj)kiszámítása tekintetében, bocsásson az aján|atkérő rendelkezésére minden olyán adato{
ka|ku|ációt,. ame|ybő| egyértelmíĺen megál|apíthato, hogy aján|ati ára összeegyäztethető ágazdasági ésszeľűséggeI! A Kbt. 69.5 (ś) oełezdese aláp;ĺń az a;ániattevő tóielessége aiajánlatĺ áľa megalapozottságára voňaikózó minden tényt' aJuto[, ŕiíkulációt a;ánlaiŕeiĺ
rendelkezéséľe bocsátani ahhoz, hogy megfele|ő mérlegélés eľedńényeként az 

"Íĺnláitěiod<intést hozhasson az ajánlati ár megatapozottságáró|.

Az-indoko|ást 1 példányban faxon.vagy szeméjľesen ke|| benyrijtani 2o14, máľcius 17. napján 17fioó3!s a 1026 Budapest, Pasarétĺ út 83. címre (Éśz-KER Kft. BBt ŕodaház)vagy i' ulĺnoi fax számra:+36.
t/789-6943"

t\ \



Ąánlattevő a hiánypót|ási hatáľĺdőre megfeĺe|ő taľtaĺomma| benyújtotta hiánypótlásá! i|lető|eg határidőre
megadta az ajánlatkérő álta| kért indoko|ást í9y ajánlata megfelel a ĺelľlívás éi dol.umentáció] valańińi a
Kbt. rende|kezéseinek'

Az aján|at, hiánypót!ás, indokotás áttekintését követően az a|ábbi megáltapításokat tessziik:
Javaso|juk megáltapítani, hogy a Váltó.sáv Atapítvány (Ąántattevő székhetye: 1085 Budapest,
|ál. u-. 2. .lll10.) ajáńtata éruényeą megfete| 

.a 
felhiväs-uan, dokumenuciłioan és a r.ut..ń;lfog.|a|t előírásoknat aj9nlqttevó nem ál| kizáró ok hatáĘä al"tt đ" áll."|'n". a szerződésteljesítésére. Ajáń|ätteüő ajánlata az ajánlatkéľő ľendelkezéséŕe á|tó ĺ"a"'"i"n bé|ü|van.

Javasolju k megál|a pítani, hogy a kiizbeszeľzési e|járás ered ményes.

;:Y::'"-|ľI..T:9.:ľu,pfuni. hogy a kozbeszeruésj etjáľás nyeÉese a Váttó.sav Atapítvány(AJanlattevti székhelye: 1085 Budapest,ľí| u: 2.IIlLo) mive| ezen társaság az egyet|en ajáńbfte'ő,qki az aján|attéte|ĺ határidő lejártáig ajánlatot nyújtott 
. 
be, aján|ata ńůr"lär a fe|hívásban ésdokumentácjóban, valamint a Kbt.ben fog|a|taknak, é.n1fnyes, aján|aftävő uĺl.al'uš a izerződésteuesítéséie

és nem ál| kizáró ok hatálya a|att, aján|atá az aján|aikérő rénobŕezasoreĺllđ ĺóáázätentenil van.

Mel|ék|et: BB jkv.

Bní|ó Bizottság tagja:



BIRALATI LAP

1. Ajánlatkéľő= Jőzsefilárosi önkormányzat 1o82 Budapest Baross u. 63.67.

Bíľálat időpontja: Budapest, 2o|4. március 18.

Bíľáló Bizottsági tag neve: ľagy Ádám dr..

A kiizbeszerzés tárgya: ,,Megbízási szeződés keretében ,,Budapest.Jőzsefuáros, Magdolna
Negyed Program rlr,,, (azonosító szám: KMoP-5,7,7/B-l2-k-2ol2) ,,G2/6 - ,,Társdalomból
kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitáciőja" pro]ekt keretében ,,Magdolna Klub a
hátrányos helyzetíÍ nők számárď, szo|gá|tatas megszeruezése és biztosÍtása'' tárgyban indított, a
közbeszerzésekrő| szó|ó 2011. évi CMII. töruény Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerĺnti, a Kbt. 121. 5
(1) bekezdés b) pontja a|apján nyílt közbeszezésĺe|járás

1. Józsefvárosi önkormányzat Közbeszezési Szabátyzata a|apján írásbeli véleményezés,
javaslattétel az eljáľás eredményére

Bírálati szempont: cisszességében legelőnycisebb ajánlat

becsü|t érték és a szenődés te|jesítéséhez rende|kezésre ál|ó anyagi fedezet összege: 25676L64Ft

Az ajánlattéte|i határidő |ejáftáig, azazf0I4. március 10. napján 10:30 óráig Ldb,azaz egydarab aján|atot
nyújtottak be.

Az ajánlat zárt, séńet|en csomago|ásban 1 eredeti és Zdb elektronikus máso|ati pé|dányban kerÜ|t benyújtásra
2013. március 10. napján 9 őra 46 perckor.

Ajánlattevő neve: Váttó.sáv Alapítvány
Ajánlattevő székhelye: 1085 Budapest, Pál u. 2.IIl10.

1 nettó megbízásidÚ (HUF) 1.867.357,- Ft

2 a projektidőszak a|att a
szolgá|tatást rendszeresen (|ega|ább
20 a|ka|omma|) igénybevevők vá||alt
száma, a köte|ező 15 fő felett

10 fő

3 a projeKhez kapcsolódó nyi|vános
közosségi események vál|a|t száma,
a köte|ező 4 eseményen kÍvű|
(maximá|isan 10 a|kalom)

10 alkalom

Ajánlatkérő az aján|at áttekintését követően 1db hiánypót|ási fe|hívást bocsátott ki 2014' március 11. napján
az alábbĺtańa|omma|:

,, A Kbt. 67.$-a a|apján ajánlatkérő az a|ábbi hiányok pótlására, felvilágosiltások megadására híuja fe| az
aján|attevőket az aján|at áttekintése után:
AjánIattevő ajánlatában megjelö|te, hogy pénzrigyi-gazdasági aIkaImasságát (te|jes nettó árbevétel
tekintetében) a dr. Sütő Lász|ó ÜgyvédĺIrodával, minta|kalmasságot igazo|ő szervezettel kĺvánja igazo|ni. Az
ajánlat 9. o|dalán benyújtott te|jes árbevéte|rő| szó|ó nyi|atkozaton az a|ka|masságot igazo|ó szervezet az
aján|attevő nevében nyilatkozik, ho|ott az aján|ati nyilatkozatból egyéfte|műen megál|apítható, hogy a
nyi|atkozaton szerep|ő árbevéte| nem az aján|attevő árbevéte|e, hanem az alka|masságot igazoló szeruezet
árbevétele. Hiánypótlás keretében kérjük isméte|ten nyújtsa be az alka|masságot lgazolő szeruezet (dr. Sütő
László Ügyvedi lroda) saját nevében, a|kalmasságot igazo|ó szeruezetként (az ajánlattevő megjelö|és helyett
az alkalmasságot ĺgazo|ó szervezet megje|ö|ést aláhúzva) tett te|jes árbevéte|rő| szóló nyilatkozatátl



Az a|ábbi teljesítésbe bevonni kĺlvánt szakemberek önéletĘzábó| az állapítható meg, hogy je|en|eg nem á|lnak
az aján|attevőve| munkaviszonyban :

