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10.

Feladat:

A hivatali 6piiletben a megrendeloi igdnyeknek megfelel6en az fuoddk egy rcsze dtalakitfusra
keriil: vfllaszfalak elbont6s6val ds 6pit6s6vel rij irodaterek jcirurek letre. Azrij helyis6gekben a
sziiks6ges gyenge- 6s er6s6ramf szerel6s mellett a padl6 6s a falfehiletek tervek szerinti
fehijitdsa a feladat.

Az epiletben a kivitelezdsi munk6k alatt hivatali munkav6gzds folyik ,

ez6rt a munk6latokat
elozetesen egyeztetett titemezds szerint lehet vdgezni rigy, hogy az Ajfnlatkero termdszetesen
minden esetben biztosida a munkateri.iletet az elore rdgzitett id5szakokban. A p6ly6zat
szerinti kivitelezdsi munkdval egyidejrileg az epiletben g6p6szeti felijit6si munk6k is
folyhatnak, szint6n el6zetes ritemezds szerint t6rsmunkavegzes lehetsdges.
A feladat rdszleteit aphlydzat 2. melldkletetkepezo tervek 6s a 3. mell6klet szerinti irazallan
kci lt s 6 gvetd s tartalmazza.
Az ftrajfnlatot az alilbbiak szerint kdrjiik megadni:
a) A melldkelt tervek figyelembevdtel6vel, az firazatlan kciltsdgvet6s kiir6s - vftltoztatfs
ndlktili - beitr azdsfw al;
b) az esetleg felmertil6 mriszaki 6szrev6teleket kdrjiik kulon megadni, kiegdszito
koltsdgvetds kiir6s benyfj t6s6val;
c) a vdgs6 fnajinlatot a bedrazott tewezli kciltsdgvetds kiirris 6s az esetleges kieg6szito
kdltsdgvetds kiir6s v6gdsszegeinek cisszesit6sdvel (27 % fufa-valncivelve.l.

A

pLlyhzattal kapcsolatos egydb k6rd6sekben 2017, miircius 6-an l0 6rakor a helvszinen
adunk t|jekoztatast. A helyszinibejardson a megjelends nem k<jtelez6.

A
i

bej6r6son felmeri.il6 6s tervekkel kapcsolatos kdrddseket 2017. mdrcius 8-an 10 6r6is
iik me gkiilden i, a v lfaszokat a honl ap on me gj el entetj rik.

r6sb an k6rj

A kivitelezdsi munk6hoz sziiksdges id6tartamot naptdri napban k6rjiik megadni. A kivitelezds
a szeruoddskdtds ut6n, az egyeztetettitemezes szerint azonnal meekezdhet-6,

Az 6raidnlattal a kiivetkezdt kell benyriitani:

oA
o

gazddlkod6 szewezet nyilatkozatdt arr5l, hogy nem 6ll vegelsz6mol6s, csodelj6r6s
vagy felsz6mol6s alatt.

Nyilatkozat6t an6l, hogy egy 6vn6l regebben lejdrt ad6-, v6mfizetdsi vagy
t6rsadalombiztositdsi j6rul6k-f,rzetdsi kcitelezettsdgeinek eleget tett, vagy ezek
megfi zetds 6r e halaszt6st kap ott,

o Kdpviseldje al6fr6si cimpdld6ny6nakm6solat6t.
o K6pviseliije 6ltal az ajdnlattev6 nev6ben elj6r6 szemdly rdszdre ki6llitott, kozokiratba
o

o
o
o
o

vagy teljes bizonyito erejri mag6nokiratba foglalt meghatalmazdst, ha az ajfnlattevb
nevdben nem a bejegyzettkdpviseloje j6r el.
Nyilatkozattfi az igdnybe vett alv|llalkoz6 megnevezds6r6l, valamint a pillytztatott
beszerzdsnek an61 a rdszdrll, amelynek a teljeiitds 6hez az ajilnlattevo alvillalkozot
vesz ig6nybe.

Gazd6lkod6 szewezet nyilatkozatdt arc61,

hogy van-e folyamatban

levo

si elj 6r in a.
Az ajdnlathoz csatolni kell szakmai (referencia) bemutatkoz6 anyagot.
Az ajdnlathoz csatolni kell tov6bb6 a teljesftdsbe bevonni kivdnt szakemberek
j o go sults 69 6t, v 6 gzettse geI igazol6 okirat m6s o lat6val.
Az ajtnlathoz csatolni kell nyilatkozatot arr6l, hogy a be6pitdsre kertilo anyagok,
tfugyak, termdkek a kiviteli tervben 6s az hrazatlan kciltsdgvet6sben szereplo
termdkekkel egyendrtdkriek.
v 6lto zdsb ej e gy ze

Ha a nyertes aj6nlattevonek

villtozhsbejegyzesi eljardsa

van

folyamatban,

dZ

eredmdnyhirdet6st6l szdmitott nyolc napon beliil be kell mutatnia a cdgbir osaghoz benyijtott
villtozilsbejegyzdsi k6relmet 6s annak drkezdsdrol a c6gbir6s 69 6ltat-.[ttitO,itt igazol6it.-

Ha az ajdnlattev6 nem szerepel az ad6zds rendjdr6l sz6l6 trirvdny szerinti koztartoz1smentes
ad6zoi adatbhzisban, az ajinlatban be kell nyrijtania az illetekes ad6- ds v6mhivat al is.azoli$tLt
vagy az adoztn rendjdr6l sz6l6 torvdny szerinti egyiittes adoigazol6sL.

