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Budapest Fovaros X. keriilet
Kobanyai Onkormanyzat
Alpolgarmestere
Eloterjesztes
a Gazdasagi Bizottsag reszere
a ,Tisztitoszer beszerzese a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai
miikodtetett koznevelesi intezmenyek ellatasara" targyii kozbeszerzesi eljaras
meginditasarol, az ajanlatteteli felhivas, ajanlati dokumentacio es a szerzodestervezet
elfogadasarol
I. Tartalmi osszefoglalo

Az idei ev tapasztaiatai aiapjan, a varhat6 koltsegek figyeiembeveteievei a ,Tisztit6szer
beszerzese a Budapest F6varos X. kerUiet K6banyai Onkormanyzat altai miikodtetett
koznevelesi intezmenyek ellatasara" targy\l beszerzes 10 500 000 Ft osszegii ei6zetesen
becsiilt nett6 ertekkei kerUlt meghatarozasra, ameiy alapjan kozbeszerzesi eijaras Iefoiytatasa
k0teiez6.
A Budapest F6varos X. kerUiet K6banyai Onkormanyzat altai az altaianos kozbeszerzesi
tanacsadassai megbizott Dr. Magyar Adrienn a Jegyz6i Iroda kozremiikodesevei eikeszitette a
,Tisztit6szer beszerzese a Budapest F6varos X. kerUiet K6banyai Onkormanyzat altai
miikodtetett kozneveiesi intezmenyek ellatasara" targy\l kozbeszerzesi eljarashoz az
ajaniatteteii feihivast, az ajaniati dokumentaci6t es a szerz6destervezetet.
A fentiekben megjelOit feiadat eivegzesere az ajaniatteteii feihivas szerint 2015. januar 1.
napjat6I szamitott 12 h6napos id6tartamig terjed6 id6szakra javasoiunk szallitasi
keretszerz6dest kOtni.
A kozbeszerzesi eijaras becsiiit ertekere es a kozbeszerzesekr6I sz6I6 2011. evi CVIII.
tOrvenyben (a tovabbiakban: Kbt.) meghatarozott szamitasi szabaiyokra figyeiemmel a
kozbeszerzesi eijaras ajaniatteteii feihivasa a Kbt. Harmadik Resz, 122/A. § (1) bekezdese
szerinti nemzeti eijarasrendben Iefoiytatott hirdetmeny nelkiili eijarasra iranyad6 eljarasi
szabaiyok szerint kerUlt osszeallitasra.
A kozbeszerzesi eljarasban a Kbt. rendeikezeseire figyeiemmei - a mellekelt ajaniatteteii
feihivasban- hirdetmeny nelkiili kozbeszerzesi eijaras lefolytatasara tesziink javaslatot.
Kerem a Tisztelt Bizottsagot, hogy az ajaniatteteli felhivast, az ajanlati dokumentaci6t es a
szerz6destervezetet elfogadni sziveskedjek.
II. Dontesi javaslat

Budapest F6varos X. kerUlet K6banyai Onkormanyzat Kepvisei6-testiiletenek Gazdasagi
Bizottsaga meghozza az el6terjesztes 1. mellekleteben fogialt hatarozatot.
Budapest, 2014. szeptember ,!o:'
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I. melleklet az el6terjeszteshez
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat KepviselO-testiiletenek
Gazdasagi Bizottsaga
... /2014. (X. 2.) hatarozata
a , Tisztitoszer beszerzese a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai
miikodtetett koznevelesi intezmenyek ellatasara" targyii kozbeszerzesi eljaras
meginditasar61, az ajanlatteteli felhivas, ajanlati dokumentaci6 es a szerzodestervezet
elfogadasarol

1. A Gazdasagi Bizottsag a ,Tisztit6szer beszerzese a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai
Onkormanyzat altai mukodtetett koznevelesi intezmenyek ellatasara" targyu kozbeszerzesi
eljaras ajanlatteteli felhivasat az 1. mellekiet szerint j6vahagyja.
2. A Gazdasagi Bizottsag a ,Tisztit6szer beszerzese a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai
Onkormanyzat altai mukodtetett kozneveiesi intezmenyek ellatasara" targyu kozbeszerzesi
eijaras ajaniati dokumentaci6jat es szerz6destervezetet a 2. melleklet szerint j6vahagyja.
3. A Bizottsag a ,Tisztit6szer beszerzese a Budapest F6varos X. keriiiet K6banyai
Onkormanyzat altai mukodtetett kozneveiesi intezmenyek ellatasara" targyu kozbeszerzesi
eijaras meginditasat j6vahagyja.
Hatarid6:
Feiadatkoreben erintett:

azonnai
a gazdasagi es fejiesztesi szaktertiletert feiei6s
aipoigarmester
az aijegyz6
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je
a Jegyz6i Iroda Poigarmesteri Hivataii Gazdasagi
Csoport vezet6je
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A , Tisztitoszer beszerzese a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat
altai miikodtetett koznevelesi intezmenyek ellatasara"
targyu, Kbt. 122/A.§ (1) bekezdese szerinti hirdetmeny nelkiili kozbeszerzes eljaras

AJANLATTETELIFELHiVASA

1.

Ajanlatkero neve, cime telefon-es telefaxszama:

Hivatalos nev: Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat
Postai cim: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29.
Kapcsolattartasi pont:
Cimzett: dr. Aziz-Malak Nora
Telefon: 06-1-433-8250
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: 06-1-433-8230
Ajanlatker6 altalanos intemetcime: www.kobanya.hu

Tovabbi informacio a kovetkezo cimen szerezheto be:
Az 1. pontban emlitett kapcsolattartasi pontokon.
2. Kozbeszerzesi eljaras fajtaja:
Jelen kozbeszerzesi eljaras nemzeti eljarasrendben lefolytatott hirdetmeny nelkiili
kozbeszerzesi eljaras a kozbeszerzesekr61 szolo 2011. evi CVIII. tOrveny (a tovabbiakban:
Kbt.) 121. § (1) bekezdes b) pont alapjan, figyelemmel a 122/A. §-aban foglaltakra.
3. Dokumentacio
Ajanlatker6 a dokumentaciot teritesmentesen, a jelen Ajanlatteteli felhivassal egyidejuleg
megkiildi Ajanlattevok reszere.

4.

Kozbeszerzes targya, mennyisege

Arubeszerzes:
Tisztitoszerek, takaritoeszkozok, kiegeszitok es egyeb termekek beszerzese a Budapest
Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai miikodtetett koznevelesi intezmenyek
reszere 12 honapra, a dokurnentacioban reszletesen meghatarozottak szerint.
Keretosszeg: netto 10.500.000 Ft
A dokumentacioban megadott mennyiseg tajekoztato jellegu, attol ajanlatker6 a
keretOsszeg erejeig jogosult eltemi.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben
foglaltakra tekintettel ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes
targyanak egyerte1mu es kozerthet6 meghatarozasa sziiksegesse tette meghatarozott
gyartmanyu, eredetu, tipusu dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra
vagy vedjegyre valo hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmu
meghatarozasa erdekeben tortent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenerteku"
minden esetben ertend6. Ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, egyenerteku do1og
megajanlasa eseten az egyenertekuseget az ajanlattevonek az ajanlataban igazolnia kell.
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Kozos Kozbeszerzesi Sz6jegyzek (CPV):
Fo targy: 39830000-9

5. A szerzodes meghatarozasa

Adasveteli keretszerzodes kereteben tisztit6szerek, takarit6eszkozok, kiegeszitok es egyeb
termekek beszerzese a Budapest Fovaros X. ketiilet Kobanyai Onkormanyzat altai
miikodtetett koznevelesi intezmenyek reszere 12 h6napra nett6 10.500.000 Ft keretOsszegig.
6. Reszajanlat, tobbvaltozatu (alternativ) a_janlat
A jelen kozbeszerzesi eljarasban nines lehetoseg sem reszajanlat, sem tObbvaltozatu ajanlat
beadasara.
7. A szerzodes idotartama, a tel_jesites hatarideje

A kozbeszerzesi eljaras eredmenyekeppen megkotesre keliilo keretszerzodes idotartama:
2015.januar 1. napjat61 kezd6d6en 12 h6nap, hatarozott idotartam.

8.

A teljesites helye

A teljesites helye: ajanlatker6 telephelyei az alabbiak szerint:

Intezmeny
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Gazdasagi
ii_gyintezok
Ban Istvanne

Bern J6zsef Alt. Isk.
Bp. Hungaria krt. 57.
Fekete Istvan Alt.
Ujvari
Isk.
Laszl6ne
Bp. Harmat u. 196.
Szilagyi Ildik6
Harmat Alt. Isk.
Bp. Harmat u. 88.
Janikovszky Eva
Doktor
Alt. Isk. Bp.
Zsuzsanna
Kapolna ter 4
Janikovszky Eva
K6tine Horvath
AI. Tagintezmenye Zsuzsanna
Dnoi ut. 118.
Kada Mihaly Alt.
Kasza Erzsebet
Isk.
Bp. Kada u. 27-29.
Keresztury D. Alt.
Sztankovics
Isk.
Gabome
Bp. Kereszturi ut. 7-

telefon

431-0059
4332261
2602136
2606001
2601817
2611837
2624990

2630956

4332805
2620177
2630367
2626900
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8.

9.

10

11

12
13

14

15

16

9.
Kertvarosi Alt. Isk.
Bp. Jaszberenyi lit
89.
Szent Laszlo Alt.
Isk. Bp. Szent L. ter
1.
Szervatiusz J. Alt.
Isk. Bp. K6banyai
lit 38.
Szechenyi Istvan
Alt. lsk. Bp.
Ujhegyi stny.1-3.
KOMPLEX Alt.lsk.
Bp. Gem u. 5.
Kroo Gy. Zene es
Kepz6miiveszeti
Iskola Bp. Szent L.
ter 34.
Szent Laszlo
Gimnazium
Bp. K6rosi Cs. S. lit
28.
Nevelesi Tanacsado
Bp. Sibrik M. lit 7678.
Nevelesi Tanacsado
Pedagogiai
Szolgaltato Bp.
Kapolna ter 4.

-

Szolcsanyi
Dezire
Tel: 4317607
Meszaros Edit
Tel. 2608457

2627252
2616274
fax
2606597
2606558
2621012

Lukacs
Krisztina

2651375
2649846

Bogar Diana

2616863
4332666
2617497
4317413

Ban Istvanne

Miklian
Istvanne

2623599
2602264

Nemethne
Farkas Viktoria

2618527
2622239

Nemethne
Farkas Viktoria

2629146
2628739

NUTS-kod: HU 101

9. Az ellenszolgaltatas teljesitesenek feltetelei

A szerz6des szerinti es igazolt teljesites ellenertekenek kifizetesere szabalyszeriien kibocsatott
szamla alapjan, a Kbt. 130. § (1), (5) bekezdeseben meghatarozottak es a Polgari
T6rvenyk6nyvr61 szolo 2013. evi V. torveny (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdese
szerint kertilhet sor, a szamla Ajanlatker6 altali kezhezvetelet61 szamitott 30 napon beliil, a
szerz6des-tervezetben reszletesen meghatarozottak figyelembe vetelevel.
A kifizetesre megfelel6en iranyadoak az adozas rendjer61 szolo 2003. evi XCII. torveny 36/A.
§-ban foglaltak.
Reszszamla kibocsatasara eseti megrendelesenkent van lehet6seg a teljesitessel aranyos
mertekben.
Ajanlatker6 el6leget nem biztosit.
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Az ajanlattetel, a szerzodes es a kifizetesek penzneme: HUF.
A teljesitest igazolo okiratok a szamla kotelezo mellekletet kepezik.
Kesedelmes fizetes eseten Ajanlatkero a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mertekii, es a
kesedelem idotartamahoz igazodo kesedelmi kamatot fizet.
10.