Csáki Anikó, Katona Csi|la
KérjÜk ajánlattevő adjon fe|vi|ágosítást, hogy milyen jogviszony keretében kívánja ezen szakembereket
nyertessége esetén fogla|koztatnĺ! ?
Amennyiben ajánlattevő a|vá|la|kozóként (megbízási vagy vál|alkozási szeződéssel) kĺvánja a szakembereket
fogla|koztatni, úgy szíveskedjen az ajánlat 2. o|dalán |évő aján|ati nyilatkozatón (s/Á me||éklet szerinti
nyilatkozat) ezen szakembereket is feltüntetni azon munkarészeknél a nyi|atkozat 1.-pontjában, amelyekre
ajánlattevő alválla|kozót vesz igénybe (amennyĺben 10o/o feletti a|vátlalkoźónak minőstl|nek, úgy,jelölje'meg
őket a nyilatkozat 2. pontjában név szerint mĺnt royo feletti alvá|]alkozókat), továbbá mive| ezen szakemberek
egyben a|ka|masságot ĺs igazolnak a fe|hívás III.2.3. M2. pontja szerint, 

.Ŕérem 
jelö|je meg őket az aján|ati

nyilatkozat 3. pontjában mint a|ka|masság igazo|ására igénybe vett szemé|yeket-(a ár. SÜtő l-ász|ó Üówédi
Jrod9n fe|ü|), va|amĺnt azon a|ka|massági feltéte|t, amelyre aján|attevő á szakěmbereket igénybe íeszi!
Továbbá ezen szakembeľek nyi|atkozzanak arró|, hogy a szerződés teljesítése során mint erő-ĺorrást nyújtó
szem.éýek az aján|attevő rende|kezésére ál|nak a fe|hÍvás III.2.3. M2. pontjában megjelöltek szerint'(á/B
me||ék|et szerinti nyilatkozat)! Ajánlattevő ísméte|ten csatolja a Kbt. 55'9 (6)-bekezdéstzerinti nyi|atkozäťot
(3/C me||ék|et szerinti nyi|atkozat), melyben az 55.$ (6) bek. a) pontja szerint tüntesse fel ezen szakemberek
nevét és lakcímét, valamint az ĺgénybevétel módjaként je|ö|je meg, hogy a|vá|lalkozóként kívánja őket
igénybe venniI
Amennyiben ajánlattevő ezen szakembereket munkaviszony keretében kívánja majd fog|a|koztatni, úgy
csatoljon erre mind az ajánlattevő, mind a szakemberek á|ta| a|áílt szándéknyilatkozatot!
Amennyiben aján|attevő nem munkaviszony keretében kívánja fenti szakembereket bevonni a te|jesítésbe,
hogy fenti szakemberek a|kalmasságot igazoló szemé|ynek minősÜ|nek. A fenti két szakember rendllkezésre
állási nyiĺatkozatán az szerepe|, hogy az aján|attevó á|ta| aján|ott szakember, holott ezen személyek az
a|ka|masságot igazoló szemé|yek, így ezen minőségĹik fe|tÜntetése szÜks{;es a szakember rendelkezésre
á||ási nyilatkozatán. KérjÜk hiánypót|ás keretében szÍveskedjék benyújtani csáti Anikó és Katona Csi|la
szakemberek rende|kezésre ál|ási nyilatkozatát me|yen az a|ka|masšágot igazoló szemé|y mĺnőség is
fe|tüntetésre kerül| (kĺvéte| ha ajánlattevő a szenődéskötés időpontjáĺg muńkaszeződést kot ve|ük] ez
esetben az erre irányu|ó szándéknyilatkozat benyújtása szÜkéges).

A hiánypót|ást és felvi|ágosítást 1 példányban fa1o1 vagy szemétyesen kel| benyújtaní 2014. máľcius
t7. napján |7=oo óľáig a 1026 Budapest, Pasaréti út 83. címre (Ész-KER Kft. BBT iro-daház) vagy az alábbi
fax számra : + 36-L/ 7 89 -6943"

Ajánlatkérő - tekintetĽe| arra, hogy aján|attevő aján|ata több mĺnt 2Oolo-kal e|tér a becsü|t é'téktő| -
indoko|ást kéft aján|attevőtő| az aján|ati ár tekintetében a Kbt. 69.5 (1) bekezdése alapján az a|ábbi
taftalommal:

,Á Kbtr 69.5 (1) bekezdése szerintĺ kötelezettsége alapján - tekintette| arra, hogy az aján|attevő á|ta|
megaján|ott nettó havi megbízásĺ díj szoroana a teljesÍtés időtańamával szoęat'összěge több mint 2}o/o-ka|
eltér a kijzbeszerzési eljárás becsÜlt értékétől - aján|atkérő az alábbi indokolást kéri a něftó havi megbÍzási dlj
tekintetében az aján|attevőtő| :

Ajánla$eyő adjon ľészletes kimutatást, kalku!ációt az ajántati ár (nettó havi megbízási dÍj)
kiszámítása tekintetében, bocsásson az ajántatkéľő rendetkezésére minden olyán aaatol,
kalkulációt, ame|ybő| egyételmíĺen megáltapítható, hogy aján|ati áľa iisszeegyé*ethető á
gazdasági ésszerĺiséggel! A Kbt. 69.5 (3) bekezdése aĚpjáń az aján|attevő k-ölelessége az
ajánlati áľa megalapozottságára vonatkozó minden tényt' adatot kalkulációt a;ánlaitérő
rendelkezéséľe bocsátani ahhoz, hogy megfe|elő mérlegéIés eredményeként az ajáĺattérő
döntést hozhasson az ajánlati áľ megalapozottságáľó|.

Az jndoko|ást 1 pé|dányban faxon vagy szeméJyesen kell benyújtani 2oí4. március 17. napján t7zoo
őráig a 1026 Budapest, Pasaréti út 83. címre (Éśz-KER Kft. BBt ŕodaház) vagy az a|ábbi fax śz?mra:+36-
Lĺ789-6943"



Aján|attevő a hiánypót|asĺ hatáľidőre megfe|elő taľtalomma| benyújtotta hiánypótlását i|lető|eg határidőre
megadta az aján|atkérő á|ta| kéľt indoko|ást, így ajánlata megfele| a fe|hÍvás és dokumentáció, va|amint a
Kbt. rendelkezéseĺnek.

Az ajánlat, hiánypóttás, indokotás áttekintését követően az atábbi megá|lapításokat tesszĺik:
Ja'vasoljuk megá|lapítani, hogy a Váltó.sáv A|apítvány (Ajántattevő székhelye: t085 Budapest,
Pál u. 2. IIl1o.) aján|ata éruényes, megfetel a felhivás-ban, dokumentációban és a Kbt.beń
foglalt e|őírásoknat ajánlattevő nem á|! kizárő ok hatálya atatt és a|ka|mas a szeződés
teljesítéséľe. Ajánlattevő ajánlata az aján|atkérő ľendetkezéséľe á|ló fedezeten be|üt van.

Javasoljuk megállapítani, hogy a közbeszezési eljárás eredményes'

|ay9soljuk megállapítani, hogy a közb-eszeľzési eljáľás nyeÉese a VáItó-sáv Alapítvány
(Ajánlattevő székhelye: 1o85 Budapest, Pál u. 2.l|tto.) mive| ézen társaság az egyet|en ajáňlattevő,
aki az ajánlattéte|i határidő lejártáig ajánlatot nyújtott be, ajánlata megrelel á felhívásban éś
dokumentációban, valamint a Kbt-ben fog|altaknak, éruényes, aján|attevő alka|maš a szeaődés teljesítésére
és nem á||kizárő ok hatálya alatt, aján|ata az ajánlatkérő rende|ŕezésére á||ó fedezeten belülvan.

Melléklet: BB jkv.

