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ELÖTERJ ESZT ÉS
A 1082/2018. (rll. 13.) Korm. határozat alapján C~,')1 edi költségve tés i ttimoga tús ból
megvalósuló Kikötő I~jú stigi Közösségi Sziget (Ne mzed ékek Parkja 1. ütem) kivitelezése
táq.,' )'Ú k<izbcszerzés i eljtinis aj:ín lattételi felhívtisti ról
T isztelt Pénzügy i és Költségve tési, Tulajdonosi és Vagyo ngazdálkodtisi ílizottság!

/\ helyi érdekü telep ül ési kj lcsztések érdekében s1.ükséges lorrások biztosításáró l, valami nt a
1X. 1-lelyi önkormányzatok tt1mogatása i és a XX. l ~m ber i ~réíforráso k Mini sztériuma
költségvetési ICjezetck közötti e l ő i rá n yzat-át csopo rt osí tásró l szó ló 17 17/20 17. (X. 3.) Korm .
határozat alapján a Kormány brulló 78 millió fo ri nt bi ztosított 13uda pest XV. kerül et
fej lesztési kladntainak támogatása alc ímnéven. közterü let fejlesztés céljára.
Az egyes települési önkormányzatok túmogntásút é rint ő kormúnyhatározatok módosítá. áról
szó ló 1082/2018. (I ll. 13.) Korm. határozat a l'ej lesztési célt a Kik ö tő lljúsági Közösségi
Sziget lej lesztésére módosította .
.J elen clő te 1j esztés a .. 1082/2018. (111. 13.) Korm. határozat alapján egyedi költségvetési
támogatúsból megvalósu ló Kik öt ő J ljúsi.:1gi Közösségi Sziget ( cmzedékek Parkja 1. ütem )
ki\·itelezésc„ tárgyú. a Kbt. 115. ~ ( 1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás ajánl attételi
fe lh ívását tartal mazza.
20 18. ápril is 1 5- tő l a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárásokat a Mini sztereln ökség
álta l üzeme ltetett egysége. , elektro ni kus közbeszerzési rendszer igé nybevételéve l kell
lebonyo lítan i.
/\ költségvetésben bruttó 78.000.000.- Ft áll rendelkezésre a beruházás megva lósítására. ami
indoko lja a Kbt. 115. § ( l) bekezdés szeri nti elj árás alkalmaLását.
Az e l ő te 1j esztés melléklete tartalmaa.a a vál lalkozó kivúlasztásúrn vo natkozó ajánlattéte li
tCl hívásl és a dokumentációt, az únti'.atlan költségvetést kizárólag elektroni kusan .
Kérem a Ti sztelt Bi zottsúgot, hogy az aj<.1nl at tétel i !e lhívást úttanu lmún yozn i. véleményezni és
elf'ógacl ni szíveskedjék.
Budapest. 2019. le bruár 1~Tiszte lettel:
r

-"
Melléklet:

Gazdasági szereplök
Ajúnl at tércli fe lhívás tcryezet
Dokumentáció

L

( 1.) TémalC lelös: Jegyzői Iroda
~
(2.) J egvzői látlamozás: 2019. lc bruúr hó !~~ nap Alfürás :
~\
(3.) Meghí\·andók:
(4.) Hilltéran val!. a VároSl!.élLdálkodási r öosztá lyon talá lható .

Határozati javaslatok:
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Kö ltségvetési, Tulajdonosi és
Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy az e l őte1jesztéshez csatolt tartalommal
elfogadja a „ 1082/20 18. (III. 13.) Korm. határozat alapján egyedi költségvetési támogatásból
megvalósul ó Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget (Nemzedékek Parkja 1. ütem) kivitelezése'·
tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési elj árás ajánlattéte li felhívását és felkéri a
po lgármestert, hogy intézkedjen a közbeszerzési elj árás lefol ytatásáró l.
Határidő:

2019. április 15.
polgármester

Felelős :

A határozat

elfogadás~\hoz

Jogszabályi hivatkozás:

.-----·-

(~zerződéskötésre)

név szerinti szavazás és

egyszerű

szavazattöbbség szükséges.

2015. évi CX LIIJ. tv. 11 3. §
2 1/2004. (IV. 30.) ök. rende let 1. § b) pont

- ----
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Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
által kiírt
„Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget - Nemzedékek Parkja 1. ütem" tárgyú,
a Kbt. 115. §szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
ajánlattételre felkért gazdasági sze replők

Ke rtépít ő

név (megnevezés):

Re neszánsz

székhely:

211 1 Szada Présház u.28

cégjegyzékszám:

13 09 188620

adószám, EKR szám:

13071578-2- 13, EK R 77834005

kapcsolattartó neve:

Nagyné Bakos Judit

kapcsolattartó

elérhetősége:

Kft.

info@reneszanszkert eQito .hu, +36 209561256

név (megnevezés) :

Green Garden Kertészeti Kft .

székhely:

1204 Budapest, Ady Endre utca 93. 8. em. 34.

cégjegyzékszám :

01 09 277519

adószám; EKR szám:

25478697-2-43, EKR 95641722

kapcsolattartó neve:

Botos Gábor

kapcsolattartó elérhetősége:

g.gaborbotos@gmail.com; +36 302324422

név (megnevezés):

Zö ld Ko rona Garden Kft.

szék hely :

2330 Dunaharaszti, Szőlőhe gy utca 16.

cégjegyzékszám:

13 09 118092

adószám, EKR szám:

14210484-2-13, EKR 36517345

kapcsolattartó neve:

Kreisz Antal

kapcsolattartó e lérhetősége:

QOstmaster@zoldko ro na .t -on li ne. hu; +36 309405435

név (megnevezés) :

Eurogreen-Tiszafa Kertkultú ra Kertészeti és Szolgáltaif.6 Kft.

székhely:

1144 Buda pest, Szlatina u. 5.

cégj egyzé ksz ám:
adószám, EKR szám:
kapcsolattartó neve :

0 1 09 466207
12106488-2-42, EKR 84996130
Ká dár Péter

kapcsolattartó

el érhet ősége:

"'

irod a@eu rogree n.hu, +36 309484284

név (megnevezés):

OPUS Kft.

székhely:

1139 Budapest, Váci út 99.

cégjegyzékszám:

0109163999
10712740-2-01, EKR 23877140

adószám, EKR szá m:
kapcsolattartó neve:
kapcsolattartó

elérhetősége:

Kendli Jácint
office@oQus-kft.hu, +36 13834651

~ ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. §Nyílt eljárás - EKR000158462019
E 10 ll

Előkészítés

szakasz

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata

11 11 f

„

Kikötő

Ifjúsági Közösségi Sziget - Nemzedékek Parkja 1. ütem

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
1. szakasz:

Ajánl a tkérő

1.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért
1hvatalos név:

Budapest Főváros XV. Keri'ilet Rúkospalota.
Pestújhely, Újpalota Önkormányzati\

felelős

összes

ajánlatkérőt)
EKRSZ
15451 5 30

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Budapest

Város:

1-lUl 10

NUTS-kód:

Egyéb rím adatok:

Bocskai Utca 1-3.

Kapcsolallnrtó személy:

Dr.

Trinn

trinn .miklos@bpxv.hu

E-mai l:

Postai irányítószám:

Trlefon:

1 153

Ország:

Magyarország

Miklós

+36 1305322'1

Fax:

+36 13074008

lnternctcím(ek)
A7 a1ánlatkéró általános címe: (URL)

www.bpxv.hu

A felhasználói olda l címe: (URL)

Lebonyolító szciv(ck) a d a tai

1.2) Közös közbeszerzés
A szerződ és közös közbeszerzés formájában valósul meg.

\lem

Több ország részvételével me!Jvalósuló közös közbesze rzés.

Nem

A szerződés t központi besze rző szerv ítéli orla.

