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Melléklet:
1. ajánlattételi felhívás
2. ajźn|at

Tĺsztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Előzmények
A Képviselő-testĺilet a ff9120t3. (VI. 05.) számú hatfuozatźlban döntött arról, hory Józsefuĺĺľos

közigazgatźtsi területén 28 helyszínen, összesen 84 db zász|őrudat és |12 db zász|őt szerez be és

hetyéz el összesen bľuttó 10.250.000,- Ft összegben, melynek fedezetét az éita|źnos tartalék teľhére

biztosítja és közbeszerzési értékhatárt e| nem éľő beszerzési eljĺáľást indít meg.

tr. A beteľjesztés ĺndoka

A becsült érték a|apján a 485t20t3. (x[.18.) szź-mlű képviselő.testtileti hatáĺozatta| elfogadott

Józsefuáľosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabtúyzat IX. Része szerinti Kbt.
érték.határt el nem éro beszerzési eljáľás került lefolýatásra. A Szabályzat f0.|. pontja a|apjźtn a

közbeszerzési értéV.f1atźnt el nem érő ttrubeszerzésrő|, építési beruhazásról, szolgáltaüĺs

megrendeléséről dönteni legalább öt ajánlat bekérésével lehet.

A közbeszerzési é11ékhatźrt e| nem érő beszerzési eljarás ajźn|attéte|i felhívása (előterjesztés 1. számú

melléklete) 20|4. janufu 31-én az aján|attéte|re felkét szewezetek felé elektľonikus riton megküldésre

került, valamint a wwwjozsefuaľos.hu honlapon is megjelent. Az ajátn|attételi hatáľidó 2014. február

12. Ig.00 óra volt. Mindezek a|apján abeszerzési eljáľás eredményének megállapítására vonatkozó

dtintés szükséges.

m. Tényá||ási adatok

A beszerzés tźrgyátképezte a zász|őrudak és zász|ők beszerzése és telepítése, az aján|attételi felhívás

mellékletét képező Miĺszaki leírás és aTervezĺő źůta|készitett köĺerü|eti zász|őrudak telepítési teľvei

szerint.

Ąánlattételre felkéľt szervezetek:

MikriaKft. 5700 Gyula
Sándorhegy u.

6t3.
mikria@mikľia.hu

Formant Bt.
Yi|ászźLsz|ő Stúdió

7100 Szekszárd Csatrári u. 1-3. v llagzasz\o @vi lagzaszlo. hu

Foľmenta Hungary
Kft.

2243 Kóka
Várak flłHĺsz:

0289/22
formentahungary@ gmail. com

Poliform Bt. 2243 Kóka Pesti út 48. po lirform@poliform.hu





Hungarodekor Gyánó
és Szolsáltató Kft. r046 Budapest Kiss Ernő u. 1-3. info@hungarodekor.hu

Az aján|attételre felkért szervezetek kiválasztásának szempontja az volt, hogy a korábbiakban
lefolýatott hasonló tźrgyĺközbeszetzési éľtékhatárt el nem éróbeszerzési eljárásban ezen gazdasźtgi
szereplők teffek ajánlatot, tevékenységi körĺik megfelel a feladatellátásnak.

Az ajźn|atokéľtékelési szempontja a legalacsonyabb ö'sszegű el|enszo|gźitatźts elve.

Az aján|attételi felhívás 12. pontjában megjelölt határidőig - 2014. február tf. |9.00 őra - egy
ajánlattevő, a Coľrad Design Kft. (székhely: 1066 Budapest, Teréz kľt. 32. fszt,Zla., cégsegyzékszźtm:
01 09 691 173, adőszźtm: If531990-2-42) nyt$tott be ajánlatot (2. sztmű melléklet).
Az aján|attevő a honlapon történő megielenés alapján értesült a felhívásban foglalakról.

A Coľľad Desĺgn Kft. aján|atĺ ára nettĺó 7.83|.435Ft,azaz bľuttó 9.945.922Ft.

w. Diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A ,,Zász|őrudak és zász|ők beszerzése és telepítése" tźrgľű közbeszerzési értékhatáľt el nem érő
beszerzési eljárás eredményének és a nyeľtes ajánlattevőnek megállapítása.

v. Á. döntés célja' pénzĺigyi hatása

AZász|órudakés zász|ők beszerzése és telepítése, a20I4. évi költségvetésben |1706-02. címen bruttó
10.250.000,- Ft összegben biztosított. A nyeľtes ajánlattevő ajźn|ati ĺáľa bruttó 9.945.922,-Ft.

vI. Jogszabályiköľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatźről szóló 25/20|3 N.27.)
önkoľmányzati rende|et 4. melléklet 1.1. pont l.1.3. alpontja szeľint Yźlĺosgazdálkodási és Pénzĺigyi
Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az e|járás megindításĺáľól, eľedmény megői|apitźsźttó|,

beszeľzési ügyekben az eredmény megállapításáról.

Mindezekalapjátnkéremazal'álbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. a ,,Zász|órudak és zźsz|ők beszerzése és telepítése,, tźrg7ľűközbeszerzési értékhatĺáľt el nem

éró beszerzési eljráľást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014. februźtr 13.

2. a ,,legalacsonyabb összegĹĺ ellenszolgáltatás', bíráiati szempont a|apján a beszerzési eljráľás

nyeľtes ajánlattevője a Corrad Design Kft. (székhely: 1066 Budapest Teńz|<rt.32. fszt.2la.,
cégjegyzékszátm:0I,09 691173, adőszźtm: |2531990-2-42) aján|attevő, elfogadott aján|ati źtra

nettó 7.83 1.435 Ft+AFA.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. februátr 13.

3. a hatfuozat 2. poĺtja a|apjźn felkéri a polgáľmesteľt a Coľľad Design Kft.-vel kötęndő
váll alkozás i szer zó dés a|źir źsár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014.februźr13.





A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa: honlapon

Budapest, 20L4. február 13.
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,,Zászlóľuđak ás ĺĺ*szlók beszeĺzĺése ós telepítése,, taÍgy,i, közbeszelzési é*éŁhatártęI nem áľő
bęszeľzési eljáľasban

(becsült érték nsĺtó 8.07s.866'- Ft)

Buđapest FővĺĹľes VľII. kerület Józsefváľosi onkoľmányzat ktizbeszerzési éľtékhątart el neÍn éľö

beszeäési eljáĺást hiľđet meg, amelyben ajanlattevökénť fęlkéri oną illetve az an á|Íal vezeteff

szervezetet:

1. Áz ajántatkérő nev.e, círne:
Bĺ,TBAPEsT rovÁnos YIII' KERÜI-ET JÔZsEs'vÁRoSI oľxomĺÁxyzaľ
Cím: 1082 Budapest, Baľoss ll.63-61,

Az ajánlatkéľő nevébęn etjáľó szerł,ezet neve, címe, teleÍon. faxszáma, e-mail cĺme:
B*dapest Fővaros YI}]' keľiilet Józsefuáľosi Folgĺiľmesteri Hivatal
Cím; 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Tęĺ: ł6.I.459. fs6,ĺ
Fax: 333-1?65
E-mail: gazđaĺkodas@.iozsefo aros.hu

f. Az ajánlatkéľő által a szeľzödésbez renđelt elnevez.és:
Ajantrattevö felađata vállalkozasi szeľzőđés keretében Budapest Fővĺ{ĺos V[II. keriilet
közi gazgatási tęriiletén

(a) s4 đb zźĺsz|őrŁó telepĺtése 28 he|yszíne*, a złsz|órudakat háľmas csopoľtokban kel}

telepíteni, és
(b) 112 db zźłsztő bęszeľzése . melybőt 56 db magyar zász|ó,56 db Budapest Főváľos VIII.

kerület Józse&áľosi onkoľmányzat zćsz|aja _ és azpk zászlóľudakra való helyezése,

az ajláĺlattételi felhívás melĺéktetét képexi MiÍszaki leíras és a Tervező által készített

közteľíileti zaszióruđak telepítési teĺr'ei szeľint'

Ajanlatkéľő fenntaľtja a jogot aľĺa, hogy a kivitelezés során az eg.'es telepítési helysz{nek

módosulhatnak, mely azonban nem jelent új telepítési helyszínt.

Ajanlattevó továbbí feladata :

) az íđőjáľásÍ vĺszonyoknak megfetető ćs a hétvági ĺnunkavégzés ťeltételeinek

biztositasa,

e munkakezdési hozzájárutás beszerzése (közútkezelóibazzĄáruIźls aĺapján),

. teĺePiilésképi vélemény beszerzésę (lniilrely.. láwány. és gyáľtmán1"teľv alapjan),

ł ĺyiiatkozatarendelkezésrebocsátottteruękĺnegľalósíthatóságáról,
o TKM azonosító száĺn,

. köztertilet.használati hasznáIalí hozzźĺjíĺrułas beszeľzése (BKK által jóváharyott

forgalomtechnikai terv alapj án).

3. Á szercődés időtaľtama, teljesítesi határĺdő:
Vátlalkozasi szetződés hat,iltoz,ott idótartamú, a teljasítés kezdĺi ídőpolltja f814. fębĺuláľ 14'

napj ą végteĺj es ítési Łataľi dő:. 70 1 4, szeptem beľ 3 0.

Ąanlattevő feladatát az alźŕlbi titeĺnezés szerint köteles te|esíteni:

l. tltęĺn: 2014.mä'ĺcias 10. nap.jáig:
} ]vÍikszath Kálman tér
2 Guteľbeľg téľ
3 Népszínház *. *Nagyfuvaros u. sarok



4 Mátyás téĺ
5 I-osonci tér

2. ĺitem: 2014, Ęti|is 30. napjáig:
i Harĺninckettesek tęre

3' ĺitęm: 20}4. május 31. napjáig:
i Astoria
2 Gyulai Pál u. * Rákóczi út saľok
3 Blaha Lujr-atér
4 Kźúvintet
5 Józsefkrt. * Rökk Sz. u. sarok
6 Ültői út - Józseťkĺt. saľok
7 Rákóczi tćr
8 Ii. János Pál pźĺpatér
9 Coľvin sétány
10 Baľoss téľ
11 arezy tér
1f }iagyváľad fér
l3 orczry rit - Díósz.egi S' u. saľok
14 Vajđa P' u. -Könyves Kálman krt. saľok
l5 Hungáľia kľt. 18.
1ó Kerepesi út - Hungáľia kľt. sarok
17 Népszínház u' -Nagyľuvaľos u. saľok
i8 Práter u. * Szigony u' saľok
19 Üilai rit - Korányi S' u' saľok

4. ütem:20I4. augusztus 10' napjáig:
1 Golgota teľ

5. ütem: 20L4. szeptembeľ 30. napjáig:
1 Teleki téľ-Népszínház u. saľok
2 Kálvária tér
3 FiDo tér (Népszínház utca, Fíumęi ťlt' Đobozi utca közĺjťti teľiilet)

Helyľajzi sĺáĺna: 35388

Ąánlatkéľő felhívja ajanlattevők firyelmĄ hory a teljesíĺésük / munlĺavégzésiik sonín az
aiábbi kiizteľiileteken egyéb cinkormányzati és európai unĺós fonásbóI nregvalósuló építési
beruházások foĘamatban vannak' melyek kivitelezőivel kötelęsęk eryüttmükodni, erymĺĺs
munkavégzését nem akadályozhatják.

