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I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23-ai 
ülésén módosította aszociális ellátásokról szóló 3/2015. (IL 20.) önkormányzati rendeletét, és 
a születési támogatás helyett 2017. július l-jétől új formában, babakelengye-támogatással 
kívánja segíteni a gyermeket vállaló családokat. A 30 OOO Ft értékű csomagot a gyermek 
egyéves koráig igényelheti a szülő (törvényes képviselő). A babakelengye-csomag értéke a 
születési támogatásnál nagyobb értékű, illetve azonnali természetbeni juttatást jelent. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
közbeszerzési eljárás keretében 600 db, "Kőbányai baba vagyok" logóval ellátott termékeket 
tartalmazó csomagot kíván beszerezni. Az eljárást megindító felhívásban meghatározott 
feltétel szerint a csomag valamennyi terméke jó minőségű, uniszex, lányos-fiús családok 
számára egyaránt használható termék. A csomag tartalma: pelenkázótáska, kapucnis 
babakifogó törölköző, babapléd (kocsi takaró), babaétkészlet, bébiételt és cumisüveget 
melegentartó hőtartó tároló, babaelőke, plüss oroszlán, logózott póló. 

A várható költségek figyelembevételével a "Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzési 
költsége 15 7 48 031 Ft összegű előzetesen becsült nettó értékkel kerül meghatározásra, amel y 
alapján az uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljáráslefolytatására kerül sor. 

A közbeszerzési szaktanácsadással megbízott Tender Expert Kft. a Humánszolgáltatási 
Főosztály és a Jegyzői Főosztály közreműködésével elkészítette a "Kőbányai baba vagyok" 
csomag beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az eljárást megindító felhívást és a 
közbeszerzési dokumentumokat. 

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 
és dokumentációja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi C XLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásra irányadó eljárási szabályok szerint került 
összeállításra. 
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Értékelési szempontként a legjobb ár-érték arány az alábbiakban meghatározott értékelési 
részszempontok alapj án került meghatározásra: 

Ertékelési részszempont Súlyszám 

l. áfa nélkül számított vételár (HUF) 70 

2. szállítási határidő a szerződéskötéstől 30 
számítva naptári napokban megadva 
(legfeljebb 30 naptári nap) 

Az Önkormányzat a 600 db csomag nettó vételárát kéri megadni ajánlati árként, amely 
átalánydíj a szerződés időtartama alatt nem változhat. 

II. Hatásvizsgálat 

A "Kőbányai baba vagyok" csomag a gyermek születésekor és azt követően szükséges 
termékeket tartalmaz, mely fontos segítséget jelent a gyermeket vállaló családok számára. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
35. § a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó döntést a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének beszerzésért felelős 
bizottsága hozza meg a Kbt. 22. § (5) bekezdéseszerint névszerinti szavazással. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2017. április"~': 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

abó Krisztián 
jegyző 
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J. melléklet az előterjesztéshez 

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

... /2017. ( ... ... )határozata 
a "Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzése 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást megindító felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzése tárgyú 
közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Bizottság a "Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 

3. A Bizottság a "Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását 
jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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l. melléklet a .. .. 120 17. ( ... .. .) ... határozathoz 

"Kó'bányai baba vagyok" csomag beszerzése 
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) III. rész, 

113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍV ÁSA 

l. A közbeszerzési eljárást lefolytató ajánlatkérő neve, címe telefon-és telefaxszáma: 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Postai cím: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Kapcsolattartási pont: 
Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra 
Telefon: 06-1-433-8250 
Fax: 06-1-433-8230 
Ajánlatkérő általános internetcíme: www.kobanya.hu 

A kiegészítő tájékoztatás kéréseket az alábbi elérhetőségre kérjük megküldeni: 

dr. Magyar Adrienn 
email: magyar.adriem12@upcmail.hu 

2. Közbeszerzési eljárás fajtája: 
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. III. rész (nemzeti eljárásrend), 113. § szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás, tekintettel arra, hogy a becsült érték nem éri el az uniós értékhatárt. Az 
eljárásban az ajánlatkérő által javasolt legalább 3 gazdasági szereplőn kívül a Közbeszerzési 
Adatbázisban közzétett összefoglaló tájékoztatásra határidőben jelentkező gazdasági 
szereplők vehetnek részt. 

3. Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen, elektronikusan bocsátja 
rendelkezésre. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás megküldésének 
napjától elérhetőek az alábbi linken: 

http://kobanya.hu/?module=news&action=list&fname=baba kelengye 

A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az 
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő 
lejártáig. Ennek igazolására a gazdasági szereplőknek az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
meg kell küldeniük a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező regisztrációs lapot 
kitöltve a magyar.adrienn2@upcmail.hu e-mail címre. A regisztrációs lap ajánlattételi 
határidő lejárta előtti visszaküldése az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő csak a 
regisztrációs lapot visszaküldő gazdasági szerepiőket tekinti érdekelt gazdasági szereplőnek, 
és csak nekik küldi meg a kiegészítő tájékoztatást, esetleges közbeszerzési dokumentum 
módosítást. 



4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége, műszaki leírása 

Árubeszerzés 

600 db "Kőbányai baba vagyok" logóval ellátott, kifogástalan minőségű, uniszex, lányos-fiús 
családok számára egyaránt használható csomag szállítása és - az étkészlet kivételével -
termékenkénti logózása a műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint. 

Ajánlatkérő a leszállított termékek számára raktárat biztosít az 1106 Budapest, Kerepesi út 67. 
szám alatt. 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

Fő tárgy: 18000000-9 Ruházat, lábbeli, bőröndök és utazótáskák és kiegészítők 
Kiegészítő tárgyak: 39220000-0 Konyhai felszerelés, háztartási cikkek és élelmezési kellékek 
39511000-7 Takaró és útitakaró (pléd) 
39514100-9 Törülköző 
37500000-3 Játékok és játékszerek; vásári szórakoztató eszközök 

5. A szerződés meghatározása: adásvételi szerződés 

6. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat 

A jelen közbeszerzési eljárásban nincs lehetőség sem részajánlat, sem többváltozatú ajánlat 
beadására. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján megvizsgálta, hogy jelen 
közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó körülmények lehetővé teszik-e a 
részekre történő ajánlattétel biztosítását és arra a megállapításra jutott, hogy a rész-ajánlattétel 
biztosítása gazdaságilag nem ésszerű, hiszen nagyobb mennyiségre kedvezőbb ár érhető el, és 
több beszállító esetén a csomagok tartalma eltérne egymástól. 

7. A teljesítési határidő: értékelési részszempontot képez, de legfeljebb a 
szerződéskötéstől számított 30 naptári nap. 

A teljesítés helye: ll 06 Budapest, Kerepesi út 67. 

NUTS-kód: HUlOl 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (l) bekezdése szerint kerül kiállításra a szerződésszerű 
teljesítést követően. Az ellenszolgáltatás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (l) bekezdésében előírtaknak megfelelően banki 
átutalással kerül megfizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési 
határidővel. Ajánlattevő egy számla benyújtására jogosult a 600 db csomag hiánytalan 
leszállítását követően a teljesítésigazolás birtokában. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
ának alkalmazására. 
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Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint késedelmi 
kamat megfizetésére köteles. 

Az ajánlattétel, az elszámolás és akifizetés pénzneme a HUF. 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

9. Kizáró okok 

Kizárá okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben 
a Kbt. 62. § (l) bekezdés g)-k) és m), valamint q) pontjában meghatározott kizárá okok 
valamelyike fennáll. 

Megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizárá okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) 
pont kb) alpontjában foglaltakat a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizárá okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. §g) pont gb) alpon~ában 
foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált -
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizárá okok 
igazolása tekintetében megkövetelt információkat Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel a 32112015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 17. §(l) bekezdése szerint. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja: "a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) 
pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak 
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVJ 
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek nincs 
a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;" 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pontgb) alpont: "Nem Magyarországon 
letelepedett ajánlattevő esetén: a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb)alpontja tekintetében az 
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül
e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha 
az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált 
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valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek nincs a pénzmosásról szóló 
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) afpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni" 

Az ajánlatkérő a 32112015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi 
továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §(2) 
bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem 
vesz igénybe a Kbt. 62. § (l) g)-k) és m), illetve q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá 
tartozó alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban 
nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi 
keltezésűnek kell lenniük. 

Akizáró okok igazolására egyebekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadó ak. 

l 0. Alkalmassági követelmények 

Pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény: 

Pl. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az elmúlt 3 mérlegforduló nappallezárt üzleti évben 
a közbeszerzés tárgya (babakelengye értékesítése) szerinti áfa nélkül számított árbevétele 
összesen eléri l O millió forintot. 

Igazolási mód 

A Pl. alkalmassági követelmény a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (l) bekezdés c) 
pontja alapján igazolható az előző három, mérlegforduló nappallezárt üzleti évre vonatkozó, 
közbeszerzés tárgyából (babakelengye értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól fliggően, hogy az ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

Ha az ajánlattevő az árbevételről szóló nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód 
helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő 
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és 
tájékoztatást kémi az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási 
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott médjáróL 

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 
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kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefliggésben ért kár megtérítéséért. 

Műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény: 

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai szempontból, ha 

M/1. nem rendelkezik a felhívás megküldésének napját megelőző 36 hónapban összesen 
legalább nettó l O millió Ft értékű, babakelengye értékesítéséből származó referenciával. 

Igazolási mód: 

Ml. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (l) bekezdés a) pontja alapján az 
ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága 
igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év 
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével a rendelet 23. §-a szerint, azaz az ajánlattevő, 
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolássaL 

A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: 
teljesítés ideje (év/hónap megadásával), a szerződést kötő másik fél megnevezése (valamint 
székhelye és a referenciát adó személy elérhetősége ), a szerződés tárgya és az 
ellenszolgáltatás nettó összege, a saját teljesítés %-os aránya, továbbá nyilatkozni kell arról, 
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelőerr történt-e. Amennyiben az 
ajánlattevő közös ajánlattevőként teljesítette a szállítást, úgy csak a saját teljesítés áfa nélkül 
számított értékét kérjük feltüntetni a referencia-nyilatkozaton! 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 
egy felel meg. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől fliggetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban 
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) 
bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Irányadó továbbá a Kbt. 65. § (9) és (ll) bekezdése. 

Ajánlattevő ajánlatában nem köteles igazolni műszaki-szakmai alkalmasságát, a Kbt. 
114. § (2) bekezdése alapján elegendő, ha arról nyilatkozik, hogy megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek. Alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján az ajánlatkérő felhívására az eljárást lezáró döntés meghozatala előtt köteles 
igazolni fentiek szerint. 
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Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési 
szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő 
tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást 
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat 
benyújtani. 

A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, Kbt. 69. §(4) bekezdése 
szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja, és 
elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők 
tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására 
kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az 
ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy 
tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna 
be,és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 

Ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem 
vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás-kérést követően sem megfelelőerr nyújtja 
be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az 
igazolások benyújtására. 

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §(2) bekezdés e) pontját. 

ll. Szerződést megerősítő biztosítékok 

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Kbt. 126. § (l) bekezdése és a 
Ptk. 6:186. § (l) bekezdése alapján a teljesítés időtartamára az alábbi szerződést megerősítő 
biztosítékokat köti ki: 

Késedelmi kötbér: az áfa nélkül számított vételár l %-a naptári naponként, de legfeljebb az áfa 
nélkül számított vételár l 0%-a. 

Minőségi hiba esetén a késedelmi kötbér kerül érvényesítésére a hiba kijavításáig. 

Meghiúsulási kötbér: Az áfa nélkül számított vételár 20%-a. 

Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmaz. 

12. Az ajánlattétel nyelve 

Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Abban az esetben, ha 
a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles 
mellékelni a magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításokat annak szem előtt tartásával, 
hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 
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13. Hiánypótlás: A Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra. 

14. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány az alábbiakban meghatározott 
értékelési részszempontok alapján: 

értékelési részszempont súlyszám 

l. áfa nélkül számított vételár (HUF) 70 

2. szállítási határidő a 30 
szerződéskötéstől számítva naptári 
napokban megadva (legfeljebb 30 

naptári nap) 

Ajánlatkérő a 600 db csomag nettó vételárát kéri megadni ajánlati árként, amely 
átalánydíj a szerződés időtartama alatt nem változhat. 

Értékelési módszer: 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó határa l pont, felső határa l O pont. 

Ajánlatkérő az ajánlatokat mindkét részszempont esetén a fordított arányosítás módszere 
szerint értékeli a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 
61. számában; 2012. június l. napján jelent meg) III. fejezet A. l. ba pont) alapján. A 
pontszám számítása során alkalmazandó képlet: Pontszám = legkedvezőbb ajánlati elem l 
vizsgált ajánlati elem x (a maximális adható pontszám- a minimális adható pontszám) + l. 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a legmagasabb, a többi 
ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a legkevesebb pontszámot adja. 

Mindkét értékelési részszempont esetén csak konkrét számmallehet megadni az ajánlatot, tól
ig tartományban megadott érték az ajánlat érvénytelenségét eredményezi! Mindkét 
részszempontra pozitív egész számmal kérjük megadni az ajánlatot! 

Ajánlatkérő a pontszámokat- tört értékesetén-két tizedesjegyre kerekíti. A fenti módszerrel 
értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a 
felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az 
ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

15. Az ajánlattételi határidő: 2017. május 18-án 9.30 óra 

16. Az ajánlat benyújtásának címe 

Személyes benyújtás esetén: Ajánlatkérő l. pontban meghatározott postai címén, az I. em. 
131. irodában munkanapokon 9-15 óráig, pénteki napokon 9-13 óráig, az ajánlattételi határidő 
lejártának napján 8.30-tól 9.30 óráig. 

Postai feladás esetén: Ajánlatkérő 1102 Budapest, Szent László tér 29. l. em. 131. címére 
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kérjük az ajánlatok megküldését is a 20. 8. pontban meghatározott felirattal ellátva. 

17. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye: 2017. május 18-án 9.30 óra 

Helye: ajánlatkérő l. pontban meghatározott címén az I. emelet 100. számú tárgyalóban. 

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. §(3) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen. 

18. A szerződés EU Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 
Nem. 

19. Az eredményhirdetés tervezett időpontja 

Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről az arról készített írásbeli 
összegezés megküldésével értesíti az ajánlattevőket 

20. Kiegészítő információk 

l) A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok 
egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint 
benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 
eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti eredeti 
nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

3) A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt 
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis
vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

4) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, 
amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat (ajánlattevő neve, 
székhelye, valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 
szempontok alapján értékelésre kerülnek). 

5) Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 

6) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. A közös 
ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők között létrejött 
megállapodás l eredeti, mindkét fél által cégszerűen aláírt példányát. A közös 
ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kelllegalább a közös ajánlattevők adatait, 
a közös ajánlattevők jelen eljárásban való képviselőjének adatait, a közös ajánlattevők 
közötti feladatmegosztást, illetve az ellenszolgáltatás közös ajánlattevők közötti 
felosztásának módját, továbbá a közös ajánlattevőknek az ajánlatkérő irányában vállalt 
egyetemleges felelősségvállalását a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén 
elegendő a közbeszerzési dokumentumokat az egyik ajánlattevőnek letöltenie. Az 
aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát a közös ajánlattevők mindegyikének csatolnia 
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kell az ajánlatba egyszerű másolatban. 

7) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos 
követelmények: az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind az 
ajánlattevő, mind a közös ajánlattevők vonatkozásában. 

8) Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevöknek nem elektronikus úton kell a jelen 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelőerr elkészítenie és benyújtania: 

• 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 kezdődjék és oldalanként növekedjék. 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; 

• az ajánlatot zárt csomagolásban, l papír alapú példányban kell beadni. Az ajánlatot 
teljes terjedelmében - elektronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségével -
elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (CD, DVD), l darab elektronikus, a 
papír alapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányban, jelszó nélkül 
olvasható .pdf formátumú fájl(ok)ban. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell 
ajánlatában arról, hogy az ajánlat papír alapú és elektronikus példánya 
egymással mindenben megegyezik. 

Esetleges eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó az értékelés során. 

• az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy( ek)től írásos meghatalmazást 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. 

A zárt csomagon az alábbi megnevezést kérjük feltüntetni: "Ajánlat: "Kőbányai baba 
vagyok" csomag beszerzése. Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi 

határidő lejártakor bontható fel!" 

9) Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően 
sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből 
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

l O) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség 
ajánlattevőt terheli. 

ll) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, 
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dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. 
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával 
kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak 
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

12) A kiegészítő tájékoztatás kérésekre a Kbt. 56. §-a és 114. § (6) bekezdése az irányadó. 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi 
határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére ), feltéve, 
hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig 
megérkeznek az ajánlatkérőhöz. 

13) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

14) Irányadó idő: a teljes eljárást megindító felhívásban, valamint az eljárás során 
valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 

15) Árfolyamok: az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál 
az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok 
tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a 
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi 
bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon 
számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az 
Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 

16) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz 
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. 

17) Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (ll) bekezdése szerintilehetőséggel. 

18)Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatában köteles megnevezni az 
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, továbbá a közbeszerzésnek azt a 
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó! 

19) Ajánlattevő köteles megjelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeteket 
(személyeket) és köteles csatolni azok rendelkezésre állását igazoló szerződést vagy 
előszerződéses kötelezettségvállalást Az alkalmasságot igazoló szervezet 
bemutatására vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalommal is kérjük csatolni! 

20) Ajánlatkérő a Pl., Ml.alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 

21) Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára 
vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

22) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti biztosíték adásához. 

23) A közbeszerzési eljárást bonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. 
Magyar Adrienn (lajstromszám: 00377). 

21. Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2017. május 3. 
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19. melléklet a 4412015. (XI 2.) MvM rendelethez31 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 
Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. §(l) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

1.1) Név és cím( ek) 1
0elölje meg az eljárásértfelelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Postai cím: Szent László tér 29. 

Város: Budapest JPostai irányítószám: ll 02 

1.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: magyar.adrienn2@upcmail.hu 

II. szakasz: Tárgy 

11.1) Meghatározás 

11.1.1) A szerződés típusaO Építési beruházás l8JÁrubeszerzés O Szolgáltatásmegrendelés 

11.1.2) A szerződés tárgya: "Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzése 

11.1.3) A közbeszerzés mennyisége: 600 db "Kőbányai baba vagyok" 

!ország: HU 

logóval ellátott, kifogástalan 
minőségű, uniszex, lányos-fiús családok számára egyaránt használható csomag szállítása és - az 
étkészlet kivételével - termékenkénti logózása a műszaki leírásban részletesen meghatározottak 
szerint. 

Ajánlatkérő a leszállított termékek számára raktárat biztosít az 1106 Budapest, Kerepesi út 67. szám 
alatt. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) 

ILlA). A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [] vagy napban: [30] 

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) 

Il..LS) A teljesítés helye: ll 06 Budapest, Kerepesi út 67. 

III. szakasz: Értékelési szem ontok 

l8J Az alábbi értékelési szempontok 

l8J Minőségi sz~mpont- Megn~vezés: "". "_.._.....,...~......,.....,.""""'ow..o"""'..._,~<LJ.Av.>J~""""",......~.M.M-

0 Költség szempont- Megnevezés: l Súlyszám: 13 

l8J Ár szempont- Megn~vezés: szállítási határidő a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva (legfeljebb 30 
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naptári nap)/ Súlyszám:4 70 

,lY. szakasz: Jogi információ 

IV.l) Részvételi feltételek 

Pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény: 

Pl. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az elmúlt 3 mérlegforduló nappallezárt üzleti évben a 
közbeszerzés tárgya (babakelengye értékesítése) szerinti áfa nélkül számított árbevétele összesen 
eléri l O millió forintot. 

Műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény: 

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai szempontból, ha 

M/1. nem rendelkezik a felhívás megküldésének napját megelőző 36 hónapban összesen legalább 
nettó l O millió Ft értékű, babakelengye értékesítéséből származó referenciával. 

IY.l.Z.) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

D A szerződés a Kbt. 114. §(ll) bekezdéseszerint fenntartott 

V. szakasz: Eljárás 

V.l) Adminisztratív információk 

Y.l.l) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (2017105103) Helyi idő: (12:00) 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

Vl.l) További információk: 

VI.l.l) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az 1.2) pontban megadott 
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

VI.l.2) További információk: 2 

Az egyes csomagok tartalma: 
Pelenkázó táska: 
Az ~ánlatkérő kéri a csomag valamennyi termékét elhelyezni a táskában, az étkészlet csomagolható 
külön. 

ajánlatkérői elvárások: 
a pelenkázótáska vállon hordható legyen, 
pelenkázó lappal ellátott kivitelű, 
legalább kézzel mosható, 
anyaga: kívülről vízhatlan poliészter 
uniszex színű, 
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Logo mérete: maximum lOxlO cm 

logózási technológia:transzfer szitanyomással kérjük emblémázni (a fehér felületen ajánlatkérő 
elfogadja a sublimációs technológiát is) 

Kapucnis babakifogó törölköző: 
méret: legalább 80x80 cm 
anyaga: l 00% pamut 
kapucnis 
semleges, uniszex színű 
Logo mérete: maximum lOxlO cm 
logózási technológia: hímzés 

Babapléd (kocsitakaró): 
méret: legalább 75x90 cm 
anyaga: legalább a külső rész l 00 % pamut 
mosógépben tisztítható 
Logo: maximum lOxlO cm 
színe: uniszex 
logózási technológia: transzfer szitanyomással 

Babaétkészlet: 
minimális tartalma: 2 kanál, l db itatópohár, l db lapostányér, l db mélytányér 
anyaga: műanyag 
Logo elhelyezése: a papírdobozon maximum 5x5 cm 
logózási technológia: transzfer szitanyomással 

Bébiételt és cumisüveget melegentartó hőtartó tároló: 
kézzel mosható anyagból készült, 
uniszex színű, 
felszereltsége: hordozófúl 
Logo mérete: maximum 5x5 cm 
logózási technológia: transzfer szitanyomással kéri ajánlatkérő emblémázni 

Babaelőke: 

anyaga: legalább elől l 00 % textil 
uniszex színű, 
Logo mérete: maximum 5x5 cm 
logózási technológia: transzfer szitanyomással emblémázandó 