Kizaro okok

Kizaro okok:
Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, alvallalkozo, es nem vehet reszt az alkalmassag
igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdes k)
pontjaban meghatarozott kizaro okok valamelyike fennall.
Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdeseben
meghatarozott kizaro ok fennall.
Megkovetelt igazolasi mod:
Az ajanlatban ajanlattevonek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm.
rendelet) 12. §-a alapjan nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a kizaro okok hatalya ala,
valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pont kc) pontjat a Korm. rendelet 2. § i) pont ib)
alpontja es a 4. §f) pontfc) alpontjaban foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajanlattevonek a Kbt. 58. § (3) bekezdeseben eloirtak szerint kell nyilatkoznia arrol, hogy a
szerzodes teljesitese soran nem vesz igenybe a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti
kizaro okok hatalya ala tartozo alvallalkozot, valamint az altala alkalmassaganak igazolasara
igenybe vett mas szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti kizaro
okok hatalya ala.
A kizaro okokra vonatkozo nyilatkozatoknak a felhivas megkiildesenel nem regebbi
keltezesiinek kelllenniuk.
ll.Alkalmassagi kovetelmenyek
11.1. Gazdasagi es penzugyi alkalmassag igazolasa
Az alkalmassag megitelesehez szukseges adatok es a megkovetelt igazolasi mod:

Pl. Ajanlattevo koteles csatolni
A Kbt. 55. § (1) bekezdese valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. b)
pontja alapjan sajat vagy jogelodjenek a hatalyos szamviteli jogszabalyok szerinti mellekletek nelktili - merlegbeszamolojat az utolso ket lezart uzleti evre vonatkozoan,
egyszerii masolatban, ha az ajanlattevo letelepedese szerinti orszagjoga eloirja kozzetetelet.
Amennyiben az ajanlatkero altai kert beszamolo a ceginformacios szolgalat honlapjan
megismerheto, a beszamolo adatait az ajanlatkero ellenorzi, a ceginformacios szolgalat
honlapjan megtalalhato beszamolo csatolasa az ajanlatban nem szukseges.
Ha az ajanlattevo jelen pontban meghatarozott irattal azert nem rendelkezik az ajanlatkero
altai eloirt teljes idoszakban, mert az idoszak kezdete utan kezdte meg miikodeset, az
alkalmassagat a kozbeszerzes targyabol (tisztitoszer szallitasa) szarmazo arbevetelrol szolo
nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajanlatkero koteles az ajanlattevo penzugyi es gazdasagi
alkalmassagat megallapitani, ha miikodesenek ideje alatt a kozbeszerzes targyabol
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(tisztitoszerek szallitasa) sz:irmazo - altaianos forgaimi ado neiktil szamftott - arbeveteie eieri
vagy meghaiadja az 5 millio HUF-ot.
Ha az ajaniattev6 a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdes b) pontja szerinti
irattai (beszamoio) azert nem rendeikezik, mert oiyan jogi formaban mukodik, ameiy
tekinteteben a beszamoio benyujtasa nem Iehetseges, az e pontokkai kapcsoiatban ei6frt
aikaimassagi koveteimeny es igazoiasi mod heiyett barmeiy, az ajaniatker6 altai megfeiel6nek
tekintett egyeb nyiiatkozattai vagy dokumentummai igazoihatja penzugyi es gazdasagi
aikaimassagat. Az erintett ajaniattev6 kiegeszit6 tajekoztatas kerese soran koteies
aiatamasztani, hogy oiyan jogi formaban mukodik, ameiy tekinteteben a beszamoio
benyujtasa nem Iehetseges es tajekoztatast kemi az e pontokkai kapcsoiatban ei6frt
aikaimassagi kovetelmeny es igazoiasi mod helyett az alkaimassag igazolasanak ajaniatker6
altai elfogadott modjarol. (31 0/2011. (XII. 23.) Korm. rendeiet 14. § (3) bekezdes).
Ajaniattev6 (kozos ajaniattev6k) az ei6frt aikaimassagi koveteimenyeknek barmeiy mas
szervezet (vagy szemeiy) kapacitasara tamaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6)
bekezdeseben fogialtaknak megfeiei6en.
Amennyiben ajaniattev6 az aikaimassagi koveteimenyeknek b:irmeiy mas szervezet (vagy
szemeiy) kapacitasara tamaszkodva kfvan megfeielni, ugy ajaniattev6 aikaimassagat a Kbt.
55. § (5)-(6) bekezdesei szerint koteies igazoini.
A kapacitasait rendeikezesre bocsato szervezet az ei6irt igazolasi modokkal azonos modon
koteies igazoini az adott aikaimassagi felteteinek torten6 megfeieiest, tovabba koteies
nyiiatkozni, hogy a szerz6des teijesftesehez sziikseges er6forrasok rendelkezesre allnak majd
a szerz6des teijesftesenek id6tartama aiatt.
Amennyiben ajaniattev6 a penzugyi es gazdasagi aikaimassagi feitetelek szerinti
aikalmassagat mas szervezet (vagy szemeiy) kapacitasara tamaszkodva igazoita, akkor a
kapacitast rendeikezesre bocsato szervezet koteies kezeskent feiei a Ptk. 6:419.§-a szerint.
Vagy ajaniattev6 valasztasa szerint aikalmassagat igazoihatja az osszes fenti alkaimassagi
koveteimeny igazolasanak benyujtasa heiyett kizarolag az aiabbivai:
Ajaniatker6 a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendeiet 14.§ (8) es 17. § (6) bekezdese aiapjan
eifogadja az ajaniattev6 arra vonatkozo nyiiatkozatat is, hogy megfeiel az ajaniatker6 altai
ei6frt aikaimassagi koveteimenyeknek, azzai, hogy amennyiben az eibfralas soran az
ajaniatker6nek ketsege mertil fel a nyiiatkozat vaiosagtartaimavai kapcsoiatban, a Kbt. 67. §
(1) bekezdese szerinti feiviiagosftas keres kereteben ei6frhatja az igazoias benyujtasat.

11.2. Muszaki, illetve szakmai aikalmassag igazoiasa
Az aikalmassag megiteiesehez szukseges adatok es a megkovetelt igazoiasi mod:
MI. Ajaniattev6 koteies csatoini
A Kbt. 55. § (1) bekezdes vaiamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeiet 15. § (1) bekezdes a)
pontja aiapjan az ajaniatteteii feihfvas megktildeset6I visszafeie
szamftott
harom
ev
Iegjeient6sebb szallitasainak ismerteteset.
Az ismertetesnek/referencia igazoiasnak Iegaiabb a kovetkez6 adatokat kell tartaimaznia:
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a szerz6dest kot6 masik fel neve;
a szerz6dest teljesit6 gazdasagi szerepl6 neve;
a teljesites ideje;
a teljesites targya;
az ellenszolgaltatas osszege (nett6 osszegben);
sajat teljesites aranya %-ban
nyilatkozat arr61, hogy a teljesites az el6irasoknak es a szerz6desnek megfelel6en tOrtent.
Az ismerteteshez csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdeseben
meghatarozott
nyilatkozatot
vagy
igazolast.
A referencianyilatkozatb61
vagy
referenciaigazolasb61 minden alkalmassagi feltetel teljestilesenek ki kell deriilnie es
tartalmaznia kelllegalabb a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdes szerinti
adatokat.
Ajanlatker6 rogziti, hogy amennyiben egy gazdasagi szerepl6 referenciakent olyan korabbi
szallitast kivan bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttarsasag tagjakent teljesitett,
abban az esetben az Ajanlatker6 csak azt fogadja el az alkalmassag igazolasakent, amely
konzorciumi tagkent vagy projekttarsasag tagjakent sajat hanyadban kielegiti az el6irt
alkalmassagi felteteleket, figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdeseben meghatarozottakra is.
(kerjiik emiatt a teljesites bemutatasar61 sz616 nyilatkozatban adjak meg a sajat teljesites
merteket szazalekban vagy forintban).
A Kbt. 55. § (4) bekezdeseben foglaltak alapj an az egyiittes megfeleles megengedett.
Ajanlattev6 (kozos ajanlattev6k) az el6irt alkalmassagi kovetelmenyeknek barmely mas
szervezet (vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-( 6)
bekezdeseben foglaltaknak megfelel6en. Amennyiben ajanlattev6 az alkalmassagi
kovetelmenyeknek barmely mas szervezet (vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva kivan
megfelelni, ugy ajanlattev6 alkalmassagat a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdesei szerint koteles
igazolni.
A kapacitasait rendelkezesre bocsat6 szervezet az el6irt igazolasi m6dokkal azonos m6don
koteles igazolni az adott alkalmassagi feltetelnek t0rten6 megfelelest, tovabba kOteles
nyilatkozni, hogy a szerz6des teljesitesehez sziikseges er6forrasok rendelkezesre allnak majd
a szerz6des teljesitesenek id6tartama alatt.
Vagy ajanlattev6 valasztasa szerint alkalmassagat igazolhatja az osszes fenti alkalmassagi
kovetelmeny igazolasanak benyujtasa helyett kizar6lag az alabbival:
Ajanlatker6 a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) es 17. § (6) bekezdese alapjan
elfogadja az ajanlattev6 arra vonatkoz6 nyilatkozatat is, hogy megfelel az ajanlatker6 altal
el6irt alkalmassagi kovetelmenyeknek, azzal, hogy amennyiben az elbiralas soran az
ajanlatker6nek ketsege merlil fel a nyilatkozat val6sagtartalmaval kapcsolatban, a Kbt. 67. §
(1) bekezdese szerinti felvilagositas keres kereteben el6irhatja az igazolas benyujtasat.

12. Alkalmassagi minimumkovetelmenyek
12.1.Gazdasagi es penziigyi minimumkovetelmenyek
P .1. Alkalmatlan ajanlattev6, ha merleg szerinti eredmenye az utols6 ket lezart iizleti evben
egynel tObbszor negativ volt.
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12.2. Miiszaki, illetve szakmai minimumkovetelmenyek
M1. Alkalmatlan Ajanlattevo, amennyiben nem rendelkezik az ajanlatteteli felhivas
megkiildesetol visszafele szamitott harom evben osszesen legalabb nett6 5 milli6 HUF
ellenszolgaltatast elero ertekii, tisztit6szerek szallitasara vonatkoz6, szerzodesszeriien
teljesitett referenciaval.

13. Szerzodesben megkovetelt biztositekok
Kesedelmi kotber, meghiusulasi kotber.
Kesedelmes teljesites eseten a kotber merteke a kesedelmes teljesitessel erintett aru nett6
szerzodeses arara vetitve napi 1,5 %, legfeljebb azonban a kesedelemmel erintett termekek
teljes nett6 ellenertekenek husz szazaleka;
A szerzodes nem teljesitese, illetve a teljesites meghiusulasa eseten a meghiusulasi kotber
merteke a teljes nett6 szerzodeses ertek husz szazaleka.

14. Az ajanlattetel nyelve:
Az ajanlattetel nyelve a magyar, mas nyelven nem nyujthat6 be ajanlat.

15. Hianypotlas:
A Kbt. 67. §-aban foglaltak szerint van lehetoseg hianyp6tlasra.
16. Az ajanlatok biralati szempontja:
A legalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatas.

17. Az ajanlatteteli hatarido: 2014. oktober 20. 16:00 ora
Az ajanlat benyujtasanak cime:

Szemelyes benyujtas eseten: Ajanlatkero 1. pontban meghatarozott postai cimen, az I. em.
131. szobaban munkanapokon 9-13.00 6raig; az ajanlatteteli hatarido utols6 napjan 9-17.00
oraig.
Postai feladas eseten: Ajanlatkero 1. pontban meghatarozott postai cimere kerjuk az ajanlatok
kiildeset.
18. Az ajanlat(ok) felbontasanak ideje, helye: 2014. oktober 20. 16:00 ora
Helye: ajanlatkero 1. pontban meghatarozott cimen az I. emelet 133. szamu targya16ban
Az ajanlatok felbontasan a Kbt. 62. § (2) bekezdeseben megjelOlt szemelyek lehetnek jelen.
19. A szerzodes EU Alapokbol finanszirozott projekttel es/vagy programmal kapcsolatos
Nem.
20. Az eredmenyhirdetes tervezett idopontja
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Ajanlatkero eredmenyhirdetest nem tart, az eljaras eredmenyerol az arr61 keszitett irasbeli
osszegezes megkiildesevel ertesiti ajanlattevoket.
21. Kiegeszito informaciok
1) Ajanlatkero a Kbt. 67. §-a szerint teljes korben biztositja a hianyp6tlast.
A hianyp6tlaskent benyujtand6 iratokra az ajanlatra eloirt formai kovetelmenyeket
megfeleloen kell alkalmazni.
2) A Kbt. 36. § (3) bekezdese szerint az ajanlatteteli felhivasban eloirt dokurnentumok
egyszeru masolatban is benyujthat6k. Ajanlatkero felhivja a figyelmet, bogy az ajanlat
papir alapu peldanyanak a 60. § (3) bekezdese szerinti nyilatkozat eredeti alairt
peldanyat kell tartalmaznia.
3) Az ajanlatot magyar nyelven kell beadni, mas nyelven nem nyujthat6 be az ajanlat.
Az eljaras soran mindennemu levelezes es kapcsolattartas csak ezen a nyelven tortenik.
Joghatas kivaltasara csak a magyar nyelvu nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az
esetben, ha a benyujtasra kertilo igazolasok vagy okiratok nyelve nem magyar, ugy az
ajanlattevo koteles mellekelni a magyar nyelvu ajanlattevo altali felelos forditasokat annak
szem elott tartasaval, hogy a helytelen forditas kovetkezmenyeit az ajanlattevonek kell
viselnie.
4) Az ajanlati kotOttseg minimalis idotartama az ajanlatteteli hatarido lejartat61 szamitott 30
nap.
5) Ajanlatkero ajanlati biztositek nyujtasat nem irja elo.
6) A hirdetmeny es targyalas nelkiili eljarasban kizar6lag az ajanlattetelre felhivott gazdasagi
szereplo(k) tehet(nek) ajanlatot. Az ajanlattetelre felhivott gazdasagi szereplok kozosen nem
tehetnek ajanlatot, nines azonban akadalya annak, hogy valarnely ajanlattetelre felhivott
gazdasagi szereplo olyan gazdasagi szereplovel tegyen kozos ajanlatot, amelynek ajanlatkero
nem kiildott ajanlatteteli felhivast.
7) Az ajanlatnak tartalmaznia kell az ajanlattevo nyilatkozatat a Kbt. 60. § (3) es (5)
bekezdesere, a Kbt. 40. § (1) bekezdes a) es b) pontjara. Nemleges tartalommal is
csatoland6ak a nyilatkozatok.
8) Kozos ajanlattetel eseten a Kbt. 25. §-banes a 95. § (2) bekezdesben foglaltak szerint kell
eljami.
9) Nyertes ajanlattevok altai alapitand6 gazdalkod6 szervezettel kapcsolatos kovetelmenyek:
Az ajanlatkero gazdalkod6 szervezet alapitasat kizarja mind ajanlattevo, mind kozos
ajanlattevok vonatkozasaban.
10) Formai eloirasok: az ajanlatot ajanlattevoknek nem elektronikus uton kell a jelen
felhivasban es a dokumentaci6ban meghatarozott tartalmi es formai kovetelmenyeknek
megfeleloen elkeszitenie es benyujtania:
•

az ajanlat papir alapu peldanyat zsin6rral, lapozhat6an ossze kell fiizni, a csom6t
matricaval az ajanlat elso vagy hats6 lapjahoz rogziteni, a matricat le kell belyegezni,
vagy az ajanlattevo reszerol erre jogosultnak ala kell imi, ugy hogy a belyegzo,
illetoleg az alairas legalabb egy resze a matrican legyen;
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•

az ajanlat oldalszamozasa eggyel kezdodjon es oldalankent novekedjen. Elegend6 a
szoveget vagy szamokat vagy kepet tartalmaz6 oldalakat szamozni, az fues oldalakat
nem kell, de lehet. A cimlapot es hatlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szamozni. Az
ajanlatker6 az ettol kismertekben elter6 szamozast (pl. egyes oldalaknal a I A, /B
oldalszam) is elfogad, ha a tartalomjegyzekben az egyes iratok helye egyertelmiien
azonosithat6 es az iratok helyere egyertelmiien lehet hivatkozni. Az ajanlatker6 a
kismertekben hianyos szamozast jogosult kiegesziteni, ha ez az ajanlatban val6
tajekoz6dasa, illetve az ajanlatra val6 hivatkozasa erdekeben szukseges;