- Harľniĺlckettasek tsľe

- Golgota tér felújíüása

- Teleki tér

- Kálvárĺa tér

- FiĐo téľ

4. Ászarzőđéstbiztosítórne|lékkötelezettségek:
Késedelmi kötbéľ: Váltalkozo késedełĺni kiitbér ĺnegfizetéséľe köteles^ ha olyan okból. amiért
feĺelós a váĺlalkozási szerz-őđésben vagy a szenőđés mellékletében rögzített bránnely hatáľídőt
eĺmulasztja. A kćsedein-li kötbér móľféke 1Ü.000 Fťnap. Yalamennyi részteljesítési hatłáľiđö
kötbéĺteľhes.

N{eghiťlsulási kdtbér: VáIlalkozó meghiúsuiási kötbér rnegfzetésére köteles, amennyiben a
szęrzodés teljesítése neki felľóható bánĺely okból meghilisul. A meghiúsulási kötbéľ méľtéke
a ne.ttó vállalkozoi díj2a%-a.

Jótáltrás; a műszaki átadás-átvéte}t köve.tő napĺól szárníÍva 34 hónap'



Áz aj ánlatkéľö pénzĺig'{ ellenszolgáltatásának fełtétele :
Á beszerzés {inanszirozása Ą;ánlatkérö saját fomásából töľténik. Ąaniatkérö e}öleget ne.m

{zzęt. Az e!ĺenszolgáĺtaĺás a teljesÍtést kövętősrt beny.r.rjtott sámla elĺeĺrében, a te|iesítós

igaza|ásźlt.kőr'etöeĺ, 1 5 napon belťiĺ, átutalással kęľĺil kifizetésre.

Megĺendelő részsztĺrĺz1ázÁsi lehetöséget biztosít akként' hogy Vállalkozó 2 db ľészszłmtra és l
db végszámĺa benyrijt.ására jogosult az a1ělbbibontásban:

a} az első ĺészszäm|át az 1' iltęm teljes körů źńađźs.áťĺételét követő 15 napon belĺil jogosult

ben$jtani a nettó viłLl,alkazői óíj 25%.é!rć}|.

b) a második ľészszánlát az 3. iitem teljes köľĺi átađás-átvételét kôvető 15 napon belĺil
jogosult benýjtani a nettó vállalkozói đíj 5Ü%-áľól.

c) a végsámlát az 5. iitem teljes koľü átadás-ŕĺŤĺéteĺét követő 15 napon beliil jogosuit

benyťljtani a nettó vállalkozói óíjf\%.áró|.

Ánnak meghatáľozása, hogy az ajánlattevő tefuet-e többr'áltozatú ajánlatot:

Ąánlatĺevő nem tehet többr,áltozatu ajánlatot'

Annak meghatáľozása, hogy az aján|ztźevő a beszeľzés tárryának egy ľeszeľe tebet.e
ajánlatot;
AjanlaÍkérö ĺárgyi beszerzési eljáľas vonatkoziäsában nem teszi lehetővé ľésĄanlatok tételét'

.Ąz ajánlatok e|bínĺlásának szempontja:
A.ianlatkérö az ajánlatokat az ajänlatkéľö Łépviseletében eljáró előterjesztése a|apjźn 

',a
legalacsonyabb összegíi ellsnszolgáltatas'' elvę szeľint éĺtékęti.

Kizŕ.ľó okot alkalmassági kłit'etełmények:
Kizäľó okgk:
Ajánlattevő kizarásra keriil' amennyiben az alábbi kizźĺrő okok báľmelyike vele szeľnbęn

fenná|l:
végelszámolás alatr á1|,vagy vonatkozasában csödeljáras ęlretrdeléseröl szóIó biľósági végzest
kőzzŁtettek, vaw aa, ellene indított feiszámolási eĺjánłst jogerősen elľendelték, vagy ha a

gazdaságí szereplő személyes joga szeľinti hasonló eljánás van folyamaĺban, vary aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
tevékenységét feifiĺggesztettt vary akinek tevékenységét felfilggesztetlek;
gazdasagi, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bíľósági ítéletbęn

megállapított biincselekményt köve{ett eĺ, amíg a bĺintetett előélethęz Írizödő hátranyok alól
n*m mentesĺilÍ; vagy_ akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
biintetöjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CrV. torvény 5' $-a (2} bekezdés b}' vagĺ g)

pontja alapján a bíróság jogeľős ítéletében *orltltaŻz, az eltiltás ídeje alatt, vagy- ha az
ajánlatter'ő tevékenységét más bíľoság hasonló okbót és módon jogeľősen koľlátozta;

egy évnéI rńgebben lejráľt adó., vámfizetési vagy társađalombiaosíuási jaľulékflzetési

koteĺezeĺsó.gének - a letelepedése szeĺinti orszag vegy aj,ajánlatkéĺö szekhelye szerinti oľszíg
jogszabál.vai alapján - nem tett elegeĺ, kivéve, ha megfizetésérłhalasztást kapott;
afa1r3.jí:nius 30-ig hatályban volt, a Biintető Töľv.énykönyv_ről szóló 1978. évi IV. töľv"ény

szerinti biinszeľvezetben ľészv.étel - ideértve a bíincselekmény bűnszeľvezetben tłirténó

ęlkövetését is -, vesztegetés, vesztegeĺés nemzetközi kapcsoĺatokbano hűtĺen kezelés, hanyag

kezelés, köilségvetési csalás, az európai köalsségek pénzĺigyi éľdekeinek megséľtése vagy
pénzmosás bilncselekményt. illeĺve a Büntető Törvénykönyvľől sz-óló f072. éyi C. törvény
Xxvfi. ľejezetében meghataĺozott komlpciós bĺíncselekményet brinszerueze.tben részvďel.
ideéľtve brincselekmény biinszervezetben töľléĺó elkövetését is -, hüt|en kezelés, hanyag

kezelés, kölĺségvetési csalas vagy pénzmosás bíncseiękruényt. ilietve szeméĺyes joga szerinti
hasonló biincse}ekméný követett el, feltéve' łrogy a biincselękrnény elkövsĺése jogeľős

bírósági ítéletben megállapĺtást nyeľt, amíg a biinĺetett előéIethez fiĺződö hátľanyok alól nęrn

ľnentesiilt;

6.

8.

9.

a.

b.

J



{. az ađott el.járásban eioíľÉ adatszolgáItatási kötelezattség teljesitése soľáa olyan hamis adatot
szoĺgáltaĺ, ĺ'agv hamis nyilatkoz.atot Íesą amely a veľseny tisxaságát veszél,ve:ĺteti;

g. tekintetében a kovetkez.o feltételBk valanrelyike megvalósu}:
ga} nem EU-, EGT- vagy oECD.tagállamban vary ołyan ái|ambag rendelkezik
adóilletóséggel, mellyeĺ Mag;''aľoľsz.ágnak ke.ttős ađózás ęIkertiléséľől szóló egyezľnénye van,
vagy
gb) ol,van szabályozott tőzsdén nem jeryzett táľsaság amelynek a pénzrnosás és a teľľoľizmus
frnanszírozasa ĺnegelőzéséľől és megakadályozásáĺőlszóIó 2007' évi CXXXVI. tiirvény 3. $
l pontja szeľinti tényleges tulajdonosa nem megisĺrierhető"

Az eljaľásban nenr lehet ajánlattevő vary ľészĺételre jelentkern az a gazdasági szeľepló,
arnelyben kĺlzvetetten vagy kiizvetleniil t.öbb, ĺnint 25%-os tulajdoni ľésszęl vag szavazatijogga|
ľendelkezik olyan jogi személy r'ag1. jogi személyiséggel nem ľendelkező gazđasági taĺsaság'
amely:ľlek tekintętében a g. pontban nregha&łrozott feltételek fennálĺnak.
Ámennyiben a tĺ:bb, mint ?5%-os tulajdoni résszęl vagy szavazati hányaddal rendelkező
gaedasági tĺársaság társulásként adózik, akkoľ az il1,en taľsulas tulajdonos tiĺrsaságaíra
vonatkozóan keil a g. pont ga) alpontja szeľinti fęltételt nregťelelően alkalniazni'
A d' pont szeľinti adóÍizetésí kötelezetrség a|att. a belľoldi szókhelyii gazdasági szeľeplö
tekintetében az á,|Iami adóha1óság és a vámhatóság áItal nyilvántartott adófizeĺési kótelezettséget
kell éŕeni.

'Ąz e. pout szerinti hasonló búncsęlekmény alatt az Eurőpai Unió más tagáIlamában letelepedett
ajánlattevő ęsetében
a/ bűnszeľvezetben ľészvétel bűncselekmény ssetén a szerĺezett. brĺnözés elleni kĺizdeĺemről
szóIó, 2008. október f$.i 2ł08ĺ84i/IB tanácsi kerethatáľozat f. cikkében ľneghatározott
bii*szervezetben való ręszvételhez kapcsolódó bűncseĺeĺ<ményt
&j vesztegetés, vesztegetés elfogadása. hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása,
vesztegetés bírósági vary hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadasa bíróságí vary hatósági
e$áľĺĺsban biĺncselekrnény ese1én az 1997. május 26-i tanacsi jogi akĺus 3. cikkében
meghatározott koľľupciit,
c/ köItségvetési csa]ás biincselękmény esetén az Euľópai Köztisségek pénziigyi érdekęínek
véđelméről szóló eglezmény l. cikke szeľinti csalást
d) péna:losás büncselekmény esetén a pénziigyi renđszeľek pénzmosás cé|jáĺa való
fellrasmálásálrak megelőzéséĺől szoló, 199Í..}rlnius 1Ü-i 9i/308/EGKĺanácsiiľányelv l. cikkében
meghatározott pénzmosást
kel] érteni.

Á. d. pontban meghatáľozĺrfi íđőtaľtamot mindig a kizáró ok fenn nem állásaľlak ellenőrzése
időpontjától kell szamítani.

Igazolás ľnóđja: eĺedetben, az Ątnlattételi felhívás 2' szźlmű melléklete szsńnti nyilatkozat
a|áirásźva}.

Aą a} kalmas*ĺłgi köveÍelmények;

Áz aján}aŕtevők pénzĺiwĹgazđasĺ*eĺ alkalĺnasságának rnegítéIéséhez szĺiksĘes aĺlatok és a
megkövetelt igazo|ási mód:
P.1 AZ ajránlattevő kiixis ajánlattétęI esetén minđen ajánlattevö köÍęles csatolni valamennyi
cégkivonatában szereplĺi számlavezető pénzintézetnek {az ajánlafiételi felhívás megkiiidését
megelőző 30 napnál nem ľégebbi) a nyilatkozatěń az a|ábbi taľfalommal:
- nrióta vezeti a bankszámĺát"
. szźm|ź$án 20 l 3 . januaľ l . napját köveÍően r'olt-ę 60 napot meghaladó időta*amú soľban állás.

Áz ajánlattevők péxzĺigyĹgazđasági alkalmasságĺłnak minimumkövetelménye(i}:
T,1. Ajánlatteĺ'ő alkalmatlan, ha bánnelyik a cÉgkivonatában szrľeplő szamlavezető
pénzintézeĺét'ől szaľmazó nyilatkozata a|apjźn bárĺnelyik szamtáján 2013' januáľ 1. után ó0 napot
meghaladó soľban álló tétol rnrrtatkozot1.