Plüss figura, logózott pólóban: 
ajánlatkérő elsődlegesen oroszlán figurát kér szállítani, amennyiben az ajánlattevő nem forgalmaz 
ilyen terméket, akkor az alábbi feltételeknek megfelelő egyéb (maci, kutya, cica, elefánt vagy egér) 
plüss állatfigura is megajánlható: 
legalább 30 cm magasságú 
Logo: a plüss figura pólójának közepén méretarányos nagyságban, 
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logózási technológia: transzfer szitanyomással emblémázandó 

Logo: 
Az ajánlatkérő a műszaki leíráshoz mellékeli a használandó logót. 
Sztenderd nyomdai felhasználás esetén hagyományos 4 szín color nyomtatással kell kivitelezni a 
logót, direkt színes megjelenítés esetén pedig a következő paraméterei vannak: 
5 direkt színes verzió 

- Piros: Pantone 1665 
-Világos piros: Pantone 7577 
- Zöld: Pantone 321 
- Világos zöld: Pantone 7709 
-Halványszürke: Pantone 642 

A csomagokat kartondobozban kéri az ajánlatkérő szállítani oly módon, hogy a termékek - az 
étkészlet kivételével - a pelenkázó táskában vannak elhelyezve. 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (20171041251) 

1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 

3 súlyszám helvett fontomig is megadható 

4 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szemvout. súlyszám nem S?ükséges_ 
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A közbeszerzési dokumentumokat hiánytalanul 
átvettern 

Tárgy: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által 
indított, "Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzése" tárgyú Kbt. 113.§ 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

A dokumentációt átvevő neve [nyomtatott betűkkel]: .......................................... . 

································································································································ 

Teljes cégnév [nyomtatott betűkkel]: .................................................................. .. 

································································································································ 

Székhely: .............................................................................................................. . 
................................................................................................................................ 

Cím [ahová a dokumentációt és/vagy a számlát kéri az ajánlattevő] .................. . 
................................................................................................................................ 

S , l " , . , zam a vezeto penz1ntezet: ............................................................... . 

Bankszámlaszám: ........................................................................ . 

Adószám: ................................................................................. .. 

Telefonszám: ......................................................................................................... . 

Fax szám: ............................................................................................................... . 

E-mail: ................................................................................................................... . 

A dokumentáció elektronikus elérésének időpontj a: 

2017 ................... hó ................ nap 

aláírás 



2. melléklet a .. .12017. ( ... .. . ) ... határozathoz 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

"Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzése 

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVÖKNEK 

Jelen közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) rendelkezései az irányadóak. 

l. Közös ajánlattétel 

Kbt. 35. §(l)" Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi 
jelentkezést. 

(2) Az (l) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők megjelölését. 

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
értesítéséf írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71.§], 
a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös 
ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 
felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös 
aján/attevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk Az ajánlati 
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] 
esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

(7) A köz ös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az 
ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás 
nem következhet be. 

(8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó 
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szervezet alapításához. " 

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) 
bekezdés]. 

2. Értelmező rendelkezések 

alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 
alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 
nevezte meg - a bej elentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 
jogaszerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve 
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások 
nyújtását kínálja. 

üzleti titok: Kbt. 44. § (l) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, 
hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti 
titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, 
amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített 
irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 
aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben 
az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

(2) Az (l) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szerepi ő nem nyilváníthatja üzleti titoknak 
különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 20 ll. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 
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bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szak emberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (l) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (l) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján 
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak 

(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: 
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló -a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása 
során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében 
köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum 
benyújtására. 

3. A Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti tájékoztatás: 

Az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi elérhetőségeken: 

4. Az érintett hatóságok központi elérhetőségei: 

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
• Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes 

E-mail: MMI foigazgato-helyettes@lab.hu 
Telefon: (06 l) 433-0402 
Fax: (06 l) 433-0455 

• Munkaügyi Főosztály 
E-mail: munkaugyi-foo@lab.hu 
Telefon: (06 l) 433-0391 
Fax: (06 l) 433-0457 

• Munkavédelmi Főosztály 
l 0 86 Budapest, Szeszgyár u. 4. 
E-mail: munkavedelmi-foo@lab.hu 
Telefon: (06 l) 299-9090 
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Fax: (06 l) 299-9093 

• Munkahigiénés és Foglalkozás- egészségügyi Főosztály 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
E-mail: titkarsag@omfi.hu 
Telefon: (06 l) 459-3050 
Fax: (06 l) 459-3059 

• Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat 
Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-292 

• Hatósági nyilvántartás: 
Ingyenes (zöld) telefonszám 06-80-204-667 

• a területi kirendeltségek elérhetőségek az alábbi intemet-címen találhatók: 
http:/ /www.ommf.gov .hu/index.html?akt_ menu=206 

- ÁNTSZ: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a megyei és 
városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu intemet-címen találhatók 

- MBH:1145 Bp, Columbusu. 17-23., tel: 06-1-301-2927,06-1-301-2943, 
http:/ /www.mbth.hu/home/html/index.asp?msid= l &sid=O&hkl=27 6&lng= l 
email: hivatal@mbth.hu 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon: +36-1-
428-51-00, +36-40-42-42-42, Fax: +36-l-428-53-82, www.nav.gov.hu 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága (1134 
Budapest, Dózsa György út 128-132., Telefonszám: +36 (l) 427-3200, Fax: 
+36(1)427-3998) 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 
Cím: 1132 Budapest, Váci út 48/c-d. Telefonszám: +36 (l) 412-5400 
email: ebpavig@nav.gov.huFax: +36 (l) 412-5551 
Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf.: 45. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 
1096 Budapest, Haller u. 3-5. 
Telefonszám: +36 (l) 299-4000 
Fax: +36 (l) 299-5142 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 
1144 Budapest, Gvadányi u. 69. 
Telefonszám: +36 (l) 467-7100 
Fax: +36 (l) 460-7727 

- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: H-
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-l-224-91-
63., www.orszagoszoldhatosag.gov.hu intemet-címen található 
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Egyenlő Bánásmód Hatóság 
l 013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Telefon: 06-1-795-2975 
Zöldszám: 06 80 203 939 
Fax: 06-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
l 0 56 Budapest, Váci utca 62-64. 
Postacím: 1364 Bp., Pf.: 234 

tel: 06-1-328-5862 

Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály 

l 0 56 Budapest, Váci u. 62-64. 
Tel: (l) 485-6924, (l) 485-6945 
Fax: (l) 237-4882 
Email: eoh.titkarsag@bfkh.gov.hu 

-illetve fenti hivatalok teljesítés helyszínén található kirendeltségein 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Magyar Adrienn (levelezési cím: 
1076 Budapest, Jobbágy u. 5-9. B/1111., email cím: magyar.adrienn2@upcmail.hu, 
lajstromszám: 00377) 
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II. AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ 

NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE 

csatolandó dokumentum oldalszám 

felolvasólap 

kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok 

Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozat (eredeti) 

Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat a kkv rninősítésről 

Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozókról 

nyilatkozat alkalmasságot igazoló szervezetről, alkalmassági 
követelmény megjelölése (adott esetben) 
alkalmasságot igazoló szervezettel kötött szerződés vagy előszerződés az 
erőforrások rendelkezésre állásáról (adott esetben) 
nyilatkozat pénzügyi-gazdasági és rnűszaki -szakmai alkalmassági 
feltételeknek való megfelelésről 
aláírási címpéldány vagy aláírás-rninta ( ajánlattevők és erőforrás 
szervezet részéről) 
nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus példány egyezőségéről 

meghatalmazás a nyilatkozatok aláírására (adott esetben) 

változásbejegyzési kérelern és cégbírósági érkeztető igazolás másolata 
(adott esetben) 
idegennyelvű iratok felelős fordítása (adott esetben) 

l db elektronikus ajánlat 

felhívásban előírt egyéb dokumentumok 
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III. AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATMINT ÁK 
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l. Felolvasólap 

