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I.
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

1. A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK

Ajánlatkérő: Budapest Főváros V. ker. Belváros-Lipótváros Önkormányzat

Ajánlattevő: A közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 4.§ 
1.  pontja  szerint  az  a  természetes  személy,  jogi  személy,  jogi  személyiség 
nélküli  gazdasági  társaság,  egyéni  cég vagy személyes  joga szerint  jogképes 
szervezet,  vagy külföldi  székhelyű  vállalkozás  magyarországi  fióktelepe  aki, 
illetőleg amely:
a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá
b) az 59. § (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati 
biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá
c) az ajánlattételi határidő lejártáig az a) b) pontokban foglaltakon kívül az is, 
aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérőnél betekintett, illetőleg azt átvette,  
vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez;

Ajánlattételi felhívás: A  Közbeszerzési  Értesítőben  23923/2011.  KÉ  számon  közzétett  ajánlattételi 
felhívás.

Dokumentáció: Az ajánlattételi felhívás kiegészítésére és a megfelelő ajánlattétel elősegítésére 
szolgáló  jelen  részletes  ajánlattételi  dokumentáció  (továbbiakban: 
dokumentáció), valamennyi mellékletével együtt.

Ajánlat: Az ajánlattételi felhívásban a jelen dokumentációban foglaltakra az Ajánlattevő 
által készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt.

Alvállalkozó: A Kbt. 4. § 2. pontja szerint az a szervezet vagy személy,  amely,  vagy aki a 
közbeszerzési  eljárás  eredményeként  megkötött  szerződés  teljesítésében  az 
ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a)  az  ajánlattevővel  munkaviszonyban  vagy  egyéb  foglalkoztatási 
jogviszonyban álló személyeket,
b) azon személyt vagy szervezetet, aki, vagy amely tevékenységét kizárólagos 
jog alapján végzi,
c)  a  szerződés  teljesítéséhez  igénybe  venni  kívánt  gyártót,  forgalmazót, 
alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;

Erőforrást  nyújtó  szervezet:  az  a  szervezet  vagy  személy,  amely  vagy  aki  nem  minősül 
alvállalkozónak,  nem  tartozik  a  2.  pont  a)-d) alpontjának  hatálya  alá  sem, 
hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában 
vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával;
Nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)–d) pontja, a 67. § (1) bekezdésének 
a), d)–f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének 
a),  d)–f)  pontja  szerinti  körülmény,  kivéve,  ha  az  ajánlattevő  (részvételre 
jelentkező)  és  az  erőforrást  nyújtó  szervezet  között  a  Polgári  Törvénykönyv 
szerinti többségi befolyás áll fenn;
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2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

Az  ajánlattevő  –  a  megfelelő  ajánlattétel  érdekében  –  az  ajánlattételi  felhívásban,  illetőleg  a 
dokumentációban  foglaltakkal  kapcsolatban  írásban  kiegészítő  (értelmező)  tájékoztatást  kérhet  az 
ajánlatkérőtől  az  ajánlattételi  felhívás  I.1.  pontjában  megjelölt  címen.  Az  ilyen  kérelmeket  az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb öt munkanappal kell eljuttatni az ajánlatkérőhöz írásban 
(levélben, telefaxon). Szóban kiegészítő tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse 
fel azon pontos címet (faxszámot), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri.

A  kiegészítő  tájékoztatást  az  ajánlattételi  határidő  lejárta  előtt  legkésőbb  harmadik  munkanapon 
írásban,  egyidejűleg  kapják  meg  az  ajánlattevők  a  kérdések  szövegével,  de  a  kérdést  feltevő  
megnevezése nélkül.
Ajánlattevőknek levélben vagy telefaxon vissza kell  az ajánlatkérő képviselője részére igazolniuk,  
hogy  a  kiegészítő  tájékoztatást  megkapták.  Ugyanezen  előírás  vonatkozik  az  ajánlatkérő  vagy 
képviselője  által  a  közbeszerzési  eljárás  során  az  ajánlattevők  részére  küldött  valamennyi  
dokumentum esetére is.

A Kbt. 56. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha  
a  kiegészítő  tájékoztatást  nem  tudja  az  ajánlattételi  határidő  lejárta  előtti  legkésőbb  harmadik  
munkanapon  megadni.  Ebben az  esetben  az  ajánlattételi  határidő  meghosszabbításáról  ajánlatkérő 
valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíti.

3. A DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS JELLEGE

A dokumentáció kizárólag az ajánlatok elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban 
semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással  
nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet 
más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára. A dokumentáció másra át nem ruházható 
és nem tehető közzé.

4. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az Ajánlattevőket terhelik.  
Az Ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek az ajánlat  
elkészítésével  és  benyújtásával  kapcsolatban  az  Ajánlattevőnél  merültek  fel.  Az  Ajánlatkérő 
semmilyen módon nem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek 
részben vagy egészben történő megtérítésére.

5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az Ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és  
formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk.

Az ajánlattételi  felhívás és a dokumentáció egyéb részei  közötti  bármiféle ellentmondás esetén az 
ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadóak. 
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Az  Ajánlattevő  felelős  azért,  hogy  ellenőrizze  és  azonosítsa  a  teljes  dokumentáció  átvételét  a 
tartalomjegyzék felsorolása szerint.  Nem fogadható el  semmiféle  kifogás azon az alapon,  hogy az 
Ajánlattevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét.

Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a jelen dokumentáció egyszerű másolatot említ, azon fénymásolatot  
kell érteni, melyet hitelesíttetni nem kell.

6. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

Az ajánlatnak a következő okiratokat tartalmaznia kell: 
(1) Fedlap (Ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya) az oldalszámozást 

innen kell kezdeni
(2) Az  ajánlattételi  dokumentációban  meghatározott  tartalommal  készített 

felolvasólap (lásd II. Minták)
(3) Tartalomjegyzék
(4) Nyilatkozat a Kbt. 70.§ (2) bekezdése alapján (lásd II. Minták)
(5) Ajánlattevő,  az  erőforrás  szervezet,  és  a  10%  feletti  alvállalkozók 

nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a (Kbt.) 60. § (1) továbbá a 61.§ (1) 
bekezdésének a)-d) és (2) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá

(6) Az ajánlattevő Kbt. 71. § (1) bekezdés a) b) c) d) valamint a Kbt. 63.§ (3) 
bekezdése szerinti nyilatkozata (lásd II. Minták)

(7) Nyilatkozat a bankszámlákról (lásd II. Minták)
(8) Pénzintézeti igazolások
(9) Referenciák bemutatásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat (lásd II. Minták)
(10) Referenciaigazolások
(11) Szakember  bemutatása:  képzettség  megjelölése  nyilatkozati  formában, 

továbbá  aláírt  szakmai  önéletrajz,  és  rendelkezésre  állási  nyilatkozat, 
valamint  névjegyzékbe  vételi  határozat  másolatának csatolása  egyszerű 
másolatban

(12) Az ajánlattevő képviseletére  jogosult  aláírási  címpéldánya  vagy aláírás 
mintája egyszerű másolatban. (meghatalmazás esetén a meghatalmazás,  
benne a meghatalmazott aláírás mintája)

(13) Szerződéstervezet kitöltve
(14) Nyilatkozat  arról,  hogy  a  közvilágítási  oszlopok  tulajdonosával  az 

egyeztetés megtörtént 
(15) Nyilatkozat arról, hogy a teljesítésbe bevonandó alkalmazottak a kötelező 

oktatáson részt vettek vagy nyertesség esetén részt vesznek
(16) Regisztrációs  adatlap  telefax  útján  történő  visszaküldését  igazoló 

dokumentum

A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és cégszerű aláírással kell ellátni. 

Az  Ajánlattevő  a  dokumentáció  mintáit  felhasználva,  azok  tartalmát  figyelembe  véve  kell,  hogy 
benyújtsa az ajánlatát. 
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7. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK

Az  ajánlat  minden  példányát  gépelve  vagy  eltávolíthatatlan  tintával  írva  kell  elkészíteni.  Az 
ajánlatokat a Kbt. 70. § (1) bekezdésre is figyelemmel 3 példányban kell benyújtani, egy „eredeti”,  
kettő  „másolati”  jelzéssel  ellátottan,  összefűzve,  oldalszámozással  ellátva,  a  nyilatkozatokat 
cégszerűen aláírva. Az ajánlatot sérülés nélkül nem bontható kötésben kell benyújtani.

Az  ajánlatban  nem  lehetnek  közbeiktatások,  törlések,  átírások,  kivéve  az  Ajánlattevő  által  tett  
hibakiigazításokat, melyeket a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa erre írásban felhatalmazott  
személy kézjegyével kell ellátni. Az írásbeli felhatalmazást az ajánlathoz csatolni kell. 

Az ajánlattételi példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén Ajánlatkérő az „eredeti” megjelölésű 
példányt tekinti hitelesnek.

Az  eredeti  és  másolati  példányokat  zárt  csomagolásban kell  benyújtani.  A csomagoláson  fel  kell  
tüntetni az Ajánlattevő nevét, és címét.
A külső csomagolásra kérjük ráírni még:

„Ajánlat Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2011. Az ajánlattételi határidő lejártáig 
nem bontható fel!”

Az  Ajánlattevőnek  minden  idegen  nyelvű  nyilatkozatot,  igazolást,  okiratot  hitelesített  magyar 
fordításban (OFFI) kell az ajánlatához csatolnia.

8. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

Az ajánlatok személyes benyújtásának helye: 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatala VII. emelet 707.  
szoba

Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási határidő 
lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül felbontásra. Ajánlatkérő az 
elkésett ajánlatokat nem küldi vissza, azokat a Kbt. előírásai szerinti határidőig felbontatlanul megőrzi. 

Az ajánlatokat postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással  
kapcsolatos  küldemények  postai  feladásából  származó  valamennyi  kockázatot  (pl.  késedelmes 
kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az Ajánlattevő viseli. 

9. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az Ajánlattevők külön értesítést nem kapnak.

Az ajánlatok felbontásának időpontja: az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint.

