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Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

2~ 1/ Y. szám ú előterjesztés 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére 
a "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony 
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 

Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és 
pályázatírói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az 

ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószárnú, 
"A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, 
társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című konstrukcióra. A pályázat célja a 
leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló 
társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése. Ezzel összefüggésben 
az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bövítése, fejlesztése, 
szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása. Az Önkormányzat az elérhető 
legmagasabb támogatásra, 2 milliárd forintra nyújt be támogatási kérelmet 2016. augusztus 
31-ig. Jelen eljárás célja pályázatíró kiválasztása a felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési 
és pályázatírói feladatok ellátására. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által az általános közbeszerzési 
tanácsadással megbízott Dr. Kántor Zoltán a Jogi Osztály közreműködésével összeállította a 
"VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú 
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című 
pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása" tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, 
amelynek része a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződéstervezet is. 

A közbeszerzési eljárást megindító felhívás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész szerinti uniós értékhatár alatti eljárásrendben 
lefolytatott, Kbt. 115. § (l) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásra 
irányadó eljárási szabályok szerint került összeállításra, mivel a beszerzés előzetesen becsült 
értéke nem éri el a nettó 18 millió Ft-ot. 

II. liatásvizsgálat 

A közbeszerzési eljárás eredményes lezárultát követően - az ötnapos szerződéskötési 
moratórium betartásával- meg lehet kötni a szerződést a nyertes ajánlattevőveL 

Az eljárás eredményeként kiválasztása került pályázatíró a szerződéskötést követően rögtön 
megkezdi a pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok 
ellátását. Az első részfeladat elvégzését követően, 2016. augusztus 31-én benyújtható lesz a 
támogatási kérelem a pályázatot elbíráló szervezet felé. Amennyiben a benyújtott 
projektjavaslatot a pályázat kiírója támogatásban részesíti, megköthető a Támogatási 
Szerződés, amelyet követően a kiválasztott pályázatíró további feladata a Megvalósíthatósági 



Tanulmány elkészítése egy év alatt. A Tanulmány kiíró általi elfogadását követően fejeződik 
be a pályázatíró feladata. 

III. V égrehajtás feltételei 

A Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak az eljárást 
megindító döntését név szerinti szavazással kell meghoznia. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. május " 1016 JON O 1. ~/( ~~ 
~r.fa 'ndor 

ernpontból ellenjegyzem: 

l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottságának 

... /2016. ( )határozata 
a "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony 
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 

Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és 
pályázatírói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az 

ajánlattételi felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott 
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és 
fizikai rehabilitációja Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési 
és pályázatírói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. 
melléklet, a közbeszerzési dokumentumokat a 2. melléklet szerintjóváhagyja. 

2. A Bizottság a "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő 
alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 
Budapesten" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói 
feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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1. melléklet a …/2016. (…) KÖKT határozathoz 
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ  
 
I.1.) Ajánlatkérő adatai: 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
telefon:  + 36 1 433 8250 
fax: + 36 1 433 8230 
kapcsolattartó: dr. Aziz-Malak Nóra 
e-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu 
 
I.3.) Az ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű 
 
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre: egyéb Általános közszolgáltatások 
 
I.5.) Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást. 
 
I.5.) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be, Címek 
és kapcsolattartási pontok, ahonnan a közbeszerzési dokumentum és a kiegészítő iratok 
beszerezhetők, valamint az ajánlatok benyújtásának helyszíne:  
 
Megegyezik az I.1.) pontban megadott adatokkal 
 
 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
 
II.1.) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  
 
VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című pályázati 
felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása 

II.2.) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
Építési beruházás 
A teljesítés helye: 
Budapest X. kerület 
HU101 
 
II.3.) Az ajánlattételi felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul. 
 
II.4) A szerződés meghatározása/tárgya  
Vállalkozási szerződés a VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, „A leromlott településrészeken élő 
alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 
Budapesten” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói 
feladatok ellátása 
 
II.5.) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fő tárgy: 85312320-8 Tanácsadási szolgáltatások 
 



II.6.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.  
 
Ajánlatkérő azért nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, mivel a beszerzés tárgya szerinti 
munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki és minőségbiztosítási paramétereik, 
időbeli tartamaik alapján – szorosan kapcsolódnak egymáshoz, gyakran épülnek egymásra, melyet 
több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni.  
 
II.7.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a több változatú ajánlat benyújtását. 
 
II.8) Teljes mennyiség vagy érték 
 
1. Részfeladat: 

A pályázati felhívás által előírt Projekt-Előkészítő Tanulmány (PET) elkészítése és kapcsolódó 
igényfelmérés elvégzése a felhívás mellékletét képviselő „Projekt-előkészítő tanulmány 
módszertana” c. útmutató alapján.  
Ennek keretében:  
1.1 Az akcióterület valamint a projekttel érintett krízistömb(ök) és/vagy veszélyeztetett tömbök 
kijelölése, elemzése  

o A kerületi veszélyeztetett tömbök illetve krízistömbök bemutatása az útmutatóban 
foglaltak alapján; 

o A Ajánlatkérővel egyeztetve közreműködés a projekt által érintett akcióterület, valamint 
az érintett veszélyeztetett tömb(ök)/krízistömb(ök) kijelölésében; 

o Az érintett akcióterület illetve az érintett veszélyeztetett tömb(ök)/krízistömb(ök) 
helyzetelemzésének elvégzése a Ajánlatkérő által szolgáltatott adatok, illetve az 
Ajánlatkérő által biztosított KSH-adatok alapján; 

o Az akcióterület kapcsán az alábbi szempontok elemzése szükséges 
1) Demográfiai helyzet 
2) Gazdasági helyzet 
3) Társadalmi helyzet 
4) Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet 
5) Jövedelmi helyzet 
6) Környezeti értékek bemutatása 
7) Környezeti károk bemutatása és feltárása 
8) Közbiztonság helyzete 
9) Lakáshelyzet 
10) Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények 

jelenléte és állapota 
11) Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró (akcióterületen kívüli) 

meglévő közlekedési hálózat helyzete 
12) Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró (akcióterületen kívüli) 

közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából 
o A projekt által érintett akcióterület illeszkedésének vizsgálata az Integrált 

Településfejlesztési Stratégiához 

 

1.2 Igényfelmérés elvégzése a projektben tervezett közszféra, közösségi és lakófunkciókhoz 
kapcsolódóan  



o Részletes igényfelmérési módszertan és menetrend meghatározása és Ajánlatkérő általi 
elfogadtatása. 

o Az igényfelmérésnek legalább az alábbi elemeket kötelezően tartalmaznia kell:  
 Kérdőíves felmérés a lakosság körében legalább 120 fős reprezentatív mintán 
 Legalább 1 db fókuszcsoportos interjú lebonyolítása a kerületi közösségi és 

közszféra funkciót ellátó közintézmények, civil szervezetek, kisebbségi 
önkormányzat stb. részvételével az Ajánlatkérő által átadott lista alapján.  

 Legalább 5 db mélyinterjú készítése a fejlesztés szempontjából releváns 
kulcsszereplőkkel az Ajánlatkérő által meghatározott lista alapján  

 Legalább 1 db, a közösségi tervezés elve mentén szervezett partnerségi akció 
lebonyolítása a lakosság bevonásával. 

o Az igényfelmérés dokumentálása. 
o Az igényfelmérés eredményének összefoglalása, összevetése az akcióterület jelenlegi 

funkció-ellátottságával, fejlesztési szükségletek azonosítása; 
1.3 Közreműködés a projekt által érintett, fejlesztendő projektelemek, beruházási és szoft elemek 

meghatározásában, továbbá a fejlesztendő projektelemek bemutatása a PET útmutató által előírt 
szempontok szerint.  

1.4 A projekt tervezett fejlesztései illeszkedésének vizsgálata az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiához, Antiszegregációs Tervhez, Helyi esélyegyenlőségi programhoz. 

1.5 A PET-útmutató által előírt tevékenységenkénti kihasználtsági terv elkészítése a Ajánlatkérő által 
biztosított adatok és információk alapján, közreműködés a közösségi célú fejlesztéseknél 
szükséges programtervezet elkészítésében. A kihasználtsági terv részeként a projekt szervezeti-
intézményi, szakmai-humán, illetve pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata. 
 

2. Részfeladat:  

Közreműködés a hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) módosításában, amennyiben 
a támogatási kérelemben szereplő akcióterület nincs szerepeltetve benne. A pályázati felhívás előírja, 
hogy a támogatási kérelemben szereplő akcióterületnek - legkésőbb a projekt tartalmi-műszaki 
előkészítés végéig - szerepelnie kell a kerület hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájában. 

 

Opciós tétel 

3. Részfeladat:  

Ajánlattevő feladata a pályázati felhívás által előírt Megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése 
a felhívás mellékletét képviselő „Útmutató a leromlott településrészeken élő alacsony státuszú 
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja felhívás 
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséhez” c. dokumentum alapján.  

Ennek keretében:  
 
3.1 A beavatkozási helyszín(ek), továbbá az akcióterület kijelölése és bemutatása 

o Ajánlatkérő által kijelölt beavatkozási helyszínek bemutatása 
o Az akcióterület és a beavatkozási helyszínek szabályozási tervének és jogszabályi 

környezetének bemutatása 
o Megelőző település-rehabilitációs tevékenységek bemutatása 



o Az akcióterület társadalmi gazdasági, környezeti valamint műszaki-fizikai 
infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása (PET-től való eltérések 
átvezetése)  

o A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági, környezeti valamint műszaki-fizikai 
infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

o Tulajdonviszonyok értékelése, érintett épületállomány állapotának értékelése a 
Ajánlatkérő által biztosított adatok alapján. 