Nem

1.3) Az

ajánlatkérő

Aján l atkérő

típusa:

típusa
Reg1onáhs/helyi szintti

1.4)

Fő

tevékenység
Ált;ilános közszolgál tal<isok

Fö tevékenység

II. szakasz: Tárgy
11.1) Meghatározás
11 .1.1) A

szerződés

Építési beru házás

típusa:

11.1.2) Fii C PV-kód:
4 5000000 -7

Tl.1.3) A

szerző d és

K ikötő

t árgya :

lfj úsiiyi Közösségi Szige t - Nemzedékek Parkja 1. iüem

11.1.4) A k özbeszerzés m e nnyisége:
1082/20 18 (Ill. 13 .) Korm. határozat alapján egyed i köl tségvetési lámogn tfis ból megvalósuló Ki k ötő Ifjúsági Közösségi Szig!'l (
Nemzedékek Parkja 1. ülcml. Budapest XV. kerület Száraznád utca - Pattogós utca á lla l határol t ;;öl rl te rü l elhől közel 3000 m2
nagyságú terület rendezésére elkészített kerté pítészeti tervdokumen tác ió alapján egyedi épített ele mek. burkolt utak kivitelezése.
Budapest XV. kerület Száraznád utca - Pattogós utca Li ltal hatá rolt zöldterületen a m eglévő Közösség i ház közvetlen környezetében
kialaküandó közösség i té r kivitelezése. amely magá ban ío(J la lja n tervezett. hurkoll felül et kiépítésé t, ezt meuel őzőe n n meglévi'
burkolt terület bo ntéÍsát, 294 db cse1je és 110 db évelő növény telepítesél ille tve nz utcabutorok telepítését és ilZ egyedi épített elemek
kialakítását. megépítését. Tervezett ulcabú t.orok: - 7 rlb pari - zi\rható játé•k tároló. Tc1vezett egyedi épílell elemek: - Graffiti fal és
sodronyos növényfu tta tó szerkezetek. - Acélsze rkezetű sodro nyos növényfut tató szerkezetek, - max. 3 m magas mászófal. A rés;'.letes
leírást és a kerté pítészeti tervdokume ntációt a doku me ntúció ta rtalmazza.

(nz építési benihnzásje/IP!Jének m egfelelően )

11.1. 5) A s7:erzöclt'!s
Id őta rta m

időtartama,

vagy a te lj esítés ha t árid eje

vagy nap ban:

hónapba n:

11.1.6) A t e ljesítés h e lye:

vagy a teljesítés határideje:

20 19 .08 .3 0

Budapest, XV. kerüle t

11.1. 7) Részekre bontás

RésL;ijánlal téte lre

lehető ség

em

rnn

A részajánlat tételé nek kizárásilnak incloka(il:
A beszerzés tárgyá nakjellea e. valamint
l ehe tőség biztosítása.

m űszak i

és

min ő sé oi

szempontok mii-lt t. ne m ésszerű és nem indokolt a részaján lat tételi

11.2) A közbeszerzés ismertetése
11.2.1 ) Elnevezés:

Kikötő

Ifjúsági Közössé9i Sziget - Nemzedé kek Pa rk

11.2.2) További C PV-kód(ok):
Fő

CPV-kócl:

34928100-2

4500 0000-7

45233293-9

11.2 .3) A te ljesítés h e lye:

NUTS-kócl :
HU l 10 13uda pest

A teljesítés helye:

Budapest, XV. kerület

11 .2.4) A közbeszerzés m e nnyisé ge:
1082/20 18 (III . 13. ) Korm. határozat ala pján egyedi költségvetési támogatásból megva lósuló Kikötö Ifjúsági Közösségi Sziget (
Nemzedékek Parkja 1. ütem). Buda pest XV. kerü let Szti razná d utca - Pattogós utca által határolt zöldteri'1letböl közel 3000 m2
nagyságú terület rendezésére elkészített kertepítészeti te1vdokumentá ció alapj án egyedi építe tt elemek, bu rkolt utak kivitelezése.
Budapnst XV. kerület Száraznád utca - Pattogós utca által határolt zöldterületen a meglévö Közösség i ház közvetlen kö rnyezetébe n
kialakítand ó közösség i tér kivitelezése. amely magában fog lalja a te rvezett bu rkolt felület kiépítését, ezt meg e l öz ően a m eglévő
burkolt terület bontásá t, 294 db cserje és l l 0 db évelo növény telepítését illetve az utca búto rok telepítésé t és az egyedi épített e lemek
kia lakításá t, megépítését. Tervezett utcab útorok : - 7 db pad - zárható já ték tároló. Tervezett egyed i építell e lemek: - Graffiti íni és
sodronyos növényfuttató sze rkeze tek, - Acélszerkeze tú sodronyos növény l'u Lta tó szerkezetek. - max. 3 m magas mászófa l. /\ részletes
leírást és a kertépítészeti tervdokumentációt a dokumentikió tartalmazza.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meglwtározasa)

11.2.5) Ertékelé si szempon tok
Igen

Az alábbia kba n mega ciott sz.e:npontok:
Ige n

Minöségi sze mpont:
Megnevezés

Sú lyszám / jelentöség

/\z ajánlattételi felhívásban megjelöltnél korábbi te ljesítési hcitáridö (max. 30

20

naptári nap)

Késede lmi kötbér mértéke (min. 0.25 %/naptári nap - max. 1 %/naptári nap)

10

Meghiúsulási köt bér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - mnx. 25

10

Költség szem pont:

Nem

Ár szempont:

Ig en

%)

~ 1eg nevezés

Súlysztim / jelentöség

_ elló ajánlati ár

60

11.2.6) Becsült é rté k:
Erték áfa nélkül:

61 417323

Pénznem:

HUF

(ke retmegríllapodás vagy rlinnmikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek n keretmegállapodás vagy dina mik us beszerzési
rendszer teljes időtar-tamára vonatkozó becsült összértéke)

11. 2.7) A

szerző d és,

a ke relm cgállapodás vagy a dina mik us b eszerzési ren dszer id ó tarla m a

lrl c3tartarn hónapba n:
vagy na pban:

vagy Kezel és dátuma - 13efejez.és cláluma:

2019.04.. 15

A szerzödés meghosszabbítha tó

Ne m

20 19. 08.30

11.2.8) Változat okra (a lte r n a tív ajá nla tokra) vonatkozó i nformációk
Elfogadhatók vá ltozatok (alternatív ajánlatok)

Nem

11. 2.9) O pciókra von atkozó info rm áció
Opciók:

Nem

JI .2.10) I nfor máció az elekt rnnik us kat a lóg u sokró l
Az ajánlatokat elektronikus katalógus form ájában kell benyújta ni, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmílzn iuk

Nem

11.2. 11 ) Euró p a i uniós a lapokra von a tkozó in fo rm áció
/\közbeszerzés európai uniós a lapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
11.2.12) Tová bbi info rm áció:
A beruház.ás a 1082/2018 (111.1 3.l Korm . határoza t alap1á n egyed i költségvetési támogatásból valósul meg.

Nem

III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és

műszaki

információk

111.1) Részvételi feltételek
111.1.1) Kizáró o kok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó a lkalmasság

/\ kizáró o ko k felso rolása :
K/1 /\z e ljárilsban nem lehel aJÍl nlallevő, a lvállalkozó. és ne m vehet részt az a lkalmasság igazolás<í ban olya n gílLdasági szere p l ő. aki nél
a Kbt. 62. § ( 1) és (2) bekezdésébe n fogl a lt kizá ró okok bárme lyike fe nnáll. K/2 Az eljárásban nem hcihet íljánla llevó az a gazda sági
szereplő . akinél a Kbt. 63. § ( 1) bekezdés szerint i kizáró ok áll fenn .

Az iga wlási módok fe lsorolása és rövid leírása:
K/1-2 Ajá nl a ttevőnek, a lválla lkozónak, és az a lkalmassá g iuazolásában gazd asági sze repl őne k a 32 1/20 15 . (X. 30.) Ko rm . rendelet /a
továbbiakban: Korm . rende let/ 17. § ( 1) bekezd ése a la pján egysze rü nyi la tkozatot kell benyúj ta ni a arról, hogy nem tartozik a
felhíváslrnn elöírl kiziÍró okok hal<il ya a lá, vala mint a Kbt. 62 . § (1) boke<.dés k) pont kb) ponljút a Korm . re nue lel ll. § i) pon t ib)
alponljába n és a 10. § y) pont g b) a lpontj áb<1 n foglaltak sLerinl kell iyazolnia .