Az ajánlatok felbontásának helye: Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal, 1051 Budapest, Erzsébet tér 4. fsz. tárgyalóterem 
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Az  ajánlatokat  az  Ajánlatkérő  közbeszerzési  referense  bontja  fel.  Az  ajánlatok  felbontásakor  
ismertetésre  kerül  az  Ajánlattevők  neve,  címe  (székhelye,  lakóhelye),  valamint  azok  a  főbb 
számszerűsíthető adatok, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatok felbontásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon 
belül megküld az összes Ajánlattevőnek.

10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

Az  ajánlatokat  az  Ajánlatkérő  az  ajánlattételi  felhívásban  meghatározott  alkalmassági  és  bírálati  
szempont alapján értékeli. 

Az ajánlatok értékelése:

Ajánlatkérő  az  érvényes  ajánlatokat  az  ajánlattételi  felhívásban  meghatározott  bírálati  szempont 
alapján értékeli.

Az ajánlattételi felhívás IV.2.1) pontjában meghatározott bírálati szempont: 
A  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatás,  a  teljes  szolgáltatás  ellátásának  díját  kell,  hogy 
tartalmazza bruttó HUF-ban megadva.

11. EREDMÉNYHIRDETÉS

Az eljárást lezáró döntést a Polgármester hozza meg. 

Időpont: az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint.

Ajánlatkérő  az  ajánlatok  elbírálásáról  készített  írásbeli  összegezést  ajánlattevők  részére  az 
eredményhirdetés napján megküldi.

12. A SZERZŐDÉS KÖTÉSE

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel a szerződést az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli 
összegezés megküldését követően köti meg, melynek tervezett időpontját az ajánlattételi felhívás 
tartalmazza.

Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel köt szerződést az ajánlattételi  felhívás és a dokumentáció 
szerint. 

Ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (1) és (2) bekezdése szerint köti meg a szerződést.
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II. MINTÁK
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REGISZTRÁCIÓS ADATLAP

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSÉNEK VISSZAIGAZOLÁSA

Dokumentációt letöltő szervezet/személy neve: …………………………………………...……

Képviselő (kapcsolattartó) neve: …………………………………………...………………..........

Címe:  ………………………………………………………….………………..

Telefonszáma:  ………………………………………………………….………………..

Faxszáma:  ………………………………………………………….………………..

E-mail címe:  ………………………………………………………….………………..

A mai napon, 2011....................hónap.............napján 

a  Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat  által „Karácsonyi díszkivilágítás 
az V. kerületben 2011 ” tárgyban, KÉ-23923/2011. számon indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
dokumentációját letöltöttem.

...................................................
név, aláírás

Megjegyzés: A regisztrációs adatlap telefax útján történő megküldését igazoló dokumentum az 
ajánlathoz csatolandó.
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1. számú minta

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő neve: …………………………………………...………………..........................

Ajánlattevő címe:  ………………………………………………………….………………..

Elérhetőségei:

fax:

e-mail:

Ajánlattevő a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő ál-
tal a "Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2011." tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az 
Ajánlatkérő ajánlattételi felhívására ajánlatot nyújt be.

Bírálati szempont szerinti ajánlat:
Összesített nettó ajánlati ár: ……………………..

ÁFA: ……………………….

bruttó ajánlati ár: ……………………..  

Kelt,……………………, 2011. …………………………..

…………………………………………
cégszerű aláírás
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2. sz. minta

NYILATKOZAT

KIZÁRÓ OKOKRÓL1

□2Alulírott  ……………………….………………..,  mint  a(z)  ………………  …………….
………………………………………………………..  (cégnév,  székhely)  kötelezettségvállalásra 
jogosultja, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában akként nyilatkozom, hogy az általam képviselt  
cégre, mint 

ajánlattevőre    /    közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozóra     /     erőforrás szervezetre3

nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 60.§ (1) bekezdés, valamint a  
61. § (1) a)-d) pontja szerinti kizáró okok.

□Alulírott  ……………………….………………..,  mint  a(z)  ………………  …………….
………………………………………………………..  (cégnév,  székhely)  kötelezettségvállalásra 
jogosultja, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában akként nyilatkozom, hogy az általam képviselt  
cégre, mint 

a   közbeszerzés értékének 10%-t meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt

nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 60.§ (1) bekezdés, valamint a  
61. § (1) d) pontja szerinti kizáró okok.

Kelt, …………………… 2011. …………………..

…………………………………………
cégszerű aláírás

1 A Kbt. 249. § (3) értelmében mind az ajánlattevőnek, mind az alvállalkozóknak, mind pedig – alkalmazása ese -
tén - az erőforrás szervezetnek külön-külön nyilatkoznia kell.
2 Kérjük a megfelelő részt X-vel jelölni.
3 Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
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3. sz. minta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

A KBT. 70. § (2) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN

Alulírott  ……………………………..  (képviselő  neve), mint  a  ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Belváros-
Lipótváros  Budapest  Főváros  V.  kerületi  Önkormányzat,  mint  Ajánlatkérő  által  "Karácsonyi 
díszkivilágítás az V. kerületben 2011." tárgyú közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt ………………………………………………………………………………. 
(Ajánlattevő neve) ajánlatot kíván benyújtani.

Nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeit teljes egészében elfogadjuk.