3.2 Tulajdonosi együttműködési szándékok, piaci igények vizsgálata  

o A kiválasztott családok jelenlegi helyzetének bemutatása 
o Az ingatlantulajdonosok és közintézmények szándékainak vizsgálata 
o Piaci igények, lehetőségek felmérése (PET-től való eltérések átvezetése) 

3.3 Az akcióterületen tervezett beavatkozások bemutatása, csoportosítása 

o A település-rehabilitációs pályázat tartalmának bemutatása 
o Szinergia vizsgálat 
o A bevonandó partnerek azonosítása, bemutatása 
o Az egyes szereplők (önkormányzat, partnerek, magánszféra) által megvalósítandó 

feladatok bemutatása 
o A kapcsolódó projektek bemutatása 

3.4 A projekt részterveinek kidolgozása 

o A projekt részletes ütemezésének összeállítás 
o Részletes pénzügyi terv készítése, pénzügyi költség-haszon elemzés 
o A megvalósítás és fenntartás szervezetének bemutatása 

3.5 A projekt hatáselemzése és kockázatelemzése 

o A projekt környezeti-esélyegyenlőségi hatásainak elemzése 
o A projekt kockázatainak elemzése, válságkezelési terv készítése 

3.6  Ajánlatkérő munkatársaival egyeztetve megfizethetőségi és mobilitási terv készítése 

Ajánlatkérő az opciós tételt a Támogatási szerződés megkötése esetén, legkésőbb jelen szerződés 
hatályba lépést követő 12 hónapon belül jogosul lehívni. 

Ajánlattevő mindhárom részfeladat során az alábbi általános feladatokat is köteles ellátni: 
 
Projekt előkészítés és pályázatírás 

- A pályázat elkészítéséhez elvégzendő részfeladatok ütemezése, a felelősök nevének 
megjelölésével, a projekt előkészítésben tervezett idő szükséglet és a döntési szintek ülésezési 
terve figyelembe vételével; 

- A pályázat elkészítésében részt vevő szereplők közötti koordináció; 
- A pályázat elkészítéséhez kapcsolódóan adat-, dokumentum és információkérés 

megvalósítása a határidők figyelembe vételével; 
- A pályázatokkal kapcsolatban személyes konzultációkon való részvétel; 
- A pályázat készítése közben felmerülő pályázatírói-szakmai kérdések tisztázása, a hivatal 

kijelölt szervezetének tájékoztatása; 
- A pályázati dokumentáció részét képező formanyomtatványok, adatlapok kitöltése; 



- A pályázat kötelező mellékletét képező szakmai tanulmányok, háttéranyagok elkészítése 
(kivéve a műszaki tervdokumentációk részét képező anyagok elkészítését, hatósági és egyéb 
engedélyek beszerzését, elkészítését); 

- A pályázatban megjelölt vállalások (pl. esélyegyenlőségi, fenntarthatósági indikátorok) 
ismertetése a döntéshozókkal; 

- A pályázati dokumentáció összeállítása, sokszorosítása, digitális adathordozón történő 
rögzítése a pályázat kiírója által meghatározott mennyiségben, ezen felül a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal által meghatározott szükséges mennyiségben; 

- A pályázati dokumentáció határidőre történő benyújtása a pályázatkezelő szervezet(ek) felé; 
- A pályázattal kapcsolatos hiánypótlási feladatok ellátása a hiánypótlási felszólítások alapján; 
- A pályázattal kapcsolatos tisztázó kérdések megválaszolása a feltett kérdések alapján; 
- A pályázatírás folyamata során kapcsolattartás a pályázatot kiíró szervezettel; 
- A meghatározott mérföldkövekkel kapcsolatos teendők ellátása a pályázatot kiíró szervezet 

útmutatásai alapján; 
- Érdemi rendelkezésre állást kíván meg az ajánlatkérő, amelynek tartalma a következő: az e-

mailen – vagy egyéb dokumentált módon - történő megkeresést követően 24 órás reakcióidőn 
belüli érdemben felveszi a kapcsolatot a Kőbányai Polgármesteri Hivatal illetékes, a konkrét 
projektben megjelölt munkatársával.  

A további részleteket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 
 
II.9.) Vételi jog nem biztosított.  
 
II.10.) A Szerződés Időtartama vagy a befejezés határideje: 
 
1. és 2. részfeladat teljesítési határideje: 2016. augusztus 31. 
Az opciós tétel időtartama: A Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 12. hónap. 
 
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI és TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  
 
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek 
 
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
Nyertes ajánlattevő nem szerződésszerű teljesítése esetére késedelmi-, meghiúsulási és hibás 
teljesítési kötbér kerül kikötésre.  
Késedelmi kötbér: a szerződésben megállapított (rész)teljesítési határidőre történő (rész)teljesítése 
(késedelmes teljesítés) esetén a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett (rész)teljesítés 
nettó díja alapján számított napi 2 %-a, de maximum 20 %-a. 
Meghiúsulási kötbér: nettó megbízási díj 20 %-a. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes 
szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:  
 
A számlák ellenértékének kifizetése a Kbt. 130. § (5) és (6) bekezdéseiben, és a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 
129. §-ában megfogalmazottak alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 



továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, utófinanszírozással 
történik. A fizetés módja átutalás.  
 
A Kbt-ben, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben 
a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
A nyertes ajánlattevő 1 (egy) darab részszámla és opció lehívása esetén 1 (egy) darab végszámla 
kiállítására jogosult. 
 
Részszámlázás: max. 1 db részszámla teljesítést követően. A Projekt-Előkészítő Tanulmány díja, az 
ITS módosítás díja és a pályázati dokumentáció összeállítása, benyújtása díj 60%-a. 
•  Esedékessége: A szerződés mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott 1. részfeladat 

és 2. részfeladat teljesítését követően 
•  Teljesítési határidő: 2016. augusztus 31. Ajánlatkérővel egyeztetett módon előteljesítés 

lehetséges. Amennyiben a kiíró a VEKOP 6.2.1-15 pályázat benyújtásának véghatáridejét 
változtatja, a fentiekben meghatározott 2016. augusztus 31-i részteljesítési határidő is 
automatikusan meghosszabbodik az új pályázati benyújtási határidőre. 

 
Végszámla opció lehívás esetén: A Megvalósíthatósági Tanulmány díja, valamint a pályázati 
dokumentáció összeállítása, benyújtása díj 40%-a. 
• Esedékessége: A szerződés mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott 3. 

részfeladatot képező dokumentum Közreműködő Szervezet általi elfogadását követően. 
• Teljesítési határidő: A Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 12 hónap, 
Ajánlatkérővel egyeztetett módon előteljesítés lehetséges. 
 
Végszámla amennyiben az opció nem kerül lehívásra: a pályázati dokumentáció összeállítása, 
benyújtása díj 40%-a. 
• Esedékessége: A pályázat elutasítását követően. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik. 
 
Késedelmes fizetés esetén a nyertes Ajánlattevő a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi 
teljesítés napjáig a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott - a késedelemmel érintett naptári 
félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 % ponttal növelt összegének megfelelő - mértékű 
késedelmi kamat felszámolására jogosult. 
 
A projekt VEKOP forrásból az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, melynek támogatási 
intenzitása 100%. A VEKOP forrásból finanszírozandó projektelemekre kötendő támogatási 
szerződés még nem áll rendelkezésre, így amennyiben Ajánlatkérő pályázata nem lesz nyertes, abban 
az esetben az ajánlati felhívás II.8. pontban meghatározott 1. és 2. részfeladata saját forrásból kerül 
finanszírozásra.  
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felmerült költségek finanszírozása tekintetében a „Általános 
Szerződési Feltételek” című, a megkötendő VEKOP Támogatási Szerződés mellékletét képező 
dokumentumok a mérvadóak.  
 
Az elszámolás pénzneme: HUF. 
Ajánlatkérő előleg igénybe vételének lehetőségét nem biztosítja az ajánlattevő számára. Ajánlatkérő 
fizetési biztosítékot nem nyújt. 
A fizetési feltételek részletes szabályait a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.  
A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 130. § (1) és (4)-(6) bekezdései is irányadók. 



Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4)-(5) bekezdése 
szerinti rendelkezéseket is. 
 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a teljesítés, illetve 
részteljesítés ajánlatkérő általi igazolását követően, a nevére a jogszabályoknak megfelelően kiállított 
számla, illetve részszámla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, az ajánlattevő 
által megjelölt bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Kbt. 135. § (1) és (4)-(6) 
bekezdéseire.  
 
Teljesítés igazolása Kbt. 135. (1) bek. szerint. 
Számlázás HUF-ban Kbt. 135. § (3)-(5) bek. szerint. 
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) bek. szerint. 
 
III.1.3) Közös gazdasági társaság létrehozására nincs lehetőség, de közös ajánlattétel esetén a vezető 
céget meg kell jelölni, és közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint 
konzorciumi megállapodást kell kötni a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint. 
 
III.1.4) Szerződés teljesítésére az alábbi különleges feltételek vonatkoznak: - 
 
III.2) Részvételi feltételek  
 
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is: 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő, aki a 
Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok 
hatálya alatt áll. 
 
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint 
kell igazolnia. 
Ennek megfelelően ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtania, hogy - nem 
tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint - a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében. 
 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik 
az 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
Ajánlatkérő előírja, hogy azokban az esetekben, amikor Korm. rendelet szerinti nyilatkozattal, irattal 
kerül igazolásra, az ajánlatba becsatolt nyilatkozat dátuma nem lehet korábbi az ajánlati felhívás 
feladásának időpontjánál. 
 