•

az ajanlatnak az elejen tartalomjegyzeket kell tartalmaznia, mely alapjan az ajanlatban
szerepl6 dokumentumok oldalszam alapjan megtalalhat6ak;

•

az ajanlatot zart csomagolasban, 1 papir alapu peldanyban kell beadni. Az ajanlatot
teljes terjedelmeben - elektronikus kepolvas6 eszkoz (scanner) segitsegevel elektronikus adathordoz6n is be kell nyujtani (CD, DVD), 1 darab elektronikus, a
papir alapu peldannyal mindenben megegyez6 masolati peldanyban, jelsz6 nelktil
olvashat6 .pdfformatumu fajl(ok)ban.

•

az ajanlatban lev6, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a vegen ala kell imia az
adott gazdalkod6 szervezetnel erre jogosult(ak)nak vagy olyan szemelynek, vagy
szemelyeknek aki(k) erre a jogosult szemely( ek)t61 irasos meghatalmazast kaptak;

•

az ajanlat minden olyan oldalat, amelyen - az ajanlat beadasa elott - m6dositast
hajtottak vegre, az adott dokumentumot alair6 szemelynek vagy szemelyeknek a
m6dositasnal is kezjeggyel kell ellatni;

•

a zart csomagon: Ajanlat: ,Tisztit6szer beszerzes" valamint: ,Csak kozbeszerzesi
elj{mis saran, az ajanlatteteli hatarido lejartakor bonthat6 fell" megjelOlest kell
feltuntetni.

11) Az ajanlatokat irasban es zartan, a felhivas altai megjelOlt kapcsolattartasi pontban
megadott cimre kozvetlentil vagy postai uton kell benyujtani az ajanlatteteli hatarid6
lejartaig. A postan feladott ajanlatokat az ajanlatker6 csak akkor tekinti hataridon beltil
benyujtottnak, ha annak kezhezvetelere az ajanlatteteli hatarid6 lejartat megel6z6en sor
kerul. Az ajanlat, illetve az azzal kapcsolatos postai kuldemenyek elveszteseb61 ered6
kockazat az ajanlattevot terheli.
12) Az ajanlatnak felolvas6lapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdese szerint.
Az ajanlati amak tartalmaznia kell minden koltseget. Az ajanlatok osszeallitasaval es
benyujtasaval kapcsolatban felmertil6 osszes koltseg ajanlattevot terheli. Ajanlatkero az
egyosszegii netto ajanlati arat ertekeli, azonban az elszamolas a keretszerzodesre
tekintettel tetelesen tortenik, ezert kerjiik valamennyi aru egysegaranak megadasat
netto es brutto osszegben.
13) Az ajanlatot az ajanlatteteli hatarid6 lejartaig, hetf6t61-pentekig 09.00-13.00 6ra kozott,
az ajanlatteteli hatarid6 lejartanak napjan 9.00-17.00 6ra kozott lehet leadni ajanlatker6
szekhelyen az 1. em. 131. irodaban.
14) Az ajanlathoz csatolni kell az ajanlattev6, az alkalmassag igazolasaba bevont (kapacitast
nyujt6) gazdasagi szerepl6 cegjegyzesre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot alair6
kepvisel6 alainisi cimpeldanyat vagy alairas mintajat. Amennyiben az ajanlat cegjegyzesre
jogosultak altai meghatalmazott(ak) alairasaval kertil benyujtasra, a teljes bizonyit6 erejii
maganokiratba foglalt meghatalmazasnak tartalmaznia kell a meghatalmazott alairas
mintajat is.
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15) Ajaniatker6 a Kbt. 122. § (5) bekezdese vonatkozasaban, a kiegeszit6 tajekoztatas
eseteben esszen1 id6nek tekinti az ajaniatteteii hatarid6 Iejartat megei6z6 harmadik
munkanapot (tajekoztatas megkiiidesere), felteve, hogy a kerdesek es keresek az ajaniatteteii
hatarid6 Iejartat megei6z6 otOdik munkanapig megerkeznek ajaniatker6hoz.
16) Forditas: az ajaniatban vaiamennyi igazoiast es dokumentumot magyar nyeiven kell
benyujtani. Az ajaniatker6 a nem magyar nyeiven benyujtott dokumentumok ajaniattev6
altaii feiei6s forditasat is koteies eifogadni.
17) Iranyad6 id6: A teijes ajaniatteteii feihivasban, vaiamint az eijaras soran vaiamennyi
6raban megadott hatarid6 kozep-eur6pai heiyi id6 szerint ertend6. (CET)
18) Ajaniatker6 a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeiet 20. § (4) bekezdes aiapjan feihivja az
ajaniattev6 figyeimet, hogy ajaniatker6 az ajaniattev6 penziigyi es gazdasagi, vaiamint
miiszaki, illet6Ieg szakmai aikaimassaganak felteteleit es igazoiasat a min6sitett ajaniattev6k
hivataios jegyzekebe t6rten6 feivetei felteteiet kepez6 min6sitesi szempontokhoz kepest
szigorubban allapitotta meg P 1., M 1. feiteteiek vonatkozasaban.
19) Az eijaras nyertese az az ajaniattev6, aki az ajaniatker6 altai az ajaniatteteii feihivasban

es a dokumentaci6ban meghatarozott felteteiek aiapjan, vaiamint a meghatarozott ertekeiesi
szempont szerint a Iegkedvez6bb ervenyes ajaniatot tette. Az ajaniatker6 csak az eijaras
nyertesevei kotheti meg a szerz6dest, vagy - a nyertes visszaiepese eseten - az ajaniatok
ertekeiese soran a kovetkez6 Iegkedvez6bb ajaniatot tev6nek min6sitett szervezettei
(szemellyei), ha 6t az ajaniatok eibiralasar6I sz6I6 irasbeii osszegezesben megjeiolte.
20) Iranyad6 Jog: A jeien ajaniatteteii feihivasban nem szabalyozott kerdesek
vonatkozasaban a kozbeszerzesr6I sz6I6 20 II. evi CVIII. tOrveny es vegrehajtasi
rendeieteinek ei6irasai szerint kell eijami.
21) Arfoiyamok: Az ajaniattetei soran a kiilonboz6 devizak forintra tOrten6 atszamitasanal
az ajaniattev6nek a referenciak tekinteteben a teijesites napjan ervenyes, merlegadatok
tekinteteben a merleg fordui6napjan ervenyes Magyar Nemzeti Bank altai meghatarozott
devizaarfoiyamokat kell aikaimaznia. Amennyiben vaiameiy devizat a Magyar Nemzeti
Bank nem jegyez, az adott devizara az ajaniattev6 sajat kozponti bankja altai az ajaniatteteii
feihivas megkiiidesenek napjan ervenyes arfoiyamon szamitott eur6 ellenertek keriii
atszamitasra a fentiek szerint. Atszamitas eseten az Ajaniattevonek kozOlnie kell az
aikaimazott arfoiyamot.
22) Az ajaniatkero nem ei a Kbt. 122. § (9) bekezdeseben fogialt Iehetosegevel.
23) Ajanlatteteli felhivas megkiildesenek napja:

2014. okt6ber 2.
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A, Tisztitoszer beszerzese a

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai
miikodtetett koznevelesi intezmenyek ellatasara" TARGYU

NEMZETI ELJAAASRENDBEN INDITOTT, HIRDETMENY NELKULI KOZBESZERZESI ELJARAs

AJANLATTETELI DOKUMENTACIOJA

A DOKUMENTACIO AZ ALABBIAKAT TARTALMAZZA:

I. Az AJANLAT ELKESZITESEVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALOK
II. Az AJANLAT RESZEKENT BENYUJTANDO IGAZOLASOK, NYILATKOZATOK JEGYZEKE
III. FELOLVASOLAP, NYILATKOZATMINT AK
IV. SZERZODES-TERVEZET
V. MUSZAKI LEiRAs

AJANLATTETELI DOKUMENTACIO
,Tisztft6szer beszerzese a Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkonnanyzat altal mukodtetett koznevelesi
intezmenyek ellatasara"

3

I. AZ AJANLAT ELKESZITESEVEL KAPCSOLA TOS TUDNIV ALOK

1.1 Az eljanist megindito felhivas (a tovabbiakban: Ajanlatteteli felhivas) 1. pontjaban
foglaltakhoz
1.1.1 A feltiintetett telefonszam es egyeb elerhet6segek ajanlatker6 altal<inos adatai alapjan
keriiltek meghatarozasra. Az ajanlattetellel kapcsolatos kerdeseket kizar6lag irasban, az
Ajanlatteteli felhivas 1. pontjaban rogzitett elerhet6segekre kiildve lehet feltenni.
1.1.2 Amennyiben Ajanlattev6 postai uton kUldi meg ajanlatat, ugy a boritekon a kovetkez6
cimzest kerjiik feltiintetni: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. Szemelyes kezbesites
eseten az ajanlat az Ajanlatteteli felhivasban meghatarozott cimen nyujthato be.
Amennyiben az ajanlatok kezbesitese nem szemelyesen az ajanlatok benyujtasanak a
helyen, hanem postan, illetve futarral t5rtenik, ugy az Ajanlattev6 kiemelt kockazata,
hogy az ajanlat az ajanlatteteli hatarid6re az ajanlatok benyujtasa helyere keriiljon.
Ervenytelen az ajanlat, ha az ajanlatteteli hatarid6 lejartanak id6pontjaban barmely
okb61 nines az ajanlatok beadasanak helyszinen.
1.2 Alvallalkozo
1.2.1 A Kbt. 4. § 2. pontja szerint alvallalkozo: az a szervezet vagy szemely, amely, vagy aki
a kozbeszerzesi eljaras eredmenyekent megkot5tt szerz6des teljesiteseben az ajanlattev6
altal bevontan kozvetleniil vesz reszt, kiveve
a)
b)
c)

azon gazdasagi szerepl6t, amely tevekenyseget kizar6lagos jog alapjan vegzi,
a szerz6des teljesitesehez igenybe venni kivant gyart6t, forgalmaz6t, alkatreszvagy alapanyagszallit6t,
epitesi beruhazas eseten az epit6anyag-szallit6t.

1.2.2 A Kbt. 26. § bekezdese szerint: ,Ha egy gazdasagi szerepl6 a kozbeszerzes ertekenek
huszonot szazalekat meghalad6 mertekben fog kozvetleniil reszt venni a szerz6des reszajanlat-teteli lehet6seg biztositasa eseten egy reszre vonatkoz6 szerz6des teljesiteseben, akkor nem lehet alvallalkoz6nak min6siteni, hanem az ajanlatban es a
szerz6des teljesitese soran kozos ajanlattev6kent kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasagi
szerepl6nek a szerz6des teljesiteseben val6 reszvetele aranyat az hatarozza meg, hogy
milyen aranyban reszesUl a beszerzes targyanak altalanos forgalmi ad6 nelkUl szamitott
ellenertekeb61."

1.3. Gazdasagi szereplo
A Kbt. 4. § 2. pontja szerint gazdasagi szereplo: barmely termeszetes szemely, jogi szemely, jogi
szemelyiseg nelkiili gazdasagi tarsasag, egyeni ceg vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet
aki, illetve amely a piacon epitesi beruhazasok kivitelezeset, es/vagy epitmenyek epiteset, aruk
szallitasat vagy szolgaltatasok nyujtasat kinalja.

1.4 A szerzodeses feltetelekkel kapcsolatos informaciok
A dokumentaci6ban atadott szerz6des-tervezetet nem kell csatolni az ajanlatban,
helyette a jelen Ajanlatteteli dokumentaci6 5. szamu nyilatkozatmintaja szerinti,
cegszeruen alairt nyilatkozatot kerjiik benylijtani.

AJANLATTETELI DOKUMENTACI6
,Tisztit6szer beszerzese a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat altai mukodtetett koznevelesi
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1.5 Felhivjuk a figyelmet arra, hogy az ajanlatban- a dokumentaci6ban atadott nyilatkozatmintakon
tulmen6en- csatolni kell az Ajanlatteteli felhivasban el6irt egyeb okiratokat es nyilatkozatokat is.