Kötelezettséget  vállalunk  arra,  hogy  –  nyertes  Ajánlattevőként  történő  kihirdetésünk  esetén  –  a  
közbeszerzési  eljárás  alapján  megkötött  szerződésben  foglaltakat  maradéktalanul  teljesítjük,  az 
ajánlatban megadott ajánlati áron.

Ajánlattevő Kis és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti minősítése: .........

Kelt, …………………… 2011. …………………..

…………………………………………
cégszerű aláírás
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4. sz. minta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

A KBT. 71. § (1) BEKEZDÉSÉNEK A)  B)  C) ÉS D) PONTJÁBAN FOGLALTAKRÓL, TOVÁBBÁ A 
63.§ (3) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAKTÓL

Alulírott  ……………………………..  (képviselő  neve), mint  a  ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Belváros-
Lipótváros  Budapest  Főváros  V.  kerületi  Önkormányzat,  mint  Ajánlatkérő  által   "Karácsonyi 
díszkivilágítás az V. kerületben 2011." tárgyban indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt …………………..................... (Ajánlattevő neve)

1/ a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzés alább megjelölt részei tekintetében vesz  
igénybe  a  teljesítéshez  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meg  nem  haladó  mértékben 
alvállalkozót:
…………………………………………………………
…………………………………………………………

2/ a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 
tíz  százalékát  meghaladó  mértékben  az  alábbi  alvállalkozókat  kívánja  igénybe  venni,  valamint  a  
közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek:

1. Alvállalkozó neve: ………………………………………………………………………...
Alvállalkozó címe: …………………………………………………………………………..
Közbeszerzés része(i):………………………………………………………………………
%-os arány: …………………………………………………………………………………

(stb.)

3./ Erőforrás szervezet megnevezése a 71. § (1) c) alapján:.................................................
Az  ajánlattételi  felhívás  mely  pontjában  előírt  alkalmassági  minimumkövetelmény  igazolására: 
………………………………………………………………………………………..

4./ A Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti alvállalkozó megnevezése, címe: 

5./  A  Kbt.  63.§  (3)  bekezdése  alapján  nyilatkozom,  hogy  a  szerződés  teljesítéséhez  nem veszek 
igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt, …………………… 2011. …………………..

…………………………………………
cégszerű aláírás

(értelemszerűen kitöltve, nemleges esetben: „nem veszek igénybe”)
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5. sz. minta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

A SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETEKRE VONATKOZÓAN

Alulírott  ……………………………..  (képviselő  neve), mint  a  ………………………… 
……………………………………………….............. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Belváros-
Lipótváros  Budapest  Főváros  V.  kerületi  Önkormányzat,  mint  Ajánlatkérő  által   "Karácsonyi 
díszkivilágítás az V. kerületben 2011." tárgyban indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt társaság csak az alábbi pénzintézeteknél vezet számlát.

1. Pénzintézet megnevezése:
Bankszámlaszám:
Számlanyitás kezdete:

2. Pénzintézet megnevezése:
Bankszámlaszám:
Számlanyitás kezdete:

3. stb.

Kelt, …………………… 2011 …………………..

…………………………………………
cégszerű aláírás
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6.sz. minta

REFERENCIANYILATKOZAT

Alulírott  ……………………………..(képviseletre  jogosult),  mint  a  ………………………………. 
(Ajánlattevő  neve,  címe)  képviselője  a  Belváros-Lipótváros  Budapest  Főváros  V.  kerületi 
Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által  "Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2011." tárgyban 
indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy az  ajánlattételi  felhívás  III.2.3  M.1  pontjában  előírt  alkalmassági  feltételnek  megfelelést  az  
alábbi referenciával kívánjuk igazolni:  

1./ Munka tárgya (rövid leírása, melyből kiolvasható az alkalmassági feltételeknek való megfelelés): 
………………………………………
Szerződést kötő másik fél megnevezése:……………………………………….
Munka helyszíne: ……………………………………………….
Munka időpontja/időtartama: ………………………………………………….
Ellenszolgáltatás nagysága: ……………………………………………………
Az építési munkáról információt szolgáltatható személy neve, elérhetősége: 
……………………………………………………..

......................., év. ................. hó ........ nap

PH.

………………………………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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7.sz. minta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÁRGYÁRA VALÓ

MEGKÖTÉSÉNEK VÁLLALÁSÁRÓL

Alulírott  …………………………….(képviseletre  jogosult),  mint  a  ………………………………. 
(Ajánlattevő neve, címe) képviselője kötelezettséget vállalok arra, hogy cégem nyertessége esetén a  
szerződésre vonatkozó megajánlott ajánlati ár/év értékű fedezetet nyújtó vállalkozói felelősségbiztosí-
tási szerződést köt, illetve a meglévő biztosítási szerződést jelen munkára, a fentieknek megfelelően – 
nevesítetten – kiterjeszti, és azt a teljesítés idején fenntartja, melyben az önrész nem haladja meg a biz-
tosító által elismert kárösszeg 10%-át.

Tudomásul veszem, hogy az érvényes felelősségbiztosítási szerződés megléte a vállalkozási szerződés 
aláírásának előfeltétele.

A vonatkozó biztosítási kötvény másolatát a szerződés aláírása időpontjában Ajánlatkérőnek átadjuk.