Sza kmai tevékenység végzésére vonatkozó alka lmass;\g e löírnsa [Kbt. 65. § {1) be kezelés

e)

pont]:

Szakmai tevékenyséy vég zese:e vo natkozó <1lka lmassau iyawlilsa:

111.1. 2 ) G<1zdasági és pé nz ü gyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid le írása:

/\J kalmassági minimumkövetelmény{ek) meghatá rozása:

111.1.3) Miíszaki, illetve szak.mai alka lmasság

/\z igazolási módo k felsorolása és rövid leírása:

/\lka lmassági mi nimumkövetelmény{ek):

Ha alkalmassfig i minimumkövetelmény nem kc1·ü lt mcghatílrozás ra. ennek indokolása:
Kbt. 11 5. § (2) bekezdés
111. 1.4) A szcrzödós biztosíté kai:

a) Késede lmi kötbér b) Hibás teljesítési kötbé r

e)

Meg hi úsulási kö tbér d ) j ólá llils

IIJ.1.5) Az e llenszo lgá ltatás teljesítésének feltéte lei és / vagy hiva t kozás a vonatkozó jogszabá lyi rnnde lkezések.re:

A vá llalkozási díj összegét Aján l atkérő a közb esze rzése k rő l szóló 20 15 . évi CX LIII. törvény ( o tovúbbia kb<in : Kbt. ) 135. § (3) bekezdése,
valamint a Ptk. 6: 130. § (l)-(3) bekezdései nlapjiin, az c\11.ala ignzoll számla szeri nl, a szóm la ké7.hezvételét küvelö 30 napon be lül
átuta lással teljesíti a Vá lla lkozó bankszámlaszfimá ra . Ajánlatké rci 3.900.000,- Ft öss7.egü e l őlegP t hiztosít., részszá mln7.íls i l e h e tősége t
nem. Aj án l a tk érő felhívja a fi gye lmet arra, hogy ame nnyiben ajá nla ttevóké nt sZPrző rl ő fé l a teljesítéshez alvállalkozót vesz igényhe,
Ajá nl atkérő az e lle nszolgáltatást a Ptk. 6: 130 . § { 1l-(2) bekezdéseitö l e lté rőe n az építési beruhá zások, valamin t az ép ítési
be ruházásokhoz kapcsolódó te rvezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzesé ne k részle tes szabúlyai ról szóló 322/201 5. {X. 30 .) Korm.
rendelet 32//\. §-ába n foglnl la k szerint teljesíti. Kifogns talan m i n őség ű, Ajánlatk é rő képv i selője áltnl i[Jazoll kivitelezés szá mo lható el.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt e ljárás

Ige n

Gyorsíloll eljánís

Ne m

Tárgyalásos e ljárfis

Nem

IV. 1. 2) Keretmegállapodásra vagy clinamikus beszr.r.i:ési rr.ndszr.rre vonatkozó információk.

A hirdetmény kerelmegálla podás meg kötésére irn nyul

em

Keretmegnl lapodás egy

ajnnlat tevővel

Kereunegállapodás több
A keretmegállnpodás

ajánlattevővel

résztvevőinek

tervezetl maximális létsz<\ma:
Nem

A hirdetmeny cl111amiki:s beszerLési rendszer lé trehozására iranyul
A dinamikus beszerzési rendszert további

besze 17Ő k

Nem

is alkalmaz.hatják

Kerel megállapodások esetén - klasszi kus ajnnlatkérő k esetében a negy évet meghaladó id őtartam indokolása:

TV. 1.3) Elnktmni kus á rh!jtésre vona tkozó információk

Nem

Elekt ro nikus á rlejtést fog na k a lka lmazni
További információk az elektro nikus árlejtésröl :

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az a d ott e ljárásra vo natkozó korábbi közzété te l

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Aján latt.éle li ha lá rid1j

Dá tu m. helyi

OD:OO

2019.03.07

idő:

ó ra/perc

IV.2.3) Azok a nye lvek, a m e lyeken az ajánlatok be nyújt.ha tó k:
HU

IV.2.4) Az ajimla t.i kötötts é g minimális iclö tarta m a: (aji'.in lati fe lh ívás ese té be n)

Az aján lati kötöttség
vagy Az

időtartam

végső

dátuma:

hónapban :

vagy napban:

60

(az ajá nlattételi határidö lejartától számítva)

IV.2 .5 ) Az ajánlatok fe lbo ntásának fe ltétele i

Dátum, helyi

idő:

V. szakasz:

2019.03.07

Kiegészítő

11 :00

óra/perc

információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljnrásbn n va ló részvétel i:lján la ti biztosíté k ad ás<\ hoz köt.ö lt :

Nem

V.2) További információk
1) Az ajánlatok összeál lításá nál az aján lattételi felhívásban és az ajílnlntké rő ál tal összeállított dokumentációban, val<1mint - az
ezekben nem szabá lyozottak vonatkozásában - a köz beszerzésekről szóló 20 15. év i CXLII I. törvény és egyéb jogswhályok
előírásaiban fog la ltak szerint kell az ajánlattevő n ek eljárni és aJanlatát elkészíten i. 2) Idegen nye l vű irat, dokumentum
benyújtása eseté n az idegen nyelvű dokume nLU mmal cgyüll anndk llldyyar nyelvű fordítását is be kell nyújta ni. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevö felelős. Ajá n latkérő kizárólag a fo rdítást vizsgálja. 3) Az ajánlnttételre felhívott
gazdasági szereplők közösen nem lehelnek ajánlatot. /\z ajánlattételre fe lhívott gazdasági szerepló jogosult közösen ajánlatot
tenni olyan gazdasági szereplóvel. <1 me lynek az Ajá n latkérő nem küld ött ajánlattételi fe lhívást. 4) /\z eljárás eredményéről vagy
eredménytelensógéröl Ajánlatkérö a Kbt. 79. § (1 ) bekezdése sze ri nt, az erről hozott d ö ntést köve tően a lehetö leg hamarabb. de
l egkésőbb három mun ka napon belül. az ajánlati kötöttség lejá rta elölt. az írásbeli összegezés egyidej ű megküldésével
tájékoztatjn nz Ajá nl attevőket. 5) Közös ajánlattétel eseté n. az Ajánlattevő k vegyé k figyelembe a Kbt. 35-36. §-ában előírtakat. 6)
Aján latkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjá t az e ljárás eredménytele nségére vonatkozóan. 7) Ajá n latkérő a Kbt. 35
. § (B)-(9) bekezdései ala pján ne m teszi l e h e tővé, illetve ne m követeli meg közös ajá n l a ll e vők által " szerződés teljesítése
érdekében gi\zdá lkodó SZP.1vezet lé trehozását. B) /\já nlalké rö Ajánlallevö figy elmé be ajá nlja az alá bbi joosza bá lyokat - az építési
beruház.asok, va lami nt az ép ítési beru házásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szo lgál ta táso k közbeszerzésének részletes
szabályi\iról szóló 321/20 15. (X. 30 .) Korm. re ndele tet. - a közbeszer.!:ési e ljárásokba n az al ka lmasság és a kizáró okok
igazoláscínnk. vnla mint a közbeszerLési mű s zak i leírás meghatározásának módjáról szó ló 321/2015. (X. 30.) Korm. re ndeletet. az é p í t őipari kivitelezési tevékenység rő l szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet, - a min imá lis építőipari rezsióradíj 20 1 B. évi
mértékéről szóló 30/201B. (X l. 26.) ITM rendeletet. 9) Ajánlattevőnek tájékozód nia kell a munkavállalók véd elmére és a
munkafoltételekre vonatkozó olya n kötelezettsége kről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítés során meg kell
felelni. 10) /\Ján l attevő köteles az ajánlatában a felolvasólapon megntlott ajánlati ár a látám<1sztására részletes köl tségvetést
csa tolni. 11) Ajánln ltevő csak forint ban tehet ajánlatot, egész siámra kerekítve. 12) Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában

az alá írási címpéldá ny(ai)t vagy a lá írás- minlá(i)t annak igazolására. hogy az ajánlaLoL. ille L őleg az abban szere p l ő
nyilatkozatoka t aján l a ttevő, az alválla lkozó. valamint az alkalmasság igazolásában részt vevó gazdasági szerepló képviseletére
jogosult személy írta alá. 13) Folyamatban lévó cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséröl a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún„,c-tértivevény" és/vagy az „
In formati kai vizsgálat eredménye" e l nevezésű dokumentum 1-1 nyomtatoll pé ldányát, lovábbá .xml lile-ként nyom tatva a „
Változásbejegyzési kérelem" elnevezésű dokument um 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)]. 14) Meghatalmazotti
képvise let esetén közokiratba vagy te ljes bizo nyító erejü magánokiratba fog lalt meg ha ta lma z.ást és a meghatalmazó alá írási
címpé ldá nyá t eg y sze rű másolatban. 15) Az aj ánlat.hoz csato la ndó dokumen tumok és ira lok lisLáját, valmn int a
szerLódéstervezetet az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza 16) Ajánlatkérő íelhívj o az Ajánlattevő szíves fi gyelmét az
aj ánla ttételi dokume ntáció valam int a m űszaki le írás részleles és a la pos át.tanul mányozásának fon lusságára.