1.6 Az ajanlatok ertekelese

Az Ajanlatker6 az Ajanlatteteli felhivasban, az Ajanlatteteli dokumentaci6ban es a
jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek megfelel6 ajanlatokat a Kbt. 71. § (2)
bekezdesenek a) pontja szerint, a legalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatas biralati
szempontja alapjan biralja el.
1. 7 Kozos ajanlattetel

Az ajanlatnak tartalmaznia kell kozos ajanlattetel eseten valamennyi konzorciumi tag altai alairt
Konzorciumi Szerz6dest. A szerz6desben a szerz6d6 feleknek ki kell jel6lni a konzorcium
vezet6jet, illetve a kepviseleteben eljar6 szemelyt, valamint a konzorcium vezet6jet kell
feljogositani a konzorcium neveben az Ajanlatker6vel val6 kapcsolattartasra, tovabba a
konzorcium neveben - a szerz6des alairasa kivetelevel - a jognyilatkozatok megtetelere. A
szerz6desnek tartalmaznia kell a konzorcium vezet6jenek kifejezett nyilatkozatat arra
vonatkoz6an, hogy a konzorcium vezeteset elfogadja.
A Konzorciumi Szerz6des egyebekben akkor fogadhat6 el, ha
tartalmazza a kozos ajanlattev6k megnevezeset,
tartalmazza a vezet6 konzorciumi tag (a kepvisel6) megjel6leset azzal, hogy a kepvisel6
korlatozas nelkUl jogosult valamennyi konzorciumi tagot kepviselni az ajanlatker6vel
szemben a jelen kozbeszerzesi eljarasban es az ajanlatker6 fele megteend6, illetve megtehet6
jognyilatkozatok tekinteteben,
tartalmazza, hogy a kepvisel6 felel az ajanlatker6vel val6 kapcsolattartasert, a kozbeszerzesi
eljaras eredmenyekent megkotend6 szerz6des konzorciumon belUli koordinalasert es
konzorcium altali vegrehajtasaert,
tartalmazza a tervezett feladatmegosztas reszletes ismerteteset,
tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatat arr61, hogy egyetemleges felel6sseget
vallalnak a kozbeszerzesi eljaras eredmenyekent megkotend6 szerz6des szerz6desszerii
telj esiteseert,
tartalmazza, hogy a konzorcium neveben a kepvisel6 jogosult szamlat benyujtani az
ajanlatker6kent szerz6d6 fel szamara,
a kozos ajanlattev6k nyertes ajanlattev6kent t6rten6 kihirdetesenek esetere
a szerz6des hatalyanak beallta vagy annak megsziinese nem fligg valamely tovabbi
feltetelt61 vagy id6pontt61;
hatalybalepese nem fligg harmadik szemely beleegyezeset61, illetve hat6sagi
j6vahagyast61, tovabba
a konzorcium valamennyi tagjanak az alairasaval hatalyba lep.

1.8. Netto ajanlati ar reszletezese (lasd iratmintak)

A nett6 ajanlati ar reszletezeser61 sz616 tablazatot Gelen pontban a tovabbiakban: tablazat) a
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kiadott mintanak megfelel6en, tablazatos formaban kell (valtoztatas nelkiil, annak valamennyi
sorat kitOltve) elkesziteni es benyujtani. A tablazatot ugy kell elkesziteni, hogy alkalmas legyen
az ajanlati ar megalapozottsaganak igazolasara. Valamennyi osszeget az ajanlatteteli felhivas es
az ajanlatkeresi dokumentaci6ban megadott feltetelekkel osszhangban, a szerz6des id6tartamara
prognosztizalva kell megadni. A Kbt. 68. § (nyilvanval6 szamitasi hiba javitasa) szempontjab61
a tablazatban megadott adatok tekintend6k olyan alapadatnak, amely alapjan az ajanlati arban a
szamitasi hiba javitand6. A tabhizat netto ar osszesen oszlopanak vegosszegenek meg kell
egyeznie a felolvasolapon kozolt netto ajanlati arral (ellenszolgaltatas osszege).

AJANLA TTETELI DOKUMENTAc16
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II. AZ AJANLAT RESZEKENT BENYUJTANDO IGAZOLASOK,
NYILATKOZATOK JEGYZEKE
(Az ajanlat javasolt tartalomjegyzeke)
A kovetkez6 t<ibbizatot kitoltve tartaiomjegyzekkent az ajaniat eiejenjavasoijuk eiheiyezni.
Megnevezes

Oidaiszam

Oidaiszamai ellatott tartaiomjegyzek
Feioivas6Iap kitoltve (lasd. iratmintak)
Cegszeriien aiMrt nyiiatkozat a Kbt. a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pont, a Kbt. 56. § (2)
bekezdeseben es a Kbt. 58. § (3) bekezdeseben meghatarozott kizar6 okok fenn nem
allasanak igazoiasara vonatkoz6an (Iasd. iratmintak)

Ajaniattev6 merlegbeszamoi6ja egyszerii masoiatban

Nyiiatkozat a referenciakr6I a Kbt. 55. § (1) bekezdese es a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendeiet 15. § ( 1) bekezdes a) pontj a aiapj an, (las d. iratmintak)
Cegszeriien aiairt nyiiatkozat a Kbt. 40. § ( 1) bekezdes a)-b) pontj ai aiapj an (las d.
iratmintak)
Cegszeriien aiairt, kifejezett nyiiatkozat a Kbt. 60. § (3) es (5) bekezdes aiapjan (lasd.
iratmintak)
Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdese szerinti nyiiatkozat (er6forras szervezet vonatkozasaban)
Netto ajaniati ar reszietezese (lasd iratmintak)
Foiyamatban Iev6 valtozasbejegyzesi eijaras eseteben, az ajaniathoz csatoini kell a
cegbir6saghoz benyujtott vaitozasbejegyzesi kereimet es az annak erkezeser6I a
cegbir6sag altai megkiildott igazoias (adott esetben).
AI<iirasi cimpeidanyok vagy aiMras-mintak
Kepviseietre nem jogosult szemeiy altai tett nyiiatkozat eseten a meghataimaz6(k) es a
meghataimazott aiMrasat is tartaimaz6 szabalyszerii meghataimazas
Amennyiben barmeiy, az ajaniathoz csatolt okirat, igazoias, nyiiatkozat nem magyar
nyeiven keriil kiallitasra, ugy annak magyar nyeivii hiteies forditasa, vagy magyar
nyeivii sz6 szerinti forditasa, es a forditas hiteiessegeert vai6 feiei6ssegvallaiast
tartaimaz6 cegszeriien aiairt ajaniattev6i nyiiatkozat
kozos ajaniattetei eseten a kozos ajaniattev6k Kbt. 25.§-a szerinti megallapodasa
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I Az ajanlatteteli felhivasban vagy a dokumentaci6ban el6irt egyeb dokumentumok
III. NYILATKOZATMINTAK

Ajanlatker6 a kovetkez6 nyilatkozatmintakat az ajanlatok elkeszitesenek megkonnyitese erdekeben
bocsatja az Ajanlattev6k rendelkezesere. A nyilatkozatmintaknak megfelel6 adattartalmu, de elter6
megfogalmazasu nyilatkozatokat is elfogadunk.
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1. Felolvasolap

Targy: , Tisztitoszer beszerzese a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai
miikodtetett koznevelesi intezmenyek ellatasara"

Ajanlattev6 neve:
Szekhely:
Telefon:
Telefax:
e-mail:

···························································································
...........................................................................................
···························································································
···························································································
···························································································

AJANLAT ERTEKELESRE KERULO TARTALMI ELEME
Ellenszolgaltatas osszege (HUF + AFA)

.................... HUF+AFA

Datum: .............................. .

cegszerii alairas
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2. Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pont, a Kbt. 56. § (2) bekezdes es a Kbt. 58. § (3)
bekezdes alapjan
Alulirott ............................. , mint a .................................... (Ajanlattev6) cegjegyzesre
jogosult kepvisel6je felel6ssegem tudataban
kijelentem,
hogy a ,Tisztitoszer beszerzese a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai
miikodtetett koznevelesi intezmenyek ellatasara" targyu kozbeszerzesi eljarasban az altalam
kepviselt vallalkozassal szemben nem allnak fenn az ajanlatteteli felhivasban el6irt, a Kbt. 56. § (1)
bekezdes k) pontjaban es (2) bekezdeseben meghatarozott kovetkez6 kizar6 okok:
,56. § (1) Az eljarasban nem lehet ajanlattev6, reszvetelre jelentkez6, alvallalkoz6, es nem vehet
reszt az alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szerepl6, aki
k) tekinteteben a kovetkez6 feltetelek valamelyike megval6sul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagallamban vagy olyan allamban rendelkezik ad6illet6seggel,
mellyel Magyarorszagnak kett6s ad6zas elkertileser61 sz616 egyezmenye van, vagy
kb) a kozbeszerzesi szerz6dessel kapcsolatban megszerzett jovedelme az ad6illet6sege szerinti
orszagban kedvezmenyesebben ad6zna (a jovedelemre kifizetett vegleges, ad6-visszateritesek utan
kifizetett ad6t figyelembe veve ), mint ahogy a gazdasagi szerepl6 az adott orszagb61 szarmaz6
belfdldi forrasu jovedelme utan ad6zna. Ennek a feltetelnek nem kell eleget tennie a gazdasagi
szerepl6nek, ha Magyarorszagon bejegyzett fi6ktelepe utjan fogja teljesiteni a kozbeszerzesi
szerz6dest es a fi6ktelepnek betudhat6 jovedelemnek min6siilne a szerz6des alapjan kapott
jovedelem,
kc) olyan szabalyozott t6zsden nem jegyzett tarsasag, amelynek a penzmosas es a terrorizmus
finanszirozasa megel6zeser61 es megakadalyozasar61 sz616 2007. evi CXXXVI. tOrveny 3. § r)
pontja szerinti tenyleges tulajdonosa nem megismerhet6."

Fentieknek megfeleloen nyilatkozom, bogy az altalam kepviselt gazdasagi szereplo (a megfelelo
alahuzand6):
- olyan tarsasagnak min6siil, amelyet szabalyozott t6zsdenjegyeznek,
- olyan tarsasagnak min6stil, amelyet nem jegyeznek szabalyozott t6zsden,
Ha az ajanlattev6 olyan tarsasagnak min6stil, amelyet nem jegyeznek szabalyozott t6zsden, akkor a
penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa megel6zeser61 es megakadalyozasar61 sz616 2007 evi
CXXXVI. tOrveny 3. § r) pontja szerinti tenyleges tulajdonosa nevenek es alland6 lak6helyenek
bemutatasa:
0

........................................................................... ,

Termeszetes szemely tenyleges tulajdonos hianyaban az ajanlattev6 tulajdonosanak vezet6
tisztsegvisel6je (nev, alland6 lak6hely)
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...........................................................................,

56. § (2) ,Az eljanisban nem lehet ajanlattev6 vagy reszvetelre jelentkez6 az a gazdasagi szerepl6,
amelyben kozvetetten vagy kozvetleniil t5bb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati joggal
rendelkezik olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amelynek
tekinteteben az (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott feltetelek fennallnak.
A)* nines ilyen kozvetetten vagy kozvetleniil tobb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati
joggal rendelkez6 jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet.
Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)

(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszen1en
meghatalmazott kepvisel6 alairasa)
B)* van t5bb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati hanyaddal rendelkez6 gazdasagi tarsasag
- amelyet az alabbiakban nevezek meg :...................... .
a tulajdoni resszel vagy szavazati hanyaddal rendelkez6 gazdasagi tarsasagra vonatkoz6an a Kbt.
56. § (2) bekezdeseben hivatkozott kizar6 feltetelek nem allnak fenn.
Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)

(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien
meghatalmazott kepvisel6 alairasa)

A szerz6des teljesitese soran nem veszek igenybe a Kbt. 56. § (1) k) pontja szerinti kizar6 okok
hatalya ala tartoz6 alvallalkoz6t, tovabba az alkalmassag igazolasara igenybe vett mas szervezet
sem tartozik a Kbt. 56. § (1) k) pontja szerinti kizar6 okok hatalya ala.

Datum: ............................... .

cegszerii alainis
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3. Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (1) bekezdese es a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdes a) pontja alapjan

Alulirott ............................. , mint a .................................... (Ajanlattevo) cegjegyzesre
jogosult kepviseloje felelossegem tudataban
kijelentem,
hogy az ajanlatteteli felhivas megkiildesetol visszafele szamitott harom evben a kovetkezo
legjelentosebb szallitasokat vegezte az ajanlattevo gazdasagi szereplo az alabbiakban reszletezettek
szerint.
referencia
referencia
referencia
Szerzodest
koto
masik fel neve
--~---+----------------~-----------------r--------------~
Szerzodest teljesito
gazdasagi
szereplo
neve
sajat teljesites %-os
aranya
Teljesites ideJe
L------+----------------~----------------~--------------~
A teljesites targya
~~---+----------------~----------------~--------------~
Ellenszolgaltatas
nett6 osszege (Ft)
________________
_ L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~-L--~

~

Tovabba kijelentem, hogy a teljesites az eloirasoknak es a szerzodesnek megfeleloen tortent.