......................., év. ................. hó ........ nap

PH.

………………………………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS
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SZERZŐDÉS SZERINTI KIÉPÍTÉS HELYSZÍNEI ÉS MŰSZAKI LEÍRÁS

Kecskeméti utca:
- 22 darab utca kandeláber
A jelenlegi 22 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt 
(ívre  függesztett  3  db  8  ágú  kiscsillag  elem  apró  fénypont  díszítéssel  és  kábelezéssel), 
kandeláberenként  1-1 díszt,  az  utca tengelyére  merőlegesen,  az utca közepe felé  mutatva. 
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek  megsérülése  kerülendő, azokat  fúrni,  vésni,  karcolni,  bármi egyéb módon 
rongálni tilos.
A  kandeláberre  minden  úgy  szerelhető  csak  fel,  ha  puhatömítéssel  rászorítódik  az 
oszlopfelületre.
A díszfények  kiszerelése  a  lámpatest  alatt,  az  oszloptesten  mintegy 3méter  magasságban, 
illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél 
legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható 
a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete  maximum 2,5méter  magas  és maximum 1,0méter  széles 
lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér  egyaránt).  Az áramforrási  csatlakozási pont az 1. 
számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Egyetem tér:
- 8 darab utca kandeláber
- 5 darab térkandeláber
A jelenlegi 5 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt 
(ívre  függesztett  3  db  8  ágú  kiscsillag  elem  apró  fénypont  díszítéssel  és  kábelezéssel), 
kandeláberenként  2-2 díszt,  az  utca tengelyére  merőlegesen,  az utca közepe felé  mutatva, 
illetve annak épp átellenes irányába. 
Továbbá a jelenlegi 8 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi 
díszfényt  (ívre  függesztett  3  db  8  ágú  kiscsillag  elem  apró  fénypont  díszítéssel  és 
kábelezéssel) szeretnénk, kandeláberenként 1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca 
közepe felé mutatva.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek  megsérülése  kerülendő, azokat  fúrni,  vésni,  karcolni,  bármi egyéb módon 
rongálni tilos.
A  kandeláberre  minden  úgy  szerelhető  csak  fel,  ha  puhatömítéssel  rászorítódik  az 
oszlopfelületre.
A díszfények  kiszerelése  a  lámpatest  alatt,  az  oszloptesten  mintegy 3méter  magasságban, 
illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél 
legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható 
a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete  maximum 2,5méter  magas  és maximum 1,0méter  széles 
lehet.
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A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér  egyaránt).  Az áramforrási  csatlakozási pont az 1. 
számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Károlyi Mihály utca:
- 15 darab utcakandeláber
A jelenlegi 15 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt 
(ívre  függesztett  3  db  8  ágú  kiscsillag  apró  elem  fénypont  díszítéssel  és  kábelezéssel)  , 
kandeláberenként 1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek  megsérülése  kerülendő, azokat  fúrni,  vésni,  karcolni,  bármi egyéb módon 
rongálni tilos.
A  kandeláberre  minden  úgy  szerelhető  csak  fel,  ha  puhatömítéssel  rászorítódik  az 
oszlopfelületre.
A díszfények  kiszerelése  a  lámpatest  alatt,  az  oszloptesten  mintegy 3méter  magasságban, 
illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél 
legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható 
a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete  maximum 2,5méter  magas  és maximum 1,0méter  széles 
lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér  egyaránt).  Az áramforrási  csatlakozási pont az 1. 
számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Petőfi Sándor utca:
- 14 darab utcakandeláber
A jelenlegi 14 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt 
(ívre  függesztett  3  db  8  ágú  kiscsillag  elem  apró  fénypont  díszítéssel  és  kábelezéssel), 
kandeláberenként 1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek  megsérülése  kerülendő, azokat  fúrni,  vésni,  karcolni,  bármi egyéb módon 
rongálni tilos.
A  kandeláberre  minden  úgy  szerelhető  csak  fel,  ha  puhatömítéssel  rászorítódik  az 
oszlopfelületre.
A díszfények  kiszerelése  a  lámpatest  alatt,  az  oszloptesten  mintegy 3méter  magasságban, 
illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél 
legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható 
a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete  maximum 2,5méter  magas  és maximum 1,0méter  széles 
lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér  egyaránt).  Az áramforrási  csatlakozási pont az 1. 
számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Szervita tér:
- 5 darab térkandeláber
A jelenlegi 5 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt 
(ívre  függesztett  3  db  8  ágú  kiscsillag  elem  apró  fénypont  díszítéssel  és  kábelezéssel), 
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kandeláberenként  2-2 díszt,  az  utca tengelyére  merőlegesen,  az utca közepe felé  mutatva, 
illetve annak épp átellenes irányába.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek  megsérülése  kerülendő, azokat  fúrni,  vésni,  karcolni,  bármi egyéb módon 
rongálni tilos.
A  kandeláberre  minden  úgy  szerelhető  csak  fel,  ha  puhatömítéssel  rászorítódik  az 