Az Ąánłztter.ők m&szaki-szakmai alkalmasságának mtgítéIéséhez sziikséges aĺlatok és *

ľnegkövete}t igazo|ási mótl:
nĺ.ĺ n3enlatteiő csatolja az e1őzb kéĺ év }egje}entősebb szolgáltatásainak isme-rtetését _legalább a

teljesítés ideje, a szeľzóĺJésÍ kötő másik fel, a szolgáltatás táľgya, továbbá az ellenszolgáitatas

osšzege u"g!. u korábbi szolgáItatás menny.iségére utaló más adat megjeliilésével- tartaiľnazó,

á| tala a\áí* ny i I atkozatát.

Áz ajánlaÍtevők mĺiszaki-szakmai atkalmasságánałĺ minimuĺnkłitętelménye(i):
.M.1-Ajánlatte.ľő a|kalmatlan, ha nem rendslkęzik ajelen ajánlattételi felhívás megküldósének

napját mege1oző ?4 hónap osszességében legalább 20 db zźsz|ótttd telepítésére vonatkozó

referenciár,a|'
.Ą referencia meglótót a szeľződést kĺjtő másik fé| által kiađoft igazolással kell igazolni.

ĺ0. Hián-ľpótlási|ehetőség:
Ąántatkérő a hiánypótlás lehetőségćt egy* alkalonmal, teljes körben biztosítja.

1l' Á.jánlattétsli hatáľitiő: 2s14. febľuár 12. 19.00 óra

1f . Äz aján|at ben-viíjtásának címe:
tsuđJpest Főváros VItrĺ. kerület Józseťłárosi Polgármesteri Hivatal, Vag,'-ongazdá1kodási és

tjzerneltetési Ügyosaály 1082 Budapesi. Baľoss u.63.6.l.Il1. emelęt 3l5. sz. helyiség

13. Az aján|aÍtétel nye|ve: magyar

14. Az ajánlatok felbontásának helyeo iđeje, szeľzőeléskiĺtés ter"ł,ezett időpontja:
Buđápest Főváros VIII. keriilet Józsefváľosi Polgámesteľi Hivatal. Vagyongazdálkodási és

Üzęmeltetési Üg;łosztály ItI' emele:t 3tr?. sz. hel-viség 1082 Budapest, Baľoss u" 63.67'

Bontás időpontja: 2014. ŕ.ebruár 12. ] 9.00 óra

A sz'pľz-ijdéskötés teľvęzett időpontja: 2014' februáľ 13.

15. Az aján|atok ťetbontásán jelenlétre jogosultak:

'ł,z ajánlatkérő tárĐ*i beszeľzési eljáľásban ajánlatter,ők vagy aján|at,ievők eljaĺó képr'iseloinek
jelen|étét biztosítja.

16, Az ajánlati kłiĺłittség minimális iđőtaľtaĺna: Az ajźnlattěte|i hatáľidó lejártától számított ó0

nap'

1?, A tárg.ł'ałás łef'olytatásának menete ós az aján|atkérći áItal előíľt alapve.tő szabályok:
Jelen eljáľásban az Ajánlatkéró tárg.,aĺást nem foi-r..tat'

18. Á dokumentációľendelkezésľe bocsátásának móđja, határidejeo beszeľzósi helye és

pénziigyi feltételei:
ĺjanlatkéľó tárgyi beszerzési eljárásban küĺon dokumentáciť:t nem készĺt.

19. .Ąmennyiben a szeľződés EU alapokbót ťlnanszjrozott pľojekttel és/vagy progľammal
kapcsolatos, úg;v annak megi elölése:
rź;gyi beszerzési eljáľás az EL' alapokbeil finaĺ-lszírozott proiektęl ésuJvagy progľammal nem

kapcsolatos.

f$. Egyébiníorrnációk:
uý-ĺ, ajánlat . taĺtalomjegyzéket kovető - elsö oldalaként felolvasóIap szerepeljen, amel1iben

közĺjlni kell az értékelés alá kerii}ő adatokat az ajźs|attételi felhĺváshoz nleiłékęlt n.rintában

meghatáľozottak sz.erint. Az ajánlati árat nettó és brutl'ćl összegben is meg kell rnegadni.

J



b) Az ajánlatot l eľedęti és 1 másolati peidanyban kell benyujkni' Ame.nnyiben eltéľés van az
ajánlat ,,eľedeÍi'-. és 

'omásolat,' 
péIdaĺya kdzött, az ajtłalatkéľő az ,,eľedeti'' példányĺ ĺeki*ti

iľányadónak. Áz ajanlatokatarta\maző csÜmagon a követlĺęzö szöveget kell szeľepeltetni:

,,Zászlóľuđak és zászlók beszeľzése és telepítése''- Felbo*tani tilos''

c} A benyujtoĺ ajánlatnak az alábbi formai kör'ętęlményeknek kell megfelelnie:
. Az ajánlat eredęti példányát zsinórľal, łapozhatóan ĺissze kell fiizni, a csomót matľicával az
ajánlat elsó vagy háĺsó lapjahoz ľiigzíteni, a matrictĺt le kell bélyegezni. vaw az ajánlattevö
részétól' erľe jogosultnak alá kell ŕrni, úry hogv a bétryegzö, illetôleg az a|źiírás legalríbb egĺ
ĺésze a niatľicán leryen;
. Az Ąánlat oldalsa{mozása eggłel kezdődjön és oldalanként növekedjen' Elegendő a
szövęget vary számokat vagy képet taľta|mazo oldalakat számozni' az ĺiľes oldalakat nem keii,
de lehet' A címĺapot és hátlapot (ha vannak) nem kelt, de lehet számozni. Az ajanlatkérő az
etĺől kismértékben eltéró szíĺroást (pl' egyes olđaĺaknáI a ĺA, ĺB oldalsám) ís kötelęs
elÍbgađni, ha a taffaloľljegyzékben az eg'ves iľatok hetrye e5,éľtelműen azonosítható. Az
ajrłnlatkérő a kísméľtékben hiányos szźtmozást kiegészíťheti, łla ez az aján|atban való
tźiékazőóźsa" illetve az ajanlatra való hivatkozasa éľdekében sziikséges;

. Az ajánlatnak az e|ején taľtalonrjeryzéket keil taľtalmaania' mely alapjan az ajĺĺnlatban
szereplő dokurnentumok oldalszarn a|apján megtalálhatóak;

- 'Ąz ajánlatot két, _ az ajŕ.ľ.|ati felhívásban nreghaĺ;áľozott számú - példányban kell beadni, az
eľedeti ajránlaton meg kelljelölni, hory az az eređeti;

. Az ajaĺrlatban lóvő, minđen dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá ketrl íľnia az adott
gazdálkođó szen,ezetnél eľre jogosult(ak)nak vagy olyan szeĺnél5ĺnek, vary személyeknek
aki(k) erľe a jogosult személy(ek)től íľásos felhatalmazást kaptak;

- Az ajźĺ|at minden olyan oldalát, aĺnelyen _ az ajänlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végĺe, az adott dokumentunrot aláíró seemélynek vagy személyeknek a módosítasnál is
kéąjeggĺ'el Łell ellátni.

d) Éľvén1tele* az ajánlat, ha az Ajáĺllattevő a jeten felhívasban moghatározott kizaľó okok
hatálya a|attá||.

e) Az ajanlatnak tartalmaenia kell ajánlattevó alábbi iľatait:

- azajánlaĺĺételi felhívas megkĺilđésének idöpontjánáI 60 napnál nem régebbi cégkivonat
másoĺati példánya' amennyiben a cégkivonat szeľínt el nem bíľált módosítĺás van
folyamatban, az esetleges változasbejeg"vzési kéľelem a cégbíľóság érkeĺető
béĺyegzőjével eltrátott masolati példánya; egvéni vállalkozo esetében a vállalkozói
igazolvány másolata;

. az ajániatot aláíró valamennyi személy éľvényes aláíľási cĺmpéldányának vagy
círnrnintájának rnásolata.

Đ Az ajánlaĺok osszęállításával és benyrijtásával kapcsolatban felmerĹilt ĺisszes költség az
aj ánlatte.vöt teľhel i.

g) Amennyiben valamely igazolás vag;- nyilatkozat nenr mag}'aľ nyelven keľiil benyújtasra
magyaľ n1elvii fordítasa is csatoĺandó.

21, ,4'jánlattételi felhívás mogŁiildésének a włvlł..jozsefľaľos.hu honlapon töľténő
megielentetésének ĺdőpontja:

Budapes! 2014. januáľ 30.

20l4.januäĺ31.



1. šZ. ffieĺlékÍeí

ř'elolľasĺólap

,,Zź*z|6ruďakés aászlók beszeľzése és telepítése,, tärgyíl, kĺjzbeszerzési éĺékhatárt el nem éľo
beszeľzesi eli ĺáľasban

Ajánlattevö neve:

Aján lattevö székhelye:

Telefon

Telefax:

E-mail:

K ij elölt kapcsolaťtartó:

Kiielolt kapcsolattartó elérhetôsege
(telďon, fax, e.rnaiĺ) :

Ąanlati ár (összesen nettó Ft + Afa _
bľuttó Ft)

IKeltezés}

[cégszerÉ aláíľás]



2. sz. Íł.,e[łék!et

Nyilatkozat

*oZászlóľudak ós zĺászlĺák beszerzése és telepítése'o faĺg5;rl közbeszęrzési értékhatart el nem érö
beszerzési eljarásban

Aluĺiľott táľsaság (ajá*laťtet'ó}: ľľ{ôl.vét képvisel:

az a|ábbĺ nyiIatkozatot Íesszük:

Nem állnak ťenn velęm l veltink szemben az alihbifuzárő okok, mely szerint nem lehet ajánlaĺevő,
aki:
a. vége|szźsnolás alatt áIl, vagy vanatkozásźlban csĺ1deljaľás elľeĺđeléséről szóló bkósági t'ćgzést

kiizzétettek, vagy az ellęne indított feiszamolási eljaľásÍ jogeľősen elręndelték, vagy ha a gazdasági
szeľeplő személJes joga szeĺinłi hasonló eljárĺás van folyamatbaą, vagy aki szernélyes joga szerínt
hasonló helyzetben van;

b. tevékenységét felfiiggeszteffe va5ľ akinek ter,ékenységét felfiiggesztették;
c' gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerös bíľósági ítéletben megállapított

bĺincselekmén}'t köveĺett el, amíg a btintetett elöélethez frłződő hátľányok aióI nem menÍesiilt; vary
akinek tevékenységét a jogí személlyel szemben a|ka|mazhatő biintetőjogi intézkęđésekől smló
2001. évi CIV. törvény 5. $-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerös ítélętében
korlfuoaą az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajtn|attevö ter'ékenységét más bíľósĘ hasonló okbóI és
midon jogerősen korlátozta;

d' ery ér,*é1 ľégebben lejáÍt adő-, vámfizetési vägy táľsađalombiztosítlási jrĺrulékfizetési
ktĺteĺezettségének - a letelepedése szerinti oĺszág ylgy az ajánlatkérő szeL:}relye szerinti oľszig
jogszabáIyai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halaszĺast kapott;

e. a 2013. jírnius 30-ig haĺályban volt, a Biintętő Törvénykönyvľôl szóló 1978. évi IV. töľvény
szerinti bijnszeľvęzetben részvétęl . ídeérrv.e a biĺncselekmény biinszervezetben töľténö elkövetését
is ., veszÍegetés, vesztegetés nemzętközĺ kapcsolatokban, hiitlen kezelés, hanyag kezelés,
kĺiltségvetési csalás, az európai kiizosségek ýnzĺjgyi érdekeinek megséľtése vagy pénzmosĺls
b'űncselekmény1, illętve a BiinÍętĺj Töľvénykonyvrő| szóló Zat?. évi C. tdrvény XXvn.
Fejezetében meghatarozott komlpciós bűncselekmények, bĺĺnszeľvezetben reszvéÍe| - ideéĺve
bűncselekmén,v biinszeľvezetbęn töľténő elkövetését is ., hritlen kezelés, hanyag keze|és,
köItségvetési csalás vag.v pénzmosás bűncselekményt, illetve szeméIyes joga szeľinĺi hasonló
bűncselekmény't követetľ eĺ, &ltéve, hory a biincseĺekmény elkövetése jogerôs bírósági íté|etben
n.legállapítr{st nye*' amíg a biintetett el'őélethez ffizödő hátrányok alól nęm mentesiilt;

ť' az adott eljáľásban előíľt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése soľan olyan harnis adatot
szolgáltat, vagy harnis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyęztetí;

g' tekintetében a következö feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem EU., EGT- vary oECĐ-tagállamban vagy o}yan állanrban ľendelkezik ađóil|etőséggel,
ĺnellyel l\4agyaľoľszágnak kettős ađózás elkeriiléséľĺil szćló eryezménye van, vagy
gb) oiyan szabáŁyozott tőzsdén neni jeryzetľ taľsaság, amslynek a pénzmosás és a tęrľoľizmus
finanszírozása megelözéséröl és megakadályozasáĺóI szóló 200?' éví CXXXVI. toľĺ.'ény 3. $ 

'pontja szeľinti tényleges tulajdonosa nern megism ęrhętő.