Bíráló Bizottság tagja:

/,,/ft-



aÍnÁł.ĺĺI LAP

1. Aján|atkérő: lózsefuáľosi önkormányzat 1082 Budapest' Baross u.63.67'

Bíľa|at időpontja: Budapest, 2014. március 18'

BíÍÉiő Bizottsagi tag nevel Per|ik Tamás

A közbeszeľzés Éry.ya:',,MegbízásÍ szelzfu& keretében -Budaput-Jótefváros, t|łagdolna
l|Iegyed Prognm ilI,o pmnosíaő ęám:.KMoP.5.t,1/B42*-2oi2) .G2/6 - .rásaaűomiilkírekesztett nők fgĺlalkoz:btása áł telnbÍliüációja; plajekt lceleűteń -Migdolna K,;i -"
hátrányos' helyzetű nők #márď, szo|gálĘÉs me.{szervez&e es oiztáitx,;,aíďwán 

'-nj,toą 
uközbeszezésekő| szó|ó 2011. évi ĹVIü. töruěny HarmadiŘ Rész, nemzeti 

"úárĺs.eńá 
szerinti, a Kbt. 121' t(1) bekezdés b) pontja alapján nyílt kozbeszezĺfuĺ e|járás

1. Józsefuárosi önkormálFal Közbeszenési Szabá|yzata alapján íľásbe|i véteményezés,javas|attĺéte| az e|jánĺs ercđményérc

flĺĺálatĺ szempont: ĺisszességében tqeĺőnyósebb ajłínĺat

bęcsü|t éŕék és a szenődés teljesítéséhez ľendelkezésre álló anyagi fedezetossze ge: 256761,ô4ŕt

Az ajánlattéte'i határidő |ejáftiáig, araz2oL4. márcĺus 10. napján 10:30 óráig ! db, alazegy daľab aján|atotnyújtottak be.

|1gánla1záą sé*etlen csomagolásban 1 eredeti és Zdb elektľonikus másolatĺ pe|dányban kerÜ|t benyújtásra2013. március 10. napján g óra 4ô perckor.

Aján|attevő nevei Yá|tĺĺ-słáv A|apífuány
Aján|attevő székhetyel Ĺo85 Budapes{ ľal u. 2. II/1o.

1 nettó megbízási dfi (HUF) 1.867.357,- Ft

2 a projeKidőszak alatt a
szo|gá|tatást rendszeresen (|egalább
20 alka|ommał) igénybevevők vátla|t
száma' a (ote|ező 15 fő fe|ett

10 fő

3 a pĺojekthez kapcso|ódó nyi|vános
kĺizösségi események vál|alt száma'
a kote|ező 4 eseményen kívűl
(maxĺmálisan 10 a|kaĺom)

10 alkalom

Aján|atkérő az ajánlat áttekintrásét követŕĺen ldb hiánypotlásĺ felhĺvást bocsátott ki 2014. máľcius 11. napjánaz a|ábbi hľta|ommal;

".ĺ ĺb!. 67',.i.a alapján aján|atkérő az alábbihiányok pótlására, felvilágosltłísok męadására hívja fe|azajánlattevőket az aján|at átľekintésę után:

$p'nlatt9yő .aján|atáb.aĺ. 'megje|ölte, hwY, pénztigyi-gazdasági a|kalmasságát {te|jes nettó árbevételtekintetében) a dr' Stjtő Lász|ó Ügyvedi trđáával, *ĺnťu|k;ĺ'";5;39ot igazoló s'É*ezbtt"l kívánja igaza|ni. ła'ajánłat 9' oĺdalán benyújtott te|jés árbevétekőĺ !'ó6 ńýiräł,"ät"n az a|ka|masságot igazoló szeruezet azaján|attevő nevében .nyĺĺatkozik, hotott a1 9j9nĺa! .nviiuil."'Juot ugvéńá|*đěn 'ňegalhpítható, hogy anyiĺatkozaLon szereplő árbevéte| nem aZ aiá1|9$evő áril;ét"|e, haneňi u' ulrámu*ĺgot igazoló szeryezetárbevéte|e. Hiánypót|ás Ę9$én1 kérjtik iśmetelteínyqĹ;b";' alkalmasságot igazo|ó szeruezet (dr' SiltőLász|ő Üqyvedi lroda) s9ját nevében, älľul*u..a-gnt ú;;Jó *"ň"'gĺi*t ii. 
":ĺ"t"ttä"o 

megjeloĺés he|yettaz alka|masságotigazoló szervezet megjelti|ést aláľlrizřa) tett tel:es áiĹ""ei.ľoll'áiänřn*ozautl
1

ĺ'r*



Az alábbi teljesítésbe bevonni kíľánt szakemberek oné|etłajzábo| az á||apítható mę, hogy je|en|eg neĺn á||nakaz ajánlattevővel munkavięonyban:
Csáki Anĺkó, Katona Csil|a
Kérjtik ajánlattevő adjon fe|vi|ágosítást, hogy milyen jogviszony keretében kĺvan3a ezen szakembereket
nyertessége esetén fog|alkoztahi !?
Amen.nyĺben aján|attevő a|vá|lalkozóként (megbízasiv?gy vál|a|kozásĺ szeę&éssel) kívanja a szakembereketfog.la]|oztalni, úgy szĺveskedjen az .ajái|at ?. oĺdaÉň'rcva_áĺaĺáti_;'iĚtň;"tán ĺ'ĺo me|léktet szerintinýlatkozat) ezen szakembereket is feltiintetni azon munloreszel.nś| . ńvĺáil..iiř r.-pnnutňiň, il;ĺy;ü'"aján|aftevő alvál|a|kozót vesz ĺgénybe (amennyiben ĺo"r" reieňi afuál|akoźónät mňeĺsulnet úgy jelölje megőke! a nyilatkozat 2' pontjában név szeňnt mint 10% felettÍ alvál|a|kozókaďbváiroä mivelezen szakemberekegyben alkďmasság.ot is Ęazo|nak a felhí.vás III.2.3. M2.-pontja szerĺnt,'lie'"*l"ĺoue meg oret iiáiáňiaunyilatkozat 3. pontjában mint a|kalmasság. ig.azolására igéńybe vgtt személyeket (a ár. sÍjtő ú;łó ug'ä'
ľoo.ĺ fe|til), valamint azon a|kalmassáli tetetat arňelyiě_a3án|attevő á-'är*uureket ĺgénybe veszi!Továbbá ezen szakemberek nyilatkozzanák arról, r'ogv u ś."ołíłé'-t"ĺ3*ít65il6ř; *ini á*ĺ"ĺ'"ĺ.ĺ 

"ŕújtósze1ýlvek az aján|attevő rendelkezésére állnak a re]ńĺves III.23.- M': p;;tj;ň;-megje|oltek verint (3/B
1ęft<le1s.zerinti nyilatkozat)l Aján|attevő ismételten *"tólĺá á Kft. 55.5 (6) bekezdéíś'ä'ińii 

'y,láiŕä'.t"t(3/C me|léklet szerinti nyi|atkozát), melyben. az 55'$ (s) ueŕ. ajpontja szerint tüntesse fe| ezen szakembeľeknwét és |akcíméą va|amint az Ęény.bevétel móäjäŕénĺ jelálje meg, hogy afuál|a|kozoké.t ř'á.ĺ.-ĺ.r"tigénybe venni!
Amennyiben ajánlaitevő ezen szakembereket munkaviszonľ |eretfuę1 kívánja majd fog|alkoztatni, úgycsatoljon erre mind az ajánlattevő, mind a szakemberek á|ta|á*ĺn szańoernvńuüĺo'uiotl
Amennyiben aján|attevő nem mun|ęviszony' |eretéb9n fuńŕ fenti szakemnerárci bevonni a teljesítésbe,hogy fenti szakemhrek alka|masságot igazłó szemé|ynek míńősuĺnek. ł ĺeńiita 