V. 3 ) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
20 19.02.20

•
Park

~~:t;:F~J I

„Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget"
környezetének fejlesztése

Me gren de /6 :

Budapest XV. Kerület, Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota
önkormányzata
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

J<IJrnyezet tervezd;

Jelmagyarázat
Információs I kiálitó lábla

OBORóKART
TAJEPITESZ
lnfo9borokart .hu

Utcabüt0< (szék t pad)

20x30an ~lágos szürke télkö burkolat

•

Barna.fehér melirozou térkő burXolat
Gumi burkolat

D

Meglévö kandeláber

U OTEREU

www.boroka rt.hu

TIJNNEL KFT.
1078 8U OAPEST, MAREK J. UTCA 36.

FEHER GÁBOR

K 01·S2n

+)6 20 2JS S05J
fehetgabor~borokart.hu

Tervezett hulladékgyújtö
KVASZ RITA

Tervezett térbútor

Szórt burkolat
Cserje
Gyep

//
~I

Tervezett kerékpártároló

Tervszdm;

2018 / 166
Ddtum:

Tervezett növén)futtató sodrony

2018.09.25.

Roj zszdm:

K/2
Mt're taróny:

1:300

Raj z clm~ :

Kertépítészeti terv
A terv netleml tul ajdon, Joiosul• llan
tcl hu tn i láu Jot l kovetknminyc kk cl jár.
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1. Altalános információk
1. Ú tmutató
Je len dokumentáció célj a az, hogy segítséget nyújtson az ajánl atot benyújtók számára
ajánlatuk elkészítéséhez.
Külön fe lhívjuk a pályázók fi gye lmét a következökrc:
1) Az aj ánlattételi relh ívást, a dokumentációt, annak minden mellékl etét egymássa l
összevetve tanulmányozzák át, és aján latuk at a jogszabályi rend elkezések és az
Aján lattevökkel szemben támasztott követelm ények figyelembe vételével tegyék meg.
2) Az Ajánlatkérö jelen ajánl alléte li fe lhívást a legjobb tudása szerint állította össze,
azonban az J\j ánlattcvö köteles az aján latához szükséges valamennyi lényeges
k ö te l eze ttségrő l , jogról és lény rő l kü lön is meggyőződni.
3) Az ajánlat elkészítéséve l és benyújtásával kapcsolatban le lmcrülö összes költséget,
kockázatot az Aj á n l a tt evő ne k kell viselnie. J\z eljárás lefolytatásától, vagy
kimen ete l é tő l ll.iggetlen ül. Ajá n latk é rő semmiféle módon nem te hető fe l e l őssé, vagy
kötelezetté ezekkel a kö ltségekkel kapcso latban.
4) Amennyiben a dokumentáció mintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, vagy kért
info rmációra vonatkozóan, a nyilatkozatot a minta szerint kell megtenni , és azt
cégszcrüen aláírva, az ajánlat részeként benyújtani. A benyújtandó ajánlatot szintén
cégszerüen ke ll aláírni .
5) Az ajánlattétel i felhí vásban és a dokumentác ióban foglaltaknak nem megfelelö, vagy
azok tól, ill etve a Kbt. clöírása itól e l té rő aj ánlat benyújtá a az aján lat érvénytelenségét,
vagy az Ajánlattevö kizá rását vonja maga után.

2.

Aj á nl a tké rő

Aj án l at k é rő

neve:

Aj ánl atk érő

címe:

web oldala:
Az

aj á nl a tkérő

Szervezet:
Cím:
Telefon:
Telefax:
e-mai l:

adatai
Budapest Főváros XV. Kerü let Rákospalota, Pestúj hely, Újpalota
Önkormányzat
1153 Budapest. Bocska i út 1-3 .
\\IW\\I. bp.x V. h ll

képv ise le tében elj á r:

Dr. Trinn Miklós
11 53 Budapest, Bocskai út 1-3.
305-3224
307-4008
trinn.mi klos@bpxv. hu
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3. Kapcsolatta rtás
A közbeszerzési eljárás során az Ajánl atk érő kapcsolattartója:
Szervezet:
Név:
Telefon:
Tele fax:
e-mail :

Budapest Főváros XV. kerül eti Polgá rm esteri l li vatal
Városgazdá lkodási Főosztá l y
Benedekné Bagyinszki Márta főoszt á l yveze t ő
305-3 193
305-3 198
benedekni.;.martal/1Jbpxv. hu

Távolléte esetén az általa fel hatal mazott személy. vagy szemé lyek.

4. Az ajánlat és a kapcsolattartás nyelve
Az ajánl at és a kapcsolattartás hi vatalos nye lve a magyar.
Az ajánlatot képező dokumentum minden elemének magyar n ye l vű nek kell lennie. Az
idegen nyelven kiáll ított dokumentumokat hi vatalos magyar fo rdítással ke ll csatol ni.
Fordításból származó eltérés esetén. a szöveg magyar változata az irányadó.

5. A Kbt. 73. § (5) bekezdése a lapján Ajánlatkérő az a lábbiak szerint
adja meg azon szervezeteket, amelyektő l az Aján l attevő tájé koztatás t
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti azon követe lm é n ye kről ,
amelyeknek a teljesítése során meg kell felelnie.
Álla mi Népegészségügy i és Tisztiorvosi Szolgá lat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest. Albert Flórián út 2-6.
Levelezés i cím : 1437 Budapest, Pf. 839.
Te l. : +36-1-476-11 00
Fax : + 36-1-4 76- 1390
l lonl ap: WW\-\'.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztéri um , Fogla lkoztatáspolitikáért Fele lős Álla mtitkárság
105 1 Budapest. József nádor tér 2-4
Postai cím: 1369 Budapest Pf. : 481.
Te lefon: + 36 (1) 795-1 400
Fax: +36 (1) 3 18-25 70
l lonlap: www.ko rmanv.hu
Magyar Bányászati és Földta ni Hivata l
Székhely: 1145 Budapest. Co lumbus u. 17-23
Leve lezési cím: 1590 Budapest. Pf. 95
Tel. : +36-1-30 1-2900
Fax: +36-1 -30 1-2903
l lonlap: W'Nw. mbfl1.hu
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NAV
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel. : + 36- 1-428-5100
Fax: + 36-1- 428-5382
Honlap: www.nav.Qov.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium
H-1051 Budapest, József nádor tér 4.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Telefon: +36-06-1-374-2700
Fax: +36-06-1-374-2925
E-mail: ugyfelszo lgalat@ngm.gov .hu
Honlap:http://wv.;w.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
Földművelésügyi

Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11 .
Postai cím: 1860 Budapest
Telefon: 06-1-795-2000
Telefax: 06-1-795-0200
Honlap:http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelcsugyi-m iniszterium/elerhetosegek
K:özbeszerLésillatóság
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Postafiók cím: 1525. Pf. 166.
Telefon: 06-1-882-8502
Telefax: 06-1-882-8503
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/

5

II. Sablonok és nyilatkozatminták
Nyilatkozat a

szá ml avezető pénzi ntézetekről

Alul írott .................................. .... mint a(z)
aj~1n l atlevő
cégjegyzésre jogosult képvi se l ője, a Budapest Főváros x r,-: Kerület Rákospalota, Pest1Ulle~p,
Újpalota Ö11kormá11yzat (/-1-1153 Budapest, Bocskai 1-3.). mint Ajánlat kérő ál tal ki írt
..Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget - Nemzed ékek Parkja 1. ütem" tárgyú. a Kbt. 115. ~ ( 1)
bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás keretében. lclcl ősségem tudatúban
kij elentem,
•, 1
hogy a(z) ............................................. ( aJan
attcvo.• )
pénzintézet/ekinél vezet számlát:

Pénzintézet neve

Szám lavezető

fiók címe

kizárólagosan

az

alább

IClsorolt

Bankszámla száma

Budapest, 20 19.

cégszerű

aláírás

6

Aj ;í nlattevői

nyilatkozat
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében

J\ lulíro tt
mint a(z)
cégjegyzésre jogosult kép v i sel őj e b ünt etőjog i fel e l ősségem tudatában a Budapest Főváros XJ~
Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Ö11kornuí11yzat (H-1153 Budapest, Bocskai 1-3.),
mint Aj á nlatk érő által kiírt .. Kikötő lt]ú sági Közösségi Sziget - Nemzedékek Parkja 1.
iitem" tárgyú, a Kbt. 11 5. § ( 1) bekezdés szerinti közbeszerzési elj árásban a Kbt. 66. § (6)
bekezdésében foglaltaknak m eg lc l c lőe n az al ábbiakról ny ilatkozom :
1. Nyil atkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapj án. hogy a szerződ és telj esítéséhez
a lvállalkozót igénybe veszek/ nem veszek igénybe'
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez aján l attevő
2
alvállalkozót vesz igény be

yilatkozom, hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy az 1. pont szerinti
rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánl at (részvétel i jelentkezés) benyújtásakor
már ismert alvá llalkozók az alábbiak:3

11.