Tárgy: "Kóöányai baba vagyok" csomag beszerzése 

Ajánlattevő neve: ...................................................................................... . 
Székhely: ......................................................................................... . 
Telefon: ......................................................................................... . 
Telefax: 
e-mail: 
Adószám: 

·························································································· 
·························································································· 
·························································································· 

AZAJANLAT ÉRTÉKELESRE KERÜLÖ TARTALMI 
ELEME 

értékelési szempont ajánlat 

áfa nélkül számított vételár HUF 

szállítási határidő a szerződéskötéstől naptári nap 
számítva naptári napokban megadva 

Dátum: .............................. . 

cégszerű aláírás 
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2. Nyilatkozat kizáró okok tekintetében 
(Kbt. 62. §(l) g)-k) és m) pontjai) 

Alulírott ............................. , mint a . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. (Ajánlattevő) 
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában 

kijelentem, 

hogy a "Kóöányai baba vagyok" csomag beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban az 
általam képviselt vállalkozással szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (l) 
bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meghatározott következő kizáró okok: 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) 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, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 

kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén 
a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamisadat), 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 igazolási 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: 
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ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 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 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 
r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 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. 

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. 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata 
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §(2) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy a 
szerződés teljesítése során nem veszek igénybe a Kbt. 62. §(l) g)-k) és m), valamint q) pontja 
szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 

A Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében kijelentem, 
hogy az ajánlattevő 

- olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, 

- olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén 1, 

a) Ha az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott 
tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatása: 

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

1A releváns információt kérjük aláhúzni! 
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Vagy 2 

b) nyilatkozom, hogy nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. §r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa az általam képviselt gazdasági szereplőnek. 

Vagy 3 

c) nyilatkozom, hogy van a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa az általam képviselt gazdasági szereplőnek, de az nem 
megismerhető. 

Dátum: 

cégszerű aláírás 

r) tényleges tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 
bekezdésében meghatározott módon - közvetve 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, 
r b) 19 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a 
Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott- meghatározó befolyással rendelkezik, 
re) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleli megbízást végrehajtanak, 
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 alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 

2A felesleges rész törlendő!!! 
3 A felesleges rész törlendő!!! 
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3. Nyilatkozat a Kbt. 66. §(2), (4), (6) bekezdése tekintetében 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 

"Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött 
szerződés teljesítése érdekében 

l. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe4

: 

2. Nyilatkozom a Kbt. 66. §(6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 
alábbi- ajánlattételkor már ismert- alvállalkozó(ka)t kívánom igénybe venni: 

l. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy maradéktalanul elfogadom az 
eljárást megindító felhívás és dokumentáció, valamint az annak részét képező 
szerződéstervezet feltételeit. A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához 
szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár 
alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az 
ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező 

szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel 
teljesítjük. 

Nyilatkozom továbbá a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, hogy vállalkozásunk 

D a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
.......................................... - vállalkozásnak 5 minősül l 

D nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
hatálya alá6

. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás) 

4 
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni" 

5mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint- a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek 

tanulmányozását követően kérjük megadni. 
6 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 
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4. MEGHATALMAZÁS 

(adott esetben) 

Alulírott mint a(z) 
(székhely: 

ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkahnasság igazolására 
igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazam 

( szig. sz.: ; szül.: ; an.: 
lakcím: , hogy a ,,Kóöányai baba vagyok" csomag 
beszerzése" tárgyban készített ajánlatunkat aláírásávallássa el. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

( meghatalmazó cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének aláírása) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: 
Név: 
Lak cím: 

(meghatalmazott aláírása) 

Aláírás: 
Név: 
Lak cím: 
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5. Nyilatkozat elektronikus és papír alapú példány egyezőségéről 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
,,Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, 
hogy az általam benyújtott ajánlat papíralapú és elektronikus példánya egymással mindenben 
szó szerint megegyezik. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás 
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6. NYILATKOZAT ERŐFORRÁS SZERVEZET BEVONÁSÁRÓL 

"Kóöányai baba vagyok" csomag beszerzése 

Alulírott.. ....... ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alábbi 
kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni7: 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(sajátkezű aláírás) 

7 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy ,.Nem kíván igénybe venni" 
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7. ERŐFORRÁS SZERVEZET ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ KÖZÖTTI SZERZŐDÉS 
V AGY ELŐSZERZŐDÉS, AMELYBEN AZ ERŐFORRÁS SZERVEZET 

KÖTELEZETTSÉGET V ÁLLAL, HOGY A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ 
SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK MAJD A 

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK IDŐTARTAMA ALATT. 
(Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján) 
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8. ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY V AGY ALÁÍRÁSMINT A 
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9. FOL Y AMATBAN LÉVŐ V ÁL TOZÁSBEJEGYZÉS ESETÉN A 
VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI KÉRELEM ÉS A CÉGBÍRÓSÁGI ÉRKEZTETŐ 

IGAZOLÁS MÁSOLATA 
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10. NYILATKOZAT ALKALMASSÁGI FELTÉTELEKNEK V ALÓ 
MEGFELELÉSRŐL 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője 
a "Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, 
hogy cégünk vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek az eljárást megindító felhívás 10. 
Pl. pontja szerinti pénzügyi-gazdasági és Ml. pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági 
követelmények. Vállalom, hogy az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására 
igazolom a felhívásban előírt valamennyi alkalmassági követelmények fennállását. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás) 
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AZ ÉRTÉKELÉST KÖVETŐEN, AZ AJÁNLATKÉRŐ Kbt. 69.§ (4) BEKEZDÉSE 
SZERINTI FELHÍVÁSÁRA BENYÚJTANDÓ NYILATKOZAT-ÉS IGAZOLÁS 

MINTÁK 
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ll. REFERENCIA NYILATKOZAT 

"Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzése 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

Alulírott................................................ mint a(z)... ... ...... ... . ..... ... ...... ........ (székhely: ............................................. ) 
cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője8 ezennel kijelentem, hogy a( z).................................... mint ajánlattevő/közös 
ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet9 legjelentősebb szállításaink a felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 
évben az alábbiak voltak: 

Referenciát az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolássallehet igazolni. 

Keltezés 

Cégszerű aláírás 

8 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személyeszerint a megfelelő részt aláhúzni! 
9 A nyilatkozattevő személyeszerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
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12. NYILATKOZAT 
KÖZBESZERZÉSTÁRGYASZERINTIÁRBEVÉTELRŐL 

Alulírott. ............................ , mint a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ajánlattevő) 

cégjegyzésre jogosult képviselője, a "Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzése tárgyú 
közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy cégünk közbeszerzés 
tárgya szerinti (babakelengye értékesítése) nettó árbevétele a felhívás megküldését megelőző 
3 mérlegforduló nappallezárt üzleti évben az alábbiak szerint alakult: 

év közbeszerzéstárgya 
szerinti nettó árbevétel 

(HUF) 

összesen 

Keltezés 

Cégszerű aláírás 
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS 

"Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzése 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 600 db,- az étkészlet kivételével
termékenként logóval ellátott "Kőbányai baba vagyok" csomagot kíván beszerezni. Az 
étkészlet esetében a csomagolást (papírdobozt) kérjük logózni. A csomag valamennyi terméke 
kifogástalan, a műszaki leírásban foglaltak szerinti minőségű, uniszex, lányos-fiús családok 
számára egyaránt használható áru. A logót a termékek jobb alsó sarkában kérjük elhelyezni, 
kivétel a plüss figura, ahol a póló közepére kérjük az emblémázást. 