Az elján{sban nęm lehet ajánlattevö vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szeľepló, amelyben
közvetettęn vary közvetlęntil tobb. mint 25%-os tu|ajdoni ľésszel vagy sz,avazati joggal rendęlkęzik
olyan jogĺ személy vagy jogi személyiséggel nem, ręndelkező gazdasági táľsaság, amelynek
tekintetében a g. pontban meghatározotÍ felÍétęłek íennállnak.
Amennyiben a tobb, mint 25Yo.os tulajdoni ľésszel vag'/ szÄvazflti hányađdal ľenđęikezö gazdasägi
társaság taľsutáskénĺ adózik, akkoĺ az iiyen taľsulás tulajdonos táľsaságaiľa vonatliozóan ke1l a g. pont
ga) alpontja szerinti feltéielt megfelelően alkalmazłi.

A d' pont szerinti adófizeĺési kötelezetĺség a|atta beifi'ldi székhelyĺĺ gazđasági szsľeplo tękintetében
az állarni łdóhatóság és a r,ámhatoság álĺal n'vilvántartott adóÍjzętési kotelezeĺtséget lĺell éľteni.



Az e' pont szeľjnti lrasonió biincselekĺnény aiaťť az Euľópai Unió nrás tagállamában letelepedett

ąiánlatĺevő esetében
a) bű*szerrezetben részvétel búľrcselekmény ęsĚtén a szervezott b'ůnĺĺzes elleni kiizdelemľől szóló,

2008. október 24.i 2008i841iIB tanácsi kerethatłłrozat f" cikkében meghaĺározott
bůnszeľĺ'ez-etben való ľészr'éfelhez kapcsoÍódó bíincselekrnényt,

óJ vesztegetés, lĺesztegetés elfogadasą hiľatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása,
vesztegatés bíróságí vagy hatósági eljaľásban, vesztegetés elfogadása bírósági vary hatósági
a$árásban bűncselekľnény esetén az 1997. mźýls f6.i tanácsi jogi aktus 3. cikkében
meghataľozott korľupciót

cJ költségveĺési csalás biĺncselekmény esetén az Európai Kozösségek pénztigyi éľđekeinek
védelméről szóló egyezmény 1. cikke szęrinti csalást,

đ) pénzmosás biincse}eknrény esetén a penziigyi ĺendszerek pénzmosás cé|jára való
fęlhasmá}ásanak megelĺízéséľől szóló, 199l' június rc.i 91!308/EGK tanácsi irányelv 1'

cíkkében ľreghatározott pénzmosást
kell éľteni.

A d. pontban meghatarozott időtartamot mindig a kizÍłő ok fęnn nem állásának ellenőrzése
iđöpontj ától kell szám ítani.

Kelt:

cegszeru ararras



,,Zász|őrłzdak és zászlók beszeľzése es telepítéseo'tárgyú, k<iz}esz.eľzési értékfiatárt el nem érő
bęszerzési eljárásban

MÚszĺxĺ tEÍRÁs

A zászlóľłrĺlak jellsmzői:

Mennyiség: 8"{ đb (28 helyszínen 3.3 db zászlóruĺJ)
Níéĺet: 6 n.l (teľepszinttől mélĺ magasság)
Szín: ťehér
Zászlł.iľúd: beton a}aptesą aranyszíni! hag;,'m,akupola lezáľással
Tartozékok:

o zaszlórúd bęlső felvonókoťéllel, a sziikséges kotóelemekke|.
r Íěmházas (vandál biztos) záľszeľkezettel.
r tělhťlzhaÍó fbrgó konzol, max. 1 m-es kaľľal,
t z.ász|őrögpítőkaľikák.

" zászlófęszĺtő srily,

" zászlófelvonihaitókar.

Telepíĺési feltételek:
l hasáb alakú vagy hengeľes beton alaptesĺ készítése (50 x 50 x 100 cm, vagy áÍméľő: 50 x 100

cm),
r a telepítés során a munkálatok által éľinte& koľnyezeĺ ĺeljes he},łlreá]lítisa sziiksóges,
ł azász|őtudak taiapeatai az elhel1'ezési területek terepszintjeire essenek. A három zászlórudat

egy- magasságba kell telepítení.

Ajánlaĺtevő toĺ'ábbi feladata:
o az időjárĹsi viszonvoknak megfelelő és a hétvégi munkavégzés feltételeinek biztosÍüĺsa
o mun kake zdési hozzájáru I ás beszęrzése (kozútk eze|ői hozzájárulás aĺapján)
o tęIepiiłésképí véiemény beszerzése imiihel-v--, láwán1,'- és g.'ártnányterr'' alapján)
ł n'vilaĺkozat a rendelkeeésre bocsátoťt ten'ek megvalósĺthatóságáról
c TKM azonosíti szám
. ktizteľi.ilęt-használaĺi használati hazzájźru|ás beszerzése (BKK á|ta| jóváhagyotť

foľgalomtechnikai ten, alapján)

.Ą zász|ók jellemzői:

Általános jellemző; köZteri'ileĺęken. fedetlen kĹiltéri viszon.vok közötÍ fulállítoĺt a fent megneYezett
oszi cl ptípushoz. haszná lhat o zász1 ók

Mennyiség: összesen 112 db

' Mag}ar zászIő 56 db {2). Mag..'arország zász|aja három. egyenlĺĺ sz.élességrĺ. soĺĺendbelr
ťelĹilľő] pilus. fełiéľ és zĺild szín'ü. vízszĺntes sávbil łíll'

" Onkomáfiyzati z,ásfÍő 5ó db, a Józsefoáros önkormán;.-zati jelképeinek (cínrer, zászló lobogó)
alapításáról. és ajelképek használatí rendjéről szóló 13i 1996. (Iil. 8.) onkorrnányzaĺ; ľendelęÍ
(a továbbiakban: Onkoľrnán},Zati rendelet 2. $ (2) bekezdésében fbglaltak alapján.

Méĺet: szélesség 1 m
hosszílság 3 m

Fonna: álló téglalap

Az onkonnányzati ręlldelet 2' $ (2) bekezdése. szerint:

Fĺiggőzászló (londina) 1ĺ3 . ?l3 aľán1,'tl, a fiiggesztőľúđhoz ál1ó felso eg-vhaľmados fęhér mezo opĺikai
kozÉppontjába helyezett címerľel. A ťilggőzászlłj alsó kéthaľmaĺJának zölcl mezeje1nek fiiggőlege's ćs
vízszintes tengelvében aľany laĺin kereszt. A ťelső ťehéľ meziltren áIló címerpajzs szélessége

ts



megeryezik az alsó zold mezőben áĺ1ó aran5.,

t}ggőzaszló színei azonosak a címer színeivel.

Onkgľmánv zatl zász|ő minta :

latin keĺeszt fiiggőleges száľának szólességével. l\

1tLę



Zászlóľudak tetrepíŕési hel'vszínei:

Főváľosi teľĺileÍ Józs e'ĺ v.. áľosi te ľĺil et

i Astoria I MikszáthKálmĺín tér

Z Gvulaĺ Pálu' _ Rakóczi riĺ saľok L Gutenbeľs {ér
n Blaha Luiza tér l{anninckettesek tęre

4 Káir'in téľ t
Népszínhaz u. _ Nagyfuvaľos u.

saľok

5 Józsefkľt. - Rökk Sz. u. sarok 5 Níátvás tér
o Üľei ĺt_József kĺ' sarok ó Pľáter u. _ Szigony u. saľok

7 Rakóczi ĺéĺ n
T Teleki téľ - ].šéoszínhaz u. saľok

I II' Janos Pál pápa téľ 8 Losonci téľ

9 v Kálváľia tér

t0 Baross tér 10 35388 helwaizi számri kozŁeľtilet

t1 orcz-v téľ t1tl Golsota téľ

|2 i Nasr"Ýárad téľ lf Coľr'ín séľánv

IJ
Vajda P. u. _Kön1ľes Kálman kľt.

saľok
13 oĺczy út * Diószegi S. u. saľok

t4 Í{unsaľiakľt.18
Kęrępęsí út - Huusária krt. saľok

!łĺ
t3Ą



, i#st-*u: g*.ĺÜ4rŁ ľr a,Ą:t.*Ł u* .e*}t#..-*tď ď: Tęc;yp{ľr\o 
.ĺ

a"flĺF.: ł<ł7*Ä}*ł,v 1-ĺc-Üš ]

N.
t'\

N
š
r-
-Ť



EREDETI!

ffiffiffiffi&ffi ffi
Ü*ĺ;j** .{íi' 

\4,ŕ

H- l 066 Budapest T eréz Krt' 3f .

T el: {1)-f69 4-092, F ax; {1)-3 1?6-20 1

Mobii: (20)-9218-285

E-mail: info@conad.hu
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FelolvasóIap

,,?,ászłőruđak és zásztók beszerzése és telepítése'' tárgyír. kozbeszerzési é.ľtékhatárt el nem érő

beszerzési eliárásban

Ą!ánlattevő ner,e: ť. đ}ŻŁć {1} oíriĺ-"ł-: it.:Ę"t"

t ťő\ĺ rÜą.žą- t,ł:Ĺł-T , &?- ,

Teiefon * !t' - Á,- L{Ü ą-ź - {}#ŁŁ

IKeltezés]

[cégszeni aláírás]
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Telef'ax: *. :ip *ą * 3 at'*ą*.Ł ći..i

}ĺ.mail iłJ'Fs g" Ĺ$"ÜĄ.,ą* '. ĺ"łq

Kiie}ölt kapcso}attartó : ť}Ąr.y,,ť ł^uť-':ť;łł.^;

KijelöIt kapcsolattartó eléľlretősége

{te'le.ťon, fax. e-maii) :

4v*-t..;> *qđ,és*Łťí
iĺ:ffi Ą* {-€}&{ä.łÔ ^*-ł,,{

Ajántari ár (osszesen ľlettó Ft + Afa =

brut,tó Ft)
t-*}.{ k}í-ř."g\í.* ń?€.Ł Ôo.t'ĺf. Ôĺ?a€ĺ
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*ń1,1kl{łłrnaeils és az Eĺektrani4us Cégeljáľłźsban Kĺizremłjkedő Szaĺgálat
ĺ#ss#ĺĺĺ$ĺĺp*st' Kłssuth Íér 4.
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ř Á cég elneverése
*J1' üÜRRAĐ-DESIGN lpari, Keĺeskedeĺmi és Szoĺgáitató Koľlátoĺt Feĺeĺősségii Tärsasĺig

ilatáĺyas: 200c/1 1/07 ...