Datum: ................................... .

cegszerii alairas
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4. Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdes a)-b) pontes 60.§ (3), (5) bekezdese alapjan

Alulirott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ajanlattev6) cegjegyzesre jogosult kepvisel6je a
, Tisztitoszer beszerzese a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai
miikodtetett koznevelesi intezmenyek ellatasara" targyu kozbeszerzesi eljaras alapjan megkotOtt
szerz6des telj esitese erdekeben
1. Nyilatkozom a Kbt. 40. § (1) bekezdes a) pontja alapjan, hogy a kozbeszerzes targyanak

alabbiakban meghatarozott reszeivel osszefliggesben alvallalkoz6(ka)t veszek igenybe 1:

. . ·. . . . A kozbes.z~j.zes azon r~l,ie~ am

2. Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdes b) pontja alapjan, hogy a szerz6des teljesitesehez a
kozbeszerzes ertekenek 10%-at meghalad6 mertekben az alabbi alvallalkoz6(ka)t kivanom
igenybe venni, az alabbi szazalekos aranyban2 :
~

·+ '

A kozbesi~~$ erte.k~;....
·~'"!'!.
meghalad6 ....jrtef4,~n igeny .•· 'enni Id~4nt
alvillalkoz6 mijgae,y-~se '·
-

., ,./<-:;.L

Teljesites aranya (o/o):

''JX'i.i

3. Nyilatkozom a Kbt. 55. § (5) bekezdese alapjan, hogy az alabbi kapacitast nyujt6 szervezet(ek)et
kivanjuk igenybe venni 3 :

Az alkalmass •
ameiYit·l~·

kaj!tJceitast nytijto szerve~et
·. e~~f~'7J"~r~:-~il(}aik
1
2

3

Amennyiben nem kfvan igenybe venni, ugy frja be, hogy ,Nem kfvan igenybe venni"
Amennyiben nem kfvan igenybe venni, ugy frja be, hogy ,Nem kfvan igenybe venni"
Amennyiben nem kfvan igenybe venni, ugy frja be, hogy ,Nem kfvan igenybe venni"
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4. A Kbt. 60. § (3) es (5) bekezdesei a1apjan nyi1atkozom, hogy ajan1atunk az e16z6ekben
meghatarozott- alta1unk te1jes koriien megismert- dokumentumokon a1apszik.
A szerzodestervezetben rogzitett, a targyi fe1adat ellatasahoz sziikseges k5te1ezettsegeinket
maradekta1anu1 te1jesitjiik a Fe1o1vas6lapon rogzitett ar a1ka1mazasaval. Nyi1atkozunk, hogy
ajan1atunkat az ajan1ati kotOttseg bealltat kovetoen az ajanlattete1i felhivasban megjelOlt
idopontig fenntartjuk.
Nyilatkozom, hogy nyertessegiink eseten a je1en dokumentaci6 mellek1etet kepez6
szerzodestervezet megkoteset valla1juk es azt a szerzodesben fog1alt a feltete1ekke1 te1jesitjuk.
Nyi1atkozom tovabba, hogy valla1kozasunk
D a kis- es kozepvalla1kozasokr61, fej16desuk tamogatasar61 sz616 torveny szerint
. " ··1 I
'
k 4 mmosu
.......................................... -va'11 a1kozasna
D nem tartozik a kis- es kozepvalla1kozasokr61, fej16desiik tamogatasar61 sz616 tOrveny hatalya
ala5 .
Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)

(cegjegyzesre jogosu1t vagy szabalyszeriien
meghata1mazott kepvise16 a1airasa)

4

mikro-, kis- vagy kiizepvallalkozas a 2004. evi XXXIV. torveny meghatarozasai szerint - a megfele16 valaszt a jogszabaly rendelkezeseinek
tanulmanyozasat kovet6en kerjuk megadni.
5

A nem alkalmazand6 sziivegreszt kerjuk tiiriilni.
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5. NYILATKOZAT
az erOforrasok rendelkezesre allasarol

Alulirott .......................... , mel yet kepvisel: .............................. , mint kapacitast
rendelkezesre bocsat6 szervezet a kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. t6rveny (Kbt.) 55. §anak (5) bekezdese alapjan kijelentern, hogy a ,Tisztitoszer beszerzese a Budapest Fovaros X.
keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai miikodtetett koznevelesi intezmenyek ellatasara"
targyban rneginditott kozbeszerzesi eljarasban a szerz6des teljesitesehez sziikseges alabbi
er6forrasok az ajanlattev6 rendelkezesere fognak allni a szerz6des teljesitesenek id6tartarna alatt:
{Az erintett eroforrasok pontos leirasa a penziigyi es gazdasagi, illetve a miiszaki es szakmai
alkalmassag tekinteteben az ajanlati felhivas szerint.}
Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)

(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien
rneghatalrnazott kepviselo alairasa)
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6. NYILATKOZAT
a Kbt. 55.§ (6) bekezdes szerint

Alulirott .......................................... , mint a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajanlattevo
.............................. .
megnevezese) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (aj(mlattevo szekhelye),
(AjanlattevOt nyilvantart6 cegbir6sag neve), .............................. (Ajanlattevo cegjegyzekszama)
neveben kotelezettsegvallahisra jogosult . . . . . . . . . . . . . . ... (tisztseg megje!Olese), ,Tisztitoszer
beszerzese a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai miikodtetett
koznevelesi intezmenyek ellatasara" targyban meginditott kozbeszerzesi eljarassal
osszefliggesben.
A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek a) pontja alapjan nyilatkozom, hogy az alkalmassag igazolasakor
bemutatott, mas szervezet altal rendelkezesre bocsatott er6forrasokat a szerz6des teljesites soran
tenylegesen igenybe fogom venni. Ennek m6dja6 :

A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek b) pontja alapjan nyilatkozatom, hogy azon szervezetet, amelynek
adatait az alkalmassag igazolasahoz felhasznalom, az alabbi m6don vonom be a teljesites soran7 :
Kapacitast nyiijt6 szervezet m~PJ,evezese "' ~iri6d; ahogy a,s.~e§ ~~i)esitese soran a'
(ne.V,szekhely)1 :;,
szakmaiJ!Ii~~~ata bevonasra

· iertil ,., ·

A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek c) pontjaban foglalt alkalmassag igazolasara - akkor is, ha az
alkalmassagi kovetelmenyek nem a teljesiteskor tenylegesen rendelkezesre bocsathat6 er6forrasokra
vonatkoznak- benyujtom a(z) ................. (szervezet megnevezese, amelynek adatait az ajanlattev6
az alkalmassag igazolasahoz felhasznalja) nyilatkozatat arra vonatkoz6an, hogy a Ptk. 6:419. §
szerint kezeskent felel az ajanlatker6t a teljesitesem elmaradasaval vagy hibas teljesitesemmel
osszefliggesben ert kar megteriteseert. 8
Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)
(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien
meghatalmazott kepvisel6 alairasa)
6
7

8

A megfelel6 resz kitoltend6!
A megfelel6 resz kitoltend6!
A megfelel6 resz kitoltend6!
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7. MEGHATALMAZAS
Alulirott
, mint a(z)
(szekhely:
ajanlattev6/alvallalkoz6/ az alkalmassag
igazolasara igenybe vett mas szervezet cegjegyzesre jogosult kepvisel6je ezennel meghatalmazom
(szig.z.:
; szlil.:
; an.:
; lakcim:
- - - - - - - - = - -_ _ _ _ _), hogy a(z) ,Tisztitoszer beszerzese a Budapest Fovaros X.
keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai miikodtetett koznevelesi intezmenyek ellatasara"
targyban keszitett aj anlatunkat alairasaval lassa el.
Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)

(meghatalmaz6 cegjegyzesre jogosult
kepvisel6jenek alainisa)

(meghatalmazott alainisa)

El6ttlink, mint tanuk el6tt:
Alairas:
Nev:
Lakcim:

Alairas:
Nev:
Lakcim:
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8. NYILATKOZAT
a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdese, valamint a 17.§ (6) bekezdes szerinti a
gazdasagi es penztigyi es/vagy miiszaki es szakmai alkalmassagi kovetelmenyeknek val6
megfelelesr61 9
amennyiben alkalmassag:it - v:ilasztasa szerint - nyilatkozattal kivanja igazolni.

Alulirott. ..................... mint a . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . (ajanlattev6 megnevezese)
(ajanlattev6 szekhelye),
(ajanlattevot
ajanlattev6 cegjegyzekszama) neve ben
nyilvantart6 cegbir6sag neve),
kotelezettsegvallalasra jogosult ................. (tisztseg megjelOlese) a ,Tisztitoszer beszerzese a
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai miikodtetett koznevelesi
intezmenyek ellatasara" targyban meginditott kozbeszerzesi eljarasban
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nyilatkozom,
hogy ajanlatker6 altal targyi elj:iras ajanlatteteli felhivasaban eloirt gazdasagi es penztigyi, valamint
miiszaki es szakmai alkalmassagi felteteleknek mindenben megfelelek.
Tudomasul veszem, hogy amennyiben az Ajanlatkeronek ketsege mertil fel jelen nyilatkozat
val6sagtartalmaval kapcsolatban, akkor a Kbt. 67.§ (1) bekezdese alapjan felvilagositas keres
kereteben eloirhatja szamomra a megfelel6 igazolas benyujtasat.
Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)

(cegjegyzesre jogosult vagy szab:ilyszeriien
meghatalmazott kepvisel6 alairasa)

9

Amennyiben alkalmassagat - valasztasa szerint - nyilatkozattal kfvanja igazolni.
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9. Netto ajanlati ar reszletezese
mellekelt excel tablazat szerint
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IV. SZERZODES-TERVEZET
Adasveteli keretszerzodes
amely letrejott egyreszrol a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat (1102
Budapest, Szent Laszlo ter 29., bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000-00000000,
adoszama: 15735739-2-42, kepviseli: Kovacs Robert megbizasabol Dr. Pap Sandor alpolgarmester)
mint megrendelo (tovabbiakban: Vevo),
masreszrol a .................................. (szelrnelye: ..................... , cegjegyzekszama:
................. , adoszama: .............. , bankszamlaszama: .................... , kepviseli: ................ )
mint szallito (a tovabbiakban: Elado), a tovabbiakban egytittesen Szerzodo Felek kozott az alabbi
feltetelekkel:
Elozmenyek:
Vevo, mint ajanlatkero a kozbeszerzesekrol szolo 2011. evi CVIII. t6rveny eloirasaira
figyelemmel kozbeszerzesi eljarast folytatott le, amelynek targya: , Tisztitoszer beszerzese a
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai miikodtetett koznevelesi
intezmenyek ellatasara" (a tovabbiakban: projekt). Ezen kozbeszerzesi eljaras nyertes
ajanlattevoje Elado lett.
A fentiek alapjan a felek az alabbi keretszerzodest kotik:

1. Szerzifdes targya, keretosszeg
1.1. A jelen keretszerzodes targya a jelen szerzodeskotes alapjaul szolgalo kozbeszerzesi eljarasban
meghatarozott tisztftoszerek, takaritoeszkozok, kiegeszitok es egyeb termekek - a tovabbiakban:
aruk - adasvetele, valamint az ehhez kapcsolodo, jelen szerzodesben reszletezett szolgaltatasok
nyujtasa.
1.2. Az Elado altai szallitando aruknak meg kell felelniiik az Elado kozbeszerzesi eljaras soran tett
ajanlataban foglaltaknak.
1.3.
Jelen szerzodest Szerzodo Felek 2015. januar 01. napjatol kezdodo, 12 honapos hatarozott
idotartamra kotik.
1.4.
Felek a jelen szerzodest 10,5 millio Ft+ afa keretOsszegig kotik. Vevonek nincsen
megrendelesi kotelezettsege a teljes keretOsszegre.

2. Teljesites modja, helye
2.1. Elado kotelezettseget vallal arra, hogy a Vevo szervezeti egysege altai leadott eseti
megrendeleseket, sajat koltsegen, a Vevo altai megjelOlt helyszinekre szallftja. Az ar tartalmazza az
arajanlatkeresben eloirt, az ajanlattevo altai biztositando valamennyi aru es kapcsolodo szolgaltatas
ellenerteket. Ennek megfeleloen az arak az Elado altai jelen szerzodes alapjan teljesitendo
valamennyi termek es szolgaltatas ellenerteket tartalmazzak, igy ezeken tulmenoen az Elado
semmilyenjogcimen nemjogosult a Vevotol tovabbi dij- vagy koltsegterites igenylesere.
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Vev6 eseti megrendelesre jogosult szervezeti egysege: Jegyz6i Iroda, Polgarmesteri Hivatali
Gazdasagi Csoport
Vev6 az eseti megrendeleseket irasban (els6sorban faxon, es/vagy elektronikusan) juttatja el
Elad6hoz. Elad6 eseti megrendeleseket az alabbi faxon es az alabbi elektronikus levelcimen fogad:
Telefax:
Email:

2.2. Elad6 vallalja, hogy ajelen szerz6des hatalyba lepeset kovet6en az irasos megrendeleseket azok
kezhezvetelet kovet6en 5 (ot) munkanapon beliil teljesiti, illetve rendkivi.ili, el6re nem lathat6
szallitasi igenyek felmeri.ilese eseten, soron kivlil is teljesit. Vev6 megbizottai a kiszallitott
termekeket a megjelOlt szallitasi cimeken veszik at szallit6level alapjan, zart egysegcsomagkent, a
teljesitest a szallit6level alairasaval igazoljak.
2.3. Elad6 vallalja, hogy a Vev6 reszere kifogastalan min6segii, rendeltetesszerii hasznalatra
alkalmas termekeket szallit. Elad6 koteles a Vev6 altai megadott mennyisegekhez legkozelebb es6
egysegcsomagolast alkalmazni.