Az egyes csomagok tartalma: 
Pelenkázó táska: 
Az ajánlatkérő kéri a csomag valamennyi termékét elhelyezni a táskában, az étkészlet 
csomagolható külön. 

ajánlatkérői elvárások: 
a pelenkázó táska vállon hordható legyen, 
pelenkázó lappal ellátott kivitelű, 
legalább kézzel mosható, 
anyaga: kívülről vízhatlan poliészter 
uniszex színű, 
Logo mérete: maximum l Ox l O cm 

logózási technológia:transzfer szitanyomással kérjük emblémázni (a fehér felületen 
ajánlatkérő elfogadja a sublimációs technológiát is) 

Kapucnis babakifogó törölköző: 
méret: legalább 80x80 cm 
anyaga: l 00% pamut 
kapucnis 
semleges, uniszex színű 
Logo mérete: maximum lOxlO cm 
logózási technológia: hímzés 

Babapléd (kocsitakaró): 
méret: legalább 75x90 cm 
anyaga: legalább a külső rész l 00 % pamut 
mosógépben tisztítható 
Logo: maximumlOxlO cm 
színe: uniszex 
logózási technológia: transzfer szitanyomással 

Babaétkészlet: 
minimális tartalma: 2 kanál, l db itatópohár, l db lapostányér, l db mélytányér 
anyaga: műanyag 
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Logo elhelyezése: a papírdobozon maximum 5x5 cm 
logózási technológia: transzfer szitanyomással 

Bébiételt és cumisüveget melegentartó hőtartó tároló: 
kézzel mosható anyagból készült, 
uniszex színű, 
felszereltsége: hordozófúl 
Logo mérete: maximum 5x5 cm 
logózási technológia: transzfer szitanyomással kéri ajánlatkérő emblémázni 

Babaelő ke: 
anyaga: legalább elől l 00 % textil 
uniszex színű, 
Logo mérete: maximum 5x5 cm 
logózási technológia: transzfer szitanyomással emblémázandó 

Plüss figura, logózott pólóban: 
ajánlatkérő elsődlegesen oroszlán figurát kér szállítani, amennyiben az ajánlattevő nem 
forgalmaz ilyen terméket, akkor az alábbi feltételeknek megfelelő egyéb (maci, kutya, 
cica, elefánt vagy egér) plüss állatfigura is megajánlható: 
legalább 30 cm magasságú 
Logo: a plüss figura pólójának közepén méretarányos nagyságban, 
logózási technológia: transzfer szitanyomással emblémázandó 

Logo: 
Az ajánlatkérő a műszaki leíráshoz mellékeli a használandó logót. 
Sztenderd nyomdai felhasználás esetén hagyományos 4 szín color nyomtatással kell 
kivitelezni a logót, direkt színes megjelenítés esetén pedig a következő paraméterei vannak: 
5 direkt színes verzió 

- Piros: Pantone 1665 
-Világos piros: Pantone 7577 
- Zöld: Pantone 321 
- Világos zöld: Pantone 7709 
- Halványszürke: Pantone 642 

A csomagokat kartondobozban kérjük szállítani oly módon, hogy a termékek- az étkészlet 
kivételével - a pelenkázó táskában vannak elhelyezve. 

Teljesítés helye: 1106 Budapest, Kerepesi út 67. 

E-mail: EhrenbergerKrisztina@ko banya.hu 

Budapest, 2017. április 5. 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 
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V. SZERZÓDÉSTERVEZET 
(külön file-ban mellékelve) 
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amely létrejött egyrészről 

V.SZERZŐDÉSTERVEZET 

ADÁSVÉTELISZERZŐDÉS 
(tervezet) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., 
PIR-száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000-00000000, 
adószáma: 15735739-2-42, 
képviseli: Kovács Róbert polgármester megbízásából dr. Pap Sándor alpolgármester, 
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő), 

másrészről a 

····························································· 
székhelye: ............................................. . 
cégjegyzékszáma: .................... . 
adószáma: ................. . 
fizetési számlaszáma: ......................................... . 
képviseli: ................................... . 
mint Eladó, (a továbbiakban: Eladó) 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

Előzmények 

Felek rögzítik, hogy a Vevő 2017. május 3-án a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett 
,,Kóöányai baba vagyok" csomag beszerzése tárgyában, amelynek nyerteseként az 
Eladókerült kihirdetésre. 

I. A szerződés tárgya 

l. Eladó feladata 600 db "Kőbányai baba vagyok" logóval ellátott, kifogástalan 
minőségű, uniszex, lányos-fiús családok számára egyaránt használható csomag szállítása és 
logózása a jelen szerződés l. mellékletében foglaltak szerint. 

II. A teljesítés körülményei 

l. A Vevő köteles raktárat biztosítani az Eladó általleszállított áru elhelyezésére. 

2. A Vevő vállalja, hogy az általa megrendelt - szerződésszerűen leszállított - árut a 
szállítólevél alapján az Eladó képviselőjétől átveszi és a teljesítést a Kbt. 135. § (l) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelőerr igazolja. Vevőnek a raktározás helyszínén tartózkodó 
kapcsolattartája az áru átvételekor ellenőrzi a mennyiséget és a csomagolás sértetlenségét, és 
az esetleges kifogását a szállítólevélen rögzíti. A Vevő a minőségi kifogását egyebekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:162. §-ában 
meghatározottak szerint jogosult az Eladóval közölni. 
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3. A jelen szerződés I. l. pontja szerinti termékek szállítási határideje a szerződéskötéstől 
számított ... naptári nap az Eladó közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában foglaltak szerint. 
Az Eladó az árut a Vevővel előzetesen telefonon egyeztetett, majd e-mail-ben megerősített 
időpontban köteles kiszállítani a jelen szerződés II .4. pontjában meghatározott helyszínre. 

4. A megrendelés akkor tekintendő az Eladó részéről teljesítettnek, ha a 600 db, a jelen 
szerződés l. rnellékletében meghatározott rninőségi követelményeknek megfelelő csomag 
logózva, határidőre leszállításra kerül a Vevő által kijelölt 1106 Budapest, Kerepesi út 67. 
szám alatti raktárba. 

5. A jelen szerződés a Vevő részéről a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékének megfizetésével teljesül. A teljesítés igazolására Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető jogosult. 

6. A Vevő jogosult az átvételt rnegtagadni, ha a termékek csomagolása sérült, koszos, 
deformált. 

III. A szerződés megszűnésének és megszüntetésének esetei 

l. A jelen szerződés annak rnindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és arnindkét fél 
általi szerződésszerű teljesítéssei szűnik meg. A jelen szerződés rnegszűnik továbbá bármely 
fél jogutód nélküli rnegszűnésével. 

2. A jelen szerződés kizárólag azonnali hatályú írásbeli felmondással vagy -a teljesítés 
megkezdésének hiányában -a Vevő általi írásbeli elállással szüntethető meg. Azonnali hatályú 
írásbeli felmondásnak van helye, ha bármely fél a jelen szerződésben foglalt lényeges 
kötelezettségét súlyosan rnegszegi. 

3. A Vevőjogosult - az Eladó részéről történt súlyos szerződésszegésre hivatkozva -
azonnali hatállyal írásban felmondani a jelen szerződést: 

arnennyiben az Eladóval szemben alkalmazott késedelmi kötbér rnértéke eléri a jelen 
szerződésben meghatározott legmagasabb értéket, 
arnennyiben az Eladó magatartásával a Vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt 
okoz, 
arnennyiben az Eladóval szemben csőd-, felszámolási vagy törlési eljárás van 
folyamatban. 