*' Á cég ľöviditett€lnęvezésg
,,ł'ł1. ÜĐRRAD'DESIGN Kfi

Hałólyas: 2Đa0l11 ĺB7 .'.

5. Á cég székbelye
*ĺ1. 1Üôô Budapest' Teľéz kđ'3?.tszl' ?la.

Haŕálycs; ä3oafi 1 {g7,'.

? Ä cég fiokteäepeii}
7 i4, ' HU-2376 Hernáđ, Feiłěľ u ,ĺ i .

ł{eÍáýos: 20Đi i08/08 . ".

{ě. Ä létesítő okiľat keĺte
*j1" ?Ü00. szeptember20,

Ha!łátyos: 2g00ij,i107'.,

.łłŻ 
2ÜÔ1 . augusztus 8.

ĺl aiáiyas: 2affi łag 1 4 ...

*','.} 2002' épriiis 21.

Hałĺĺlyos; 2cc2l04i30 .',

sfÁ' 2ÜĹ}4. maľcius 24'
,1aŕátyos; 2004/05/Ú6 ...

*lĺi. 2005. május 17'

i{atályas: ?005/06101 .,.

s;.fi. 2008. szepĺernbeĺ 3.

Beje g y z é s ke l te : 2ło8 i Ü9 i 2?
l.l atátyas: 2aa8ĺa9E2'..

ĺt,ĺ7' 2Ü'|2. december 1ĺí.

Bej e głz é s ket te : 28"$ i a 1 fi ô Kö z z été ve : 2fr 1 3 ! fr 1 l 31

Hatályas: 2013iÜJ 116 ...

vÚ2 A cég tevékenysége
9í?7. í39Ź 08 Kcnfekcionéit tex{iíéru gyéĺ,Íása {kívé,-.e: ruháza|j

rf.
,.7,,_" +
?č

' ****,uÜľ}et

łt 4ř'ł.${:*$"691 173 cégjęgyzákszär.ĺú OÔRRÄĐ.ĐESłGN lpaľi, ł{preskedelľri és $zolgáltató Korlátolt Feleíósségti
ł*ďł*gsg 1'tľ*o euaapbsi, Teréa kń 3f. ŕsZŁ Zła,l oég?B14.tebruár ô' napján hatályos adataż a koyetkezok:

*- *ł*gť*rľnńtot ťŕigg*t}en *datÔk

Á}tnlános adatak
těgjegyeékszám :01.09.691 .| 73
ü*gtoľma: Koĺláto}t felelősségĺi iársaság
Bejegyezve: 2łaaĺ11!Đ7

lrĺrps :#cert.e.cegiřg-Yzek.ł:iťIs'tonli,ĺtę

J'

2014.Ü2.fi{i'
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lJl4s

#J4{;

ť.ii47

i}'4ú

*&{Ý

š:iíJ$

FtÍtevékenység.
sejegyzés ketle: fQ13l82Jj8 ť, zzétéve; 201 3,.04/.i 8

ł-latályos: 2013/sŻ/i8 ...

4ffi8,a8 Egyéb termék ijgynökĺ nagykereskede|n'ie

B *jeg yzé s ke l te : 2Q1 3ĺłil 1 8 Kazz é'tév e : 2t 1 3 ĺ 84/ 1 8

Háťáýos;2afiĺł2i1? .,,

sřĺü'08 RaktárÜŽäs, táła1ĺi:,s

8éĺegyzés ke lte : 2a1 U 0?! 1 8 Ktjz z é té v e; f 0 1 3/04ĺ,1 8

Hafá1yos: 2g13/ła1a . -'

5224,a8 Rakománykeze}ěs
Bejegyzés keltę: 2a13ta?n8 Közĺéteve: 2B13iMl18
ł1atályos: 201 3l,02.|.18 '..

58?9 'Ü8 Egyéb kiadói tevékenysig
&ejegvés kelte: 2ł13lail18 Kozzétéve : 2013/ÜĄ1 18

Hatáiyos: 20l3i0ar16 .^.

#2üg'08 tgyéb ?nfoľĺnéció{echnc|ógiaĺ szoigáiÍatás

W e gyz é s kelŕe: fĐ 1 3/Ü2:J 1 8 Kłzz é tévę: 20 1 3ĺ Ü4i 1 8

Haľá/yos;2ai3tłu18 -''

1il2,a8 Nyoľrrás {kivéve: napiĺap}

Bejegyzés kelte: 2s1 3/02118 Kozzétéve: 20 j 31Ü4l,18

ílatáĺyos: 2*13ĺĐ?ł1ő "'.

,t813 ,Ú8 Nyomđai előkésziiő ievěkenység
B eiegyz é s ke tľe; 20 1 3/ÜfI1 8 K'lz z é tév e : 2a 1 3l aĄĺ 1 8

ffaŕályos: 2Ü'ĺ 3/02j1 g ...

1814,08 Könyvköiés" kapcsoĺÖdo szÜtgálĺatás
B e! e gyz é s ket te : 20 1 3 ! 8?J 1 8 Kaz z é t évs : 2Ü 13 ! a4t 1 8

Hatétyas: 201 3102ĺ18 ..'

4941 ,o8 Kozitti éĺĺ;sĺál|ĺtés
Bejegyzés kette: 2Đ13łÜ?ĺ18 Kozzétévę : Zafila4ł 1B

lźatályas: 2Ü13lł2ĺ18 . .

$22g ,o8 Egyeb szá|}ítast kiegészíto szoĺgálialäs
Be.1.eg-vzés k e ĺte : 2a 1 3 ftZJ 1 8 Kcz z étév e: 20 J 3/0all 8

ŕľaŕályos: 20'! 3/Ü2/1 8 .,.

?*21 ,Ú8 PR. komrłrunikácio

8ejegyzÉs k e lte : 2Ü 1 3! CZl 1 8 Ka z z e tév ę : fĐ 1 3 i a 4 ! i 3

Hatalyas:ZffiNAZn8 ...

7aŻ2,ł8 Üzĺetviteti' egyéb vezetésĺ taĺ,iágsadás

6e;.egyzés ke J te : 2Ü1 3 ĺł?ł 1 E Kdz z éié v ą: 20 1 3l04l 1 8

ŕi at ályłs : ?a1 3ĺ82t 1 B ...

Ą cég jegyeett tokéje

{:$.e3

il ĺ 1-
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//',.ž.ĺff, t...---

}.lttn<. l.:i"orĺ e-neĺ,ip*t,.,..l' irlt,,.ĺ &.ł'f}'"l i*-



{]iĺ'$iłłrr:l*ĺ 3" oldal. ossíe$en: 4 *lĺĺal

HełđĄ'os: 2000/1 1/07''.

Ä kĺlpvise|etre jogqsult{ak} ädatai
NaŠy Zoltán (an. : Kondrát Teréz}
sxłlĺet*si ĺdeje: 1 9ô7.l05/B8
s$BÜ Tĺszaůjváĺos, Aľkád soľ ô'
ÁdŮazonosĺtó jel] 836651 0824
Ä kĚpviselet módja: iiná||đ'
& k*pviseĺetre jogosuĺt tiszisége: íjzletvezetésre jogosult tag (vezeŻő iisztségviseIti)

'1pgviszony kezdete: 20Bg ĺ 1 1 ĺ Đ7

Ř v áÍtaz ás i ďő polltia: ?O12ĺ1il 1 4
$*iegy zé s kel te : 2o 1 3 lB 1 l 1 6 Kö zz étév e: 2Ü1 3/0 1 i3 1

łlatélyas : za1a 12i 1 4 ..,

A cég statisztikai száĺnje|e
1 ř531 9gs-1 392-1 13.01 .

B*jggiaés *e/ře; 2Ü08/1 s/22

Hałáýos: 2ga8ĺ 1Đĺ22 ..'

Á cég adószáĺna
Adósz ám : 1 2531 990-242,
Kbzrsségi ađósciám; HU1 2531 990'
&'dószán státusz a : érĺényes adószám
Státu sz kez d eÍe : zaaa ! Ö9 ł 2ő
A v áĺtoz ás idő pontj a : ?aü8 ta2Ę1
Bďegľzés ke}te: 2Đ1?t12}21 K.özzétéve: 201 31Ü1J10

Hatályos: 2Ú18182/21 ...

.Ą cÉg pénďorgalmi jeĺzőszán.la

1 1 7B601 6.208B41 43.000Ü0000
Á szárnĺa megnyitásának dáĺŁJmä: 2au$2J23'
Á pénaŕorgalnlĺ jetzöszäľnot az oTP Körzeti fiók, Vl.ker Andrássy tĺż' {1862 Badapes{ Áĺ:dłássy ł!ť 83-85, i
keueii.

C ég je g yzé ksza m : *-!-ĺ;f : 
0ą!-0:_;

Hatálvas: 2ÜÜ2!agft1'..

Ä tag{ok} ađatai
NaEy Zoltán ian,: Kandrét Tełéz}
srii|Étésĺ ideje: 1 967i05i06
3580 Tiszaújváros, Arkád sor ô.
A szauaeatl jog nréńéke minősĺtett tĺ}bbségtí befłłyásĺ biztÔsĺ?
A tagságĺ jggviszony kezdete: 200s/1 1 /07

A v áĺtoz ás időpontja : 2Ö1?t 1 2! j 4

Ěe3.egyzés łelte: 20 1 3lÜ 1 / 1 6 KŮz z éłěv e : 2Ü 1 3/0 1 /3 1

Hatályas: ?a12l 12i 1 4,..

é,t

l "ł:ig.ł

sä.
'*ä/s.

4ł}_

4äj1

3.

1ĺĄ.

3äť-ĺ. J 1 763062.1 5s65885-00000000
A számla megnyłtásának dáĺurna: 2009/0?fü2'
A pénaforgalmi jeĺzciszäľnot az OTP V|. ker. BeĺÍči}diek Devizái (,'ĺ 061 B-łldapesť. /ndĺássy ĺÍŕ 23. j kezeĺi.

Cegjegyĺékszám: 01-10.Ü41585

Bęj egyzé s kelťe: 2009i02/J 0

Hatáýos: ?aĐglĐzna '''

Á cég elektľonikĺs e}éľhetösége

A Ą e.lnail cĺme: info@corĺac.hł',i

A váltaz ás időpontja : 2Đ12ł 1 2ĺ 1 4

Eejegyzěs kelie: 2o#ĺafi 1ô Xazzétévę : 201 3/01 i3,!