11.1.
Az 1. pont szerint részek tekintetében igénybe venni kívánt és az aján lat
(részvételi jelentkezés) benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve és címe
(székhely, lakóhely)4
Alválla lkozó neve

Alvállalkozó címe (székhely,
lakóhely)

II.2. Nyil atkozom, hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy az I. pont szerinti

rész(ek) tek intetében igénybe venni kívánt alváll alkozók az ajánlat (részvételi jelentkezés)
benyújtásakor még nem ismertek, de az(oka)t nyertességem esetén legkésőb b a sze rződéskötés
i dő pontjá ban bejelentem és nyil atkozni fo gok arról is, hogy alvál lalkozóim nem esnek a kizáró
okok hatálya alá.
/Szükség esetén a le nti pontok böv ítendők/
A j án l atkérő

felh ív ja Tisztelt Ah\nlattcvő figyelm ét az alábbiakra:
Alvá ll a lkozó fogalma: Kbt. 3. § (2) bekezdés.

Kelt: _ _ _ _ __ _ 20 19. _ _ __ _ __ hónap _ _ napján
cégsze rű

aláírása

' A megfelelő rész aláhúzandó.
A táblázatot csak akkor kell kitölleni , ha Aján lattevö a szerzödés teljesltéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni.
3
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha Ajánlattevö a szerzödés teljesitéséhez alvállalkozót kiván igén ybe venni , és annak kiléte
már az ajánlat (részvételi jelentkezés) benyújtásakor ismert. Az információ a nyilatkozatminta 11/1. vagy 11.2. változata szerint
adandó meg.
4
Felhívjuk a Tiszlelt Ajánlaltevök figyelmét a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra.
2
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Ajánla ttevő i

nyila tkozat
a Kbt. 65. § (7) bekezd és tekintetében

Alulírott
mint a(z)
cégjegyzésre jogosult kép v i sel ője a Kbt. 55. § (5) bekezdésében fog laltaknak mcgfolclöen
nyilatkozo m. hogy a Budapest Főváros XV. /(eriilet Rákospalota, Pestúj!tely, Újpalota
Ö11kormá11yzat (H-J 153 Budapest, Bocskai 1-3.), mint Ajánl atkérő által kiírt . , Kikö tő Ifjú sági
Közösségi Sziget - Nemzedékek Pa rkj ~• T. ütem" tárgyú. a Kbt. 11 5. § ( 1) bekezdés szerinti
közbeszerzési eljárásban a szerződés telj es ítéséhez szüksége al kalmasság igaLo lása érdekében
más szervczct(ek) (vagy személy) kapac itása ira tá maszkod ok / nem hi maszkod ok 5 •

Azon alkalmassági követelm ény(ek) (a= e(iárást
meg indító felhívás vonatkozó pontjainak
megjelölésével), amely nek történ ő m egfelelés
igazolására ajánlattevő m ~is szervezet
kapacitásaira támaszkodik

Szervezet neve, székhelye6

A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitá ait
r endelkezésr e bocsátó szer veze t(ek) olya n szerző d éses vagy e lőszerződ és b e n fo glalt
kötelezettségvá llalásá t tartalm azó okiratot, a mely alá tá masztj a, hogy a sze rző d és
telj es ítéséhez szükséges e rőfo rráso k r endelkezésr e álln a k majd a sze rző d és telj esítésének
id ő ta rta m a a latt. (adott esetben)

Kelt: _ _ _ _ _ _ _ 20 19. _ _ _ _ _ _ _ hónap _ _ napján

cégszcrü aláírás

~ Nem kívánt rész törlendö!
• A tablázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajanlattevö az alkalmassagí feltételeknek történö megfelelés érdekében más szervezet eröforrásaíra támaszkodik.
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SZERZÖDÉS /TERVEZET/

VÁLLALKOZÁSI
amely létrejött

egy részrő l

a

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata

( 11 53. Budapest, Bocskai utca 1-3.)
adószáma: 15735784-2-42
Á t fTI azonosí tó: 745 345
számlaszáma: OTP Bank yrt. 11 784009- 15515005
KSH stati sztikai számj el: 15735784-84 11-321 -01
képviseli: Né111eth Angéla polgármester
mint

meg rendel ő

(továbbiakban: J\legrende/6),

m ás részrő l

a

(

cégjegyzékszám:
adószám:
bankszámlaszám:
képvise li :
mint váll alkozó /a továbbiakban: Vállalkozó , M egrendel ő és Vállalkozó a továbbiakban
együtt: Sze rző dő fe lek/ között az alu lírot1 helyen és időbe n , az alábbiak szerint:
1.

ELÖZMÉNY

Szerződő

r elek előzményként rögzítik, hogy Megrende lő a közbeszerzése krő l szó ló 2015. év i
CX Lll 1. törvény (Kbt. ) 11 5. .' alapján hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési elj árást
bonyo lított le „ Kiköt ő Ifjú sági Közösségi • ziget - emzedékek Parkja 1. ütem „ tárgyban,
mely eljárás nyertes ajá n la ttevője a Váll alkozó lett.
zerződő

felek a jelen vá llalkozási sze rződést a közbeszerzési elj árá ban a Megrendelő, mint
ajánl a tk é rő ajánlattételi fel hívása és dokumentác iója. az eljárásban nyújtotl kiegészítő
tájékoztatás (az eljárás fiiggvé11yébe11) , valamin t a Váll alkozó. mint nyertes aján l atte vő
aján lata szerint kötik meg. Ezen alapdokumentumok a vállalkozási szerződés elvá laszthatatlan
részét képezik akk or is, ha azo k li zika il ag nincsenek is a jelen sze rződéshe z csatolva.
2.

A SZE RZÖDÉS TÁRGY A

Megrendelő által lebonyo lított közbeszerzési eljárás eredménye alapján Megrende l ő
megrendelésére Váll alkozó elvúll alj a a „ Kikötő llJúsági Közösségi Sziget - Nemzedékek
Parkja 1. ütem ·· kivitelezési munkáit.

3.
3. 1.

A SZE RZÖOÉS ÖSSZEGE

A vá ll alkozó i díj tartalmazza a 2. pontban
tarta lomra vonatkozó ellenértékét a jelen

szereplő

munkáknak a telj es müszak i
meghatározott átadási

szerződésben

h atárid őre:

+27%
Összesen:

- Ft
- Ft
,-

vállalkozói díj
ÁFA

Ft

azaz

forint.

/\. mü szaki ta rtalom ellenért éke átalún yá rként

é rte nd ő.

3.2 .

Válla lkozó a 3.1 . pontban meghatározott \'állalk ozí1si díjon kívül többletkö ltséget nem
érvényesíthel.

3.3.

Megrendelö a munka eh ·ég;:éséhez tartalékkeretet nem biztosít.

4.

A SZE RZÖ DÉS TELJ ES ÍTÉSI HATÁR ID E.JE

A ki vitelezés bel'ejezésének teljesítési határideje. egyben a müszaki átadás-Út\·éte li elj árús
megkezdésének id ő po ntja: a Vúllalkozási S7.erzödés f-'elek últa l tönénö aláírású! követő ...
naptári nap. (a nye rtes aj :i nlat fö ggvé nyé hen)
Megrende lö e lőte ljes ítést el rogad.

5.

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

5. 1.

Vállalkozó a munkaterület tervezett átadás-átvételé nek napján. a tartalékkeret nélküli
nelló vál lalkozói díj 5 %-únak m eg fe l e l ő összegrö l. ...... ........,- Ft. azaz
.... ..... ...... ............. forintról szóló elöleg- ·zúrnla. rnlam int M egrendel ő müszaki
e llen ő re által kibocsátott szak mai teljesítésigazolás kiúllítúsát kö,·etöcn végszáml a
benyújtására jogosult. a munka teljeskörü. a szerzödés -+. pontjúban rögzítell határidöre
tö rté nő be fejezését. sikeres mű szaki útadús-átvéte li elj árás lefolytatását kö\'elöen.