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 
P.1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozata, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.  
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján, 



a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban 60 napot meghaladó sorba állítás 
mutatkozott. 
 
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
 
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján ajánlattevő, illetve az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott 
igazolása, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.  
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
M.1) 1 fő felsőfokú végzettségű szakértővel, aki legalább 3 év pályázatírás/projektmenedzsment terén 
szakmai tapasztalattal rendelkezik, és aki a 2007-2013-as időszakban részt vett legalább 1 db min. 
300 millió forint értékű településfejlesztési pályázat előkészítésében vagy megvalósításában (KMOP, 
DAOP, EAOP, KDOP, NYDOP, DDOP vagy EMOP pályázatok).  
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
 
IV.1) A választott eljárás 
Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás. 
 
IV.2) Bírálati szempontok 
 
IV.2.1) Bírálati szempont:  
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerint „a legalacsonyabb ár” elve 
alapján értékeli. 
 
IV.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor.  
 
IV.3.1) A közbeszerzési dokumentumok beszerzésének feltételei 
Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételte 
felhívott gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen 
hozzáférhetővé tenni.  A közbeszrzési dokumentum letöltését megelőzően Ajánlattevőknek 
regisztrálniuk kell magukat.  
A közbeszrési dokumentum letölthető Ajánlatkérő honlapjáról: www.kobanya.hu  
A regisztráció határideje: 2016. június 17. 09:00 óra 
 
IV.4) Az ajánlattételi határidő: 2016. június 17. 09:00 óra 
 
IV.5) Ajánlatok magyar nyelven nyújthatóak be.  
 
IV.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Időpont: 2016. június 17. 09:00 óra 
 
Helyszín: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 
29.) 1. emelet 131. 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jogosultak. 
 
IV.7.) Ajánlati kötöttség időtartama 
Az ajánlattételi határidőtől számított 30 nap. 
 
IV.8.) Ajánlati biztosítékra vonatkozó információk  
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 



 
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 
 
V.1) A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.  
 
V.2) További információk 
 
V.2.1) Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett 
időpontja: 
Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerint, az 
erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, az 
ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja az 
ajánlattevőket. 
A szerződés megkötésére a Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezés megküldésének napját követő hatodik napon, amennyiben ez nem munkanap, a következő 
munkanapon 11:00 órakor kerül sor. 
 
V.2.2) Annak meghatározását, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 114. § (11) bekezdését: 
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését. 
 
V.2.3) Ajánlatok benyújtásának helyszíne: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, 1102 Budapest, Szent László tér 29. 1. 
emelet 131. 
 
V.2.4) A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: Igen 

Megrendelő a VEKOP-6.2.1-15 azonosító számú programban pályázatot nyújt be.  

V.3) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít. 
 
V.4) Egyéb információk: 
 

a) Formai előírások: 
Az ajánlatot írásban, 1 papír alapú és 1 elektronikus példányban, zárt csomagolásban, a jelen 
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi 
határidő lejártáig. 

 
Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával 
az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 
része a matricán legyen. 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. 
A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.  

 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 
A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - példány az 
irányadó. A csomagoláson  

 
 



„AJÁNLAT – VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, „A leromlott településrészeken élő alacsony 
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 

Budapesten” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói 
feladatok ellátása – tárgyában 

 
Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" 

 
megjelölést kell feltüntetni.  
 
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre 
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult 
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 
Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt ajánlat eredeti példányáról annak teljes 
terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban készített másolatát elektronikus 
adathordozón (CD vagy DVD). A CD-t, vagy DVD-t az eredeti papír alapú példányhoz kell 
oly módon rögzíteni, hogy az biztosítsa a bontási eljárásig az elektronikus adathordozó és az 
ajánlat egységét. Eltérés esetén az eredeti, papír alapú példány az irányadó. 
 

b)  A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely    
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. 

 
c) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 

más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 
 az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevőnek, illetve kapacitást biztosító 

szervezetének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett 
weboldalon az ajánlattevőnek, alvállalkozójának, illetve a kapacitást biztosító szervezetének 
adatai nem szerepelnek, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi 
cégkivonatokat eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. Egyéni 
vállalkozó ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet, alvállalkozó) esetén az ajánlathoz 
csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány másolati példányát; 

 az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró 
személy aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának eredeti vagy másolati példányát. 
Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a 
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt 
meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban 
foglaltak szerint; 

 folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
A nemleges nyilatkozatot is csatolni szükséges. 

 
d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
 megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
 teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
 
e) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra 
 vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
 szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
 
 



f) A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint ajánlattevő köteles ajánlatában megjelölni a 
 közbeszerzésének azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván 
 igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. A Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük 
 csatolni. 

 
g) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar 
 nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles 
 becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
 dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának 
 helyességéért az ajánlattevő felel. 

 
h) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 
 referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
 meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar 
 forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül 
 a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. 
 vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, 
 információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 
 
i) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
 ajánlattevőt terheli. 
 
j) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt 
 konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 

 tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 
 tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
 tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő 

korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel 
szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az 
ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok 
tekintetében; 

 tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert 
teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; 

 tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

 az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 
illetve bontó feltételtől. 

 
     k)  A jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott 

kérdésekben a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, és végrehajtási rendeletei 
az irányadóak. 

 
l)  Az ajánlatkérő Kbt. 131. § (4) bek. alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás 
 nyertesének visszalépése esetén – amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is 
 megjelöli az összegezésben ajánlatkérő – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
 minősített szervezettel köti meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
 összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a 
 második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal 
 meghosszabbodik. 
 

V.6) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. június 2. 



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTUM 

Ajánlatkérő: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
H-1102 Budapest, Szent László tér 29. 

A beszerzés elnevezése: 

VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" cím ű pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása 

Nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ (l) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési 
eljárásban 

A dokumentáció segédlet a Közbeszerzési törvényben előírt követelmények teljesítéséhez, de tartalma 
önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat. 

2016. május 



2 

I. 
II. 
III. 
N. 

fejezet 
fejezet 
fejezet 
fejezet 

TARTALOM 

Az ajánlattételhez szükséges általános tudnivalók 
Az ajánlatok elbírálása, szerződéskötés 
Iratminták 
Vállalkozási szerződés 



I. fejezet 
AZAJÁNLATTÉTELHEZSZÜKSÉGESÁLTALÁNOSTUDNIVALÓK 

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: "Kbt.") 115. § (l) 
bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított. 

Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás jelen ajánlattételi dokumentáció részét képezi, amelynek 
rendelkezéseit a dokumentáció nem ismétli meg. 

Az ajánlatok elkészítése során az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi dokumentáció 
valamennyi előírását be kell tartani. 

Jelen ajánlattételi dokumentáció célja, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők 

rendelkezzenek mindazon információkkal, amelyek az ajánlattételi felhívás és a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés 
teljesítéséhez szükségesek. 

Reméljük, az alábbiakban leírtak segítenek Önöknek, hogy a legjobb ajánlatot nyújthassák be részünkre, 
és bízunk benne, hogy az eljárás eredményeképpen Önöket l az Önök cégét a jövőben szerződéses 
partnereink körében tudhatjuk 

I. l. Az ajánlat tartalma 

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyeimét arra, hogy amennyiben ajánlatukat nem az ajánlattételi 
felhívásban és a jelen ajánlattételi dokumentációban megjelölt követelményeknek megfelelően nyújtják 
be, az az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonhatja maga után. 

Az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, iratokat, nyilatkozatokat kérjük becsatolni: 

Megnevezés: 

l. Fedlap (1. sz. melléklet) 
2. Tartalomjegyzék 
3. Felolvasólap (2. sz. melléklet) 
4. A Kbt. 66. §(6) bek. a.)-b) pontja szerinti nyilatkozat (3. sz. melléklet) 
5. Kizárá okok hiányát igazoló nyilatkozatok ajánlattevő részéről (4. sz. melléklet) 
6. Nyilatkozat a Kbt. 62. §(l) bek. ke) pontjaszerint (5. sz. melléklet) 
7. Nyilatkozat a Kbt. 62. §(2) bek. szerint (6. számú melléklet) 
8. A Kbt. 65. §(7) bek. szerinti nyilatkozat kapacitás-szervezetről (7. sz. melléklet) 

9. 
A kapacitás-szervezet igénybevétele esetén szerződés vagy előszerződés a Kbt. 65. § (7) 
bekezdéseszerint (adott esetben) 

10. Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (8. sz. melléklet) 
ll. A Kbt. 66. §(2) bek. szerinti teljességi nyilatkozat (9. sz. melléklet) 
12. A Kbt. 66. § (4) bek. alapján nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről (l O. sz. melléklet) 

13. 
Cégkivonat, egyéni vállalkozói igazolvány (adott esetben) (ajánlattevő, alkalmasság 
igazolására igénybe vett gazdasági szereplő vonatkozásában) 

14. 
Aláírási címpéldány/aláírás-minta (ajánlattevő, alkalmasság igazolására igénybe vett 
gazdasági szereplő vonatkozásában) 

15. Meghatalmazás (adott esetben) 

16. 
Szakemberek bemutatása (Eljárást megindító felhívás III.2.3. M.l) szerint ll. sz. 
melléklet) 

17. Egyéb okiratok (pl: szükség szerint közös ajánlattevők megállapodása) 
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ji 8. J Teljes ajánlat digitális adathordozón 

Az egyes iratmintákat a fenti táblázatban hivatkozott, jelen Dokumentáció III. Fejezetének mellékletei 
tartalmazzák. Ajánlattevő javasolja ajánlattevöknek ezen iratminták használatát az ajánlattétel 
megkönnyítése érdekében. 