oszlopfelületre.
A díszfények  kiszerelése  a  lámpatest  alatt,  az  oszloptesten  mintegy 3méter  magasságban, 
illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél 
legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható 
a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete  maximum 2,5méter  magas  és maximum 1,0méter  széles 
lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér  egyaránt).  Az áramforrási  csatlakozási pont az 1. 
számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Bécsi utca:
- 13 darab utcakandeláber
A jelenlegi 13 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt 
(ívre  függesztett  3  db  8  ágú  kiscsillag  elem  apró  fénypont  díszítéssel  és  kábelezéssel), 
kandeláberenként 1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek  megsérülése  kerülendő, azokat  fúrni,  vésni,  karcolni,  bármi egyéb módon 
rongálni tilos.
A  kandeláberre  minden  úgy  szerelhető  csak  fel,  ha  puhatömítéssel  rászorítódik  az 
oszlopfelületre.
A díszfények  kiszerelése  a  lámpatest  alatt,  az  oszloptesten  mintegy 3méter  magasságban, 
illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél 
legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható 
a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete  maximum 2,5méter  magas  és maximum 1,0méter  széles 
lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér  egyaránt).  Az áramforrási  csatlakozási pont az 1. 
számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Erzsébet tér:
- 8 darab térkandeláber
A jelenlegi 8 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt 
(ívre  függesztett  3  db  8  ágú  kiscsillag  elem  apró  fénypont  díszítéssel  és  kábelezéssel), 
kandeláberenként  2-2 díszt,  az  utca tengelyére  merőlegesen,  az utca közepe felé  mutatva, 
illetve annak épp átellenes irányába.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek  megsérülése  kerülendő, azokat  fúrni,  vésni,  karcolni,  bármi egyéb módon 
rongálni tilos.
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A  kandeláberre  minden  úgy  szerelhető  csak  fel,  ha  puhatömítéssel  rászorítódik  az 
oszlopfelületre.
A díszfények  kiszerelése  a  lámpatest  alatt,  az  oszloptesten  mintegy 3méter  magasságban, 
illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél 
legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható 
a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete  maximum 2,5méter  magas  és maximum 1,0méter  széles 
lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér  egyaránt).  Az áramforrási  csatlakozási pont az 1. 
számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Hild tér:
- 5 darab térkandeláber
A jelenlegi 5 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt 
(ívre  függesztett  3  db  8  ágú  kiscsillag  elem  apró  fénypont  díszítéssel  és  kábelezéssel), 
kandeláberenként  2-2 díszt,  az  utca tengelyére  merőlegesen,  az utca közepe felé  mutatva, 
illetve annak épp átellenes irányába.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek  megsérülése  kerülendő, azokat  fúrni,  vésni,  karcolni,  bármi egyéb módon 
rongálni tilos.
A  kandeláberre  minden  úgy  szerelhető  csak  fel,  ha  puhatömítéssel  rászorítódik  az 
oszlopfelületre.
A díszfények  kiszerelése  a  lámpatest  alatt,  az  oszloptesten  mintegy 3méter  magasságban, 
illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél 
legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható 
a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete  maximum 2,5méter  magas  és maximum 1,0méter  széles 
lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér  egyaránt).  Az áramforrási  csatlakozási pont az 1. 
számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Október 6 utca:
- 22 darab utcakandeláber
A jelenlegi 22 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt 
(ívre  függesztett  3  db  8  ágú  kiscsillag  elem  apró  fénypont  díszítéssel  és  kábelezéssel), 
kandeláberenként 1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek  megsérülése  kerülendő, azokat  fúrni,  vésni,  karcolni,  bármi egyéb módon 
rongálni tilos.
A  kandeláberre  minden  úgy  szerelhető  csak  fel,  ha  puhatömítéssel  rászorítódik  az 
oszlopfelületre.
A díszfények  kiszerelése  a  lámpatest  alatt,  az  oszloptesten  mintegy 3méter  magasságban, 
illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél 
legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható 
a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.
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A kiszerelhető fénydíszek mérete  maximum 2,5méter  magas  és maximum 1,0méter  széles 
lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér  egyaránt).  Az áramforrási  csatlakozási pont az 1. 
számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Szent István tér:
-  1 db 12-15 méteres  fenyőfa fényfüzéres  dekorációja  -  15 db 15 méteres  füzérrel  - 
tartószerkezetek kiépítésével, kábelezéssel.
- 8 db fa fényfüzéres díszítése - 8 db 15 méteres füzérrel - kábelhálózat kiépítéssel.
-  10  db  konténeres  örökzöld  fényfüzéres  díszítéssel  -  2  db  15  méteres  füzérrel  - 
kábelhálózat kiépítéssel.
-  8  db  Gizella  típusú  kandeláber  -  negyedelt  függönydíszítés,  felül  összekötő 
csillagokkal kábelezéssel.
Méret: 1,1/3,1/m
- 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése a betlehemhez.