5.2.

Vál lalkozó az elvégzett munkúkró l a hatályos pénzügy i szabál yoknak megfclelöen - az
átalányáras elszámolás szabá lyai szerint számlút állít ki. 111elynek legalább két (2)
példányát Megre nd e l ő nek 111egkü ldi.

5.3.

Szálllla ki állításának alapja Megre nd e l ő és Vállalkozó 12. 1. pontban 111cgjelölt
képv i se l ője által alúí rt telj esítésigaz.oló j egyző k ö ny v.

5.-L

/\ szúmla hi vatalos ál\·étele

Megre n de l ő

szék helyén történik.

5.5. Az ellenszo lgáltatás teljesítése a Kbt. 135.
szeri ni:

~

(J) bekezdése alapján történik az alább iak

5.5. 1. Ame nnyiben a Vál lalkozó a telj esítéshez alvállalkozót nclll ,·esz igén ybe. úgy az
ellenszo lgáltatás kifizetése a Ptk. 6: 130. ~ ( 1)-(2) bekezdése alapjún történik 15 napos
fi zetési hatúrid ő\·e l.
5.5.2. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvúllalkozót ,·esz igénybe - a Ptk. 6: 130.

~

( 1)-(2) beke zdésétő l eltérőe n - Meg rendel ő a sze rződé sbe n fog lal t el lenértéket az építési
beruházúsok. valami nt az építési beruházások hoz kapcso lódó t e rvező i és mérn ök i
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabá lya iról szóló 322/20 15. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. §-ában fog laltak szerint lizeti ki .
követ őe n

5.6.

Vá llalkozó a telj esítésigazo lás kiállításúnak napjút
szám lákat kiúllítani és Megre nd e l ő nek átad ni .

5.7.

/\z 5. 1. pont szerinti szám la Megrende l ő últal te lj es ítendő összege késede lmes pénzüg; i
teljesítése esetén a Megrendelü a Pt k 6:48. ~ ( 1) bekezdésében 111cghatározotl késedelmi
kamatot fi zeti a Vállalkozó részére.

5.8.

Vú llalkozó nem fi zethet. illetve szúmolhat cl a szerződés teljesítésé,·el összefüggésben
1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
olyan költségeket. amelyek a 62 .
fe ltételeknek nem me!!l'clelö túrsaséÍ!! tekintetében merülnek !Cl. és ameh·ek a
Vú llalk ozó adóköteles _j öYedelmének csökkentésére alkal masak. to vábbú a szerződé s
teljesítésének teljes i dő tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő zámárn
m eg i s m erhetővé kel l tennie és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése sze rin ti ü gy l etekrő l a
Megrend el ő t haladéktalanu l értesítenie kell.

*(

~

~

ha ladéktalanu l köteles a

-

2

S.9. Megre nd e l ő köteles a szerződ és t felmondani. vagy - a Ptk-ban fog laltak szerint - attó l
elállni. ha a sze rző dés megköt ését kö,·etően jut tudomására. hogy a Vá llal kozó
tekintetében a közbes7erzés i eljárás során kizáró ok áll t lenn. és ezért ki kellett vol na
zárni a közbeszerzés i eljárósbó l.
Megre nd e l ő

jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szük égcs olyan
h atáridővel. amel y l eh e t ővé te zi, hogy a szerződé se l érintett tCladata ell átásáról
gondoskodni tudj on-. ha
a)

b)

a Vá llalkozóban közve tetten vagy közvetl enü l 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi s1.emély vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében le nnáll a 62. § ( 1) bekezdés k) pont kh)
alpontjában meghatározott fe ltétel:
a Vá llalkozó közvetett en vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személ yben ,·agy személyes joga szerint
jogképes szervezetben. amely tekintetében lcnnóll a 62. § (1) bekezdés k) pont kh)
alpontjában meghatározott feltétel.

5.10. /\ szerződés 5.9. pontja szeri nti ld111ond{1sa esetén a Váll alkozó a sze rződés megszünése
elő tt

múr teljesített szo lgáltatás

sze rződés

zerü pénzbeli ellenértékére j ogosult.

5. 1J. Felek a pót- és többletmu nka fogalmú! a Ptk. szerint határozzúk meg a következö k

szerint:
Pótrnunka: a Polgári Tö rvén y k önyv rő l szó ló 2013 . évi V. törvény 6: 244. §. (2)
pontj ában meghatározott munka. va lamint a szerződéskö t és alapját képező
dok umentációban nem sze rep l ő külön megrendelt munkatétel.
Többl etmunka: Po lgári Törvé n ykö n yv rő l szóló 20 13. évi V. törvény 6: 244. §. ( 1)
pontj ában meghatározott munka. va lamint a szerző déskötés alapját képező
dokumentációban kimutathatóan szereplő . dc a sze rződéses árban (v<111alkozói díjban)
fi gyelembe nem \'ett tétel.
5.12 .

z1.: rződő Fdek a szcrződé bcn meghatározott munka kapcsán fő zabál yként a
pótmunkákat ki zá1ják. Ez alól kivételt képezhetnek azok az esetek. amelyek sem a
ter\'ck. sem a tervdok umentác ió, sem a helyszíni bejárás alapján sem a M egrende l ő . sem
a Vá ll alkozó e l ő tt nem vo ltak ismertek vagy amelyek Megre nd e l ő számára ismertek
voltak. de azt Váll alkozó relé nem jelezte.

5.13. Válla lkozó a többletmunkát saját költségén köteles elvégezni , míg a pótmunkák a
Meg re ndel ő

fe lé elszámo lhatók. A r ótmunka elrendelése külön pénzügyi

ke retbő l

tört éni k.
5.1-L /\ pótmunka clszámolúsa az ajánlatban

sze re p l ő

anyagok. munkanemek esetén
legfelj ebb az ajánlati egységárakkal , egyéb esetben a sze rződés megkötésekor hatályos
áll apotnak megfe l el ő TERC program szerinti ajánlati árképzési té n yezők k e l történhet, a
Megre nde l ő mű szak i e ll e n őre által igazolva. Vi ta esetén mérnöki szakterületen
tevéke n yked ő igazságügyi szaké rtő be onható. amelynek költségét a sze rződ ő Fe lek
közö en vise li k.

5. 15. Pót- és el maradó munka (azaz a Vú ll alkozó ál ta l határiclöre el nem

,·égzencl ő

munka)

l"e lmerül ése esetén az alábbiak szerint kell elj árn i:
a)

Vú llalkozó a munka lcl mcrülését, d marndó munka esetén az elmaradt munka
elvégzésének határidejét k övető 5 munkanapon belü l köteles írásban, a szükséges
munka pontos megjelöl éséve l kikalkulálni a kö ltségeket. és átad ni a M egrende l ő
mű szaki ell enörének,
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b)

e)

J)

a müszaki ell e nő r a kb.hez, ételt kihetö 5 munkanapon belül IClül vizsgú lj a.
szükség eseté n jadtja a tételes köl tség,·etést. és dö ntésé rő l írásban tájékoztatj a a
Vállalkozót,
a felm e rül ő és megrendelt pótmunkát Vállalkozó haladékta lanul kötele el végezni.
J\ pótmunka el számolása - annak elvégzését kö,·etöcn - a soron k ö , ·et k ező .
kiállított szúml ában történik.
az elmaradó munkák díját. il let,·c a kapcsolódó anyagköltséget a Megrendel ő a
te ljesítés bármel y fázisában _j ogosult a Vá llalkozó szám lájával szemben
beszúmítan i.

6.
6.1.

l<ÖT13ftR, SZANl<C IÓK, KÉSl'CDELEM

Vállalkozó szerzödés zegése esetén az alábbi szankciók én·ényesíthetök:
- ké edelmi vagy mcghiúsul<:lsi kötbér érvényesítése.
- kártérítés érvényesítése.
- a szerződéstő l tö rténő clúllás.

6.2 . Vúll alkozó sze rződésszegő magatartú ának mi nösül a sze rződés tek intetében különösen:
- a telj esítési hatá rid ő be nem tartása.
- hibás teljesí tés.

6.3.