2.4. Elad6 az arukat a szallitas m6djanak megfelel6 csomagolasban szallitja le. A csomagokon a
megfelel6 kezelesre es tarolasra vonatkoz6 cimkek feltlintetesre keri.ilnek.
2.5. Az aruk leszallitasat az Elad6 olyan m6don koteles megszervezni, hogy az aruk fuvareszkozb61
Wrten6 lerakasa es rendeltetesi helyukon t0rten6 elhelyezese sajat koltsegere es veszelyere Elad6
kotelezettsege. A leszallitott aruk fuvaroz6t61 Wrten6 atvetele es a fuvaroz6val szembeni esetleges
karigenyek ervenyesitese ugyancsak Elad6 kotelezettsege.
A fentieknek megfelel6en a ladabontast - ki.ils6 seri.iles esetet kiveve - a rendeltetesi helyen, illetve
szukseg eseten rendeltetesi helyen Wrten6 elhelyezest megel6z6en az Elad6 szakemberei vegzik a
Vev6 jelenleteben.
A ladabontas soran tapasztalt seri.ilesekr61 vagy hianyokr61 a Szerz6d6 Felek jegyz6konyvet
vesznek fel. A megallapitott hianyokat es seruleseket Elad6 utanszallitassal vagy cserevel sajat
koltsegere tartozik orvosolni 2 napon beli.il.
Vev6 kotelezettseget vallal arra, hogy a leszallitott aruk tekinteteben biztositja az Elad6 szamara az
aruk fuvareszkozb61 Wrten6 lerakasakor, azok rendeltetesi helyukon val6 azonnali elhelyezesenek
es az erintett helyisegek zarhat6saganak lehet6seget.
2.6. Elad6 szerz6deses feladatait sajat maga altai es/vagy alvallalkoz6(k) bevonasaval koteles
teljesiteni. Elad6 alvallalkoz6(k) bevonasa eseten is teljes koriien es kozvetleni.il felel6s a jelen
szerz6desben foglalt kotelezettsegek teljesiteseert.
Elad6 csak akkor jogosult alvallalkoz6(k) igenybevetelere, amennyiben azt a kozbeszerzesi eljaras
soran tett ajanlataban jelezte. Ezzel osszefiiggesben Elad6 koteles alvallalkoz6jat/alvallalkoz6it
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tajekoztatni, hogy a kozotti.ik fennal16 szerzodes kozbeszerzes kozvetlen megaval6sitasahoz
kapcsol6dik, tovabba arr61 is, hogy a szerzodes es ennek teljesitese az Art. 36/A. §-a ala tartozik.
Amennyiben a fenti kotelezettseget elmulasztja, annak valamennyi kovetkezmenyet Elad6nak kell
viselnie.
2.7. A kozbeszerzesi eljarasban adott ajanlatnak megfeleloen a szerzodes azon resze(i), amelynek
teljesitesehez a kozbeszerzes ertekenek tiz szazalekat meg nem halad6 mertekben alvallalkoz6t vesz
igenybe az Elad6: .................................. .
A kozbeszerzesi eljarasban adott ajanlatnak megfeleloen Elad6 a szerzodes teljesitesehez a
kozbeszerzes ertekenek tiz szazalekat meghalad6 mertekben az alabbi alvallalkoz6kat veszi igenybe
es a kozbeszerzesnek az a resze(i) es szazalekos aranya, amelynek teljesiteseben a megjelOlt
alvallalkoz6(k) kozremiikodnek: ................................. ..
2.8. Elad6 felel azert, hogy a szerzodes teljesitesebe bevont alvallalkoz6 rendelkezik minden olyan
kepesitessel, engedellyel, jogositvannyal, amely a ra vonatkoz6 szerzodeses feladatok teljesitesehez
szukseges.
2.9. Elad6 a Vev6 altai megrendelt arukat az alabbi teljesitesi helyszinekre koteles leszallitani az
eseti megrendelesben szerepl6 cimre:

Intezmeny
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Bern J6zsef Alt. Isk.
Bp. Hungaria krt. 57.
Fekete Istvan Alt.
Isk.
Bp. Harmat u. 196.
Harmat Alt. Isk.
Bp. Harmat u. 88.
J anikovszky Eva
Alt.
Bp.
Isk.
Kapolna ter 4
Janikovszky Eva
AI. Tagintezmenye
Dnoi ut. 118.
Kada Mihaly Alt.
Isk.
Bp. Kada u. 27-29.
Keresztury D. Alt.
Isk.
Bp. Kereszturi ut. 79.
Kertvarosi Alt. Isk.
Bp. Jaszberenyi ut
89.

Gazdasagi
iigyintezok
Ban Istvanne

telefon
431-0059
4332261

Ujvari
Laszl6ne

2602136
2606001

Szilagyi Ildik6

2601817
2611837
2624990

Doktor
Zsuzsanna

K6tine Horvath 2630956
Zsuzsanna
Kasza Erzsebet

4332805
2620177

Sztankovics
Gaborne

2630367
2626900

-

2627252
2616274
fax
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9.

10

11

12
13

14

15

16

Szent Laszlo Alt. Szolcsanyi
2606597
Isk. Bp. Szent L. ter Dezire
2606558
1.
Tel: 4317607
2621012
Szervatiusz J. Alt. Meszaros Edit
Isk. Bp. K6banyai Tel. 2608457
lit 38.
2651375
Szechenyi
Istvan Lukacs
Alt.
Bp. Krisztina
2649846
Isk.
Ujhegyi stny.l-3.
KOMPLEX Alt.Isk. Bogar Diana
2616863
Bp. Gem u. 5.
4332666
2617497
Kroo Gy. Zene es Ban Istvanne
Kepz6muveszeti
4317413
Iskola Bp. Szent L.
ter 34.
2623599
Szent
Laszlo Miklian
Gimnazium
Istvanne
2602264
Bp. K6rosi Cs. S. lit
28.
Nevelesi Tanacsado Nemethne
2618527
Bp. Sibrik M. lit 76- Farkas Viktoria 2622239
78.
Nevelesi Tanacsado Nemethne
2629146
Pedagogiai
Farkas Viktoria 2628739
Szolgaltato
Bp.
Kapolna ter 4.

3. Szerzifdes ellenirteke, fizetisi feltetelek
3.1. A jelen keretszerz6des alapjaul szolgalo kozbeszerzesi eljarasban az Elado altai tett ajanlatnak
megfelel6en a vetelar az alabbi:

Megnevezes
Tisztitoszerek
Ajax folyekony altalanos tisztito 1OOOml, vagy azzal
egyenerteku
Ajax flird6mester 780 ml szorofejes, vagy azzal egyenerteku
TANA AZ70 10 literes tisztito, vagy azzal egyenerteku
Tana SR 13 alkoholos tisztito 10 literes, vagy azzal
egyenerteku
Tasanit vizk6oldo 10 literes, vagy azzal egyenerteku
Altalanos tisztitoszer ( ZUM) 1000 ml, vagy azzal egyenerteku
BIOCCID fert6tlenit6 felmoso ( 22 literes) vagy azzal

egysegar
netto Ft I
db

egysegar
brutto Ft/db
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egyenertekii
Butortisztito ( Pronto ) 400ml, vagy azzal egyenertekii
eif surolo, folyekony (500 ml), vagy azzal egyenertekii
eif surolo, folyekony (250 ml), vagy azzal egyenertekii
eif spray 750 ml actifizz, vagy azzal egyenertekii
eif inox (500ml), vagy azzal egyenertekii
eillit vizko es rozsdaoldo 450ml, vagy azzal egyenertekii
elin ablaktisztito (750 ml) utant0lt6, vagy azzal egyenertekii
elin ablaktisztito (500 ml szor6fejes), vagy azzal egyenertekii
elorox hypo (1 literes), vagy azzal egyenertekii
eitromsav mosogatashoz (1 kg), vagy azzal egyenertekii
Domestos (750 ml), vagy azzal egyenertekii
Domestos (5 literes), vagy azzal egyenertekii
Domestos We tisztito gel (750 ml), vagy azzal egyenertekii
Domestos surolo (450 gr) vagy azzal egyenertekii
Express vizkooldo 1OOOml, vagy azzal egyenertekii
Folyekony szappan kezkimelo altalanos kezmosasra (5 literes
TORK),
vagy azzal egyenertekii
Floraszept (1literes), vagy azzal egyenertekii
Innosep fertotlenito folyekony szappan antibakt. ( 5 literes),
vagy azzal egyenertekii
704173 Frosch univerzalis pH semleges tisztito 1000 ml,
vagy azzal egyenertekii
704172 Frosch Univerzal Nti-calc vizkooldo, vagy azzal
egyenertekii
708179 Frosch We claaner 750ml, vagy azzal egyenertekii
Innofluid MFM 5 literes fertotlenito mosogato, vagy azzal
egyenertekii
Folyekony padozat tisztito (Inno Fix 1literes), vagy azzal
egyenertekii
Glanc ecetes tisztito 750ml, vagy azzal egyenertekii
Glanc we tisztito (0,6 literes OKO), vagy azzal egyenertekii
Hideg zsiroldo 750 ml Well Done, vagy azzal egyenertekii
Hypo 1 literes, vagy azzal egyenertekii
Hypo 5 literes, vagy azzal egyenertekii
Mosogatoszer (Top 1 literes), vagy azzal egyenertekii
Mosogatoszer, fertotlenito (KIM 22 literes), vagy azzal
egyenertekii
Mosogatoszer (Jar 1 literes ), vagy azzal egyenertekii
Mosogatoszer (Sidonia 5 literes), vagy azzal egyenertekii
Mosogatoszer (Sidonia 22 literes ), vagy azzal egyenertekii
Mosogatoszer (PUR 900 ml), vagy azzal egyenertekii
Mosogatoszer (TIP mosogato (10 literes), vagy azzal
egyenertekii
Mosogatoszer (eif 500 ml), vagy azzal egyenertekii
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Mosogat6 (Cif 5 literes ), vagy azzal egyenertekii
Mos6por (Tomi 4kg feher ruh:ilioz), vagy azzal egyenertekii
Mos6por (Tomi color 4kg feher ruhahoz), vagy azzal
egyenertekii
Textil0blit6 (Coccolino koncent. 1 literes), vagy azzal
egyenertekii
Texti10blit6 (Lenor 11iteres ), azzal egyenertekii
Szappan (Baba) 125 gm, vagy azzal egyenertekii
Szappan (Nivea), vagy azzal egyenertekii
Sz6nyegtisztit6 Spruh-ex 10 literes, vagy azzal egyenertekii
S6sav 1000 ml, vagy azzal egyenertekii
Tris6 500gr, vagy azzal egyenertekii
Innpon MDTAK 1 kg, vagy azzal egyenertekii
Ultra Derm 400gr, vagy azzal egyenertekii
Ultra sol 500ml pumpas kezfert6tlenit6, vagy azzal egyenertekii
Ultra ACID savas tisztit6szer 10 literes, vagy azzal egyenertekii
Piszoar korong (Sanador), vagy azzal egyenertekii
Vizk6old6 s6savmentes literes, vagy azzal egyenertekii
ZUM folyekony surol6 600 ml, vagy azzal egyenertekii
Atrix kezkrem 1OOml, vagy azzal egyenertekii
01180/2 Charlotte kezkrem tubusos 1OOml, vagy azzal
egyenertekii
Takaritoeszkozok, kiegeszitok
MOP felmos6fej 160 gr-os pamut, vagy azzal egyenertekii
MOP felmos6fej 200 gr-os pamut, vagy azzal egyenertekii
MOP felmos6fej 300 gr pamut, vagy azzal egyenertekii
MOP tart6 40cm ftiles mopnak, vagy azzal egyenertekii
Felmos6nyel kr6m, vagy azzal egyenertekii
Mester mop light offen 40 em ftiles, vagy azzal egyenertekii
Alumin. nyel csiszolt 140 em nem csavaros, vagy azzal
egyenertekii
NICK 30L 2 vodros felmos6kocsi facsar6val, vagy azzal
egyenertekii
Felmos6ruha, vagy azzal egyenertekii
Munkavedelmi kesztyii ( b6r- textil), vagy azzal egyenertekii
Gumikesztyii (S), vagy azzal egyenertekii
Gumikesztyii (M), vagy azzal egyenertekii
Gumikesztyii (L) vagy azzal egyenertekii
Eldobhat6 gumikesztyii latex (lOOdb/cs), vagy azzal
egyenertekii
Cirokseprii 5 varrasos, vagy azzal egyenertekii
Felmos6nyel fa, vagy azzal egyenertekii
Patvisfej (16sz6r +fern nyel 130 em), vagy azzal egyenertekii
Partvis normal meret (16sz6r), vagy azzal egyenertekii
Terempatrvis fej (80 em szeles), vagy azzal egyenertekii
Partvisfej miianyag szines, vagy azzal egyenertekii
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Szemeteslapat gumi ellel, vagy azzal egyenertekii
Szemeteszsak 50*60 20db/csomag, vagy azzal egyenertekii
Szemeteszsak 60*80/0,025 20db/csomag, vagy azzal
egyenertekii
Szemeteszsak 70* 11 Ocm ( 13 5 liter) 25 mikron (20db/tekercs),
vagy azzal egyenertekii
Szemeteszsak 90* 110 20db/ csomag, vagy azzal egyenertekii
Vileda professional PUR Active nem karcol6 dorzsi szivacs
7x15 em,
vagy azzal egyenertekii
Mosogat6szivacs (nagy 3db/cs), vagy azzal egyenertekii
Mosogat6szivacs (kicsi 1Odb/cs), vagy azzal egyenertekii
Mosogat6szivacs (Vileda dorzsi 3db/cs), vagy azzal
egyenertekii
Fern dorzsi (femszalas surol6) vagy azzal egyenertekii
Meiko Formazott dorzsi szivacs 9,5x7x4,5 sarga-zold, vagy
azzalegyenertekii
QutckStar micro miiszalas torUS, kek 38-40 em 5db/csg,
vagy azzal egyenertekii
Lapsurol6 zold 5 db, vagy azzal egyenertekii
Torlokendo 3 db, vagy azzal egyenertekii
Portorlo ruha tOrt feher (40x50 em), vagy azzal egyenertekii
Vileda altalanos t6rlo kendo 38xa0 145gr 4 szinben, vagy azzal
egyenertekii
Vileda mosogat6kendo Breasy, vagy azzal egyenertekii
Nyeleskefe, vagy azzal egyenertekii
Koromkefe nyeles, vagy azzal egyenertekii
Pisk6ta sfuol6 (gyokerkefe ), vagy azzal egyenertekii
Uvegmos6 kefe kicsi, vagy azzal egyenertekii
Ablaklehuz6 nyel forgathat6 Pulex, vagy azzal egyenertekii
Sin gumiellel 45 em, vagy azzal egyenertekii
Teleszkopos nyel2x60 em, vagy azzal egyenertekii
Teleszkopos nyel 3 m, vagy azzal egyenertekii
Pulex csotisztit6 kefe, vagy azzal egyenertekii
Pulex p6khal6z6 fej, vagy azzal egyenertekii
Pulex vizezo tart6, vagy azzal egyenertekii
Pulex vizezo huzat, vagy azzal egyenertekii
Elektrosztatikus portorl6 60 em nyellel
Vileda Professional Supermop vodor+ facsar6 10 literes sziirke
ovalis,
vagy azzal egyenertekii
felmos6vodor +facsar6, vagy azzal egyenertekii
Egyeb termekek
Ettermi szalveta (700db/cs), vagy azzal egyenertekii
Hintopor 1OOgr, vagy azzal egyenertekii
Katrin Classic ZZ kezt6rlo 2 retegii, 150lap/csg
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(20csomag/karton) 23,2x23cm 2x20 gramm/lap
vagy azzal egyenertekii
Papir keztorlo rollnis 100% cell. 2 retegii 19 em atmero ( 6
tekercs/karton)
nem bonthat6 meg, vagy azzal egyenertekii
Papir kezt6rlo rollnis 2 retegii 100% ce11.14 em atmero (12
tekercs/karton nem bonthat6 meg
2x 19gr/lap 20x25 lapmeret), vagy azzal egyenertekii
We kefe tart6val Rival, vagy azzal egyenertekii
we illatosit6 spray 300ml, vagy azzal egyenertekii
We illlatosit6 (Bref) akaszt6s, vagy azzal egyenertekii
Toalettpapir graziosa 2rtg. 24tek/csg ( csomag/karton)
vagy azzal egyenertekii
266519 we papire19 em atmero 2retegii natur
(12tekercs/karton) nem bonthat6
vagy azzal egyenertekii
we papir 28 em atmero 1 retegii natur ( 6 tekercs/karton) nem
bonthat6 meg
vagy azzal egyenertekii
Elad6 a fenti egysegarak figyelembe vetelevel jogosult a szallitott termekek ellenerteket
meghatarozni es ez alapjan jogosult az eseti megrendelesekben megrendelt es leszallitott termekek
tekinteteben a szamla kiallitasara.
A fenti egysegarak szerzodes idotartama alatt rogzitett, fix arak.
Elad6 a fenti vetelaron feliil egyeb koltseg ervenyesitesere semmilyen jogcimen nem jogosult
Vevovel szemben.
3.2. Vevo az eseti megrendelesek ellenerteket a Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013. evi V. torveny
6:130.§ (1)-(2) bekezdese es a Kbt. 130.§ (1), (5) bekezdese szerint, az adott megrendelesben
szereplo valamennyi arunak a jelen szerzodes szerinti maradektalan es szerzodesszerii leszallitasat
kovetoen, az Elad6 altal kiallitott szamla alapjan - melynek mellekletet kepezi az aruk atadasara
vonatkoz6 szallit6level -, annak kezhezveteletol szamitott 30 napon beliil az Elad6nak a ............ .
banknal vezetett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szamu szamlajara torteno atutalassal fizeti meg. Vevo
eloleget nem fizet.
3.3.
Fizetesi kesedelem eseten Vevo a kesedelem idotartamara a Ptk. 6:155.§-aban meghatarozott
mertekii kesedelmi kamat fizetesere koteles.
3.4.
Elad6 a jelen keretszerzodesben rogzitett kotelezettsegek kesedelmes, vagy nem teljesitese
eseten az alabbi mertekii kotbert koteles Vevonek megfizetni:
kesedelmes teljesites eseten a kotber merteke a kesedelmes teljesitessel erintett aru
nett6 szerzodeses arara vetitve napi 1,5 %, legfeljebb azonban a kesedelemmel erintett
termekek teljes nett6 ellenertekenek husz szazaleka;
a szerzodes nem teljesitese, illetve a teljesites meghiusulasa eseten a teljes nett6 szerzodeses
ertek husz szazaleka.
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3.5. Vev6 tajekoztatja az Elad6t, hogy a jelen szerz6des, es a jelen szerz6des teljesitese eseten a
kifizetes az Art. 36/A. §-a ala tartozik.
3.6. Amennyiben a szamla (tartalmi illetve formai okokb61) nem befogadhat6, a 30 napos fizetesi
hatarid6 a befogadhat6 szamla (reszszamla) beerkezesenek napjat61 szamft6dik.
3.7. Elad6 kotelezettseget vallal arra, hogy
a) nem fizet, illetve szamol el a szerz6des teljesitesevel osszefiiggesben olyan koltsegeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti felteteleknek nem megfelel6 tarsasag

