
A Budapest F6vdros X. kertilet Kob6nyai Onkormrinyzat versenyeztet6si eljdrast ir ki a
,,Jelz6rendszeres hfzi segits6gnyrijtris szolgilltatils biztositrisa a Budapest F6vriros X.
keriileti lakos ok r6sz6re" tdr gy 6ban.

Aidnlatot k6r6 neye: Budapest F6v6ros X. kerulet Kob6nyai Onkorm6nyzat

Eli6rrisban eli616 neve. telefonszfma:

dr. Aziz-Malak Nora kdzbeszen6si referens
te I efo n : 0 6 - 1 - 4 3 3 8 - 2 5 0 ; e - mail : azizmalaknot a@,kob any a.hu

Az ailnlat tfrwa:

40 datab jelzorcndszeres k6sztil6k biztosit6sa 6s heti 7 nap napi 24 ords szolg6ltat6s
biztosit6sa 3 6ves idotartamra, melynek keret6ben

a) az ellffiott szem6ly segdlyhivdsa esetdn az igyeletes gondoz6nak a helyszinen tortdno
- haladdktalan megjelendse;
b) a seg6lyhiv6s okriul szolgril6 probl6ma megoldrisa drdekdben sziiksdges azonnali

intdzkeddsek megtdtele;
c) sztiksdg eset6n tovdbbi egdszs6grigyi vagy szocidlis elldtris kezdemdnyezese.

Azellatfst a szoci6lis rgazgatdsrdl ds szoci6lis ell6t6sokr6l s2616 1993. eviIII. tcirvdny 65. $-
a, valamint a szemdlyes gondoskod6st nyrijt6 szoci6lis int6zmdnyek szakmai feladatair6l ds
mtikciddstik felteteleirol s2616 112000. (I. 7.) SzCsM rendelet 28. g ds 29. g-ai alapjdn kell
biztositani.

A szerzSdes idotartama: a szeruodes alhirlsifi6l szdmitott 3 dv.

Az 6raifnlattal a kiivetkezdf kell benyriitani:

- a gazdalkod6 szervezet nyilatkozatdt arc61, hogy nem 6"ll vegelsz6mol6s, csodelj6r6s
v agy felsz6mol6s alatt,

- nyrlatkozatftt an6l, hogy egy dvn6l r6gebben lejilrt ad6-,
t6rsadalombiztosft6si j6rul6k-fizetdsi kotelezettsdgeinek eleget

v6mfizetdsi vagy
tett, vagy ezek

kozokiratba
ajftnlattevo

folyamatban levo

me gfi zetd s & e halaszt6st kap ott,
kdpvi s el oj e al6ir ttsi cimp dl ddny6nak m6s o I at6t,
kdpvisel6je 6,1tal az ajdnlattevo nevdben elj6r6 szemdly reszete ki6llitott,
vagy teljes bizonyito erejr"i mag6nokiratba foglalt meghatalmazfnt, ha az
nevdben nem a bejegyzett kdpviseldje jfr el,

- gazd6lkod6 szewezet nyilatkozatdt anol, hogy van-e
v 61to zdsb ej e gy ze si eIj 61 6s a.,

- a jelzStendszeres hrizi segitsdgnyrijtds vegzlsdre jogosit6 hat6s6gi engeddlyt, vagy a
szaWdpzetts 6get igazolo ir at adatait.

Ha a nyeftes aj6nlattev6nek vtitozisbejegyzdsi eIjfuilsa van folyamatban, az
eredmdnyhirdet6stol szdmitott nyolc napon beliil be kell mutatnra a cl,gbir6stryhoz benyujtott
vd,ltozdsbejegyzdsi kdrelmet 6s annak 6rkezds6rol a c6gbir6s6 g 6ltal megkiildoti igazolait,'



Ha az aiilnlattevo nem szerepel az ad6zds rendj6r6l sz6l6 torvdny szerinti koztartozilsmentes
ad6z6r adatbtuisban, az ajinlatban be kell nyrijtania az illetdkes ad6- 6s vitmhivatal tsazol1stfi
vagy azad6zds rendjdr6l s2616 torvdny szerinti egyiittes adoigazolilst.