Az iratminták alanyaként ajánlattevő került megjelölésre. Amennyiben valamely nyilatkozatot az 
ajánlatkérői előírások szerint csatolni kell az alvállalkozóra l kapacitást biztosító szervezetre 
vonatkozóan, és az Ajánlattevő Ajánlatkérő által adott nyilatkozatmintát kívánja alkalmazni, a 
nyilatkozat alanyaként értelemszerűen alvállalkozó l kapacitást biztosító szervezet jelölendő meg. 

I. 2. Az ajánlatok benyújtása 

l. Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőig, az ajánlattételi felhívás 1.1 
pontjában meghatározott címre kell benyújtani. 

2. Az ajánlatban benyújtásra kerülő dokumentumok egyszerű másolati példányban is benyújthatók. 

3. Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlat tartalma a felbontás időpontjáig 
senki számára se válhasson hozzáférhetővé. 

4. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség - a 
közbeszerzési eljárás kimenetelétől ftiggetlenül- ajánlattevőt terheli. 

5. Ajánlatkérő kifejezetten felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi felhívásban feltüntetett helyiségben történő 
kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, 
elvesztéséből, vagy késedelmes kézbesítéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Jelen 
tájékoztatás értelemszerűen irányadó az esetleges hiánypótlás esetén benyújtandó okiratokra is. 

I.3. Kiegészítő tájékoztatás 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő 
ajánlattétel érdekében - az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 
írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtőL A kiegészítő tájékoztatást a kérés 
beérkezését követően ésszerű határidőn belül kell megadni. 

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyeimét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján 
kiegészítő tájékoztatás nem kérhető. 

I.4. Az ajánlatok felbontása 

l. Az ajánlatok felbontására az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen és időben kerül sor. Az 
ajánlatkérő az ajánlatok- tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok- bontásának megkezdésekor, az 
ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi 
fedezet összegét. 

2. A bontás folyamatosan tart mindaddig, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra 
nem kerül. 
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3. Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő vagy az általa V állalkazó személy, az ajánlattevők, valamint 
az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, 
illetőleg személyek lehetnek jelen. 

4. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól 
számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. 

5. Ha az ajánlatok bontásán egy- ott jelenlévő, 3. pont szerinti- személy kéri, az ajánlat ismertetését 
követően azonnal lehetövé kell tenni, hogy betekinthessen az ajánlat Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti 
felolvasólapj ába. 

1.5. Közös ajánlattevők (konzorcium) 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett ajánlattevő által 
aláírt megállapodást is, amely tartalmazza: 

a) a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 
b) az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
c) a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül 

jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az 
ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; 

d) külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést 
követően a kifizetés megtörténhet; 

e) valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez 
szükséges munkák megvalósításáért; 

f) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága 
vagy végrehajthatósága nem ftigg felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 

Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog 
részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az 
ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. Egy gazdasági 
szerepiőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban 
részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékébőL 

1.6. Munkavállalók védelme 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó követelményekről az alábbi szervezetektől kaphatnak tájékoztatást: 

Információt szalgáltat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (l 097 Budapest, Gyáli u. 
2-6., Tel: 1/476-1100) 06-80-204-264 zöld számon, továbbá a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
(1051 Budapest, Arany János u. 25., Tel: 1/301-2900), zöld szám: 06-80-204-258. Vonatkozó előírások 
fellelhetők továbbá: a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó,a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 
1/2004. (I.9.) FMM rendelet, és a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2006. (Ll 3.) PM 
rendelet. 

Figyelem! Közös ajánlattétel esetén a felelősségbiztosítással kapcsolatban az ajánlatban 
valamennyi közös ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 
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II. fejezet 
AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, SZERZŐDÉSKÖTÉS 

l. Ajánlatkérő köteles az ajánlatot elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően - általa 
előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés 
megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben 
ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. 

2. Ajánlatkérő az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján bírálja 
el. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlat 
vonatkozásában megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek 

3. Az ajánlatkérő az ajánlatot kizárólag annak elbírálására használja fel. 

II. l. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés 

II.l.l. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő szamara azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 
lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások 
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevöktől felvilágosítást kér. 

1!.1.2. A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a 
dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. 

II. l. 3. Ajánlatkérő kizárólag az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges felvilágosítást kérhet, a 
felvilágosítás kérése nem irányulhat ajánlattevővel történő tárgyalásra. 

!1.1.4. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 
-a Kbt. 2.§ (1)-(3) és (5) bekezdésben foglalt alapelvek sérelmével vagy 
- az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott 
tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

A hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása soránjavítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, 
egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá 
eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja. 

II.2. Számítási hiba 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 71. § (ll) bekezdése szerinti elbírálás eredményére kiható 
számítási hibát észlel, annakjavítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek 
tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy 
más -az ajánlatban megtalálható számításon alapuló -adatot. A számítási hiba javításáról ajánlatkérő 
az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja. 

II.3. Aránytalanul alacsony ár 

Amennyiben az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony 
ajánlati árat tartalmaz, az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kémi. 
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11.4. Lehetetlennek, túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak 
értékelt kötelezettségvállalás 

II.4.1. Ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban 
kémi, ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy 
túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt 
kötelezettségvállalást tartalmaz. 

II.4.2. Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az 
ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől írásban 
tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek 
nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel 
összeegyeztethetőnek az indokolást. 

11.5. Az ajánlat érvénytelensége 

Il.5.1. Az ajánlat érvénytelen, ha 
l. azt az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
2. az ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az alkalmasságot igazoló szervezet nem felel meg az 

összeférhetetlenségi követelményeknek. 
3. az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet 

az eljárásból kizárták; 
4. az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; 
5. egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit; 

6. az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
- valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az 

ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
- a 44. § (l) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

7. aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz 
• lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz. 

II. 5 .2. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, al vállalkozót, vagy alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezetet, akiakizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részérőlakizáró ok az eljárás során 
következett be. Ha az ajánlat érvénytelen, az Ajánlatkérőnek nem kell a bírálati szempont szerint az 
ajánlatot értékelnie. 

11.6. Az ajánlatok elbírálása 

Il.6.1. Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár bírálati szempontja 
alapján kerül elbírálásra. A közbeszerzési eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére 
az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legalacsonyabb áru 
ajánlatot tette. 

Az egyösszegű ajánlati árra vonatkozó megajánlást a felolvasólapon kérjük megadni. 

Az egyösszegű ajánlati árat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül magyar forintban kell megadni. 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, az ajánlattételi felhívásban és a szerződéstervezetben 
foglalt valamennyi feladat ellátásávaljáró költséget és díjat, beleértve a hatósági eljárásokban felmerülő 
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feladatokkal, valamint minden egyéb, a szerződésben kifejezetten nem nevesített, de a feladat ellátásával 
kapcsolatban felmerülő költséget. 

11.6. Tájékoztatás az eljárás eredményéről 

II.6.1. Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálás olyan 
időtartam alatt végzi el, hogy az ajánlattevöknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati 
kötöttség fennállása alatt sor kerüljön 

II.6.2. Ajánlatkérő ajánlattevőket az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az 
ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmasságának megállapításáról, ajánlatának 
egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott 
döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja. 
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az eljárás eredményéről írásbeli összegezés 
készítésével tájékoztatja ajánlattevőket, melyet minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy 
elektronikus úton megküld. 

II.6.3. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére 
történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommaljogosult módosítani, szükség esetén az 
érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve 
amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény 
(eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a 
módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az 
összes ajánlattevőnek megküldeni. 

II. 6 .4. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási 
hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A 
kijavított írásbeli összegezést ajánlatkérő legkésőbb az eredményhirdetést követő tíz napon belül köteles 
megküldeni az ajánlattevőnek 

II. 7. A szerződés megkötése 

II. 7. l. A szerződéskötésre az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban kerül sor. 

II.7.2. Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződéskötés ajánlattételi felhívásban megadott 
időpontjától eitérve a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését 
eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság 
a szerződés megkötését engedélyezi. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát 
fenntartja. 

II. 7 .3. A szerződés feltételeit a IV. fejezet tartalmazza, a szerződéstervezet jelen dokumentáció nem 
tartalmazza. 

II. 7 .4. Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha 
az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően -általa előre nem látható és 
elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy 
teljesítésére nem képes. 