Késedelmes te ljesítés esetén Vá llalkozó kötbér fe l e l ősségge l tartozik. A késedelmi
kötbér napi mértéke a Váll alkozó hibájából keletkezett késede lem idcjére. a nettó
\'áll alkozói díj napi .. %-a . ...........
Ft/nap (a nyertes ajánlat fü ggvényéhcn).
„

.• -

6.-t.

l la a Vá ll alko7.Ó hibásan teljesít. a Megrcndclö ugyanolyan mértékü kötbért kö vetelhet.
mint a teljesítés késede lme esetén arra az id őre . mely a hiba beje lentését k öve tőe n a
kij av ítás határidej ének lejúrtától a kifogústalan min őségben törté n ő teljesítés ig eltelt.
Megrendelö kijelenti . hogy hi bús. vagy hiányos te lj esítést nem rogad cl.

6.5.

M eg re n de l ő

kötbérigényét írásban köte les közölni Vá llalkozón1l. kü lön megjelöh'C
annak jogalapját és összegét.

6.6.

l cg re n del ő nek jogában áll eláll ni a szerződést ö l. amennyiben Vállal kozó az e l őí rt
telj esítési határidöt 10 munkanappal tú llépi. hibús telj esítés esetén a kij a\'Ításnak 5
napon belül nem tesz eleget ,·agy a szcrzödésbö l fakadó egyéb köte lezettségét súlyosa n
megszegi. Ebben az esetben Megrendelöt meghiú su lási kötbér illeti mcg. mely a nettó
vú ll alkozó i díj .. %-a..... „ . . . . . . „ .- rt (a nyertes ajánlat füg~vényébcn) .

6.7. Mcgrcndclö jogosul t a köt béren !'e lül esetl eges egyéb kártérítési igényét is érvényesí teni
Vállalkozóval szemben . Megrende l ő kötbé rigényének érvényes ítése nem jelen ti
Megrende l ő egyéb igé nyeinek elvesztését.
6.8. Búrmely nem szerződé sszerü teljesítés jogi Cenntartás nélküli elfogadása a Mcgrcnde lö
részérő l nem érte l mezhet ő j oglcmondásként azon i gényről. vagy igé nyekrő l. amelyek a
Megrende l őt a Vál lai kozó sze rződ ésszegése következményeként rnegi lleti k.
6.9.

Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett. a teljesítés módosítását vagy késedelmét
eredményező körülményeket. val amint azok id őtartam á t a7.. építési naplóba be kell
jegyeznie. é a bejegyzést a müsa1ki el l en ő rre l jó,·ú kell hagyatni <-1.

7.
7.1 .

JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁG I FELTÉTELEK

Vú ll alkozó az el végzett munkára 36 hónapig te rj edő jótáll ást vál lal. Megrendelü köteles
a jótállils i idön be lül jelent ke ző hibákat. ill etve ki !'ogásait a Vúllalkozóva l azok
észlelését kö ve tő 3 (húrom) napon belül. térti vevényes le\'élben, írásban. sürgös
esetekben fa xo n. e-levélben közülni .
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7.2.

Vállalkozó szavatolja. hogy az álta la elvégzett munka mentes a gyártás. a !e lhasznált
anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. Vá ll alkozó részéröl elvégzett
munkákra a szerzödéskötéskor érvényben lévö szavatossági rend elkezések vonatk oznak .

7.3. l libabejclentés esetén - annak kézhezvétel étöl szcímított öl (5) napon be lül - Vállalkozó
köteles helyszíni hi bavizsgálatol tartani és ezt követö 48 órán belül állásfoglalását
dokumentáltan közölni, valamint a hiba elhárítását megkezden i.
Áll ásfog lalásában Vúllalkozónak ismertetnie kell azokat az intézkedéseket. amelyeket a
hiba haladéktalan kiküszöbö lése érd ekében megtett.
Meg kell jelölnie a hiba elhárításának kezdö idöpontját, és annak idötartamát.
Vá ll alkozó köteles az elvégzett jav ítást tlegrendelö e szerzödésben megnevezett
képvise löjével igazo ltatni.
7A .

Amennyiben Vállalkozó a beje lentett hibát j ogszerü kötelezettsége ellenére nem
szünteti meg. kijavítását nem vállalja, Megrenclelö jogosult azt harmad ik személlyel
elvégeztetni. A j avítós költségeit Vúllal kozó köteles megfizetni . A javítás kö ltségének
mértékét Vú ll alkozó utólag nem vitathatj a.
8.

MEG R EN D ELŐI KÖTELEZETTSÉGEK

8.1 . Felek megá llapodnak abban. hogy a mun kák el végzésének részletes ütemezését közösen
határozzák meg. M eg re nd e l ő ennek megle lelöen adja út a munkatcrül etc(ke)t. Sze rződő
r elek a munkaterület átadás-átvételét építési naplóban vagy jegyzökön yvben rögzíti k.

8.2 . Megrencl elö fol yamatos rnüszaki e ll enő rzés t biztos ít. Bármikor jogosult Válla lkozó
munkáját elözetes bejelentés nélkü l a helyszí nen e llenőri zn i. Megrendelö müszak i
ellenörc a Vá llalkozó által megnyitott és vezetett E-építési naplót bármely id őpontban
ellenörizheti. de legalább öt (5) munkanaponként köteles azt ell en ő ri zni. Az e ll enő r-Lés
megtörténtének igazolására a müszaki e ll enő r az E-építési na plót szignálja.

8.3. Amenn yiben Vá lla lkozó a szerzödés 3. pontjában meghatározott határidöre a munkát
nem tudja elkészíteni. vagy nem a szerzödöll minöségben készíti cl úgy Megrendelö tíz
( 10) nap elteltéve l jogosult a sze rződ ést azonnali hatáll ya l !e lmondani , a munkát
harmadik személl ye l elk észíttetn i, továbbá Váll alkozóva l szemben a szerzödés 5.6.
pontj a szerinti meghiúsulási kötbért érvényes íteni .
8A . A

meg rende l ő

csak hiány-, hibamentes teljesítés út vételére köteles.
9.

VÁLLA L KOZÓ I KÖTE LEZETTSÉGE K

9.1.

Váll alkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a hatályos jogszabályok, a ki vitel i
tervdokumentáció, a közbeszerzés i ajánlat és ezen vá ll alk o?.ási szerződés fe ltételei
alapján. hiány- és hibamentesen kötel es elvégezni.

9.2.

Váll alkozó a terv szerinti anyagok beépítését váll alja./\. beépített anyagok, szerelvények
minöségét az érvényes jogszabályok és szabványok szerint váll alja, és azt
minöségtanúsítvánn ya l igazo lj a. Vá llalkozó az építési munkák befejeztével
megvalósul ási tervdokumentációt köteles összeáll ítani, és Megrendel ő részére három
(3) pé ldányban átadni.

9.3. Válla lkozó köteles a saját te vékenységéből származó hulladékot fo lyamatosan
összcgyüjteni. és a munkaterül etröl hi vatal os lerakóhelyre elszállítani. Az ebbö l eredö
kö ltségeket Vá ll alkozó vise li .
9A.

Vállalkozó köte les a sze rződés teljesít ését akadúlyozó valamennyi kö rü l mé n y rő l a
Megrendelöt haladék talan ul írásban értesíten i és egyben saj át hatáskörében elj árni azok
elhárítása érdekében.
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9.5.

Vá ll alkozó köteles a munkaterü leten fel el ő m ű szaki vezető ·zemélyében úl landó
kép,·iseletet biztosítani . rnlami nt elek troni kus épí tési naplót veze tn i.

m űsza ki

9.6.

Vá ll alkozó \'állalja. hogy gondosan betartja az al ka lmazandó társada lombiztosítási
és jogszabé1lyokat. és li ze ti valamennyi. dolgo1.ó i alkal mazásának
következtében adódó költségeket és adót.

e l őí rá so kat

9.7.

Vá llalkozó minden körülmények között !Cl e l őssége t vállal személyzetéért.
alváll alkozóiért. Vállalko1.ú a s1.cr1.üdés telj esítése során csak vele. illetve
alvállalkozójával munkavégzésre irányul ó ér,·ényes jogv iszony alapjún i"oglalkoztatott
s1.emélyeket vehet igénybe.

9.8.

Vállalkozó egyedül vis<.:l i a ldclösségcl s1.emélyzctc és alvúllalkozúi higié ni ai és
bi ztonsági fel tételeinek minden eszközzel való bi7.tosításáért. biztonságáért. az
é!Yényben lévö jogszabályok által meghatározott hi giéniai és biztonsúgi szabályok
últaluk való betartásáért. Vá llalkozó dolgozó i a munkaterületen csak egységes
megk ü l ö nbö zteth e t ő munkaruhában lehetnek jelen.