tekinteteben meriilnek fel, es melyek az Elad6 ad6koteles jovedelmenek csokkentesere
alkalmasak;
b) a szerzodes telj esitesenek telj es idotartama alatt tulaj donosi szerkezetet a Vev6 szamara
megismerhet6ve teszi es a Kbt. 125. § (5) bekezdes szerinti iigyletekr61 a Vevot
haladektalanul ertesfti.

4. Szavatossag
4.1. Elad6 kotelezettseget vallal arra, hogy a Vev6 altai megrendelt arukat els6 osztalyu min6segben
szallitja a Vev6 altai az eseti megrendelesben megjelOlt helyre.
4.2. Elad6 kotelezettseget vallal, hogy az altala leszallftott tisztft6szerek rendelkeznek a szallftast61
legalabb 3 h6nap min6seg meg6rzesi id6vel.
5. Szerziidesszeges es a szerziides megsziinesenek, megsziintetesenek esetei

5.1. Szerz6desszeges eseten a szerz6desszeg6 fe1 a felmeriilt kart a Ptk. vonatkoz6 rendelkezeseinek
megfeleloen koteles megterfteni a masik felnek.
5.2. Szallit6 felel6ssege megszunik minden olyan esetben, amikor kesedelme vagy nem
teljesftesenek oka olyan elharithatatlan koriilmeny volt, amit nem a Szallft6 okozott. Ilyen
koriilmenyek koze tartoznak kiilOnosen a termeszeti katasztr6fak, tOmegmegmozdulasok es
sztrajkok.

5.3.
Vev6 jogosult a jelen keretszerzodest azonnali hatallyal felmondani, ha az Elad6 szallftasi
kotelezettsegeinek hatarid6ben, neki felr6hat6 okb61, frasbeli felsz6lftas ellenere, harom alkalommal
nem tesz eleget.
5.4.
Vev6 jogosult a jelen szerz6dest61 elallni, amennyiben az Elad6 a jelen szerz6desben el6frt,
illetve vallalt teljesftesi hataridot barmely termek tekinteteben 20 (husz) naptari nappal tullepi.
5.5. Elad6 jogosult a jelen keretszerz6dest azonnali hatallyal felmondani, ha a Vev6 a jelen
keretszerz6desben rogzftett lenyeges kotelezettsegeinek az Elad6 frasbeli felsz6lftasa ellenere nem
tesz eleget, kiilonosen ha fizetesi kotelezettsegevel 45 napot meghalad6 kesedelembe esik.
5.6. Vev6 jogosult es egyben koteles a szerz6dest felmondani - ha sziikseges olyan hataridovel,
amely lehet6ve teszi, hogy a szerz6dessel erintett feladata ellatasar61 gondoskodni tudjon- ha
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a) Elad6ban kozvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest szerez valamely
olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56.
§ (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott felteteleknek.
b) Elad6 kozvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest szerez valamely
olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely nem felel meg a
Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott felteteleknek.
A fentiekben hivatkozott felmondas eseten Elad6 a szerz6des megsziinese el6tt mar teljesitett
szolgaltatas szerz6desszerii penzbeli ellenertekere jogosult.
5.7.

Jelen keretszerz6des a 12 h6napos hatarozott id6tartam elteltevel automatikusan megsziinik.

5.8.
Jelen keretszerz6des a 12 h6napos hatarozott id6tartam letelte el6tt is megsziinik,
amennyiben Vev6 a keret5sszeget kimeriti.
5.9.

A keretszerz6des megsziinese eseti az eseti megrendelesek is hatalyukat vesztik.

6. Egyeb rendelkezesek
6.1. Szerz6d6 Felek kotelesek egymast haladektalanul tajekoztatni minden olyan koriilmenyr61, ami
az aruk forgalmazasat, vagy a jelen szerz6desben szabalyozott jogaikat es kotelezettsegeiket erinti,
vagy erintheti.
6.2. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6des kizar6lag irasban sziintethet6 meg.
6.3. Szerz6d6 Felek kapcsolattart6ijelen szerz6des alairasakor es annak teljesitese soran:

v ev6 reszer61:
Polgarmesteri Hivatali Gazdasagi Csoport vezet6je
Telefon: +36 1 433/8223
E-mail cim:
A teljesites igazolasarajogosult: T6th Istvanne gazdasagi referens
Kapcso lattart6
Elad6 reszer61:
Telefon:
Fax:
Telefon:
E-mail cim:
6.4. Minden, a jelen szerz6des kereteben a felek altai egymasnak kiildott ertesitesnek irott formaban
(telefaxon, e-mailben vagy ajanlott levelben) kell t5rtennie. Az irasos ertesites akkor tekinthet6
atadottnak, amikor a hibatlan tovabbitasr61 a faxgep altai kiadott igazolast a kUld6 fel megkapja,
illetve az elektronikus level olvasasar61 a kiild6 fel a visszaigazolast elektronikusan megkapja, vagy
amikor a postai uton megkUldott levelet a cimzett a tertiveveny tanusaga szerint atvette.
Ezen ertesitesek hatalya a cimzett altali atvetelkor, illetve neki torten6 kezbesiteskor all be.
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6.5. A felek kozotti levelezes magyar nyelven tOrtenik.
6.6. Elad6 a szerzodes alairasaval elfogadja az Allami Szamvevoszek ellenorzesi jogosultsagat,
illetve - a kozpenzek felhasznalasanak nyilvanossagar61 sz616 rendelkezesek ertelmeben - a
megkotendo szerzodes lenyeges tartalmara vonatkoz6an a tajekoztatast Uzleti titokra hivatkozassal
nem tagadja meg es e kovetelmenyeket a szerzodes teljesitesebe bevonni kivant valamennyi
alvallalkoz6val szemben is ervenyesiti. Elad6 tudomasul veszi, hogy az Allami Szamvevoszekrol
sz616 2011. evi LXVI. tOrveny 5. §-anak (5) bekezdeseben foglaltak alapjan az Asz vizsgalhatja az
allamhaztartas alrendszereibol finanszirozott beszerzeseket es az allamhaztartas alrendszereinek
vagyonat erinto szerzodeseket a megrendelonel, a megrendelo neveben vagy kepviseleteben eljar6
termeszetes szemelynel es jogi szemelynel, valamint azoknal a szerzodo feleknel, akik, illetve
amelyek a szerzodes teljesiteseert felelosek, tovabba a szerzodes teljesiteseben kozremiikodo
valamennyi gazdalkod6 szervezetnel. Elad6 tudomasul veszi, hogy az, aki az allamhaztartas
valamely alrendszerevel penzligyi, illetve Uzleti kapcsolatot letesit, keresre koteles a jogviszonnyal
osszefliggo es a kozerdekbol nyilvanos adatokra vonatkoz6an tajekoztatast adni, valamint azt, hogy
a koltsegvetesi penzeszkozok felhasznalasanak nyilvanossagara tekintettel a szerzodes lenyeges
tartalmar61 a tajekoztatas Uzleti titok cimen nem tagadhat6 meg
6.7.
A jelen keretszerzodest mindket fel belegyezesevel, kizar6lag a Kbt. 132. §-aban foglaltak
alapjan irasban lehet m6dositani. Nem minoslil a szerzodes m6dositasanak Felek nyilvantartott
adataiban, igy klilonosen a szekhelyeben, kepviseloiben, bankszamlaszamaban bekovetkezo
valtozas. Az emlitett valtozasokr61 az erintett fel a masik felet - az eset korlilmenyeitol fliggoen vagy elozetesen irasban 5 napos hataridovel vagy a valtozas bekovetkezeset (bejegyzeset) koveto 5
napon bellil koteles ertesiteni.
6.8. A jelen keretszerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyvrol sz616
2013. evi V. torveny vonatkoz6 rendelkezesei, a hatalyos Kbt., valamint a vonatkoz6 egyeb
jogszabalyok az iranyad6k.
6.9.
A jelen keretszerzodes 2015. januar 01. napjan lep hatalyba. Jelen keretszerzodest felek
2015. januar 01. napjat61 kezdodoen, 12 h6napos, hatarozott idotartamra kotik.
6.10. Jelen keretszerzodes elvalaszthatatlan mellekletet kepezi- klilon fizikai csatolas nelklil is- a
szerzodeskotest megelozo kozbeszerzesi eljaras teljes iratanyaga.
Jelen szerzodes hat eredeti peldanyban kesziilt, amelybol 2 peldany Elad6t, 4 peldany VevOt illet.
Alulirott Szerzodo Felek a Jelen keretszerzodest elolvastuk, tartalmat ertelmeztiik, s azt, mint
akaratunkkal mindenben megegyezot a mai napon j6vahagy6lag alairtuk.
Budapest, 2014. ................... , ... "