II. 7.5. Ajánlatkérő az alábbiak szerint tájékoztatja Ajánlattevőt az adózás rendjéről szóló 200 3. évi XCII. 
törvény 36/A. §-ban foglalt előírásokról: 

Art. 36/A. § (J) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan g__fs.Q.~b..r:!.§_~?.t?...?...§.gfsr...Q.L§?..Q(QJi)r.ylf.IJ.Y (a 
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továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a KQ.t~ szerinti alvállalkozók közötti szerződések, 
valamint minden további, a polgári jogszerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések 
alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 OOO forintot meghaladó kijizetésnél a kijizetést 
teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az 
esetben fizethet, ha 
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküZd a tényleges kijizetés időpontjától számított 30 napnál 
nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás!, vagy 
b) az alvállalkozó a kijizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
Kijizetést teljesitőnek minősül az ajánlattevő, a Kb t. szerinti alvállalkozó, valamint a polgárijogszerinti 
alvállalkozó. 
(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés eselén a kijizetést 
teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az a/vállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése 
esetén a kijizelés e§ hatálya alá esik. 
(3) A kijizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy 
megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kijizetést. Amennyiben az együttes igazolás 
köztartozást mutat és a kijizelés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartás t, a ki fizetés erejéig 
egyetemlegesen felel az a/vállalkozót a kijizetés időpontjában terhelő köztartozás ért. A visszatartási 
kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kijizetést teljesítőnek 
visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint 
alvállalkozó nem kapta meg, valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolást bemutató 
szervezet felszámolás alatt áll. 
(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kijizetés céljából igényelt együttes 
adóigazolásban állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást mutat ki, az adóigazolás 
kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. A 
kijizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően me nt esül az egyetemleges felelősség 
alól. A kijizetést teljesítő az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó 
összegű kijizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási 
cselekménye előtt. 
(5) Amennyiben az Ql-{3) bekezdések szerinti kijizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a 
közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen 
felel a kijizelés összegéig a kijizelés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás állami adó- és 
vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a kijizelés t teljesítették 
(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy 
és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az 
ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg 
az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. 
(7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó 
kijize téseknél több kijizetést teljesítőnél is felhasználható. 
(8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorá/ja 
(engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a 
kijizelés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra 
vonatkozó együttes adóigazolás!, vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási 
kötelezettsége fennáll. 
(9) E§ rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 
2008. szeptember 30-át követően keletkezett. 
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1.) sz. melléklet: Fedlap 
2.) sz. melléklet: Felolvasólap 

III. fejezet 
IRATMINTÁK 

3.) sz. melléklet: Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) pont szerinti nyilatkozat 
4.) sz. melléklet: Kizáró okok hiányát igazoló nyilatkozat ajánlattevő részéről 
5.) sz. melléklet: Kbt. 62. § (l) bek. ke) pont szerinti nyilatkozat 
6.) sz. melléklet: Kbt. 62. § (2) bek. szerinti nyilatkozat 
7.) sz. melléklet: 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat kapacitás szervezetről 
8.) sz. melléklet: Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat 
9.) sz. melléklet: A Kbt. 66. §(2) bek. szerinti teljességi nyilatkozat 
10.) sz. melléklet: Nyilatkozat a Kktv. szerinti minősítésről 
ll.) sz. melléklet: Nyilatkozat teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről 



l. sz. melléklet 

FEDLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

"VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Buda pesten" cím ű pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása 
elnevezéső eljárásban 

AJÁNLAT 

KÉSZÍTETTE: ........................................... (NÉV) 
............................................... (SZÉKHELY) 

Eredeti 
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2. sz. melléklet 

FELOLVASÓLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

"VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Buda pesten" cím ű pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása 
elnevezésű eljárásban 

l. Az ajánlattevő adatai: 

·~ ............................. ····-·----·-·············--·-····r·············-

l ... Aj.~!llct~~.Yé? ... !l.~Y~: ....... . 
i Ajánlattevő székhelye: r Telefonszáma: -+-------·~~··~-·----·- ---·-·-··--· 

--···························----·-·········································· 

Telefax száma: 

neve: 

2. Ajánlati ár: 

l. Részfeladat Projekt-Előkészítő Tanulmány: Nettó ................. ,- Ft 

2. Részfeladat ITS módosítás és a pályázati dokumentáció összeállítása, 
Nettó ................. ,- Ft 

benyújtása: 
Opciós tétel 

Nettó ................. ,- Ft 
3. Részfeladat Megvalósíthatósági Tanulmány: 

Ajánlati ár összesen (l +2+ 3 részfeladat ajánlati ára): Nettó ................. ,- Ft 

Kelt: .................... , 2016 ........................ .. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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3. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

"VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Buda pesten" cím ű pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása 
elnevezésű eljárásban 

a) Alulírott ............................................................................. , mint 
a( z) . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... (cég 
megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője 

nyilatkozom 

hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés alábbi részének 
(részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozókat: 1 

aa) A fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók: 

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése és székhelye (lakóhelye) 

b) Alulírott ............................................................................. , mint 
a( z) . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (cég 
megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője 

nyilatkozom 

hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben nem vesz igénybe alvállalkozót. 

Kelt: .................... , 2016 ........................ .. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők 
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4. sz. melléklet 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRA 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

"VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" cím ű pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása 
elnevezésű eljárásban 

Alulírott ............................................................................................................... , mint 
a( z) . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... (cég 
megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a fentiekben 
hivatkozott közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 
62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizárá okok: 

a) az alábbi büncselekmények valamelyikét elkövette, és a büncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez füződő hátrányok alól 
nem mentesült: 

aa) a B~intető TörvénilinYY!~ÖJ szóló 197~,_~i I.Y,Jörv~n_y (a továbbiakban: 12_7~,___~_yiJY_,_JQIY~IlY), 
illetve a !3üntető Törvényk<iDYYt91 szóló 2c01_b_ __ ~vi ___ C, ____ 1QI.Yél!Y(a továbbiakban: ID.kJ szerinti 
bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvényszerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hütlen kezelés, 
hanyag kezelés, illetve a J?tk, XXYU, J~j~:z;~t.~.b~.D meghatározott korrupciós büncselekmények, 
valamint a Btk. szerinti hütlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az J 978. ~y!_IV_,_Jörvéey. szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeínek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bünsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évilV. töry__~ny, illetve a .!?_tk_, szerinti pénzmosás, valamint a Btk, szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 

aj) az 197~, ~Yi..J.Y,J9ry~py, illetve a ID.k., szerinti emberkereskedelem, valamint a .!?tk, szerinti 
kényszermunka; 

ag) az 12.7S _ _,_~.Y.i IY.,_!_9ry:~py, illetve a .Btk, szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
büncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat 
vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást 
kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban büncselekmény elkövetése az elmúlt 

három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
j) tevékenységéta jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2QQ1,~Yt 

CIY_,_ törvény )_,_§ __ ..(2) bekezdés f2l pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns 
módon 9_ vagy g)_ pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha 
az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 
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g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés j) pontja alapján jogerősen 
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának 
felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy 
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 
sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szalgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot 
tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud 
eleget tenni az alkalmasságot, akizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő 
igazoJási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy 
az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy 
az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások 
tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi 
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttmüködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban 
részes államban vagy az E.V.M.S.Z .... J9.~.: ...... 9ii<:l<:~l:JGD említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős 
adózás elkerüléséről szóló egyezn1énye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló ~QQ7. év~XX:XVI.,__iqrv~l,L]_, 
§lj pont ra)-rb) vagy rc)-rd) l!lP.Ql..lJ:l!! szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

ke) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1999., ~yi LXXV: t9r.Y~ny7/A,§:!! alapján két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági -
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssei vagy az 
idegenrendészeti hatóság által ~.hl!rm~4ik.gr.;;?;?gbGÜ Ml.~ill.PQJg?r9k.PGI)t!!:i':~~?r91~;; . .J!!TIÓ:i':K99?~?r9J 
szóló törvényszerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében 
való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más 
módon orvosolni; 

n) a I.Pvt. ll.§:.~, vagy az EVMS_Z~QL_cikk.~ szerinti - három évnél nem régebben meghozott -
jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróságjogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy 
bíróság- három évnél nem régebben- jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; 

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő 
a I.Pyt,.JJ, §:::!!, vagy az E.1IMSZJQJ, Gikk~l:?.G ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági 
szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását 
megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. ll. §-ába vagy az EUM SZ l O l. 
cikkébe ütköző magatartást feltári a és a Tnvt. 78/ A. § (2) bekezdésében foglalt a bírság mellőzésére .................................... J ....... ~ ......................................................... , ...... ,..................................................................... ' 
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vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Ip.Y.t, 7~/~, § (2)b~k~?.:.Q~§t:: szerinti 
végzésében megállapította; 

p) a 135. § (7)-(9) bekezdése szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt 
három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági határozat) megállapította. 

(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem 
vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének 
tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező 
személy olyan személy, akivel szemben az (l) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény 
miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült, vagy 

b) az (l) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt 
évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a 
bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának 
tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti 
hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali 
jogkörrel rendelkező személy volt. 

Kelt: ... o. o •• o ••••••••••• , 20160 ........................ o 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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5. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
Kbt. 62.§ (1) bek. kb) pontjaszerint 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

"VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" cím ű pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása 
elnevezéső eljárásban 

a)2 Alulírott ....................................................................................................................... . 
. . . . . . . . . .. , mint a( z) .................................................................................................. . 

(cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője 

n y i l a t k o z o m, 

hogy az általam képviselt szervezet olyan társaságnak minősül, melyet jegyeznek a tőkepiacról szóló 
2001. évi CXX. törvény 5.§ (l) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacon. 

b) Alulírott 
................................................................................................................................... , 
mint a( z) . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... (cég 
megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője 

n y i l a t k o z o m, 

hogy az általam képviselt szervezet olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek a tőkepiacról 
szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (l) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacon. 