''akember 
rende|kezésreáĺlásĺ nyĺlatkozatán az szerepel, nősv áz ajánlattevő' ĺit"i áĺäńł9n äü*#, i'"i.tt ezen személyek aza|ka|masságot igazo|ó-szemilľgk, lgy ezen minőségrlt ĺđtuntetese otil.'.ĺg"š.u'sär"mner rende|kézésreáI|ási nyi|atkozaian.. KérjÜk nianypĺúes 1eretiueítiíve;ŕJj;Ŕ b"'yújt"ňi ďr':inikó és Katona Csi|laszakembeľek rendelkezésre .á||ási-nyĺlatko-zaát, metyen az,altahásśálut ĺEiz"lĺ li**äŕ.äi"ĺ'eä.'|fultüntetésre kerĺi|! (kivéteĺ ha ajánlattevő u .'.."oĺáeitotes ioopońtáig;"ňű;;ződest köt velrik, ezesetben az erre ĺrányu|ó sándéknýilatkozat benyújtása szüksiges).

A hiánypotlást és felvĺlágosítlást 1 peldányb1n fap1 vagy személyesen kell benyrijtani 20il.4. március17. näpján 17:0o ľ:{q l.1oz6 Budapest Pasaréti út eí ĆÍmre 1Ész-rrn ra..sBT ŕodaház) vagy az a|ábbifax számra:+36-Il789-6g43tl .

Aján|atkérő - tekintette| Tr, hqgy. ajánlattevő ajánĺata tcjbb mint 2Đolo.ka| e|tér a becstitt érťéKől -řndoko|ást kéft ajánĺattevőtíil| az á3anňu ár tekinŕeténen a 
-xnt. 

69.5 (1) bekezdése alapján az a|ábbitaľtalomma|:

ń Kbt. 69.9 (1) bekezdése szerintĺ kote|ezettsufoe alapján. - tekintetľel arra, hry;y az aján|aitevő á|talmegalÉn|ott nettó havi.megbŕzási díj szorawa a teJJ1esíteś io8u'tu*ĺuul vozat'osszfoe több mint Zgolo-ka|e|téľ a kĺĺzbeszerzesi eljáráš becsrit é*ékétől - a;ĺní.ł.eio * #oĺi indokolást kéri a ňettó havi rnegbĹzási díjtekintetében az aján |attevőtö| :

Ajáľl|attevő ađjon ľészletes kímutatást lĺalku|ációt az aján|atÍ áľ (nettó havĺ megbízási ĺlíj)kiszámítása tekintetében, bocsásson az .ajánlattáľő- ľenđelkezőseią ,nĺnaen o|yan adatot,kalku|ációt, ame|ybő| ęĺyértelműen mágĺ'|-äPiłh"iďnogy aján|ati ára řisszeegyeztethető agazdasági ésszeľíĺséggel! A Kbt' 69.5 ĺ5l oelĺJ'łĺśe äl'"pĺán á. 
'ĺĺnl.ttäuo 

köte|essege aJaJánĺati ára mega|apozottságáľa voňaitózo .ińáe" iĺnyt, adatot ka|ku!áđót aján|atkérőľendelkezésére bocsáta1i.alh.oz, hogy megfelelő méľ|ege|ĺ{s eľedményeként az ajánlatkérődöntést hozhasson az ajánlati eľ meg;läpozo-ttságĺ,ó|'- 
.-

Az indoko|ást 1 oé|dányĘ f"Ť:1v99ľ 9zem,é|y-esa ĺ9! Ęĺlyújtani zalu,március 17. napján l7:o0óľáig a 1026 Budapest Pasaréti ĺt gä..ďmre 1Éśz-ĺen rn. sÉľ irodaház) Vagy az atábbi fax számra:+36-u789-6943"

ŕ.



Ajánlattevő a hiánypotlási határidőre megfele|ő t,arta|omma| Ę1ľýJtotta hiánypot|ását il|etőleg határidőre
ilff?:náŕ"?l$,fl,ffľ áttat kért indoko|ást,'gy i;i.ĺaä.ň"gill"|i ĺulľ'ĺnai i[ Jořumengcio].,,uĺuńini.u

Az aján|at łriáĺrypĺÉflás' indokolás áttękintését kiivetően az a|ábbi.męgá|lapításokat tesszĺik:
Javaso|juk megá|lapítani, hogy a Vá|tó.siív Atapítvány (Aj{nlattevő székhelye: lo85 Budapest,
ľá|'* 2..T!l-Ĺ,Đ ajánla}a.qýryes. megfe|el a relľl.íüffi;Iä;.ň;näiou"n és a Kbt-benfoglalt e|őíľásoknatĺ ajánlaÜevđ nám aTl kizáľo óii ň"úryá ;];E.ä;.;řkahas a szerzödésteljesítĺéséľe' A!ánlattevő ajántata az ajanláttéiB 

'"nĺ"lĹLc'e,'. álló feđezeten be|ĺit van.
Javasoljuk megá|tapítani, hogy a ktizbeszenési e|járás enedrnényes.

Javasoljuk megá||apítani' hogy a kiizbeszeľzésj e|járás nyełtese a Váttó.sáv A|apíhÉny(Ajánlattevő székheiye;'1!9s siia?p.Ť= ľ.i|i,-;. ý;i;i mruel ezen társaság az egyet|en aján|attevő,aki az aján|attéte|i 
, haüírĺdő. lejánąie 

9jáJ'|atot . nyrijtott 
, 
be' a;án|ata ńďr"u a fe|hÍvásban ésdokumentációban, va|amint a. Kbt.Ęęn ľ&laŕamaĘ éń-eň,yes, a3iqlattevo au,amäš a.izenődés te|jesítéséreés nem á|| kizárő ok hatá|ya alatt ajánlata"iz a3ánla*é'o rénoäřezesére álĺó fedezeten be|ül rĺan.

Me||ékĺet: BB jkv.

Bírá|ó Bizottság tagja:

P.er|ik Tarnás



EÍRAŁ.ĄT3 ŁÄp

Í.. Ajánlatkéró: Józsefvárosi önkornányzat Ĺ{lsZ Euďapest Baľoéq u. 63.67'

Bíráĺat iđőpoĺrtjal Eudapesto 2014' ĺnáľcius íB

Bíľáló BizotbágÍ tag neve? Végh József 3ános

A kłizbeszełz& táľgya: -Megbíńsi szerz&& keretében -Eudapest-3ózsefuáros, Magdolna
Negyed Frcgrcm ÍIÍ,,, (azanosítő számł KWop-5'1,,1'/ts-l.2.k-28Í,2} ,,G2/6 _ ,,ffirsadaĺołnből
kiłekuztett nők faglalkoztatása és rcěnbíłitácÍóia" praJbkť keretében ,,Magđolna Klab a
fĺátrányos łĺełyzetíí nők szárnárd, szolgá|tatás megsuervezése és biztosítása,, tárgyban indított' a
kozbeszeęésekrő| szóló 2011. évi CVÍII. torvény Harmadik Rész, nemzetĺ e|járásrend szerinti, a Kbt' IfL. s
(1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszenési e|járás

1.' Józsefváľosi önkorľnányzat Közbeszeľzésl szabályzata alapjáľr írásbelĺ vélemémyezés,
javaslattétel az eljárás enedľrnéĺryére

Bhálati szempont: tisszességében ĺegeĺőnyĺisebb a1:án |at

becsrjĺt érték és a szerződés te|jesít*éhez rendelkezésre álló anyagĺ fedezet összege: 25676í.64 Ft

Az ajánlattételi határidő lejáĺtáig, azaz f0L4, máľcius 10. napján 10:30 óráig 1 đb, azaz egy daľab ajánlatot
nyújťotlak be-

Az aján|at zárt, séńetĺen csomagoĺásban 1 eredeti és zdb e|ektronĺkus másotatĺ pé|dányban keriilt benyújtásra
2013' márcĺus 10. napján 9 óra46 perckor.