H atá}yos : ?Ü1 2! 1 2| 1 4 .''

f ł" Üégfoľn*átoi ř{'iggő *datok
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T'łĺłĺt*pr*st ,2a}'4, (Keĺĺőezer-tizennégyj Íbbĺuáľ hó 6. (Hatođik} n'ap.ján.._ .ť

, ..-""--',,"',/
,, *"-- j.,i, ' L. i ";F

" Dľ' Kőľosi Erzsébeĺ
közjeg,lző
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ll.i;

{;

Nyĺlatkozat

unäńszlórudak és zászlók beszerzése és telapítésď'tráĺgyri kozbeszeľzési éľtékhatáľt el nenr érő

bęszeĺzési eliárásban

a i,, ĺ i,.ott ffit#*s}.' P. Ł'''. táľsaság (.aj ánlattevő1, melyet kép visel :
p{ł{Ją ĺl 

', 
}. ĺ -...^ 

^ł '' 
.,

{)q Ł/ł rłł Ńfł

az a|ábbi nyiIatkozatot tessziik:

.rr i'tĺlnak fenn velem/ veitink szeĺnbęn azalrábbi kiäÁÍó okok, mely szerintnemlehet ajánlaltevő.

:

l.éĺp*lszámolrís alatŁ áll, vagy vonatkozásában csődetjárás elrendeléséľől szóló bírósági vé.gzest

kĺii"zćtettek, vagy 
^z 

ellene indított felszámolási etjárást jogerósen elrendelték, vagy ha a gazdasági

sĺr:ľŕpló szenrélyes joga szerinti hasonló eljáĺás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint

|l;tĺĺlnló helyzetben van;

t,łĺvćken.vsógét felfĹiggesztette Yagy akinek tevékenységét felftiggeszteĺték;
giĺľ;ĺĺĺtsági, illetőleg szakmai tevéken-vsĺĺgével' kapcsolatbalr jogerös bírósági ítéIetben megállapíton

biincselekményt követett el, amíg a bünteteĺt előélethęz fiiződő hátrányok alól ĺem :nentes,ĺilt; vag!..

illĺiĺ1ek tevókenységót a jogi személl'vel szemben alka]mazható büntetőjogi intézkędésekľől szójó

ľÜ0l. évi CrV... ĺorvény 5'$-a (?) bekezdćs b)' vagy g) pontja alapján a bíróság jogerós ítéletében

kĺ:ľlĺítozta' az eltiltás ídeje aiatt, vagy ha az ajĺnlattevó tevékenységét más bíróság hasonló okból ós

ľ}lĺli{on j ogerősen koÍlátozta;
ą1. l.:3y évnél régebben lejáľt' adó., vámfizetési Yagy tiĺrsadalon:biztosítási járulékfizetési

1öĹŮlezettségének . a letelepeĺlése szerinti ország ýagy az' ajanlatkéľő szókhelye szeńnti oľszág

.ir'lgszabályai alapján . nem tett eleget, kivéve. ha megfizetéséľe halasztást kapott;

*. ĺr Ż013. jrinius 30-ig hatáI.vban vol{, a BĹintetó Törvénykörryvľől szóló 1978' évi fV. törvény szerinti

l:tiil'lszeľvezetben ľészvéŁel - iđeéĺve a biincselekľnény brinszerr,ezetben tönéno elköveĺését is -,

v*.5ztegetés. r'esztegetés nemze.tközi kapcsolatokban, hiitlen kezelés, hanyag kezelés, koitségvetési

ĺ:sĺlás' az euľópai lĺözösségek pénzügyi éĺdekeinęk megsérté.se vagy pénzmosás biincselekmónyt'
ĺĺĺ*tve a Büntető Törvénykönyvrol szóló 2012' é.vi C' törvény XxvII' Fejezetében meghatározott

kilľľupciós btincselekmények, biĺnszervezetbęn ľészvétel . ideértr'e btĺncselekmény

ł.riilrsľ.eľvezetben t<ĺľténő elkölętését is -, hűtlen kezelés' hanyag kezelés- k<ĺltségi,etési csalás ".agy
1lťĺĺlemosás biincselekményt. illetve szenrélyes joga szerinti hasonló btíncse]ekményt kovetett el'
tilĺtćve' hogy a biincselekmény elkövetóse jogerós bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a

h(!nli:tĺ:tt előélethez fiiződő hátrányok alól nem mentesiilt:
i., ĺľ irdott eIjáľásban előílt adatszolgáltatási kote|ezettség teĺjesítése soľán olyan hamis adatot

sľ-tllgŕtltat, vagy harrris nyilatkozatot tesz, ilnely a veľstny tisztaságát r,eszélyezteti;

5ĺ. ĺľhĺutetĺĺben a kövętkező feltételek valamelyike megr'alósul:

s.il,} pĽm EU.. EGT. vagy oECD{agállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggei'

. luľlĺy'el Magyaľországnak kettős adózás elkeľüléséről szóló egyezrnénye r.an, vagy

ĺś.h} ĺ;|yan szabáiyozott tőzsdén nem jegyzeĺt társaság, amelynek a pénzľnosás és a telľorizĺ1ltls. .l.inĺ.rrszíľozása 
megelózésérol és megakadályozásárót szóló 200?' évi CXXXVI. tőĺvény 3.$ r]

płlltĺj a szerinti tényleges tulajdonosa nem megismeľhe.tő.

.Ąĺ ĺll.iĺ]iľńsban nem lehet ajánlatteĺ'ő vagy ľészvételľe jelentkezn az a gazdasági szereplő' arnelyben

|ii'iĺv*tcĺten vagy közvetlenül tobb, mint 25%-os tulajdoni résszel vägy szavazati joggal rcndejkez,ik

ĺll5;ul jĺlgi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági ĺáľsaság, amelynek

tą:k illĺ*tćben a g. pontban meghatáľozott felľé.telek fonnállnak'
ł\lrtłllłnyilren a tobb, mint 257o-os tulajdoni résszel vagy suavazati hányaddai rendelkező gazdaságí

ĺi.rľ*-rĺłig táľsulásként aĺlózik' akkoľ az ilyen társulás tula.'jdonos tiĺrsaságaira vonatkozóan kell a g' poni

5l;t'} iiĺl pnnd a szeľi nti feitételt megfeleloen alkalmazni.

.Ą ĺl' pont szerinti aclófizetési kotelezettség alatt a belföldi székhelyű gazdasági szeľepió tekintetóben

;tľ' iilĺłtnri aclĺĺhatóság és a r.ámhatóság által nyilvántaľtott adĺifizetési ktitelezettség*t kellěrteni.

x
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ŕäf ĺĺ, ptłłĺł szerin{i hason}ó biíncselekmény alatt az Európai Unió más tagiállamában letelepedett

{}*ĺ1ĺł}(t*yii tseĺében
.. tľi {:{iľszľľĺęzetben ré.szvétel biincseiekmény esetén ä szeľvezett bĺinözés elleni ktizdelemľól szóló,
:. 1. 

-*ĺ}ĺ)s. októbęr 24.i 2008/841/18 tanácsi keĺethatárĺrzat ?. cikkében meghatározott

' 

. 
bt*łĺl*ĺ,*rv erctben való ĺészvételhez kapcsolódó brĺncseiekmónyt,

. ŕłj v*ĺłľĺegetés, Yesztegetés eĺfogadása, hivata1i vesztegetés' hivatali vesztegetés elfogadása.

.1l'1 'ĺ'łllłĺľĺ1ľgcrós bíľósúgi vagy hntósági eijárásban, vosztegetés elfogadása bírósági ĺ.agy hatósági
l.i' ;11;511ix11nn bĺincselekmény esetén a?- 1997 ' május ?6.i tanácsi jogi akĺus 3. cikkében
:l ili*ghałiĺľozott korrupciót'
]:.ł.:ŕ' kiiłĺsć.gvetési csalás bĺĺncselekrnény esetén az turópai Kozösségek pénzĺigyi éľdekeinek

lli. tl$ĺlctméről szóló egyezmény 1' cikke szsľinti csalást.

iiĺťJ: pĺłnĺmosás btĺncselekmény eseĺén a pénztigyi rendszerek pénzmosás céljáĺa való

....'ťł|h.asználásának megelőzéséről szóló, 1991' jł1nius lÜ.i 9ll308/EGK tanácsi iriányelv l.
ĺ:ĺkkđben meghatározott pénzmosást

i.iłlĺĺ łíiltłlti,

$. ĺ3" p*nľban
łĺ3i.tľłntjňt.ńl kełl

?{.ĺł l l: ,,+4"l'!?ĺ

ĺ}ł,',{,'.iżi il;' .,

ľneghatáľozot't időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem iílliísiínak' ellentjrzése

számítani'

:;:l

i;;1;

,! 
.jl';'

.ł..ý.,
-Íi.r-.]!

v"
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{ĺ'rijĺlpĺtt,"Teréź Rrt.' 3f . fsz.2ĺa'
r, L253i990-2-42

*s**i łĺdószám:HU. 12531990

ĺiĺ.jL i*nN. HUB9 11706016-20804143-00000000
lŁ'tL kod: OTPVHUř|B

ĺĺ4fi sľám:CE.01 -09.69 1 17315

**.. ŕ''oieii ńoo Teljesíte! Számla kelte Esedékesgp

u {]VÍi'ntq,}
bixonylat másolata, csak tájékoztatásra! Sorszám CaBfąĺZÜ13

Vevő

HB Reałlis Constructian Eungary KfÍ.
Budapest
Népfiiĺdő u. 22.
1138

Adószám: 23949360-241

20L3,Lz,zĄ.
Ätutalás

Í'{egnevezés

5úly

szá|lítás

Nň**nł-*łrl 155,00 kg

2013.12.16.

ldb

2013.12.16.

Egységáľ Netto Áfa o/o Átaértet<

Formenta 6m be|sĺj köteles fe|húzható szélforgós zászlórúd

ĺ55.s0 kq 9 db i: s70 r, 66?-7:9'F: - f7xło L79 747 ft 8ą5 ą77 Ft

!.. 
" 

--- -- -- ' -:-- 
--'- -----:-:-' 

-

35 0Ü0 Ft 35 000 Ft 27olo

70Ü 730 Ft

Bľuttó

9 450 Fr 44 450 Fi

889 927 Ft189 197 Ft
f7olo

(isszesen 700 730 Ft 189 i97 Ft 889 927 Ft

Fizetendő végiisszeg: 889 9z7 ŕt|

łŕťĺtlą:*r$nnYolcva nkiIencezer-kilencszázhuszonhét Forint'

'ąw sľ*tlĺto megállapodnak abban, hogy a teljes összeg kifizetéséig a,fenti áru a SzáI|ító tu|ajdonában maľad, és

äłlceah*ĺ f*|*tte' valamĺni ŕéseo"inł"" řźetes 
-eseřJň, 

vĚuo, 
" 

iégvbänki aĺapkamat kétszeresét kÖtetes késede|mi

&il! |utĺ*lni a Szá||ĺtonak

h wnŔm{g kázhezvételétő| számított 5 napon belill a szám|a tartalmáva| kapcsoiatban irásbeli kĺfogást nern küld a

']$ääłř"' 
*hkor a szám|át a fetek elfogadottnak tekiniik.

tb'ĺĺł..,,.-,,is.ä* A#íeył
,\..\t

ťzt-ĺ \

Łŕń{"\ ff. |ťęĺ}Á*l.' {

l,';,''..,uuiuĺ,.,]lo'ffiil.é''ĺilt.http:/i.łnw'kulcs-soft.hu
't'r.' .l''i'ľ.r'.-.łlnł*oiitott zć"j1995 (xi.zz) pl't ĺende|einek megfele|'

ÁO ",



7Í.;ł..,ĺ..,.,

i!'ä;liŕ
:,i,:

{* {Mintĺł}
hĺnľnylat másolata, csak táJékoztatzsra!