A

kifrdsban megielcilt bdrmely irat, dokumentum hi6nya, valamint alaki ds tartalmi
hi6nyoss6ga hi6nypd,tl6si ok, az Ajdnlatk6ro megtdvesztdse, hamis adat kozlese
az ajinlat
bont6sakor es az drtdkelds sor6n kiz:irdsi ok.
ts6tmely kizftro ok ali es6 aj6nlatot az Aj6nlatk6ro drvdnytelennd nyilv6nir, amely
az
elj 61 6sb an nem kertil drtdkel 6sre.

Minimu{nktivetelm6nv: Az elmrilt h6rom ev alatt legai6bb egy hasonl6 bekelildsi
ds

mtiszaki taftalm.ia 6pftdsi beruhdzds fovallalkoz6k6ni tctrtdn6 meeval6sit6sa.

Az

dsszegri,

Ajrinlatkdro az iinkormtnyzati beszerzdsek rendj6r6l sz6l6 1212012. (IIL 27,)
cinkorm6nyzati rendelet 12.-26" $-ai alapj6n jdr el, es a
fiazd,as6gilag legelonyosebb aj6nlat
szempond a alapjdn bir dlj a el.
Bfu 6lati szempont:

Az ellenszolgdltat6s

dsszege (HUF, srilysz6m: 1 00).

2017. mdrcius 10.9.00 6ra

Az trajdnlatot al6ir6ssal, pecsdttel ellitvaa k<jvetkez6k szerint kell benyriitani:

Szem6lyesen, 26rt boritdkban a kcivetkezo cfmre: Budapest Fdv6ros X. kenilet Kob6nyai
Polg6rmesteri Hivatal 1102 Budapest, Szent L6szl6t6r29.I. emelet 131.

A bont6s az ajttnlattevok rdsz6re nyilvdnos.
Prilvdzatok

6rt6kel6se: 2017 . m6rcius 10. 10.00 6ra (abtu6l6bizotts6gi Ulds id6pontja)

Eredm6nyhirdet6s:

Z0l7 . m6rcius 10. I 1,00 6ra

Esy6b informfci6k:

Az ajdnlatok elbir6l6s6t
Aj 6nl atk6r6 ir6sb an 6rt

es

kcjvetoen az eljdrils eredmdny6rol, illetve eredmenytelensdgdrol az
az aj fnlatlev6ket,

iti

Az Ajhnlatkeft a vonatkoz6 dcint6sdt indokolni nem koteles, 6s fenntartja magfnak a jogot
afta, hogy az eljdrdst eredm6nytelennek nyilv6nitsa, de mindenkor az cisszess6g6ben

legkedvez6bb

Minden

aj

6nlatot fogadja el.

egydb a jelen felhivdsban

beszerzdsek rendjdr6l

nem szereplo - trirgykorben az onkorm6nyzati
szol6I2l20I2. (XL 27.) dnkormtnyzatit.nd.l"t azirfnyado.

Budapest, 2017.m6rcius

1.
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dlydzati felhivds I . mell dkl

et :

Fel olv as 6l ap

X'elolvas6lap

Aj6nlatk6ro; Budapest F6v6ros X. kenilet K6b6nyai Onkorm6nyzat

Aj6nlat tdrgya: Budapest X. Szent Liszl6 t6r 29. sz6m alatti K6b6nyai polg{rmesteri
Hivatalban irodadtalakftfsok kivitelez6si munkdi
Aj6nlattevo neve:
Ajdnlattevo cime:
B fu alati rd sz s zemp onto k

1.

:

Ellenszolg6ltat6s cjsszege (HUF, sirlysz6m: 100):

.

.

Ft + AFA

Alulirott
.., mint az Aj6nlattev6 t6rsas6g cegtregyzesre
jogosult kdpviseloje a fenti beszerzdsi elj6r6s soriin az althbial<r6l nyilatkozom:
'

Az iitalam kdpviselt Ajdnlattev6 t6rsas6gnak nincs ad6tartoz6sa;

' Az illtalan kdpviselt Ajdnlattev6 tdrsas6g nem 6ll felszhmolds

vagy vdgelsz6mol6s

alatt, ds nem indult ellene cs6delj6r6s;

' Az illtalam k6pviselt Aj6nlattev6

t6rsas6g

a felhiv6s dsszes feltdteldt elfogadja

maghra n6zv e kotelez6 6rv6nyrinek tekinti;

'

ds

Nyilatkozom arr6l, hogy a be6pitdsre kenilo anyagok, berendezdsitingyak,termdkek a
kiviteli tervben 6s az furazatlan kdlts6gvetdsben rr.t.plo ter.mdkekkel
egyendrt6kriek.
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