Äjá nlatłevő łlev€i Váltó.sáv AÍapíhĺánp
Ajánĺattevő székhelyel 3.$85 Eudapes.t' Fá[ u" 2" E[/t.B"

1 nettó megb,ľzasidf (HUF) L867.357,- Fr

7. a pľojektidőszak a|att a
szolgáltatást rendszeresen (lęa|ább
20 alkalommal) ĺgénybévevők vá|la|t
száma' a koteĺező 15 ffi fe|ett

10 ľő

3 a projekthez kapcsolódó nyilvanos
közössegi események vá|laĺt száma,
a kötelező 4 eseľnényen kfuíjl
ímaximálisan 10 aÍkalom)

10 alkalom

Ajánlatkérő az aján|at áttekintését kovetően ĺdb hĺánvpótlási fethívast bocsátott kÍ 2014. máľcius 11' napján

az alábbitańalomma|:

,, A Kbt. 67,Ę-a a|apján aján|atkérő az alábbi hiányok pótĺására, felviĺágosítások megadására hí'vja fel az

aján|attevőket az aján|at áttekintése után:
,tJánľattevő a;ántátában megje|olte, hogy pénztigyi.gazdaságĺ a|kalmasságát (teljes 

- 
nettó árbevétel

tětinteténen; á oľ' Sritő |źszló Ügyvédi Irodáva|, mint alkalmasságot igazoló szervezeffel kívá1ja igazo|nł, Aa

aján|at 9. oldalán benyújtott te$es árbevéte|ĺő| sző|ó nyilatkozaton az alka|rnasságot igazoý szervezet az
ajánbttevő nevében nyilatkozik, holott az aján|atĺ nyilatkozatbol egyértelmiĺen megá|lapíthato, hogy a
nýĺlatkozaton szereptő árbevéte| nem az ajánlattevő árbevéteĺe, haneľn az ałkalmasságot igazoló s-zeľveeet

áŕoevétele. rĺiánypót|ás keretében |érjĹik isrnételten nyĺijba be az alkalmasságot- iEazo|ő szeruezet (dr. SÜtő

1-ászló Ügyvédi ligoa) saját nevében, alka|masságot igazoló szeľvezetként (az ajániattevő megjelolés heýett
az a|ka|rnásságot igazoló szervezet megje|olest aláhúzva) tett teljes áľbevételľő| szőIó nyi|atkozatát!

\,
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Az alábbi te|jesítésbe bevonni kívánt szakemberek ĺinéletrajzáń| az á|lapítható meg, hogy jelen|eg nem á|lnak
az ajánlattevővel munkaviszonyban :

Csákĺ Anikó. Katona Csilĺa
Kérjijk ajánĺattevő adjon felvi|ágosítast hogy milyen jogviszony keretében kívánja ezen szakembereket
nyeľtessfue esetén foglaĺkoztatniĺ?
Amennyiben ajánlatievő a|váĺĺatkozóként (megbízási vagy váĺla|kozási szeaődésse|) kíľánja a szakembereket
foglaĺkoztatni, ĹlgY szíveskedjen az aján|at 2. oĺdalán |évő ajánlatĺ nyilatkozaton (3/A mel|ékĺet szeľinti
nyilatkozat) ezen szakernbereket is feltĹintetni azon munkarészeknél a nyilatkozat 1. pontjában, amelyekre
ajánlattevő a|válĺalkozót vesz iEénybe (amennyiben 10% fe|etti a|vá|la|kozónak minősülnek, úgy jelĺilje meg
őket a nyĺ|atkozat 2' pontjában név szerini mĺnt 100/o fetetti alvá||aľkozókat), továbbá mive| ezen szakemberek
egyben aĺka|masságot ĺs igazo|nak a felhĺvás äiI.2.3. M2. pontja szerint kérem jelo$e meg őket az ajánlati
nyilatkozat 3. pontjában mint alka|masság igazo|ására igénybe vett szemé|yeket (a dr. SÜtő Lász|ó Ügyvédi
Irodán felüI), valamint azon a|ka|massági feltételt amelyre ajánlattevő a szakembereket igĺénybe veszi!
Továbbá ezen szakemberek nyiłatkozzanak arróĺ, hogy a szerződés te|jesítése során mint eľőforrást nyújtó
szemé|yek az ajánlattevő ľende|kezésére á|Inak a felhívás iil'2.3' M2. pontjában ĺnegjeĺö|tek szerint (3/B
me|léklet szerinti nyiłatkozat)! Ajántattevő ismételten csato|ja a Kbt. 55.5 (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot
(3/C me|lék|et szerinti nyilatkozat), me|yben az 55.5 (6) bek' a) pontja szerlnt tiintesse fe} ezen szakernberek
nevét és lakcímét, va|amint az igénybevéte| mód1aként jeĺö$e meg, hogy aĺvá||alkozóként kívanja őket
igénybe venni!
Amennyiben aján|attevő ezen szakembereket munkeviszony keretében kívánja majd fog|alkoztatni, úgy
csato|jon erre mind az aján|attevő. mind a szakernberek á|tal aláírt szándéknyilatkozatot!
Amennyiben ajánĺattevő nem munkaviszony keretében kívanja fenti szakembereket bevonni a teljesítésbe,
hogy fenti szakemberek aĺkalmasságot łgazoľó szeméĺynek minősÜĺnek. A fentĺ két szakember rendeĺkezésre
állási nyi|atkozatán az szerepel, hogy az ajánlattevő áĺtal ajánlott szakember, holotŁ ezen szeĺnélyek az
a|kalmasságot igazoló személyet fuy ezen ľninősęÜk feltilntetése szükséges a szakernber rendelkezésre
á|ĺási nyiłatkozatán' Kérjtik hiánypotlás keretében szíveskedjék benyrijtani Csáki Anikó és Katona Csilla
szakemberek rendelkezésre á|Iási nyilatko:atát, melyen az alkaĺmasságot igazoló szeméĺy minőseg is
fe|ttjntetésre kerül! (kivétel ha aján|attevő a szełzfuéskötés időpontjáig ľnunkaszenődést kot vetük, ez
esetben az erre iľányu|ó szándéknyilatkozat benyújtasa szükéEes).