Amennyiben ajánlattevőt a Tpt. szerinti szabályozott piacon nem jegyzik, a 32112015. (X.30.) Karm. 
rendelet 8. § ib) pontja szerint nyilatkozom, hogy ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §r) pontja 
szerint definiált 

ba? valamennyi tényleges tulajdonosának neve és állandó lakóhelye: 

bb) tényleges tulajdonosa nincsen. 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3.§ r) pontja szerint: 

r) tényleges tulajdonos: 

2 Ajánlattevőnek vagy az "a)" vagy a "b)" jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész törlendő. 
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ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha 
a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett 
társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) (8:2. §-ban 
meghatározott- meghatározó befolyással rendelkezik, 

re) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügy le ti megbízást végrehajtanak, továbbá 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

l. aki az alapítvány vagyana legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még 
nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítványkezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 

Kelt: .................... , 2016 ......................... . 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

18 



6. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
Kb t. 62. § (l) bekezdés ke) szerint4 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

"VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" cím ű pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása 
elnevezésű eljárásban 

a) Alulírott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (név), mint 
a(z) .................................................................................................................... . 
... .. ... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője a Kbt. 62. § (l) bekezdés ke) 
pontja vonatkozásában 

nyilatkozom 

hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik. 

b) Alulírott . .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. . .. (név), mint 
a(z) .................................................................................................................... . 
.. . .. ... (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője a Kbt. 62. § (l) bekezdés ke) 
pontja vonatkozásában 

nyilatkozom 

hogy az alábbi jogi személy( ek)/ személyes joga szerint jogképes szervezet( ek) rendelkezik az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal5: 

Név Székhely 

Kijelentem, hogy a fentiekben megnevezett szervezetek vonatkozásában a Kbt. 62. § (l) bekezdés ke) 
pontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

Kelt: .................... , 2016 ........................ .. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

4 Ajánlattevőnek vagy az "a)" vagy a "b)" jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész törlendő. 
A táblázat sorai szükség szerint bővíthetőek. 
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7. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint6 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

"VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Buda pesten" cím ű pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása 
elnevezéső eljárásban 

a) Alulírott ............................................................................. , mint 
a( z) . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . ... (cég 
megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője 

nyilatkozom 

hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet 
(személy) kapacitásaira támaszkodik az alábbiak szerint1 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve: ................................ . 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet címe: ................................ . 

Az ajánlati felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények igazolása 
érdekében támaszkodik Ajánlattevő a fent megnevezett kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre8

: 

l P.l. l M.l. 

b) Alulírott ............................................................................. , mint 
a( z) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (cég 
megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője 

nyilatkozom 

hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más 
szervezet (személy) kapacitásaira nem támaszkodik. 

Kelt: .................... , 2016 ........................ .. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

6 Ajánlattevőnek vagy az ,.a)" vagy a ,.b)" jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész törlendő. 
7 A felsorolás szükség szerint bővíthető, illetve ismételhető 

A megfelelőt kérjük aláhúznil 
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8. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerint 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

"VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" cím ű pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása 
elnevezésű eljárásban 

Alulírott ............................................................................. , mint 
a(z) . . ...... .. .... .. . .. . .. . .. ... . .. . .. .... .. .. .. ... ... . . .. ... ... .. ... .. . . .. ... . ... .. . .. .... ... ... .. .... (cég 
megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője 

nyilatkozom 

hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 2015. évi CXLIII. törvény 62.§ (1)
(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok 
hatálya alá. 

Kelt: .................... , 2016 ......................... . 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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~- -----------------

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

9. sz. melléklet 

"VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" cím ű pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása 
elnevezéső eljárásban 

Alulírott, .................................................................. (név), mint 
a .... .. .. ...... .. .. .. .... .. .. ...................... ... .. . .. .................... (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult 
képviselője az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás és kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően - a Kbt. 66. § 
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal 
elfogadjuk. 

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a fent nevezett szerződés 
szerinti munkát az Ajánlattételi Dokumentáció és az Ajánlattételi felhívás előírásaival, a megadott 
feltételekkel és időhatárokkal való teljesítését, fenntartások és korlátozások nélkül az ajánlati adatlapon 
(felolvasólapon) megjelölt ajánlati árért teljesítjük. Ajánlati kötöttségünk az ajánlattételi határidőtől 
számított 30 nap. 

Nyilatkazunk továbbá arról, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott biztosítékokat az előírt 
határidőben az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk. 

Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlattételi 
felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban 
előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. 

Kelt: .................... , 2016 ......................... . 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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l O. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

"VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Buda pesten" cím ű pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása 
elnevezéső eljárásban 

a)9 Alulírott ......................................... o ••• o •••••••••• o •• o •••• o. o ••••••••••••••••••••••• o ........... , 

a( z) o ••••••• o o o ••••• o •••••• o •••• o o o......... • • o ••••••••••• o o ••••••••••• o ••••••• o •••••••• o.............. (cég 
megnevezése, székhelye), mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője kijelentem, hogy 
Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
értelmében 

mikrovállalkozásnak l kisvállalkozásnak l középvállalkozásnak10 

minősül. 

b)Alulírott ................... o •••••••••••• o o ••• o. o ••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••• , 

a( z) ....... o ••••••• o ••••••••••• o............ o ••• o •• o. o. o •••••••••••••••• o o •• o •••••••••• o •••••••• o ••• o.. (cég 
megnevezése, székhelye), mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője kijelentem, hogy 
az Ajánlattevő nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

Kelt: ..... o. 00 ........... , 20160 .................... ·o ••• 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

Az a) vagy a b) jelű nyilatkozat kitöltésével nyilatkozzon ajánlattevő a 2004. XXXIV. tv. hatálya alá tartozásáróL 
10 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
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11. sz. melléklet

A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

„VEKOP 6.2.1-15 azonosítószámú, ,,A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása 
elnevezésű eljárásban 

Alulírott , mint a (Ajánlattevő/ alvállalkozó11
, kapacitást 

nyújtó név, székhely) (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés 
és műszaki leírás gondos áttekintése után - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 
b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni
a teljesítésbe:

Ajánlati felhívás 111.2.3) Az alkalmassági követelménynek 
M.1) pontban foglalt

Szakember neve megfelelő képzettség / végzettség 
alkalmassági/ szerződés 
teljesítési követelmény 

megjelölése 

Megjegyzés: Csatolandó a szakemberek vonatkozásában az ajánlati felhívásban előírt dokumentumok. 

Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésemnek 
minősül a Kbt. 131. § ( 4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került 
- a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

Kelt: .................... , 2016 . ....................... .. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

11 A nyilatkOZf1t!evő státuszának megfelelő aláhúzandó! 
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IV. fejezet 
VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS 



------------------------------------------------------

VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, 
Szent László tér 29., adószám: 15735739-2-42, PIR törzsszám: 735737, bankszámlaszám: OTP Bank 
Nyrt. 11784009-15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából Dr. Pap Sándor 
alpolgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

1násrészről a .................................................................................... (székhely: 
........................................................ , adószám: ......................................... , bankszámlaszám: 
........................................................ ) képviseletében ....................................................... , mint 
vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó) 

a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek 
me ll ett. 

7 .l I. Bevezetés 

l. Megrendelő a VEKOP-6.2.1-15 azonosító számú programban pályázatot kíván benyújtani "A 
leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és 
fizikai rehabilitációja Budapesten" megnevezésű projekt keretében. Megrendelő jelen szerződést a fent 
megjelölt forrásból, a megkötendő VEKOP Támogatási Szerződés feltételei szerint kívánja 
finanszírozni. Jelen szerződésre a projektre vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások is irányadóak. 

2. Megrendelő 2016. május .... napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerínti, 115. § (l) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, nyílt 
eljárást indított "VEKOP 6.2.1-15 azonosítószám ú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú 
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" cím ű pályázati 
felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési és pályázatírói feladatok ellátása- tárgyában. A Vállalkozó, 
mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely 
az Ajánlati felhívás szerinti bírálati szempontalapján a legalacsonyabb árú ajánlatként került 
kiválasztásra, és Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként 

3. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a Kbt. 131. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai a 
Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel -amennyiben volt ilyen a Kiegészítő 
tájékoztatás - a felhívás és a többi közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes 
ajánlat tartalmára. A Vállalkozó a közbeszerzési dokumentumokat és e körben a jelen szerződés 
feltételeit megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta. 

7.2 ll. A szerződés tárgya 

1. A jelen szerződés alapján elvégzendő feladatok az alábbiak: 
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l. Részfeladat a pályázati felhívás által előírt Projekt-Előkészítő Tanulmány (PET) 

elkészítése és kapcsolódó igényfelmérés elvégzése a felhívás mellékletét képviselő 

"Projekt-előkészítő tanulmány módszertana" c. útmutató alapján; 

2. Részfeladat közreműködés a hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 

módosításában, amennyiben a támogatási kérelemben szereplő akcióterület nincs 

szerepehetve benne. A pályázati felhívás előírja, hogy a támogatási kérelemben szereplő 

akcióterületnek- legkésőbb a projekt tartalmi-műszaki előkészítés végéig- szerepelnie kell 

a kerület hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájában. 

Opciós tétel 



Megrendelő nyertes pályázata esetén a VEKOP Támogatási Szerződés megkötését követően az 
alábbi opciós részfeladatot hívja le: 
3. Részfeladat a pályázati felhívás által előírt Megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése 

a felhívás mellékletét képviselő "Útmutató a leromlott településrészeken élő alacsony 

státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja felhívás 

megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséhez" c. dokumentum alapján; 

Megrendelő a fenti opciótajelen szerződés hatályba lépést követő 12 hónapon belül jogosult 
lehívni. 