9.9. /\z eltakarásra ke rül ő mun karés7.röl az eltakaní.st mcge lözö három (3) nappa l Vúl lalkozó
írásban köteles értesíteni Mcgrende lö müszaki e ll e nő rét, megjelö lve az eltakarás
idöpontj át.
9. 10. Vállalkozó köteles munkáját o lyan clvúrható gondossággal megszerve1.ni. hogy minden

clörc látható akadály iclöbcn m egsz ünteth e t ő legyen. és ennek érdekében Megrendelö
fi gye lmét ezen a kadályoztat~1 so kra idöb<:n rclhívja.
9. 11. Vúllalkozó köteles az {ding-. vagyon- és életvédelem tekintetében mi nden szüksége ,

intézkedést megtenni . Ezek elmulusztúsúból, vagy a nem szak szerü
e red ő károkért telj es kö rü !Cle lösségge l - költségvá llalús mel lett - fe lel.
10.

mun k avégzés bő l

MUN K A- 1t s TŰZVÉ D ELEM

tevékenysége al att fo lyamatosan köteles telj es k ö rűen a saját
fe l el ős hatáskörében az érvényes mun ka\'édclm i és tüz,·édel mi el öíráso kat betartani és
betartatni. dol gozói. al\'á llalkozói részére a munka védelm i el ő íráso k szerin ti
egészségügyi \'izsgá latokat el\'égeztctni. a munkavédelmi oktatúsoka t megtartan i, a
s1.ükséges védelmi és biztosító eszközöket rende lkezésre bocsátani . alk almazni és
használatukat fol yamatosan cllcnörizni .

10. 1. Vá llalkozó a

szerződéses

Vállalkozó a M egrende l ő munka- és tC1zvéde lemmel kapcsolatos
utasításait azonnal nem hajtja végre. úgy M egrend el ő nek joga van a munka és
tüzvédelmi hiányossúgokat Vállalkozó költségére megs1.üntetni .

10.2. /\ menn yiben

11.

K ÁRESETf:K

bekövetkezésekor mi nden esetben a lehetö lcgrö,·idebb i dő n belül
j egyző k ön yvet kell lc h·enn i. A jcgyzökönyv lc h·ételénél jelen kell lennie a
károkozónak. az esetleges tanuk nak és Vállalkozó kép,·isclöj énck is. Amen nyiben
Váll alkozó k é p v i se l őj e nem tartózkod ik a munkaterül eten. a jegyzőkö n yv be n rögzített
tényekre a j egyzőkö n yv út vételét kö\'ctö 2-+ órán belül Vúllalkozónak írásban reagálni
kell . [ nnck elmulasztása esetén n jegy1.ököny,·ben rögzített tén yek a ké ső b bie k be n
últala nem k érd őj e l czh ct ö k meg.

11.1. Káreset

11 .2. Vá ll alkozó köteles azonnal írásban .iclcntcni

M e gre ndelő n ek.

ha egy harmad ik fél aL ö

telj esítésében károk at okozott.
11 .3. /\ mennyiben a s1.crzödés sze rin ti. Vúllnl kozónak átadott munkaterükt cn Vá llalk ozó

okoz kárt. és azt nem térí ti meg. Megrendclö jogosul t az okozott kár kö ltségeit
Vállalkozó telj esít ésébő l levon ni .
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M ŰSZAK I ÁTA DÁS-ÁTVÉTEL

12.

meghat{1rozo tt munka elvégzése ak kor t ek int hető te ljesítettnek.
befejezeltnek. ha az a jóváhagyott tervdokumentác ióban taglaltak szerint, az építkezés
során esetl egesen el rendelt módos ításokkal, hiány- és hibamentesen elkészü lt, továbbá
azt Vá ll alkozó M egrend e l őnek mí'1szaki átadás-átvételi eljárás keretében átadta.

12.1. /\

sze rződés ben

I 2.2. /\. müsza ki átadás-á t vételrő l legalább három eredeti példányban jegyzőkö nyv készül. Az
átadás-átvételi eljá rás során Vállalkozó köteles Megren delőnek átad ni az álta la végzett
építési tevékenység megva lósul ási dok umentációját, szintén három (3) példányba n.
A megvalósulási dokumentációnak tarta lmazni a kell a megva lósulási terveket, mérési
mübi zonylatokat és egyéb, az átadáshoz szükséges nyilatkozatokat.

jegyző kön yveket.

12.3.

Megre nde l ő nek joga van a műszak i átadás-átvételi je gyzőkö n yv be n a hiányok
megszüntetésére vonatkozóan ha táridőket megjelölni. Ezek a h atárid ők nincsenek
halasztó befo lyással a sze rződ és késedelmi kötbér megáll apodá aira.

12.4. Átadás-átvétel i jegyzők önyv felvéte lére Válla lkozó távo llétében is sor kerülhet, ha
Vá ll alk ozó megbízottj a el őzetes értesítés ellenére nem jelen ik meg. Az így rclvett
jegyzököny,·ben fo glalt megá llapításokra Vállalkozónak 3 napon belü l írásban kell
reagá lnia. Ennek elmul asztása a je gyzőkö nyv ben rögzített megáll apításokkal aló
egyetértést - beleértve az eset leges kifogások eli smerését is - jelenti Vállalkozó részé rő l.
12.5. Lényeges hiányosságo k esetén
13.
13.1.

Szerződő

M eg rendel ő

az átvételt megtagadhatj a.

EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

Felek megá llapodnak abban. hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

Megren de l ő helyszíni megbízollja: Benedekné Bagyinszki Márta
Cím: 1153 Budapest. Bocskai utca 1-3.
Tel. : 06/ 1-305-3 193, r:ax: 06/ 1-305-3 198
E-posta: bencdck nc. marta@bpxv. hu

Váll alkozó
Cím:
Tcl:.
E-posta:

főosztályvezető

k é pv i se l ője:

Fax:

13.2. Váll alkozó kij elenti , hogy a

szerződésk öt és i dő pon tj ában

rendelkezik érvényes (építés iszere lési) le lclösségbiztosílással és a biztosítási kötvény máso latát a sze rződ ésk ö tés
időpo ntj á i g Megre ndelőnek átadta.

13.3. Fel eknek meg kell tenn ie mindent annak érd ekében. hogy közvetlen tárgya l{1sok útján
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát. mely közöttük a szerződés kapcsán
felmerü l. Minden ezze l kapcso latos tény rő l. akadályozó k örülményrő l kötelese k
egymást kölcsönösen írásban tájékozta tni. /\ tárgya lások ered ménytelensége esetén
kel e t kező jogviták eldöntésére a bíróság hatáskörét és illetékességét az általános
szabályok szeri nt állapítják meg.
13..t. A tárgyi sze rződés mindennemü módosítása és ki egészítése írásos fo rmában, a

sze rződő

fe lek egyetértésével, a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezései alapj án lehetséges.
13.5. Vállalkozó j elen sze rződés al<'t írásáva l kije lenti . hogy a nemzeti vagyonról szóló 20 11 .
évi CXCV I. törvény 3. 1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek m inős ül.

*(

13.6. Az egy ik le l által a más ik le lnek kü ldött értesítéseket írásban (levélben, táv irati lag,
telefaxon vagy e- levé lben) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni . Az
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értesítésben foglaltak vagy a kikézbesítés. vagy az értesítés érvényességi napján lépnek
hatályba. attól függően , hogy melyik van késő bb.
13.7. Jelen
13.8. A

szerződés

az aláírás napján lép hatál yba.

szerződés

értelmezésére és az abban nem szabál yozott kérdésekre Magyarország
hatályos jogszabályai az irányadók.

szerződés 8 (nyolc) számozott oldalbó l áll. mel yet Felek áttanu lmányozás után.
mint szándékukkal és ügyleti akaratukka l mindenben egyezőt. 6 eredet i példányban.
jóváhagyólag ít:ják alá.

13.9. Jelen

Budapest. 20 19.

Megrendelő

Vál lalkozó

Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat képviseletében
Németh Angéla
polgármester

Ellenjegyzem:
Budapest. 20 19.

Dr. Lampert h Mónika
j egyző

Pénzügy ileg ellenjegyzem:
Budapest. 2019.

Hőrich

közgazdasági

Szil via

főosztá l yvezető

Kapjúk : Vállalkozó /2 pld./. Közgazdasági Föo ztály. Városgazdálkodási Főosztály.
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