A hiánypótlást és fe|vi|ágosítást 1 pé|dányban faxon vagv szen.!é|yeseľr ke|| benyújtani 2s3'4" márcĺus
í.7. napjł*n Í.7:B8 óľáĺg a 1026 Budapest Pasarétĺ út 83' címre (ESZ-KER Kít. BBT irodaház} vagy az alábbi
fax számľa: +36-I f 7 89.6943"

Ajánlatkérő _ tekintettel arra, hęy ajánlattevő aján|ata tobb mint Z0olo-kal eltér a becsĹilt átéktől -
indoko|ást kért ajánlatbevőtő| az aján|ati áĺ tekintetében a Kbt. 69.g (1) bekezđése alapján az alábbi
tartalommal:

,,A Kbt. 69.$ (1} bekezdése szerinti koťe|ezettsége aĺapján - tekintette| arťa, hogy az ajánĺattevő á|tal
ľnegaján|ott nefró havĺ megbízási díj szorozva a teljesítés időtaľtamáva| szorzat, osszege tĺĺbb mint ZOolo.kaĺ
e|tér a kozbeszerzési eljárás becsti|t éľtékéől - ajánlatkérő az alábbi ĺndoko|ást kéri a nettó havi megbí.zási dÚ
tekintetében az ajánlattevőtő| :

Ajánlattevő adjon nészletes kimutatást.kalEĺulációt az ajáĺtlatl ár (nettó havi łnegbízási díj}
kiszáľnÍtása tekintetében, bocsásson az ajánlatkéľő ľendelkezéséľe minđeľr o|yan adatot'
ka|ku|ációt amelyből egyérte|nnilen ĺĺlegálĺapítható' hogy aján|ati ára łĎsszeegyeztethető a
gazdasági ésszeríisĺfogel! A Kbt' 69's {3) belĺezđĺíse a|apján az ajánlattevő ki}te|essége az
aján|ati áľa megalapozotEágára vonatkozó ĺninden tényt, ađatot, kaÍku|ácíót aján|atkérő
ľenđelkezĺéséľe bocátani ahhoz, hogy ľnegfe|elő mér|ege|és eredméľnyekémt az ajánlatkérő
döntést hozhasson az ajiänlati ár megałapoeottsiágáró|'

Az indokolást 1 példányban f.axon vagy személyesen kel| benyrijtani Ż8I4, nrárcius í.7" napján !7:88
óráĺg a Ĺaf6 Budapest, Pasaréti út 83. címľe (ESZ-KER Kft. BBT ĺrodaház) vagy az aĺábbĺ fax számra:+36-
1ł789.6943"

.Üą'ľ'



Aján|attevő a hiánypot|ási hataridőre megfelelő taľtatommal benyújtotta hiánypottását, ĺlletőĺe€ határidőre

n{ägaota az ajánlaŕkéťďärt"i r.é't indokołá$, így ajánlata megfetet a ťelhĺvás és dokumentácĺó, va|amint a

Kbt" rendelkezéseinek.

Az ajánlat. hÍánypótlás, indokoíás áttekÍntését követően au aĺábbE megá$ĺapításokat tessziikl

3avasoljuk rnegál|apítanE, hogy a váltó-sav Alapíwány {Ąiánlatteyő székhelye: ĺ085 Eudapest"

Pál u' 2. II/ĺ$.} ;jŃ"ŕ" éffé"yuą ĺnegfe|et .a -ľeu{ívashann 
đokunnentációhan és a Kbt-begt

foglalt etőírásoknJŕ'.äía"ni{äíď nÉ* aB !ĺízáró ok hatálya al?ry-é? alkalnĺas a szecződés

6ŕi"'ĺtĺuco.. aĺánĺáúevö ajánlata az ajánlatkérő renđelkez&éľe álló feđeeeten beliil van.

tavasotjuk nnegállapítan !. hogy a ĺĺilzbeszerzfu i eljárás eľeđĺrtémyes'

Javaso|$uk mesál|apítaľr!, hogy a kđizbeszemés! eljárás myeľtese a. Váltó.sáv Alapítwány

ĺłiĺňláří*"a s"äkhely., 1s&5 tsuđap*"t, pel u. 2" EÍ1Í.ď.) mÍvel ózen társaság az egyet|en ajánlattevő,

akĺ az aján|attételi haťáridő |ejártáig 
-äiĺnrát.ot 

. 
nyrifton 

. 
be, ajá$ata megfeleĺ a fe|hĺvásban és

dokumentációban, va|aľnĺnt a Kbt-ben iogh|äkniĹ a'*ny"ą a;ánJattevf 9lĘa|mas a szeződés te|jesítésére

és nern ál| kizáró or< rliiaúá alatt, ajánhtáaz ajánlatkérő rende|kezésére ál|ó fedezeten bel[ilvan'

Me|lékleť BB jl$/'

Bíráló Bizottság tagja;
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HAZIRENI)

A haziľend cé|ja a háborítatlan együttélés feltételeihez valő hozzájaralás, a|akőllźz á|Iagának
védelme azáital, hogy meghatátozza a lakőhaz teľĹiletén taľtózkodó személyek egymás felé
tanúsítandó magatartását, és azokat az a|apvető szabá|yokat. amelyek a társas együttéléshez
nélktilcjzhetetlenek, továbbá előír1a az lngat|an rendeltetésszeru haszslźůatéra, á|Iagának
megőrzésérc szo|gáIő követelményeket a hatályos jogszabźiyoknak megfelelően és azokkal
összhangban.

A|akó'ł.án rendje

l. Ahź.zirendhatźiya kiteľjed Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat
kizaľólagos tulajdonát képező |akőházakban lévő lakás és nem lakás cé|jara szo|gá|ő
helyiségek bérlőire és mindazon személyekľe, akik az ingatlant hasznáIjźk, állandó vagy
idei glenes j elleg gel ott tartőzkođnak.

2. A házirend alka|mazása szempontjából

a. kezelő a|akőház kezelését a tulajdonos megbízásábőI el|átő szervezet;

b. hazfelngyelő a keze|ő áIta| fog|a|koztatott hazťeIngyelői szo|gáItatást nyújtó
munkaváll a|ő v agy v áIla|koző,

c. szomszédsági hazfelngyelő: kiemelt éslvagy különleges kezelést igénylő
Iakőhaz esetében a tulajdonos megbízáséhan á||ő, komplex, speciális _
közĺisségi, közbiztonsági _hazfelügyelői feladatkör e||átásával felhatalmazott
személy v agy v áI|alkoző,

d. takantő: a kezelő á|tal, foglalkoztatott takantőí szolgáItatást nýjtó
munkaváll a|ő v agy v źt|Ia|koző,

e. haszná|ő: a |akőhazban báľmilyen jogcímen, állandóan vagy ideiglenesen
tartő zko dő személy (béľl ő, csa|áđtag, l áto gató, stb. )

f. közös hasznét|atra szo|gáIő helyiség: közĺjs pince, mosókonyha, emeleti
taľolók, kĺjzös WC, padlás

g. kĺjzcjs hasznáIatta szo|gá|ő tęľület: kapualj, alépcsőhaz' a függőfolyosó, udvaľ.

h. hźuzirenđęt kiemelten séľtő tevékenység: kiilöncjsen a mindenkoľi hatályos
szabźllysértési törvényben, illetve Biintető törvénykönyvben, valamint egyéb
jogszabáIyokbaĺr megállapított tiltott magatartások' amelyek séľtik vagy
veszélyeztetik a |akőhaz épségét, a tulajdonos vagy kezęIő lakőhźnza|
összefüggő éľdekeit, valamint a |akőházat rendeltetésszeľíĺen használók
j ogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek telj esítését.

I. A zajjal j áró tevékenységek folytatásának szabályai

3. Alakőházban és a hozzátartoző közĺisségi és a közös hasznáIata szo|gá|ő helyiségekben
és teľúleteken napszaktól fiiggetlenül tartózkodni kell minden, mások nyugalmát
szĹiks é gtel e nul zav at ő magatartźstőL.

4. A híradástechnikai- és egyéb berendezés csak úgy működtethető, hogy mások nyugalmát
ne zavarja.

5. A |akőházban zajt okozó háńartási, ipaľi munka és egyéb gépek haszná|ata, valamint
zajjal jarő építési, szerelési munka végzése



a. munkanapokon 8-19 óľa,

b. szombaton 8-14 óľa között folytatható.

6. Vasáľnap és tinnepnapokon zajjal jarő építési, szerelési munka végzése tilos! E
rendelkezés nem éĺintí az azonna|i beavalkozást igénylő hibaelhráľítási vagy életveszély
e|hźnĺtásźr a irányuló munkavé gzést.