Vevo
Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai
Onkormanyzat
Kovacs Robert polgarmester megbizasab61
Dr. Pap Sandor alpolgarmester

Elad6
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Penziigyi ellenjegyzes:
Vegh Erzsebet
csoportvezet6
Szakrnai es jogi szignal6:

dr. Aziz-Malak N 6ra
jogasz

Hegedus Karoly
aljegyz6
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V. MUSZAKI LEiRAs, SPECIFIKACIO

Ajanlatker6 felhivja ajanlattev6k figyelmet, hogy a kozbeszerzes targyanak egyertelmii es
kozerthet6 meghatarozasa sziiksegesse teszi meghatarozott gyartmanyu, eredetii, tipusu dologra
val6 hivatkozast. Ahol a dokumentaci6ban gyart6ra es/vagy tipusra val6 hivatkozas talalhat6, az
csak a targy jellegenek egyertelmii meghatarozasa erdekeben tOrtent. Ajanlattev6 ajanlataban
barmely mas termeket, eszkozt, gyartmanyt, stb-t szerepeltethet, amely adott funkci6nak,
felteteleknek, el6irasoknak megfelel, azzal egyenertekii.
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Megnevezes
Tisztitoszerek
Ajax folyekony altalanos tisztit6 1OOOml, vagy azzal egyenertekii
Ajax fiird6mester 780 ml sz6r6fejes, vagy azzal egyenerteku
TANA AZ70 10 literes tisztit6, vagy azzal egyenertekii
Tana SR 13 alkoholos tisztit6 10 literes, vagy azzal egyen erteku
Tasanit vizk6old6 10 literes, vagy azzal egyenerteku
Altalanos tisztit6szer (ZUM) 1000 ml, vagy azzal egyen erteku
BIOeeiD fert6tlenit6 felmos6 (22 literes) vagy azzal egyenerteku
Butortisztit6 (Pronto) 400ml, vagy azzal egyenerteku
eif surol6, folyekony (500 ml), vagy azzal egyenerteku
eif surol6, folyekony (250 ml), vagy azzal egyenerteku
eif spray 750 ml actifizz, vagy azzal egyenerteku
eifinox (500ml), vagy azzal egyenerteku
eillit vizk6 es rozsdaold6 450ml, vagy azzal egyenerteku
elin ablaktisztit6 (750 ml) utant0lt6, vagy azzal egyenerteku
elin ablaktisztit6 (500 ml sz6r6fejes), vagy azzal egyenerteku
elorox hypo (1 literes), vagy azzal egyenerteku
eitromsav mosogatashoz (1 kg), vagy azzal egyenerteku
Domestos (750 ml), vagy azzal egyenerteku
Domestos (5 literes ), vagy azzal egyenerteku
Domestos We tisztit6 gel (750 ml), vagy azzal egyenertekii
Domestos surol6 (450 gr) vagy azzal egyenerteku
Express vizk6old6 1OOOml, vagy azzal egyenertekii
Folyekony szappan kezkimel6 altalanos kezmosasra (5 literes TORK),
vagy azzal egyenerteku
Fl6raszept (1 literes), vagy azzal egyenertekii
Innosep fert6tlenit6 folyekony szappan antibakt. ( 5 literes ),
vagy azzal egyenerteku
704173 Frosch univerzalis pH semleges tisztit6 1000 ml,
vagy azzal egyenerteku
704172 Frosch Univerzal Nti-calc vizk6old6, vagy azzal egyenerteku
708179 Frosch We claaner 750ml, vagy azzal egyenerteku
Innofluid MFM 5 literes fert6tlenit6 mosogat6, vagy azzal egyenerteku
Folyekony padozat tisztit6 (Inno Fix lliteres), vagy azzal egyenerteku
Glanc ecetes tisztit6 750ml, vagy azzal egyenerteku
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Glanc WC tisztito (0,6 literes OKO ), vagy azzal egyenertekii
Hideg zsiroldo 750 ml Well Done, vagy azzal egyenertekii
Hypo 1 literes, vagy azzal egyenertekii
Hypo 5 literes, vagy azzal egyenertekii
Mosogatoszer (Top 1 literes), vagy azzal egyenertekii
Mosogatoszer, fert6tlenit6 (KIM 22 literes), vagy azzal egyenertekii
Mosogatoszer (Jar 1 literes), vagy azzal egyenertekii
Mosogatoszer (Sidonia 5 literes ), vagy azzal egyenertekii
Mosogatoszer (Sidonia 22 literes ), vagy azzal egyenertekii
Mosogatoszer (PUR 900 ml), vagy azzal egyenertekii
Mosogatoszer (TIP mosogato (10 literes), vagy azzal egyenertekii
Mosogatoszer (Cif 500 ml), vagy azzal egyenertekii
Mosogato (Cif 5 literes ), vagy azzal egyenertekii
Mosopor ( Tomi 4kg feher ruhahoz), vagy azzal egyenertekii
Mosopor (Tomi color 4kg feher ruhahoz), vagy azzal egyenertekii
Textiloblit6 (Coccolino koncent. 1 literes), vagy azzal egyenertekii
Textil5blit6 ( Lenor 1 literes ), azzal egyenertekii
Szappan (Baba) 125gm, vagy azzal egyenertekii
Szappan ( Nivea), vagy azzal egyenertekii
Sz6nyegtisztito Spruh-ex 10 literes, vagy azzal egyenertekii
Sosav 1000 ml, vagy azzal egyenertekii
Triso 500gr, vagy azzal egyenertekii
Innpon MDT AK 1 kg, vagy azzal egyenertekii
Ultra Derm 400gr, vagy azzal egyenertekii
Ultra sol 500ml pumpas kezfert6tlenit6, vagy azzal egyenertekii
Ultra ACID savas tisztitoszer 10 literes, vagy azzal egyenertekii
Piszoar korong (Sanador), vagy azzal egyenertekii
Vizk6oldo sosavmentes literes, vagy azzal egyenertekii
ZUM folyekony surolo 600 ml, vagy azzal egyenertekii
Atrix kezkrem 1OOml, vagy azzal egyenertekii
01180/2 Charlotte kezkrem tubusos 1OOml, vagy azzal egyenertekii
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Takaritoeszkozok, kiegeszitok
MOP felmosofej 160 gr-os pamut, vagy azzal egyenertekii
MOP felmos6fej 200 gr-os pamut, vagy azzal egyenertekii
MOP felmos6fej 300 gr pamut, vagy azzal egyenertekii
MOP tarto 40cm fliles mopnak, vagy azzal egyenertekii
Felmosonyel krom, vagy azzal egyenertekii
Mester mop light offen 40 em ftiles, vagy azzal egyenertekii
Alumin. nyel csiszolt 140 em nem csavaros, vagy azzal egyenertekii
NICK 30L 2 vodros felmosokocsi facsaroval, vagy azzal egyenertekii
Felmosoruha, vagy azzal egyenertekii
Munkavedelmi kesztyii (b6r- textil), vagy azzal egyenertekii
Gumikesztyii (S), vagy azzal egyenertekii
Gumikesztyii (M), vagy azzal egyenertekii
Gumikesztyii (L) vagy azzal egyenertekii
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Eldobhat6 gumikesztyii latex (100db/cs), vagy azzal egyenertekii
Cirokseprii 5 vamisos, vagy azzal egyenertekii
Felmos6nyel fa, vagy azzal egyenertekii
Patvisfej (16sz6r +fern nyel 130 em), vagy azzal egyenertekii
Partvis normal meret (16sz6r), vagy azzal egyenertekii
Terempatrvis fej (80 em szeles), vagy azzal egyenertekii
Partvisfej miianyag szfnes, vagy azzal egyenertekii
Szemeteslapat gumi ellel, vagy azzal egyenertekii
Szemeteszs:ik 50*60 20db/csomag, vagy azzal egyenertekii
Szemeteszs:ik 60*80/0,025 20db/csomag, vagy azzal egyenertekii
Szemeteszs:ik 70*110cm (135liter) 25 mikron (20db/tekercs),
vagy azzal egyenertekii
Szemeteszs:ik 90* 11 0 20db/ csomag, vagy azzal egyenertekii
Vileda professional PUR Active nem karcol6 dorzsi szivacs 7x15 em,
vagy azzal egyenertekii
Mosogat6szivacs (nagy 3db/cs), vagy azzal egyenertekii
Mosogat6szivacs (kicsi 10db/cs), vagy azzal egyenertekii
Mosogat6szivacs (Vileda dorzsi 3db/cs), vagy azzal egyenertekii
Fern dorzsi (femszalas surol6) vagy azzal egyenertekii
Meiko Formazott dorzsi szivacs 9,5x7x4,5 sarga-zold, vagy azzal
egyenertekii
QutckStar micro miisz:ilas t6rl6, kek 38-40 em 5db/csg,
vagy azzal egyenertekii
Lapsurol6 zold 5 db, vagy azzal egyenertekii
Torl6kend6 3 db, vagy azzal egyenertekii
Portorl6 ruha tOrt feher (40x50 em), vagy azzal egyenertekii
Vileda altalanos t6rl6 kend6 38xa0 145gr 4 szfnben, vagy azzal egyenertekii
Vileda mosogat6kend6 Breasy, vagy azzal egyenertekii
Nyeleskefe, vagy azzal egyenertekii
Koromkefe nyeles, vagy azzal egyenertekii
Pisk6ta surol6 (gyokerkefe), vagy azzal egyenertekii
Ovegmos6 kefe kicsi, vagy azzal egyenertekii
Ablaklehuz6 nyel forgathat6 Pulex, vagy azzal egyenertekii
Sin gumiellel 45 em, vagy azzal egyenertekii
Teleszkopos nyel2x60 em, vagy azzal egyenertekii
Teleszkopos nyel3 m, vagy azzal egyenertekii
Pulex cs6tisztit6 kefe, vagy azzal egyenertekii
Pulex p6khal6z6 fej, vagy azzal egyenertekii
Pulex vizez6 tart6, vagy azzal egyenertekii
Pulex vizez6 huzat, vagy azzal egyenertekii
Elektrosztatikus port6rl6 60 em nyellel
Vileda Professional Supermop vodor+ facsar6 10 literes sziirke ovalis,
vagy azzal egyenertekii
felmos6v6d6r +facsar6, vagy azzal egyenertekii
Egyeb termekek
Ettermi szalveta (700db/cs), vagy azzal egyenertekii

50
50
300
200
10
15
250
150
600
1000

csomag
db
db
db
db
db
db
db
csomag
csomag

500
200

csomag
csomag

170
150
100
40
150

db
csomag
csomag
csomag
db

170

csomag

600
500
350
200
800
500
100
50
30
30
25
25
25
25
20
20
20
20
20

csomag
csomag
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

50
30

db
db

300

csomag
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Hint6por 1OOgr, vagy azzal egyenerteku
Katrin Classic ZZ kezt6rl6 2 retegii, 1501ap/csg (20csomag/karton)
23,2x23cm 2x20 gramm/lap
vagy azzal egyenertekii
Papir kezt6rl6 rollnis 100% cell. 2 retegii 19 em atmer6 (6 tekercs/karton)
nem bonthat6 meg, vagy azzal egyenertekii
Papir kezt6rl6 rollnis 2 retegii 100% cel1.14 em atmer6 ( 12 tekercs/karton
nem bonthat6 meg
2x19gr/lap 20x25 lapmeret), vagy azzal egyenertekii
WC kefe tart6val Rival, vagy azzal egyenertekii
we illatosit6 spray 300ml, vagy azzal egyenertekii
WC i11latosit6 (Bref) akaszt6s, vagy azzal egyenertekii
Toalettpapir graziosa 2rtg. 24tek/csg (csomag/karton)
vagy azzal egyenertekii
266519 we papire19 em atmer6 2retegii natur (12tekercs/karton) nem
bonthat6
vagy azzal egyenertekii
we papir 28 em atmer6 1 retegii natur ( 6 tekercs/karton) nem bonthat6
meg
vagy azzal egyenertekii

30

csomag

1000

csomag

300

tekercs

500
250
200
250

tekercs
db
db
db

2500

tekercs

3000

tekercs

500

tekercs

Ajanlatkero a fent megadott mennyisegtol a 10.500.000 Ft+afa keretosszeg erejeig elterhet.
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