A kiir6sban megjelcilt bdrmely irat, dokumentum hi6nya, valamint alaki ds tartalmi
hi6nyossriga hi6nyp6tl6si ok, az Ajdnlatk6r6 megt6veszt6se, hamis adat kdzlds e az aifnlaL
bont6sakor 6s az 6rt6kel6s sordn kizfrr[si ok.

Brirmely kizir6 ok al6 es6 aj6nlatot az Aj6nlatk6ro 6rvdnytelerurd nyilv6nit, amely az
elj6r6sban nem kertil 6rt6kel6sre,

Az Ajdnlatkdro az lnkormfnyzati beszerz6sek rendjdr6l sz6l6 1212012. (III. 27.)
onkormiinyzati rendelet 11. $-a alapj6n jfu el, es a gazdas6gilag legelonydsebb aj6nlat
szempontj a alapj an bir 6Ija el.

2017. m6rcius 13. hdtf6 10.00 6ra

Az \rajt+nlatot al6ir6ssal, pecsdttel ell6tva a kcivetkezok szerint kdrem benyfjtani:

Szemdlyesen, zftrt boritdkban a kiivetkezo cimre: Budapest Fov6ros X. kertilet Kob6'yai
Polg6rmesteri Hivatal , lr02 Budapest, Szent Laszl6 ter 29.I. emelet 13 1.

A bont6s az ajttnlattev6k rdszdre nyilviinos.

Egv6b informdci6k:

Az ajdnlatok elbir6l6s6t kijvetoen az eljfutts eredmdnyercl, illetve eredmdnytelens6gdrol az
Aj 6nlatkdr6 irdsban drtesfti az Aj anlattev6ket.

Az Ajdnlatkdr6 a vonatkoz6 dcjntds6t indokolni nem koteles, ds fenntartj a maglnak a jogot
arra, hogy az elj6r6st eredm6nytelennek nyilv6nftsa, de mindenkor az osszessdsdben
legkedvezobb aj6nlatot fogadj a el.

Minden egydb - a jelen felhiv6sban nem szereplo - t6rgykorben a szoci6lis tgazgat1srol es
szoci6lis e1l6t6sokr61 sz6l6 1993. evi III. tcirvdny ds az cinkormdnyzatibeszeruSsek rendjdr.ol
szol6 12 I 20 12. (nL 27. ) onkorm dnyzati rendelet az fu 6ny ado.

Budapest, 2017. febru6r 9.



Ajdnlat kdrds l, melldklet: Felolvasdlap

Felolvas6lap

Aj6nlatk6ro: Budapest F6v6ros X. kertilet K6b6nyai Onkorm6nyzat

Ajfinlal t6rgya: ,,Jelzdrendszeres hdzi segfts6gnyrijtfs szolgilltatds biztositrisa a Budapest
F6vdros X. keri.ileti lakosok rilszlre,

Ajdnlattevo neve:

Ajrinlattevo cime:

Diszpdcser szolgilltatds dijadsszesen: .. Ft + AFAI3 dv (srilvsz6m:
30)

Kdszrildkb6rleti dija: . .... Fr/k6sziildk/h6 (sflysz6m: 20)

vonul6 szolgfiat dija: . .. Ft/kesztildk/h6 (sirlyszrim: 35)

Telepitds dija: " Ft/alkalom (srilysz6m:10)

Egydb dijak (dthelyezds dija,karbantafids dija,javit6s dija stb): . . , .. Ft/alkalom
(srilysz6m: 5)

Alulirott ., mint az Ajinlattevo tiirsas6g cdgjegyzesre
jogosult kdpviseloje a fenti beszerzesi eljdrds sordn az al6bbjakr6l nyilatkozom:

' Az iitalam kdpviselt Aj6nlattev6 t6rsas6gnak nincs ad6tartoztsa;

' Az iltalam kdpviselt Ajrinlattev6 tdrsasrig nem 6ll felszdmolds vagy vdgelsz6molds
alatt, ds nem indult ellene cs6delj6r6s;

' Az iitalam kdpviselt Aj6nlattev6 trirsas6g a felhiv6s cisszes felt6teldt elfogadja ds
magira ndzv e kotelez6 drv6nyunek tekinti.

Kelt:. .......6v .,.., h6....naD

c1gszeri al6fu6sa