Vállalkozó mindhárom részfeladat során az alábbi általános feladatokat is köteles ellátni: 
Projekt előkészítés és pályázatírás 

A pályázat elkészítéséhez elvégzendő részfeladatok ütemezése, a felelősök nevének 
megjelölésével, a projekt előkészítésben tervezett idő szükséglet és a döntési szintek ülésezési 
terve figyelembe vételével; 
A pályázat elkészítésében részt vevő szereplők közötti koordináció; 
A pályázat elkészítéséhez kapcsolódóan adat-, dokumentum és információkérés megvalósítása 
a határidők figyelembe vételével; 
A pályázatokkal kapcsolatban személyes konzultációkan való részvétel; 
A pályázat készítése közben felmerülő pályázatírói-szakmai kérdések tisztázása, a hivatal 
kijelölt szervezetének tájékoztatása; 
A pályázati dokumentáció részét képező formanyomtatványok, adatlapok kitöltése; 
A pályázat kötelező mellékletét képező szakmai tanulmányok, háttéranyagok elkészítése 
(kivéve a műszaki tervdokumentációk részét képező anyagok elkészítését, hatósági és egyéb 
engedélyek beszerzését, elkészítését); 
A pályázatban megjelölt vállalások (pl. esélyegyenlőségi, fenntarthatósági indikátorok) 
ismertetése a döntéshozókkal; 
A pályázati dokumentáció összeállítása, sokszorosítása, digitális adathordozón történő rögzítése 
a pályázat kiírója által meghatározott mennyiségben, ezen felül a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal által meghatározott szükséges mennyiségben; 
A pályázati dokumentáció határidőre történő benyújtása a pályázatkezelő szervezet(ek) felé; 
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlási feladatok ellátása a hiánypótlási felszólítások alapján; 
A pályázattal kapcsolatos tisztázó kérdések megválaszolása a feltett kérdések alapján; 
A pályázatírás folyamata során kapcsolattartás a pályázatot kiíró szervezettel; 
A meghatározott mérföldkövekkel kapcsolatos teendők ellátása a pályázatot kiíró szervezet 
útmutatásai alapján; 
Érdemi rendelkezésre állást kíván meg a Megrendelő, amelynek tartalma a következő: az e
mailen - vagy egyéb dokumentált módon - történő megkeresést követően 24 órás reakcióidőn 
belüli érdemben felveszi a kapcsolatot a Kőbányai Polgármesteri Hivatal illetékes, a konkrét 
projektben megjelölt munkatársával. 

III. A Felek jogai és kötelezettségei 

l. A Felek jelen Vállalkozási szerződés vonatkozásában a jelen szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben, különösen a Ptk. 6:238. §- 6:251. §-aiban foglaltak szerintjámak el. Vállalkozó köteles a 
feladat elvégzése során a Megrendelővel együttműködni. 

2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a 
Vállalkozó részére minden olyan körülményről kellő tájékoztatást ad, amely a tevékenység 
eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését befolyásolja. Vállalkozó kötelessége az 
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együttműködés feltételeinek Vállalkozó oldaláról történő biztosítása (kapcsolattartók, elérhetőségek). 

3. Vállalkozó vállalja, hogy feladatait a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával és vonatkozó 
szokásoknak megfelelve, az elvárható legmagasabb színvonalon végzi el. Vállalkozó vállalja, hogy 
minden, valamely konkrét feladata elvégzése eredményeként készített dokumentumot, anyagat 
(eredményterméket) megfelelő minőségben és mennyiségben, továbbá határidőben átad a Megrendelő 
részére. 

4. Vállalkozó kötelessége a feladat elvégzése során felmerült, előre nem látott körülményeket 
haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül Megrendelő kapcsolattartája felé elektronikus úton 
jelezni. Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő figyeimét felhívni az ellentmondásra, vagy olyan 
következményre, amely a Megrendelő által elérni kívánt cél meghiúsulásához vezethet. Ennek 
elmulasztása esetén Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért. 

5. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (l) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó 
ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult al vállalkozót 
igénybe venni. 
A jelen szerződés vonatkozásában a Felek "alvállalkozó" alatt a Kbt. alvállalkozó fogalmát és a 
"közreműködő" alatt a Ptk. szerinti közreműködő fogalmát értik. 

5 .l. A jelen Szerződés teljesítésébe a V állalkazó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor 
ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt 
nyilatkozat tartalmazza. Több V állalkazó esetén (közös ajánlattétel es etén) V állalkazóként külön 
nyilatkozatot kell benyújtani, és az egyes V állalko zóknak a Szerződés teljes értékéhez viszonyított 
teljesítési arányát is meg kell adni a nyilatkozatban. 

Vállalkozó a Kbt. 138. §(l) és (3) bekezdése alapján kijelenti, hogyazalvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem haladja meg a Vállalkozó saját teljesítési arányát és kijelenti, hogy a Kbt. szerinti teljesítési 
arányokról alvállalkozóit tájékoztatja, és velük olyan tartalmú szerződéseket köt, mely kötelezi az 
alvállalkozót, hogy nem vehet igénybe a saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további 
közreműködőt. 

5.2. Felek rögzítik, hogy a V állalkazó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a 
Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó 
bevonását, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő 
részére történő megküldésével köteles teljesíteni. 

5.3. A fenti nyilatkozat 5 .2. pont szerinti változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. 

5 .4. V állalkazó a 5 .2. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, 
az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal - ideértve különösen a Kbt. 138. § (l) 
bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat - maradéktalanul tisztában van és minden 
intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával 
kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek 

minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú 
felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a 
vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők. 

5.5. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás 
nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a nyilatkozata 
szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 

5.6. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük 
történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel. 
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6. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni 
az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a 
Kbt. 138. §(2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a 
Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy 
szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is). 

7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban 
és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg. 

8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő- a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének 
érvényesítése jegyében - a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában 
rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, 
melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz. 

IV A szerződés időbeli hatálya 

l. A jelen szerződés a Felek általi aláírása napján lép hatályba és a jelen szerződés Il. l. pontjában 
meghatározott l. és 2. részfeladat ellátásának határideje: 2016. augusztus 31. 

2. A jelen szerződés Il. l. pontjában meghatározott 3. részfeladat ellátásának határideje: Az opció 
lehívása esetén a VEKOP Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 12. hónap. 

V. Szerződés szerinti ellenérték 

l. A Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű elkészítése esetén 
összesen ............... Ft + Áfa, azaz ................. forint + Áfa szerződés szerinti ellenérték (a 
továbbiakban: Vállalkozási díj) illeti meg, amely az alábbi elemekből áll: 

l. Projekt-Előkészítő Tanulmány: .................................. Ft +ÁFA 
2. ITS módosítás és a pályázati 
dokumentáció összeállítása, benyújtása: .................................... Ft + ÁFA 

3. (Opciós tétel) Megvalósíthatósági Tanulmány: .................................. Ft +ÁFA 

2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét 
képező dokumentumokat és a V állalkazó által a közbeszerzési eljárás során a rendelkezésére bocsátott 
egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. 
Vállalkozó a Vállalkozási díjat ezen információk figyelembevételével kellően nagy szakmai 
tapasztalatára alapozva és a helyszín ismeretében állapította meg. 

3. Vállalkozó a Szerződés szerinti Vállalkozási díjért teljes körűen vállalkozik a szerződéses 

kötelezettségek teljesítésére. 

V Fizetési feltételek 

l. A projekt VEKOP forrásból az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, melynek támogatási 
intenzitása l 00%. 

2. Megrendelőt előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad. A Megrendelőt egyéb, a szerződést 
biztosító mellékkötelezettség nem terheli. 
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3. A számlák ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. § (4), (5) és (6) bekezdéseiben, és a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. §-ában megfogalmazottak alapján, 
utáfinanszírozással történik. 

4. V állalkazó a számlák benyújtására az alábbiak szerint jogosult: 

l. részszámla: A Projekt-Előkészítő Tanulmány díja, az ITS módosítás díja és a pályázati 
dokumentáció összeállítása, benyújtása díj 60%-a. 

Esedékessége: A szerződés mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott l. 
részfeladat és 2. részfeladat teljesítését követően 

Teljesítési határidő: 2016. augusztus 31. Ajánlatkérővel egyeztetett módon előteljesítés 
lehetséges. Amennyiben a kiíró a VEKOP 6.2.1-15 pályázat benyújtásának véghatáridejét 
változtatja, a fentiekben meghatározott 2016. augusztus 31-i részteljesítési határidő is 
automatikusan meghosszabbodik az új pályázati benyújtási határidőre. 

Végszámla opció lehívás esetén: A Megvalósíthatósági Tanulmány díja, és a pályázati 
dokumentáció összeállítása, benyújtása díj 40%-a. 

Esedékessé ge: A szerződés mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott 3. 
részfeladatot képező dokumentum Közreműködő Szervezet általi elfogadását követően. 

Teljesítési határidő: A Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 12 hónap, 
Ajánlatkérővel egyeztetett módon előteljesítés lehetséges. 

Végszámla amennyiben az opció nem kerül lehívásra: a pályázati dokumentáció összeállítása, 
benyújtása díj 40%-a. 

Esedékessége: A pályázat elutasítását követően. 

5. A számlát a következő névre és címre kell kiállítani: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
A számla postázási címe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1475 Budapest, Pf. 35 

6.1. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe (szolgáltatás megrendelése 
es etén): 

6.1.1. A Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettségeit kizárólag a 
V állalkazó Nyilatkozatában megadottak szerint, annak birtokában telj esítí. 
Vállalkozó köteles az alvállalkozókat a szerződésük megkötésekor - vagy amennyiben az ilyen 
szerződés megkötésére az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő bevonását megelőzően 
kerül sor, akkor az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő bevonásáig -tájékoztatni a 
számlák Kbt. szerinti fizetésének rendjéről, valamint arról, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben 
kiállított számlák ellenértékének pénzügyi teljesítését a Megrendelő fogja teljesíteni a részükre. 
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatában rögzítettek teljes körűségét, 
helytálláságát és valóságtartalmát semmilyen szempontból nem köteles vizsgálni és semmiféle 
felelősséget nem vállal a Vállalkozó által adott Nyilatkozatban foglaltakért. Felek rögzítik, hogy az 
előzőek szerinti felelősség-kizárás a Megrendelő oldalán minden körülmények között fennáll, 
függetlenül attól, hogy a Vállalkozó Nyilatkozatában foglaltak hiányos, téves, hamis, pontatlan voltát 
felismerte vagy felismerhette-e. 

Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának nem 
megfelelő voltát felismeri és megállapítja, hogy emiatt a Kbt. 135. §(3) bekezdés c) és/vagy d) pontja 
szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően tudná teljesíteni, úgy köteles a Vállalkozó jelen 
Szerződés szerinti kapcsolattartóját a Nyilatkozat nem megfelelő mivolta felismerésétől számított 3 
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(három) munkanapon belül írásban felszólítani a megfelelő tartalmú Nyilatkozat megtételére. Felek 
rögzítik, hogy Megrendelő a jelen bekezdés szerinti esetben a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) 
pontja szerinti kötelezettségei teljesítését jogosult mindaddig megtagadni, amíg a V állalkazó megfelelő, 
javított adattartalmú Nyilatkozatot nem bocsát a Megrendelő rendelkezésére. Felek megállapodnak, 
hogy a jelen bekezdés szerinti esetből származó valamennyi kár, költség és az abból eredő felelősség a 
Vállalkozót terheli és sem Vállalkozó, sem az alvállalkozói nem jogosultak a Vállalkozó 
Nyilatkozatának nem megfelelő volta miatti bármely - így különösen késedelemből eredő - igényt 
érvényesíteni a Megrendelővel szemben. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen 
V állalkazó i kötelezettségek és Megrendelőijogosultságok ismeretében köti meg és vállalj a, hogy a j elen 
pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt. 

6.1.2.A Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül 
írásban, a Vállalkozó Nyilatkozatában megadott értesítési címre megküldött értesítésben felhívja a 
Vállalkozót, valamint az alvállalkozókat, hogy a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását 
követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepeinek az Art. 
36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától 
számított 30 (harminc) napnál nem régebbi együttes adóigazolásukat a Megrendelő részére. 

6.1.3.Megrendelő a Vállalkozói és az alvállalkozói teljesítéseknek a Vállalkozó nyilatkozatában 
megjelölt ellenértékét-függetlenül attól, hogy a Vállalkozó alvállalkozói eleget tettek-e a számláik 
kiállítására vonatkozó kötelezettségüknek - a Vállalkozó számlája Megrendelő általi kézhezvételét 
követő 30 (harminc) napon belül közvetlenül utalja át a Vállalkozó és az alvállalkozók részére azzal, 
hogy amennyiben a Vállalkozónak vagy valamely alvállalkozójának akifizetés időpontjában az együttes 
adóigazolása alapján köztartozása van, a Megrendelő a Vállalkozó, illetve az adott alvállalkozói 
teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A.§ (3) bekezdéseszerint visszatartja. 

6.2. Amennyiben a V állalkazó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez nem vesz igénybe al vállalkozót: 

6.2.1. Az ellenérték kitizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (l )-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak 
megfelelően történik. V állalkazó a számla kiállítására a Megrendelő által kiállított, a jelen Szerződés 
szerinti Teljesítésigazolása birtokában jogosult. 

6.2.2. A Megrendelő a Vállalkozási díjat a helyesen kiállított számla és mellékleteinek kézhezvételétől 
számított 30 (Harminc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt 
bankszámlaszámra. A helytelenül kiállított számla miatti késedelmes fizetésért a V állalkazó késedelmi 
kamat felszámítására nem jogosult. 

6.2.3. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen 
Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb 
előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására 
írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele 
napján kezdődik. 

6.2.4. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsánakifizetés 
előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 

6.2.5. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy egyéb, vonatkozó jogszabály és/vagy a jelen Szerződés 
alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás 
következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozóés-a 6.1. 
pont szerinti esetben-alvállalkozójaa Megrendelővel szemben semmiféle igényt- leülönös tekintettel 
a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre -nem érvényesíthet. 

7. A számlát 2 (kettő) példányban kell benyújtani. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által 
megküldött teljesítés igazolásnak kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak 
kinyomtatott példányát. A Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás eredeti példányának 
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csatolása hiányában számla nem nyújtható be. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, 
illetveamellékelt teljesítésigazoJáson megtalálható a jelen szerződés azonosítószámára való hivatkozás, 
esetlegesen a Támogatási Szerződés azonosító száma. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a 
helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám hiányából 
eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. 

A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban 
feltüntetett teljesítés időpontjávaL 

8. A teljesítési igazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfizetése nem 
jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a 
szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a 
szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nemjelentette 
be azonnal V állalkazó részére. 

9. A számlákban külön tételként kell megadni a Vállalkozási díj egyes elemeinek ellenérték ét. 

l O. Késedelmes fizetés esetén a V állalkazó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés 
napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc 
százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk.
ban foglaltak szerint. 

ll. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés és az azzal kapcsolatos kifizetések az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esnek. 
A 200 9. január l-jét követően megfizetendő ellenértékekre vonatkozóan az adózás rendjéről szóló 200 3. 
évi XCII. törvény 36/A. §-ának előírásai szerinti a havonta nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések 
esetén, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 
köteles legkésőbb a fizetési határidőig átadni, bemutatni, vagy megküldeni egy- a kifizetés napjához 
viszonyítva 30 napnál nem régebbi együttes (állami adóhatóság és vámhatóság) nemleges adóigazolás 
ellenében teljesíthetők, ennek hiányában a kifizetés visszatartásra kerül. Az együttes nemleges 
adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára a V állalkazó késedelmi 
kamatot nem számíthat fel. 

12. A Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlákat felülvizsgálni. Ha a Megrendelő részéről 
kifogás merül fel a benyújtott számlákkal összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt 
számlákat annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben 
az esetben a fizetési határidőt a korrigált számlák Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. 

13. A Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő 
bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 

14. A Megrendelővel szembeni követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a 
Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Kőbányai Önkormányzat 
előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. Az előzetes írásos jóváhagyás nélküli engedményezés 
(faktorálás), vagy zálogjog alapítás Vállalkozó szerződésszegésének minősül, melynek alapján 
Vállalkozót Megrendelővel szemben kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 6:205. §-a szerinti 
teljesítésátvállalás, valarnint a Ptk. 6:206. §-a szerinti tartozásátvállalás Megrendelő előzetes írásbeli 
jóváhagyásához kötött. 

VI. Szerződésszegés, kötbér 

l. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely fél 
jogszabály, illetve jelen szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségét megszegi. A Felek a 
V állalkazó nem teljesítése, késedelmes teljesítése esetére - amennyiben a V állalkazó a Ptk. 6:142. § 
második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól, 
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vagy amennyiben a V állalkazó a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát -
kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevéL 

2. Késedelmi kötbér mértéke 
2.1. A késedelmi kötbér napi mértéke 2%. 
2.3. Késedelmi kötbéresetén a kötbér alapja a késedelemmel érintett részfeladat nettó ára. 

3. Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyezteíve köteles póthatáridőt 
vállalni. A póthatáridő kitűzése, illetve a szerződés nem teljesítése sem mentesíti Vállalkozót a 
késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. 
Amennyiben Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor 
a Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő 
eredménytelenül telik el, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a szerződést nem 
teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítés esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, 
melynek mértéke a nettó Vállalkozási díj összegének 20 %-a. Ebben az esetben Megrendelőt azonnali 
hatályú felmondás vagy elállás joga illeti meg, a Vállalkozó kártalanítást, vagy kártérítést nem 
követelhet. 
7.3 
4. Ha a Vállalkozó a póthatáridőben sem teljesít szerződésszerűen, úgy Megrendelő a szerződéstől 
elállhat, és a nettó Vállalkozási díj 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet 
Vállalkozóról, valamint a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül 
kárait és költségeit is érvényesítheti. 

VII Együttműködés, bejelentési kötelezettségek 

l. Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Felek minden olyan 
akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, amelyek a 
szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik kötelesek egymást 
szóban vagy írásban haladéktalanul értesíteni. 

2. A Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, 
bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő l O napon belül 
írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes 
teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség. 

3. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban kötelesek 
megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a 
címzettnek; vagy postán ajánlott küldeményként küldték meg a címzettnek, és a címzett az átvételt 
igazolta, illetve ha telefaxon került elküldésre, az átvétel megtörténtének visszaigazolásávaL 

4. Megrendelő részéről kapcsolattartó személy: 

Név: 

Cím: 

Tel: 

Fax: 
E-mail: 

V állalkazó részéről kapcsolattartó személy: 
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l Fax: 

5. Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személy: 

Név: 

Cím: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

VIII Szerződésmódosítás 

l. A szerződést mindkét Fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint, írásban lehet 
módosítani. 

2. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, bankszámlaszámában bekövetkező 
változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet -az eset körülményeitől fúggően -vagy 
előzetesen írásban l O napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő l O napon 
belül köteles értesíteni. Ugyancsak nem minősül a szerződés módosításának az alvállalkozók 
személyének változása, ha azt a Megrendelő a Kbt-ben foglaltak alkalmazásával jóváhagyta. 

XI. Egyéb rendelkezések 

l. A Szerződés teljesítésével összeftiggő jogvitákat a Felek elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg 
rendezni. Az egyeztetésekeredménytelenségemiatt igénybe vett bírói út es etén a Felek alávetik magukat 
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság, illetőleg törvényszék eljárásának. 

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Kbt. és a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3. Jelen .... ( ..................... ) számozott oldalból álló szerződés egymással szó szerint megegyező 
( ........ )eredeti példányban készült, melyből ..... példány Megrendelőt, .... példány Vállalkozót illet meg. 

Felek a Szerződést elolvasták, tartalmát együttesen értelmezték, s azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyező jognyilatkozatot, jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, .............................................. . 

Megrendelő 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat képviseletében 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Szakmai és jogi szignáló: 
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