7. A hangos ének és zenetanulás

a. munkanapokon 8-l9 óra,

b. szombaton 8-I4 őraközött folytatható.

II. A lakóháztisztasálga, źi|aryédelme, valamĺnt a kiiztis hasznáiatra szolgáló helyiségek,
teľületek és a közteľůilet hasznáiata, ĺlletve a táľolási szabályok

8. A |akőháZhoz kapcsolódó kĺjzeľiiletek, ajtók, ablakok, redőnyök, kirakatok, kapuk,
cég!áblák, reklrĺmtáblĺák, stb. tisztántartása a közisztaságľól szóló renđelet szabá|yai az
iranyadók (48lI994. (Vn. 1.) Főv. Kgy. rend.).

9. Ahaszná|őknak a haztntási szemetet a lakóépületben a kezeló á|ta| _ a vonatkozó egyéb
jogszabźiyi rendelkezések betaľtása mellett _ megjelölt módon, a helyileg rendszeresített
foľmában kell a tátolő helyre eljuttatnia, akeze|ónek onnan e|szá||íttatnia. A szeméttarolőba
k'lzźrő|aghźLztaÍtási szemét ĺĺnthető. A nem haztartási szemét (elhasznált berendezés, bútoľok,
nagyobb tźngyak, építési töľmelék, stb.) elszál|itásarő| ahasznźiő köteles gondoskodni saját
költségén.

|0. Az épületből tźlrgyakat, cigaľettavégeket, stb. kidobni, bĺáľmilyen folyadékot kiönteni a
közos hasznáLatta szolgźl|ő teniletekľe tilos. Ablakban, erkélyen, lépcsőh ázban, fiiggőfolyosón
növényeket ápolni csak mások éľdeksérelme nélkül szabad.

1 1. A lakőhazon belüli közös terĹiletľészeken' valamint aLakőhźn előtti kĺjzteľületen _ a lrelvi
ľendeletnek megfelelően - szeszes ital fogyasztása tilos.

12. Ruhanemíit, ágyneműt, lakástextíliát körültekintően porolní, tisnítari, porképzodéssel,
szeĺlrryezłĺdéssel jaľó tevékenységet folytatni lakáson, nem lakás cé|játa szo|gáIő helyiségen
kívü1

a. munkanapokon 8-19 óľakĺjzött

b. szombaton. 8-14 óra között lehet.

E tevékenységek során az okozott szenrlyeződést a használónak azonnal el kell távolítani. A
kęze|ő porolásľa, tisztításta, szellőztetésre megfelelő helyet jelöIhet ki, ez esetben a
tevékenységek csak a kijelölt tenileten folytathatók. Virágot biztonságosan rögzített taľtókon
szabad elhelyezni. A lakások ablakaiból, erkélyeiről semmilyen téngyatkidobni ĺem szabad,.

13. Akí báľmilyen anyag szá||ítása vagy lerakása á|tal a közös haszná|atű helyiséget vagy
területet beszenrlyezi, köteles a szenÍ|yeződést saját költségén haladéktalanul megsziintetni.
Ha a szá||ítő és a haszná|ő személye eltér, a szennyeződés megszĺintetéséről az köteles
gondoskodni, akinek érdekében aszá||ítás töľtént. Rongálás esetén akfuokoző köteles akart
telj es egészében megtéríteni.

14. Nagymértékú rovarfertőzés megsziintetése érdekében a haszná|ő a lakásban a
rovaľmentesítési munkĺíkat köteles e|végezni, illetőleg az illetékes kozegészségügyi és
jarvarryueyihatóságkötelezésealapjarlaztęIturni.

15. A |akőház, a benne lévő lakások, nem lakás céljaľa szolgáIő helyiségek á||agának
védelme ahaszná|őt aľra kötelezi,hogy a lakásokat' a nem lakás céljĺĺra szo|gá|ő helyiségeket,



kĺjzös haszná|atĺa szolgáIő helyiségeket és teľĹileteket, valamint a kcjzösségi helyiségeket, a
|akőhaz kcizponti berendezéseit és tartozékait rendeltetésének megfelelően, a köľnyezet
séľelme né lkül, gazdaságo san hasznźij a.

16. Fat csak a kezeIő vághatvagy vágathat ki a jogszabáIyielőírások betaľtása mellett.

17. A Lakőház homlokzatán, tetoszeľkezetén patabo|a, TV és rádióantenna, illetve egyéb
berendezés, tt,tgy elhelyezése csak a fulajdonos engedélye, a kęzelő hozzájaruĘása alapjźn
lehetséges.

18. A tetőre kimenni életveszélyes és tilos.

19. A taľolók hasznáIata igény és lehetőség szerint, a vagyonkeze|ő előzetes hozzájźru|ása
mellett, a béľleti szerzőđésekben meghatározottmódon történik. A bérlők a taľolókra éslvagy
a kĺizös hasznźůatta szo|gáIő tĺírolásra kijelĺĺlt helyiségekben elhelyezett tĺáľolt anyagokľa a
nevfüet k<itelesek kiíľni. A táľolókba a bér\ő kdteles szerelés vagy elleníĺrzés céIjábő| a
bejarást biztosítani. E helyiségekben tly- és ľobbanásveszélyes anyagokat taľolni, valamint
fagyasztő és hútőszekrényeket, illetve egyéb elektromos berendezést iizemeltetni tilos, ennek
ęllenőrzésére akeze|ő és a tulajdonos jogosult.

20. A közĺjs haszná|atta szo|gáIő helyiségek és területek csak rendeltetéstiknek megfelelően
hasznáIhatók. Ezeken a teľĹileteken _ kivéve a kĺjzlekedési utakat _ bútorokat és egyéb
térgyakat, építkezésbő| szélrmaző anyagokat a kezelo írásos engeđélyével és csak az abban
megjelölt ideig lehet taľolni. A közös haszná|atra szo|gáIő teľületet a hataridő lejĺáľtakor fel
kell szabadítani. A kęzď'ő jogosult az engedély nélkül, vagy az engedélyben megjelĺilt
időtartamon tul taľolt vagyontárgyakat felelős őrzésbe venni és azokattulajdonosa költségére
e|száIlitanĺ.

2I. Az épület kapuját a haszntiő köteles maga után zćrĺlj, kivéve azon épületekben, ahol
felcsengető-, kaputelefon-rendszeľ nem múkĺjdik.

22. Amenrryiben a bejutás kaputelefon haszná|atával bíztosított, a hasznźiő kdteles azt
rendeltetésszerĺĺen kezelni.

23. A gépkocsi beálló helyek hasznáLatáła a tulajdonos által abér|ęti,hasznáIati szerz(ldésben
meghataľozott szabáIyok az irányadók, melyek ellenőrzésére a vagyotlkezelő és a tulajdonos
jogosult. A gépkocsi beálló helyek kizarőIaga tulajdonos engedélyével használhatók.

24. A tłárolást úgy kell megvalósítaĺri, hogy az alakőépület tĺjbbi hasznáIőjźnak nyugalmát ne
zavatja, a z<jldterĹiletet ne csökkentse.

Gépjĺíľmúvekkel az épiilet kapualjában, udvarán indokolatlanul zajt okozni, motorját
tllráztatru, ajtóit csapkodni, vagy egyéb zavarő magatartást (pl. ľeflektorozás) végezní nem
szabad. Javítási munka, izemanyag!öltés, olajcsere, festés még az engedéIyezett tárolóhelyen
sem végezhető.