Sorszám

Vevő

Co nstruction H ungarjł I{ft.
Budapest
Népfürdő u' 22'
1138

Teljesítes ĺdőpon Szám|a kelte Esedékesség

fĐL3'Ll,If , 2013.11.12. 2013.11.20.

Megnevezés
lłlň#n#R sú|y Mennyiség Mee Egységár Nettó Áfa o/o Áľaértét

rdb 17 500 Fr 0 5a0ft f7ł/a 4 725 řt ?22Ż5 Fl

p]'s'#lt**Ĺłłli

Í\taolo Nettó Bruttó

27ola 259 150 Ft 69 971 Ft 329 L21 Ft

Osszesen 259 150 Ft 69 971 Fr 329 121 Fr

Fizetendő végösszeg: 329 121 Ft,

ľ{łtľ#msľáähuszon kiIencezer-egYszázhuszonegy Forint.

s$ stŔĺltr* megátlapodnak abban. hogy a te|jes osszeg kiÍizetéséig a fenti áru a Szálłĺtó tulajdonában marad, és
tľhĺtl f*tette, valamint késedelmes fizetés esetén' Vevő, a jegybanki alapĺĺamat kétszeresét köteles késedelmi

ĺ1ł liäetnĺ ä sfá||ítónak.

Ę4 &äáftl|a kÉzhezvételétő| számított 5 napon belĹj| a szám|a tarta|máva"|,.$9pcso|atban írásbeli kiÍogást nem kü|d a

1*srńľ*' aklĺor a számlát a felek elfogadottnak tekintĺk. 
;..iľ"l.".

...n i.-ĺ.i::o$

i łľ^"l.l.i.ł:'-'J}.'Éń lŁ ĺ1}?:+ d-.{ iŕ,i 
1

i9,ľ rłxł {} ł s ł14 łl KfÍ.
łĹiliJ4|Ĺ'ť$t. Teľéz Kĺt. 32. fsz'fĺa.

n:ll 2..ł, ii} I99 Q -2. 42
ł'.dilfiiíń ľn l HU- 1253 1 99Ü

F,*!'íi. .}.1ŤÁN: ĺ{U89 1 1706016-20804143-00000000
j{it{ hđd; ÖTpVHUHB

ĺrlq tľńnr lCg,Ü L-B9.69t773 l 5

.ił 
'.łiĺlĺzł.ĺ i{uits.$ofr Számítástechnika Nyrt. rendszeľével készÜ|t. http://wvĺv.kulcs.soft,bu

!ł,.łł|ĺłłt ;q ĺ()l.'l)Íiiiil' midosítcÜ 24i 1995 (xl'f2) PM ĺende|etnek megfeĺel'

Ai",



Vevő
N ełnze tb izto ns iőgi Szakszoĺ gáĺat
Budapest 62.
?f.:7fiĺ4.
1399

Számla kelte

2013.12,11.

Esedékesség

za13.n.25.

14 850 Fi 69 850 Fr

I 100 Ft 38 !.00 Ft

Sorszám CoBĹ4ĺ2813

Äĺxtłłlôs

rerlesrtes

2013.12.09.

|vtegnevezés

$t1ĺy Ménnyiség Mee Egységár Nettó Áta,/o Áĺac*ĺt

Pĺ:ľľłenta 6m alapkĺviteĺű kĹjlgÍ koteĺes zászlórůd
7:s---- -i-qb---------
szálĺítás

.Í$"á{ĺjj.5l lfuľabíneres á||ó neĺnzeti zász|ó 100x200

J.í'.-q*-|*;l.lš+;ŕ".iP+l3.riii;-;ĺl:---z-qb-- ------..7.11ŁLt--.---!11Ł0.FI-?7:/:- 4 001 Ft

1;db 19 000 Ft 19 000 Ft 27olo 5 130 Fr

30.Đ0 kg

18 B2i FI

24 130 Ft

.&ĺ$ĺ$łĺĺiłtst. TÉréz Krt. 32' fsz.Z/a'
iíJb*t99CI.2-42

ĺtt"ĺ$sľĺinl : HU- 1253 1990
iĺiĺĺ'łłnľq: HU8B i1706016-20804143-00000000

97 ĺĺ*ám :C.g' 01-09-69 1 173/5

o/o Nettĺí Bruttó

27o/o 118 820 Fr 32 081 Ft 150 90i Ft

Osszesen 118 820 Ft 32 081 Fr 150 901 Fr

Fizetendő végösszegl 150 901 Ft,
ĺąy*łáľ*Łvenezer-kiIenc százegy Forint.

*$ ľ]íúltĺĺÖ megállapodnak abban, hogy a teljes összeg kifizetéséig a tenti áľu a Szá||ító tu|ajdonában marad, és
]|łľ|'t.t t*ĺ{3tte' valamĺnt késedelmes fizetés esetén, Vevő, a jegybanki alapkamat kétszeresét koteles késedeimi

t ĺiľetr|i a száliítónak.

s .$ffĺłľ;la kđzhezvételétőľszámított 5 napon beĺü| a számĺa tartaĺmával kapcso|atban ĺrásbe|i kiÍogást nem küld a
s lil}śiř'*ľ*. akkor a szám|ái a Íe|ek elÍogadottnak iekintik.

\-
l iľĺ1 ?* "'-,,:i }.l^'4-

ĺl..h - ł""

Ąf ,,



nľjľłľŕ*ł {Minta)
##ffH#ĺł łl tĺony|at máso|ata, csak tájékoztatásľal

Sorszárn Ca42ôĺ2a73
Vevő

Híděpítő - Soĺetanche Bachy MěIyalapozó ffi.
Domos
Szent István u' 2'
fgfT
Adószám: 12006436.2-11

łŠĺxt.t*simóo Te|jesítes időpontja Szárn|a kelte

Ät*tatás M5,V5,tt, 2013.06.21. 2013.07.26.

J.,} *gĺĺľľ"ĺlĺlés aĺ apj án. Jótelj esítési grancia átadásí i dőpon tj a 20 1 3. 1 1.30' uÍána szĄmlźęzuk ki az ÖSsz€íiet'
*l:ĺłiliĺ ti*szłľaľĺas hatáľidó leiáĺa uĺán

Megnevezés
sú|y ýlénnyĺsěg ľtee E9ysé9áľ Nettó ĄÍa ol/o Áraé*et gřuttó

.. l Forríenta !^0m aĺapkĺvitelű külső kôteĺes zászlóĺúd

r... '".."'"ľ!ľ;9.g-ĺ9. ...'.-.1?.{!-.....""..--.ry.?!.!!.'--.--9?l-1.3.6-||-fľ!z------..-ł??-?!?.|t...-...1j11-1łl-F't
' :Eászlđrrid telepítes -- 'i11 đb 10000Ft I10000řt 27olo 29700Ft 139700Ft
ĺ!|iłśśí!ś.!lcq!

s?áĺ|íŁĺ"nánvof ás
1db i38 600 Ft 138 600 Ft 27clc 37 422ŕt 176 0f2 Ft

i;lłłs'ĺłm*n; 450.0Ü kg

olo Netťo AFA 3ľuttó

77Ú/o l 073 336 řt 289 801 Fr 1 363 137 Ft

1 473 336 ft 289 801 Fr 1 363 137 Fr

.107 333 Íi
-sl 666 Fi

1ro,*.ou.rr.-,n1

Fizetendő végösszegI t.2a2138 Ft,

{ľi;ĺľmlltiń-tettőszázkettőezer-egyszázharmincnyo|c Forint'

*n *ĺńĺlĺlr ľnegá}iapodnak abban, hĺlgy a te|jes osszeg kifizetéseig a fęn.ti áru a Szä||ítti łnlajĺionáhan n.iaíaci, éS
'rffi}1ŕ3t|y;*łt1ľ,t ĺBlette. vaĺamint késedelmes fizetés esetén' Vevő. a jegybanki a|apkamat kétszeresét köteĺes késedelmi':M&ť?14,.b. 

en| fizetn i a Szá | | ĺtó n ak.

"ĺłłł lłłłłią;n Kfi.
ff*x&'łp*ĺľ' Teréz Krt. 32. fsz.f/a'
tđllĺ. ł3531p$o.'.o'

sd4$łám : H{.'}-]'253 1990
/ĺśí}lł itl &'ht : ł"l u89 1 1 7060 1 6 - 2 0Bo4 1 43 -00 0o 00 0o

k**ĺ ÜTPV|.{UHB
í#ńfi :cg.01-09 -69 It73 ĺ 5

{isszesen

Jóteljesítési garancia:
Gaľanciá|is visszatařtás:

. *"\.
&ýęłałl łł sľłłm|a kézhezvéteiétő| számított 5 napon belul a számla taĺialmQv$.$ąpcso|atban ĺrásbe|ĺ kifogást nem koĺd a
',#ip'łbĺ|it,ł ťť^.!&ĺ-arę' akkor a számĺét a fe|ek e|íogadbttnak tekĺntik. .'",. ..*1..]- '''
::l ]] ,|j ,ť.

,'l' lY. li. 1. Ylirj11]].: :l .i,'' .ll. ''ý l:ł

ľ Ĺľ:l'ĺ*ł.yĺlc,"t. 4!Ünł.ĺ.ĺ ĺ*. ĺ"*
ii1-.řl-Ü Ĺ**t'4",} :

ĺlš * ll;ĺiĺ;lti* .ll i{u|cs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerévei készÜ|t. http://'wov'kulcs.soft'hu
.a\ šiiiłltit.r il łrll:bszoĺ mĺ5dosított fąłĹ995 (XI.22) PM :.endeĺetnek megfe|el,

Á\,



ffi*S&*m&

ŕą*ĺŕ.ry; #ťrĺĘftAD.DEslGN KFT
3#ĺm;.,Budapest

Szám|avezeto ftók: vlł' rrRÜleĺl rllx
.Ügyintézö: TuľíPéteĺ
Tel':36ô.6388 Fax: 461.2065

Iktatószám : 201 40206i001

BANK|NFoRMÁclo

í..

&a.*ä.F *ank Nyrt' ezúton igazolja, hogy a(z) CORRAD-DES|GN KFT azoTP Bank Nyrt-nélvezetett
ułą*tył au'łfél, i|letve szám |a

#xám|*szám tigyfél neve Í Szám|a elnevezése Számlavezetés
kezdete

ľ{$süsŻ-,t5Ü65885
CORRAD-DESIGN KFT / CORRAD-DESIGN KFT

MKVD
2Đ89,02,a2.

..iĺił:.'.i. . ...

iľl:;l u-*ngtn*xásában fiikł.lnk 60 napot meghaladó sorbaál|ó tételt az elmúlt 18 hónapban nem tartott

;riill, ł.ĺľĺłvon, ľssxi;nkrll mukÖdéséve| kapcsolatban kifogás nem merÜ|t Íe|.
:tLiil;i:l

.'.. |Jĺĺyíľłltink a Bank álta] felszámított, számlavezetéshez kapcsolódó dĺjakat, juta|ékokat, ko|iségeket
l.'. ľętiľib*n íiaeti, a Bankunkkał szemben fenná|ló fizetési kötelezettségeinek mĺnden esetben e|eget

ltł&ť'

l|"ĺ*sotttá*ur:rk sxerint az Ügyféĺ}el szemben
ťŔ##l6äiämĐł*$.