József Attila utca - Széchenyi tér:
-  36  db  egy  nagy  csillagból  indított  két  kisebb  csillagba  végződő  függönyszerű 
kandeláber  díszítő  elem,  ívre  felfüggesztve  és  az  ív  kandeláber  felső  részén 
függönyszerű pontvilágítással kábelezéssel.
Méret: 0,9/2,4/m

Szent István körút:
- 18 db ostornyeles lámpa díszítése. ld. mint József A. utca
- 50 db fa fényfüzéres dekorációja 8 db 15 méteres füzérrel és kábelhálózat kiépítéssel

Szomory Dezső tér:
-  38  db  Boulvard  típusú  alacsony kandeláberre  -"S"  ívű  karon régi  lámpás  elem,  a 
lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel.
Méret: 1,0/2,2/m

Szabadság tér:
- 40 db Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon apró 
fénypont díszítéssel, kábelezéssel.
- 20 db /minden második/ fa törzsének díszítése fényfüzérrel, kábelezéssel.
- 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése betlehemhez
- 3 db (5-6 m-es) fenyőfa fényfüzéres díszítése- 12 db 6 m-es fényfüzérrel, kábelezés

Zrínyi utca:
-  45  db  Boulevard  típusú  alacsony  kandeláberre-csengettyű  motívum,  2  db/oszlop-
kábelezéssel.
Méret: 1,0/1,8/m

Hercegprímás utca:
-  40 db Boulevard típusú alacsony kandeláberre  motívum "S" ívű karon régi  lámpás 
elem, a lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel.
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Falk Miksa Utca:
-  49  db  fa  fényfüzéres  díszítése  /minden  második/  -  8  db  15  méteres  fényfüzér/fa- 
kábelezéssel.

Ferenciek tere:
- 1 db (5-6 m-es) fenyőfa fényfüzéres díszítése - 12 db 6 m-es fényfüzérrel, kábelezés
- 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése a betlehemhez

Sas utca:
-  36  db  Grand  Boulevard  típusú  alacsony  kandeláberre-  csengettyű  motívum,  2 
db/oszlop, kábelezéssel.

Veres Pálné utca:
- 44 db Grand Boulevard típusú alacsony kandeláberre -"S" ívű karon régi lámpás elem, 
a lámpákban apró fénypont díszítéssel, kábelezéssel.

Régiposta u. (Váci u. és Galamb u. között):
- az utcák homlokzatai között átfeszített díszvilágítás- fényfüzéres vagy ívelt motívumos 
díszítéssel, kábelezéssel és szükség szerinti homlokzati kampók kiépítésével.
- Régiposta utcában 1 db homlokzatok között meglévő átfeszített közvilágítás díszítése

Szende Pál utca
 - 16 Grand Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon 
apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel

Dorottya utca
- 16 Grand Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon 
apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel

Egyéb:
- 5 db fenyőfa (4 db 5-6 m-es, 1 db 15 m-es) díszítése arany színű gömbökkel.

Díszfények védettsége IP44, a kandelábereké IP66.
Üzemeltetéshez szükséges egyéb elektromos berendezések.
Üzemeltetés, javítás, esetleg izzócsere, stb./10 % tartalékkeret terhére/.
Bontás, helyreállítás.
A szállítási munkákat az alapárak tartalmazzák.
Üzemeltetés, javítás
Szín: hagyományos fehér, nem ledes.
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IV. SZERZŐDÉSTERVEZET
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VÁLLALKOZÁS SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata 
Cím: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4. 
Pénzforgalmi jelzőszám: ………………………..
Képviselő: Rogán Antal polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

valamint

név:………………………………………………….
székhely: ……………………………………………
adószám:……………………………………………
mint  Vállalkozó –(a  továbbiakban  Vállalkozó)között  az  alulírott  napon  és  helyen  az  alábbi 
feltételekkel:

Preambulum

Szerződő Felek megállapítják,  hogy a  Megrendelő  KÉ-23923/2011.  számon közbeszerzési  eljárást 
indított az 1. pontban meghatározott tárgyú szerződés megkötésére, amelynek nyertese ajánlattevője 
Vállalkozó. 

A Szerződő Felek  a  jelen  Vállalkozási  szerződést  a  közbeszerzési  eljárásban a  Megrendelő,  mint  
ajánlatkérő  ajánlati  felhívása  és  dokumentációja,  valamint  a  Vállalkozó,  mint  nyertes  ajánlattevő 
ajánlata szerint kötik meg. 

Jogszabályi  kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fenti pontban 
rögzített dokumentumok bármelyikével. 

1. Szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli,  a Vállalkozó elvállalja a 2011. év karácsonyi  díszítő világításának 
elkészítését, a karácsonyi díszítő világítás kiépítése, üzemeltetését, bontását és a bontott anyagok 
szakszerű tárolását az alábbiak szerint, jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített műszaki 
leírás alapján, mennyiségben és minőségben:

- füzérvilágítások megépítése, 
- az elektromos működtetést biztosító kábelek kiépítése, 
- a berendezés vezérlése, 
- tartószerkezetek kialakítása és felszerelése, 
- a berendezések üzemeltetése, javítása, pótlása, 
- az ünnepek után a teljes épített berendezés lebontása, az eredeti állapot visszaállítása
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2. Vállalkozó kötelezettségei

Vállalkozó köteles az építési és felvonulási terület vagyon-tűzvédelmének biztosítását, valamint a  
munkavédelmi  előírások  betartását  megszervezni,  az  általa  foglalkoztatott  alkalmazottak 
munkavédelmi oktatásban részesíteni. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Szent István tér, József Attila utca-Széchenyi tér, Szent István 
körút,  Szomory  Dezső  tér,  Szabadság  tér,  Zrínyi  utca,  Hercegprímás  utca,  Falk  Miksa  utca, 
Ferenciek tere, Sas utca, Veres Pálné utca, Régiposta utca (Váci u. és Galamb u. között), Szende 
Pál utca, Dorottya utcavonatkozásában a közvilágítási oszlopok tulajdonosa a Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft. és az oszlopok használatáért díjat kell fizetni.
E  kötelezettségek  megszegéséből  eredő  bármely  kárt  vétkességre  tekintet  nélkül  Vállalkozó 
viseli.