Vevő jogosult és egyben köteles továbbá a jelen szerződést azonnali hatállyal írásban 
felmondani a Kbt. 143. §(3) bekezdésére tekintettel, ha 

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel, 
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b) b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

Azonnali hatályú felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szállítás pénzbeli ellenértékére jogosult. 

4. IV. Alvállalkozásba adás feltételei, jogutódlás 

l. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. keretei között a teljesítés során mindegyikük 
jogosult igénybe venni harmadik fél közreműködését, akinek magatartásáért felel. 

2. Eladó a szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat veszi igénybe: 

Alvállalkozó megnevezése és székhelye:-----------------------------------------------------

Eladó kijelenti, hogy a fent nevezett alvállalkozók nem állnak a Kbt. 62. §-ában 
meghatározott kizáró ok hatálya alatt. 

3. Eladó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt minden további 
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen írásban bejelent a Vevőnek, és a 
bejelentéssei egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró ok hatálya alatt. 

4. Az Eladó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 
kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

5. A szerződés teljesítésében az Eladó jogutódja is részt vehet, amennyiben mint jogi 
személy átalakul vagy jogutódlással megszűnik, és a jogutód nem áll kizáró ok hatálya alatt. 
Az Eladó személyében bekövetkező jogutódlásra a Kbt. 139. §-a az irányadó. 

V. A szerződéses ellenérték és fizetésének rendje 

l. A jelen szerződésben meghatározott áruk ellenértékeként, az Eladót összesen az 
ajánlatában megajánlott ..... HUF+áfa vételár illeti meg. A vételár fix, a szerződés időtartama 
alatt nem változhat. A vételár tartalmazza a termékek ellenértékén felül a csomagolás, logózás 
és a jelen szerződés Il .4 pontja szerinti helyszíme történő szállítás költségét is. 

2. Az Eladó ldb számla benyújtásárajogosult az igazolt teljesítést követően. 

3. A Vevő az Eladó által szabályszerűen kiállított számla ellenértékét átutalással fizeti 
meg az Eladó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banknál vezetett, 
......................................................... számú bankszámlájára, a Ptk. 6:130. § (l) 
bekezdésében foglalt törvényi előírásnak megfelelőerr a számla kézhezvételét követő 30 
napon belül. 
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4. Az Eladó által esetlegesen hibásan vagy szabálytalanul kiállított számla okozta 
késedelmes kiegyenlítésből eredő kárért a Vevő nem felel, ez esetben késedelmi kamat 
fizetési kötelezettség sem terheli. A számla benyújtásának hivatalos időpontja a korrigált 
számla átvételének időpontja, amely időponttól a Vevő fizetési kötelezettsége fennáll. 

5. Szerződésszerű teljesítés esetén Vevő köteles a vételár határidőre történő 
megfizetésére. 

6. A Vevő tudomásul veszi, hogy olyan okból bekövetkező fizetési késedelme esetén, 
amelyért felelős, vele szemben az Eladó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot 
érvényesíthet. Vevő kijelenti, hogy a Ptk. 8: l. § (l) bekezdés 7. pontj a alapj án szerződő 
hatóságnak minősül. 

7. Eladó kötelezettséget vállal a Kbt. 136.§ (l) bekezdése értelmében, hogy nem fizet, 
illetve számol el a szerződés teljesítésével összefl.iggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 
62. § (l) bekezdés k) pont ka)-kb) al pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak, illetve Eladó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

VI. A szerződést megerősítő biztosíték 

l. A Felek a Kbt. 126. §(l) bekezdése és a Ptk. 6:186. §(l) bekezdése rendelkezéseinek 
figyelembevételével az Eladó nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére az alábbi 
kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg: 

Amennyiben az Eladó - olyan okból, amelyért felelős - a szerződésben rögzített feltételek 
szerinti teljesítési határidőkhöz képest késedelembe esik, úgy késedelmi kötbért köteles 
fizetni. Késedelemnek minősül és ennek megfelelő jogkövetkezményeket kell alkalmazni 
azokra az esetekre is, ha az Eladó által leszállított áru minőségileg vagy mennyiségileg nem 
felel meg a jelen szerződés l. mellékletében rögzített követelményeknek, és az Eladó 
szavatassági kötelezettségének a szállítási határidőn belül nem tesz eleget. A késedelmi 
kötbér mértéke az áfa nélkül számított vételár l %-a minden naptári napra, de legfeljebb a 
vételár l 0%-a. 

Az Eladó nem kötelezhető késedelmi kötbér megfizetésére, amennyiben késedeimének oka 
vis maior. Vis maior alatt értendő minden olyan esemény, illetve történés, amelynek oka a 
felek rendelkezési jogán és ellenőrzési körén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és 
amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. Így a 
jelen pont értelmezése szempontjából a "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, amely a Felek 
akaratán kívül következik be, nem a felek hibájából vagy hanyagságából, amelyekben a 
kötelezett késedeimére a Ptk-ban meghatározott kimentési lehetőség érvényesíthető. 

A Felek nem tekintik vis maiornak bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve 
fizetésképtelenségét, illetőleg az Eladó beszállítákkal való megállapodásának hiányát. 

Amennyiben a jelen szerződés olyan okból nem teljesül, amelyért az Eladó felelős (ide értve 
azt az esetet is, ha a Vevő a szerződés azonnali hatályú felmondására vagy elállás 
gyakorlására kényszerül), az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási 
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kötbér mértéke az áfa nélkül számított vételár 20%-a. 

2. A Vevő a Ptk. 6:142. § szabályai szerint kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az 
Eladóval szemben. 

VII. A Vevő kötelezettségei 

l. A Vevő szerződésszerű teljesítés esetén köteles az áru átvételére és a vételár 
megfizetésére. 

2. A Vevő köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott mennyiségű árut 
megrendelni. 

VIII. Az Eladó kötelezettségei 

l. Az Eladó teljes anyagi felelősséggel tartozik a Vevő tárgyi eszközeiben általa, vagy az 
általa az áruszállítás teljesítése érdekében bevont harmadik személy által okozott károkért, 
amennyiben a kár saját tevékenységi körében keletkezett. Eladó az okozott károkért anyagi 
felelősséggel tartozik, és e körben köteles az esetlegesen a Vevőt terhelő hatósági 
kötelezettségek (büntetések, bírságok stb.) alól a Vevőt teljes körűen mentesíteni. 

2. A termékek csomagolásának sértetlennek kell lennie, alakjuk nem lehet deformált, 
illetve nem lehetnek szennyezettek. 

3. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely 
akadályozza az Eladó határidőben történő teljesítését, úgy az Eladónak haladéktalanul 
értesítenie kell e-mail-ben a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és 
okairól. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a szerződéses partnert 
haladéktalanul és rövid úton igazolható módon értesíteni. 

Felek kijelentik, hogy az ellenőrzési körükön kívül eső szerződésszegéssel okozott károk 
tekintetében Ptk. 6:142. §rendelkezései az irányadóak. 

IX. Együttműködés 

l. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében 
együttműködnek, haladéktalanul tájékoztaDák egymást a szerződés teljesítését befolyásoló 
körülményekrőL 

A Felek megállapodnak abban, hogy minden, jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozat 
kizárólag írásban érvényes. Amennyiben a körülmények a haladéktalan értesítést nem teszik 
lehetövé írott formában, úgy azt 24 (huszonnégy) órán belül írott formában meg kell erősíteni, 
ellenkező esetben a nyilatkozat joghatás kiváltására nem alkalmas. 