A gépjáľmii üzemben tartőja a tríľolóhelyet köteles tisńán taľtani, a tíizvéde|mi szabá|yokat
betartaĺi, a tĺírolássď keletkezett kaľokat megtéľíteni.

A gépkocsi beálló helyen veszélyes anyagot, gumiabroncsot, egyéb dolgot, hulladékot tĺĺrolni
tilos!

25. A vétőképtelen személy (például egyes kiskoruak) hézirendet séľtő magatartásáért, az
általuk okozott karért - a Polgráľi törvényk<inyv rendelkezése szerint _ a gondozó felel.
Kivételes esetben a vétőképtelen személy maga vagy a gondozóval egyetemlegesen felel az
okozott kaÍért.

III. Az áů|attartás szabálvai



26. A||atot lakásban csak a jogszabá|yoknak _ ktilönösen a helyi áI|attartási rendeletnek _
megfelelően lehet taľtani.

27. A||atot a lakásokban' nem lakás céljaľa szo|gźiő helyiségekben csak egészségĹigyi,
állategészségugyi, építésiigyi és köľnyezetvédelmi jogszabáIyok betartása mellett, valamint a
lakók nyugalmĺínakzavarásanélkĹil (zaj,buz, stb.), az együttélési szabályok betaľtásávď lehet
taľtani. .ľöbblakásos épiilet esetében a lakáson beltil a helyi önkormźnyzat ľendeletében
meghatánozott állatok (legfeljebb 2 eb, legfeljebb 3 macska, kedvtelésből taľtott kisállat)
taľthatók.

28. A lakőház közös haszná|atára szo|gá|ő helyiségeiben és területein ál|atot tartari, a
lakásban taľtott állatot oda kiengedni, etetni, kóboľ á||atot valamint madarat az épületbe
szoktatni tilos.

29. A lakóhĺŁon belül, illetve kĺizterületen az állat okońa szenrĺyezőďést annak gondozőja
haladéktalanul köteles feltakaľítani.

30. Az eb tulajdonos köteles ebét rigy taÍtaÍi,hogy az aházban vagy annak szomszédságában
lévők nyugalmát ne zavarja, anyagi káľt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne
veszéIyeztessen. A lakőhilz köľnyékén, valamint közös haszná|atv helyiségeibęn az ebet
szokásos mérehĺ pőrźzon kell vezetni. Haľapós ' vagy támadő természetiĺ ebet a maľás
l ehető s é gét l<lzźlr ő száj ko s áľral kell e llátni.

3I. Az eb tulajdonos vagy az eb felügyeletével megbízott személy gondoskodni k<iteles aĺľól,
hogy az eb a tiíľsashtz kozos hasznáIatű teriiletét ne Szennyezze. Az eb źůta| a teľiileteken
kęletkező szenrlyeződés azonnali eltávolításĺárő| az eb tulajdonos, illetve az eb felügyeletével
megbízott személy kĺjteles gondoskođni. A felvonóban eb, macska csak külön menetben
száI|íthatő.

Iv. A felvonó használat szabályai

32. Nem hasznźihatják a felvonőt afertózo' ragályos betegek, és a veliik kcjzös lakásban lakó
vagy érintk ezo szemé|y ek.

33. Bútoľszá|Iításta, költciztetésľe csak akeze|óhozzájanilásáva|haszná|hatő a felvonó.

34. Csak feInőtt kísérettelhaszná|hatják a felvonót:

a. 8 éven aluli gyermekek,

b. egészségi állapotuk miaĹt afelvonó kezeléséľe alkalmatlan személyek,

c. ittas személvek.

V. Személy. és vagyonvédelmi szabályok

35. A |akőhźn ideiglenes vagy életvitelszenĺ haszná|őí kĺjtelesek tartőzkodni minden olyan
magahrtástól, amelyek mások személyét vagy vagyonát sértik, illetvę veszéIyeńetik és
jogellenes.

36. A |akőh,áz iđeiglenes vagy életvitelszeľiĺ hasznźiőí k<jtelesek együttműködni a
hĺázfelügyelővel a személyi és vagyonb íztonság megóvása érdekében.

37. Az ĺinkormányzat a |akőház közcis hasznáIata szolgáIő teriileteinek megfigyelését
szolgá|ő, ztrt rendszenĺ műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer (a
továbbiakban: kameraľendszer) létesítéséről és üzemeltetéséről dönthet.

38. A |akőház területét ideiglenesen Yagy életvitelszenĺen haszná|ő személyek kötelesek
taľtózkodni minden olyan magatartástól, amely a kameľarendszer múködését részben vagy
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, egészbeĺ gáto|ja, vagy ellehetetleníti (p1. rongálás, kameralencsék beszernyezése, elsötétítése,
stb.).

39. A |akőházbejarutí kapuját reggel 6 őra és este 22 őrakozott csukva kell tartani. 22 őra
utiín biztosítani kell, hogy az aÍTa nem jogosult személyek ne jussanak be a lakóhźz kozos
hasznáIatu részeibe.

A mentők telefonszáma: 104 vagĺ |'t2

A ľendőrség telefonszámaz |07 vagy ||2

vI. Tűzvédelmi szabályok

40. Az oľszágos Tűzvédelmi Szabá|yzat alapjźn a |akőbaz helyiségeiben és szabađtéren a
villamos berendezések kapcsolóját, frizvédelmi beľendezést, felszerelést és késziiléket
eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtőkat és a kiĺirítési utakat leszűkíteni még átmenetileg
sem szabad.

41. A lakóépiiletben tiizelőt tarolni, fźtt apntani, folyékony ťizelőanyagot lefejteni csak a
tulajdonos, kezelő áItalmeghatźrozotthelyen és atÍnvéđelmi előírások betartásával szabad.

42. T.M esetén a t:lizo|tőság és a keze|ő azonrĺa|i éľtesítése kötelező. A ttĺzoltóságot és a
keze|őt akkor is éľtesíteni kell, haatlizet <jneľővel eloltották.

43. A lakóhazon belül tilos dohlányozni az a|ábbi közös helyiségekben: felvonó, pince,
padlás, kĺjzcjs WC, mosókonyha.

A tűzoltóság telefonszátmaz |0ívagy 112

vII. A bérlő bejelentési kiitelezettsége

44. A bérlők kötelesek akeze|o részéte bejelenteni:

a, A bérleti jogviszonyban bekövętkezett vtłItozást (bérlő személye, béľlőtárs
változás, stb.);

b. Az onkoľményzat illetékes szervezeti egységénél jelzett befogadás, illetve
tartós távollét esetén a bérleményt haszná|ő személy egyes személyes adataít
(név, lakcím, telefonszĺám);

c. A bérleményben életvitelszerűen lakó szemé|y ek szźtmát.

đ. A hź.zirenđet kiemelten séĺtő tevékenységeket, így példáu| a magán7aksértést,
önkényes beköltĺjzést, rendzavaĺźst, garźzdaságot' tiltott pľostitúciót, veszélyes
fenyegetést, valamint a tulajdon elleni szabálysértéseket. A|akőhazhasznźt|őit
egyĹittműkĺjdési kötelezettség terheli akeze|ővel vagy a tulajdonossal, illetve
az eljźr ő ható ságokkal.

WII. Yegyes ľendelkezések

45. Jelen házirenďet Budapest Fővĺĺľos VIII. kenilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
tęsttilete ....l... ...... szétmuhatźrozatáva|hagylajővá.

46. A házftendet megszegőkkel szemben polgári peres és nem peres' kozigazgatási,
szabályséľtési vagy büntetőeljaľás is kezdemény ezhető.

47. Ahtzirend' ...... év ......hó ......napjanléphatályba.