& ła**eoĺ*i* }*lentegĺ ismereteinken a|apuĺ,
.ł*$łĺvÍ.e|*nk gľ*nära nern jeĺent.

nem folyik csódeljárás, fe|számo|ásĺ eljárás, iĺletve

Bankunk részéról gaĺanciát, i|letve fe|e|Ősségvállalást

nx i**tą.pt**t {igyfeliink kérésére a(z) V|ll.kerületĺ onkormányzat számára páĺyazat cé|jábő' 1

tĺŔ|ł|sĺĺytt*n ił||ĺt.*ttuk ki.

: |- ĺŕ.ijľ" ięF1

VII. KERULETI FIOK

ÜTF ff*nh Nyń. 1051 Budapest, Nádor u.16., FővárosĺTörvényszék Gégbíľósága: Cg.01.10-041585
L/1
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':' :ffi *ťpŕ:*ľĺ:,Ł

Számĺavezeto Íiók: Vll. xenÜrcĺl rllx
Ügyintéző: TuriPáter
Tel.:3ôô-6388 Fax: 461-20ô5
|ktatószám: 201 402061001

BANK|NFoRMÁc|o

nnĺaezám Ügyfé| neve l szám|a elnevez{áse Sziím|avezetés
kezdete

J6..2Ü804143 CORRAD-DESIGN KFT / CORRAD-DESIGN KFT zA01.02'23.

ľ'ill#${}ffiłh{}*Ŕ*sĺ:*n fiókunk 60 napot rnegha|adó sorbaáltó tételt az elmrilt 18 hónapban nem taľtott
i: 

.'Íty*{ťŔn. 
ľ**a{'inĺąľől mijködésével kapcsolatban kifogás nem ĺnerĹilt fel.

... (i{ĺť.*iłnlĺ a Bgnk á|tal felszámĺiott, szám|avezetéshez kapcsolódó díjakat, jutalékokat, ko|tsegeket
'ji... ŕąšłiiJhť}t\ éixotł, a Bankunkka| szemben fennáĺ|ó Íizetési köteĺezetiségeinek minden esetben eteget
iii..iĺŔe.ff'

äľłłä*ľnńaunk ffprint az [lgyíéĺ|el szemben nem folyik csődeljárás, felszámolási eljáľás, i||etve
x&pmt"tľ.áĺnĺlĺĺ*'

Ąľ lgĺx*lń* jelenlegi ismereteinken alapu|, Bankunk részéró| garancĺát, iĺletve fele|osségváĺ|aĺást
l l#yĺłtiiJfik #äńĺl:ára nem jeĺent.

&w i*ĺl*łlĺg*t Ugyf*liink kérésére a{z) V|lĺ.keľĹiĺeti Onkormányzat számáĺa pá|yázat cé|jábó!' 1

ľ.t.&ĺ#*nvb*rl sllĺtottuk ĺri"

&-ł*ĺ'łmľłłłgt, 70Í4. fpbľuĺtľ 06.

\

tĺ* płuĺ
r'ällalkozôi munkaÉrs

ViI. KERULETI FIOK

{}.í.ř3 ť$ĺłnk Nyrt. 1051 Budapest, Nádoľ u',|6., FövárosiTőrvényszék Cégbíľisága: Cg.O1-,10.041585
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*,nś'ĺę.v

łĺI ír*tt, rĺ *í$ľ tk*t** ii *; KĹl'łxĺŕát Teľúz Mária) 358Ü Tiszaújváľos,
ĺ';ĺi,'J sol" ń' {iilĺ{sľitił': ĺĺ;lłĺ ĺiĺ*,' mi nt a ťt}ł{łŁAł}-$EsIGľ{ Ipa ri,

łt łł*ľl*|őssógíĺ Táľsaság tigyl'ezetője aĺ.. #*' ľľłĺkĺld ĺłtłłti sĺĺ
Íiłil*a .,"' '....l ".'. '' -'1|l;iź*i

#ľĺ'ĺ'lttĺ;

.. 
ĺ;'tl'łlłl;.illtrĺ liĺ.łĺ;.ĺ:tlŁ

ąlĺĺ :lĺ}VoIltĺ;t ĺ \.łtffiffl:'{

a táľsaság kézze| vag}' géppel előíľt,
#Ír*ľ, * ĺtevemet análĺóan íľon: az alábbiak

i.ig'ľszáĺlt
':ry
.ĺ'tłiq{ĺ**ĺr*. hĺ:6y l\*gy t*ĺŕńn (sziiĺ* eĺt: futiskolc Í. 19ő7. rnáj*s 8.,, an1,ja ngve:

Hriĺlłĺl"*t 'ľ"*:ľ*z ir,ťńľĺgr- n]ft$)r*ľ álłĺ*mpolgáľ). 358Ü T.iszaťrjr'áĺos' Aľkád $oľ 6
ł'iľ-l ĺ. szánr ĺiJĺ;rĺĺi ä*.kĺls. akĺ suen:ćlyazonĺrsságát &?, eĺőttem felnrriratott

ř$s$$4i}ł:}é.l.*ľĺilłtl sľłľ.ĺnĺil1.azł:ĺ'losíĺó i.gazolváłnyai, lakcímé.t a 3L595Ą lVL
l..*ĺ}nllł tĺ'łk*ĺl:r*ĺ ig*x*ĺ* hłrtÔsági igazoJvĺílxr,val \gaza|ta' és kijeientetĺe- lĺogy az[fu.*ĺ}nllł [ĺ'łk*ĺ.l'lr*ĺ ig*x*ĺ* hłrtÔsági igazoJvĺílxr,val \gaza|ta' és kijeientetĺe- hogy az

$|.*jł.!ir".ąĺ hił*ĺ*sitss* *r:ľán * sa'!ĺíĺ nq:rĺĺĺben jám el, a lbnĺĺ cíĺnpélđányt eiőttem saját

$:1 $ł*ľiĺl*6 ĺt"tľĺ trlłi'
,.e,

e ł ťłi j ťH:JYiťS ; -*t****-
. ;ĺ hi{.*l*sitćs eI$ĺĺ ĺlz iig-vÍěl tucĺotuásui r',ettę a kozjegy'za azan tájékoztaĺását"

':,.'..,łł,.lł,3' lĺz łr}Ŕiľĺlsi cĺnlpćiĺĺán'v ĺ:lnmagáĹran a képviseleti jog igazolására nern

,ił1í';.ĺt}til;ls,* -**-..-.--..-

' lł sz*lnói'l'aľonossirg eIleĺeőrzésével ĺ!ľinteĺt tél tuđornásul vette a kozjeg3,zö

iiĺlnllĺĺ"'i:tnľásłłt a kĺĺzjeg'r.zőkr'd} szóló 199j' évi XLl. Toĺvé*y 1f2 5 (zi-ťiÜ}
b*k*zdéseibeľe fug}atrtakrĺil' az&ĺ! a szeĺnéIyazonosság on-line elÍenőrzésének
ľąiĺiłiľni, ĺt.ióđjáro} és ľarta}máľol. a kozjeg3'.zĺii közľęnrťlködés megtagadásának
í;i}t-q.ł[ez*ttségérn1- bejelerrtési köteĺezęttségérol, valamint' az etrl.enőrzés során

ĺt-l * g is ĺtrert adatok keze lesćľol. -.---.----
ľ.äłlłJ;ĺĺ:esł. 2Ü1'4, {Kenoezeľ.iizen'nég'v} tbbrtáľbő 6. (}{aĺoĺtiki napján"--.

.r'-- lt

,.,,.-o* .. łł' t*<..-i.-,ł"*.{-
, 
..Đľ. Kőrosi Erzsébet

koąieg1,'zo

4b"ł



ERÍiĐETĺi

ffiffiffiffi&ffi iĺĹr
l)iĺs1i,;n i'tiš.

H-1066 Buđapest, Teréz Krĺ 32'

Tel: (l )-2694-092, Fax: t1\-3126-?01
Mobil: (20)-9218-285

E-mail : i nfo @ con'ad.hu
ktteľnet: www.corľad.hu

Zi:ĺsľ"lĺiľtict:

* tr1ľtltl'yĺĺ*g: i{4llb (2sdb helyszínen, helyszínenként 3db z-ászlórLid)

* i\.ĺĺiľľtl ĺiir'ĺ
* sĺilr: ĺ]*ltt1ĺ

Zúse} ĺiľliĺJ {łt,ł1 ĺ.iľ.ĺjkĺih :

* lrllrlrĺr:$l lr ti,ilĺlhiiĺ ľłĺs7.ĺĺc$beu
t i|l.i|tl} lrłr5.5ĺna*sťrtsĺĺĺse
l b*ls* ĺ.*ĺl'*n*kłi{ól a sĺükséges kÖtőelemekkel

. ľćruhlk*li 1l.ĺĺnĺlĺil biztĺs) zárszeľkezet

. ťelhĺiĺ.ĺĺ;ĺtl:. l'łlľgti kĺrnzĺll. 1}í karľa}

. ĺĺĺsł,|,iu-łipĺíĺÓ kĺľitlák
l ziĺsĺlli|ľsĺ-ílíi*ĺ3ly

' ľ'átz-[r1ľ*lvĺĺnń kilľ

l Zászlĺ)n.id ĺ*l*1:lĺt*ĺ:

i * ĺĺilĺlłrĺ: iíiľtĺinĺj, tĺ.lľi:lítis tsc(óü bŮĺ*n łl|aptest 50x50xt6pcnr, vagy áĺméľő 50x1Ü0cm

. . 5!ąilĺĺ{1 h*ľk0latfir"t*l*,pĺĺł3sĺltil iĺ lÔcsirvaľokat be kell ťúľni és ragaszĺani speciális ragasz.tó habaľccsa]'

; {1}l.l l'{ll','].J i:{ľľ'}:.l},. ls$"i

. . *gv.ĺlb ĺrclyĺ:Ŕ*'ľt, l hul^kolĺtĺ. ús ĺ.clĺáľti ĺ.úľĺís. alnpján válaszuk ki a megfeleicí teiepítósi módot

. . * tcĺrlpťt{.s uĺŕiĺl tl hčl},s1ĺílrĺ:ktn ĺllĺ cľłĺl*ĺ'i átlapot visszaállítísa. épíĺési törmelék eIszĺíllítása

i - lĺ ĺ*sĺlílk itllľ*rriísł,t

* _. .,.] Áíls j-l{ l }.:

" l1}ľnĺ1vi$ŕ6 ĺ1äĺĺl:

r i{iĺtłł fulilĺiylrt: ť,iĺsĺ.lii) l r.irlr. fĺiggoleges kivitel. Ko-nfekĺ:ió, bal olĺĺaIt 4db karabineľ, eľösíĺőszalag,

l1rrjt*1t1 il l.iĺl,ľvii ił ľ.iĺ17'|đ sĺrját ĺnyagábĺtl a szélfoľgóhoz

ł -:ńĺĺlr Önkłlrłi:inyľltrĺ ĺdsľ.ló: 1"ĺ3m ťiiggőleges kivitel. Konťekció, bal clldalĺ 4đb kaĺabiner.

uiĺinĺ.i,ĺ..t*g' ll'ĺljt.ĺrrĺi a vžĺr:ťYo azaszló1aiáianyagáhól a szélfoľgóhoz. A kĺírásban leírĺak szerinti

tľl l'ikĺvlt|.
. ĺr-Yĺl ĺ}.ĺilĺ{r.'*:h nĺrlĺ} giłi d'iszperi:i ós szitanyonrás
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