2. A Felek közötti hivatalos kommunikáció formái: levélben, telefonon, e-mailben. 

Kapcsolattartók a V evő részéről: 
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Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Kapcsolattartó személy neve: Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály 

+36 l 4338 331 
Telefon: +36 30 269 7817 

E-mail: 
EhrenbergerKrisztina@kobanya.hu 

Kárpáti Beatrix osztályvezető 

távollétében: 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Kapcsolattartó személy neve: 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Szociális és Egészségügyi Osztály 

Telefon: +36 l 4 338 345 
+36 30 961 4966 

E-mail: KamatiBeatrix@kobanya.hu 

Kapcsolattartásra és a megrendelés 
felvételére .iogosult az Eladó részéről: 

(név) 
Telefon: +36 

E-mail: 

A kapcsolattartásra kijelölt személyek jogosultsága jelen szerződéssel kapcsolatban a 
szerződés teljesítésével összefüggő utasítások kiadására, a rendelés leadására, illetőleg a 
teljesítés ellenőrzésére terjed ki. A kapcsolattartók a szerződés módosítására nem jogosultak. 
Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a kapcsolattartóik személyében, illetőleg adataiban 
bekövetkező változásokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 naptári napon belül e-mailben 
közlik egymással. 

X. Vegyes rendelkezések 

l. Felek kötelesek tartózkodni minden, a másik fél jó hímevének csorbítására alkalmas 
nyilatkozattól és magatartástól. Felek e rendelkezés megsértése esetén teljes körű kártérítésre 
kötelesek. Felek megállapodnak abban, hogy e rendelkezés a jelen szerződés megszűnése 
esetén is hatályban marad. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymás részére 
rendelkezésére bocsátott, vagy a működésükkel kapcsolatban tudomásukra jutott mindennemű 
adatot, információt, eljárást kötelesek üzleti titokként kezelni, kötelesek azt a jelen szerződés 
időtartama alatt megőrizni, illetve tilos azt harmadik személy tudomására hozni, vagy 
harmadik személy részére hozzáférést biztosítani. A titoktartási kötelezettség alól kivételt 
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képez a jogszabály által nyilvános vagy közérdekű adatnak minősített adat, információ, 
dokumentum. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése 
jogszabály rendelkezése alapján hatálytalan, az a szerződés többi rendelkezésének hatályát 
nem érinti. Felek kötelesek a hatálytalanná vált vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy 
jogilag megengedett és hatályos rendelkezéssei pótolni, amely alkalmas a hatálytalanná vált 
vagy végrehajthatatlan rendelkezéssei megvalósítani kívánt gazdasági cél elérésére. Ez 
megfelelően vonatkozik a szerződéssel nem érintett kérdések kimunkálására is. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja eltérést 
nem engedő jogszabályi rendelkezésbe ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező 
érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő 
rendelkezése helyébe- minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása 
nélkül - a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési 
dokumentumi rendelke~és kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely 
eltérést nem engedő jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés 
része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés 
nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése, megszűnése kapcsán 
felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egymás közötti tárgyalás útján rendezik. 

6. Jelen szerződésre egyebekben a Ptk., a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 

7. A jelen szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának rendelkezései az irányadóak. 

8. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az l. melléklet, valamint- külön fizikai 
csatolás nélkül is- a közbeszerzési eljárás teljes iratanyaga. 

Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag 
aláírták 

Budapest, 2017 ...................... . 

Kelt: 
••o•••••••••••••••••••••••••••••• 

Vevő Eladó 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

7 



l. melléklet a szerződéshez 

A szállítandó csomagok részletes leírása 

"Kőbányai baba vagyok" csomag beszerzése 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 600 db,- az étkészlet kivételével
termékenként logóval ellátott "Kőbányai baba vagyok" csomagot kíván beszerezni. Az 
étkészlet esetében a csomagolást (papírdobozt) kérjük logózni. 

A csomag valamennyi terméke kifogástalan, a műszaki leírásban foglaltak szerinti minőségű, 
uniszex, lányos-fiús családok számára egyaránt használható áru. 

A logót a termékek jobb alsó sarkában kérjük elhelyezni, kivétel a plüss figura, ahol a póló 
közepére kérjük az emblémázást. 

Az egyes csomagok tartalma: 

Pelenkázó táska: 
Az ajánlatkérő kéri a csomag valamennyi termékét elhelyezni a táskában, az étkészlet 
csomagolható külön. 

ajánlatkérői elvárások: 
a pelenkázó táska vállon hordható legyen, 
pelenkázó lappal ellátott kivitelű, 
legalább kézzel mosható, 
anyaga: kívülről vízhatlan poliészter 
uniszex színű, 
Logo mérete: maximum lOxlO cm 

logózási technológia:transzfer szitanyomással kérjük emblémázni (a fehér felületen 
ajánlatkérő elfogadja a sublimációs technológiát is) 

Kapucnis babakifogó törölköző: 
méret: legalább 80x80 cm 
anyaga: l 00% pamut 
kapucnis 
semleges, uniszex színű 
Logo mérete: maximum lOxlO cm 
logózási technológia: hímzés 

Babapléd (kocsitakaró): 
méret: legalább 75x90 cm 
anyaga: legalább a külső rész l 00 % pamut 
mosógépben tisztítható 
Logo: maximumlOxlO cm 
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színe: uniszex 
logózási technológia: transzfer szitanyomással 

Babaétkészlet: 
minimális tartalma: 2 kanál, l db itatópohár, l db lapostányér, l db mélytányér 
anyaga: műanyag 
Logo elhelyezése: a papírdobozon maximum 5x5 cm 
logózási technológia: transzfer szitanyomással 

Bébiételt és cumisüveget melegentartó hőtartó tároló: 
kézzel mosható anyagból készült, 
uniszex színű, 
felszereltsége: hordozófül 
Logo mérete: maximum 5x5 cm 
logózási technológia: transzfer szitanyomással kéri ajánlatkérő emblémázni 

Babaelőke: 

anyaga: legalább elől l 00 % textil 
uniszex színű, 
Logo mérete: maximum 5x5 cm 
logózási technológia: transzfer szitanyomással emblémázandó 

Plüss figura, fogózott pólóban: 
ajánlatkérő elsődlegeserr oroszlán figurát kér szállítani, amennyiben az ajánlattevő nem 
forgalmaz ilyen terméket, akkor az alábbi feltételeknek megfelelő egyéb (maci, kutya, 
cica, elefánt vagy egér) plüss állatfigura is megajánlható: 
legalább 30 cm magasságú 
Logo: a plüss figura pólójának közepén méretarányos nagyságban, 
logózási technológia: transzfer szitanyomással emblémázandó 

Logo: 
Az ajánlatkérő a műszaki leíráshoz mellékeli a használandó logót. 
Sztenderd nyomdai felhasználás esetén hagyományos 4 szín color nyomtatással kell 
kivitelezni a logót, direkt színes megjelenítés esetén pedig a következő paraméterei vannak: 
5 direkt színes verzió 

-Piros: Pantone 1665 
-Világos piros: Pantone 7577 
- Zöld: Pantone 321 
- Világos zöld: Pantone 7709 
- Halványszürke: Pantone 642 

A csomagokat kartondobozban kérjük szállítani oly módon, hogy a termékek- az étkészlet 
kivételével - a pelenkázó táskában vannak elhelyezve. 

Teljesítés helye: ll 06 Budapest, Kerepesi út 67. 
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