3. Időbeli hatály, teljesítési határidő:

Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba.
Vállalkozó a  szerződés hatálybalépését  követően jogosult  az  üzembe helyezést  (kihelyezés  és 
szerelés) előkészíteni. A Vállalkozó köteles a berendezést 2011. november 26. napjáig üzembe 
helyezni. 
A Vállalkozó köteles a díszkivilágítást 2011. november 27. napjától a 2012. január 8. napjáig 
naponta alkonyattól a közvilágítással együtt üzemeltetni. 
A Vállalkozó a díszítő világítást 2012. január 9-25. napja között köteles elbontani. 

4. Kötbérek: 

Vállalkozó a 4. pontban írt határidők késedelmes teljesítése esetén a teljes bruttó vállalási díjrész  
után számított napi 0,4% mértékű késedelmi kötbért köteles megfizetni.
Amennyiben a szerződés a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul Vállalkozó a teljes bruttó 
vállalási ár 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 

5. A vállalkozói díj összege, fizetési feltételek:

Vállalkozói díj:
Anyag, szerelés, üzemeltetés összesen: ..............................................Ft +ÁFA
Összesen: bruttó ............................................................................................

- részszámla kiállítható:
felszerelés  és  üzembe  helyezés  teljesítését  követően:  a  vállalkozói  díj  50%-áról 
azaz.....................................Ft+ÁFA, 

- végszámla: 
üzemben  tartás  és  kezelés,  valamint  leszerelés  teljesítését  követően:  a  vállalkozói  díj  50%-
áról................................... Ft +ÁFA, 

Megrendelő  a  fentiek  szerint  esedékes  ellenszolgáltatást  a  Kbt.  305.  §  rendelkezéseinek 
megfelelően  átutalással  teljesíti  Vállalkozó  …………………………  Banknál  vezetett 
…………………………………………………….. számú számlájára. 

A Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (6) bekezdése alapján Megrendelő felhatalmazza az OTP Bank Nyrt-t  
(Pénzforgalmi Szolgáltatóját), hogy amennyiben Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére a 
Megrendelő a 6. pont szerint esedékes vállalkozói díjat a 6. pont szerinti határidőben nem fizeti  
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meg, a Vállalkozó Megrendelő költségvetési elszámolási számlája terhére benyújtott  beszedési 
megbízását teljesítse (felhatalmazó levél). 

A szerződés teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.  
§-ának hatálya alá esik.

6. A Megrendelő  vállalja,  hogy a  díszítő  világítás  időtartama  alatt  fogyasztott  villamos  energia 
értékét közvetlenül az ELMŰ Nyrt.-vel rendezi. 

7. A  szerződő  felek  a  szerződés  teljesítése  során  kötelesek  együttműködni  és  a  teljesítés 
szempontjából jelentős tényekről, körülményekről egymást időben tájékoztatni.

8. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyára nevesített felelősség biztosítási kötvényét  a szerződés 
aláírásakor  1.  sz.  mellékletként  kell  ahhoz  csatolni.  Az  ajánlati  ár/évnek  megfelelő  mértékű 
felelősségbiztosítási szerződést a konkrét beruházásra nevesítve kell megkötni és azt a beruházás 
befejezésétől  számított,  a  Ptk.-ban  a  rejtett  hibáért  fennálló  szavatossági  felelősség  teljes 
időtartama alatt (3 év) folyamatosan fenn kell tartani, azzal a megkötéssel, hogy a káresemények 
összértéke évente a biztosítási fedezet egészére vonatkozik. A biztosítást úgy kell megkötni, hogy 
esetleges kárnál a kivitelező önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert kárösszeg 10 
%-át.

9. Szerződő felek kapcsolattartói és elérhetősége: 
Megrendelő részéről: ..................................... .............................................
Vállalkozó részéről: ....................................... ..............................................

10. A jelen szerződést közös megegyezéssel, kizárólag a felek cégszerű aláírásával lehet módosítani a 
Kbt. 303.§-ában foglaltakra tekintettel.

11. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 
Szerződő felek kijelentik,  hogy a  szerződés  értelmezéséből  eredő vitás  kérdéseiket  közvetlen 
tárgyalás útján rendezik. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ban foglaltak az 
irányadóak. 

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

............................................................................. ........................................................................
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi ……………………………

Önkormányzat
Rogán Antal polgármester ………………………………….

Megrendelő Vállalkozó

Melléklet:
1. kiépítés helyszínei és műszaki leírása
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2. felelősség biztosítási kötvény
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