
_")

í
-T\ !

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros Önkormán yzatKépviselő-testiiletének íc
Városgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottsága t )

./. I. .,. fi'.ł sz. napirend

ELŐTERJESZTEs

a Városgazdá|kodási és Pénzügyi BÍzottság 2014. márcÍus 10-ei üléséľe

Táľgy: ,,SzeméIyszá||Ítás| szoligź./ltatáls beszerzés'' táľgyú közbeszerzési éľtékh atárt e|
nem éľő beszerzósi eljáľás eľedményének megállapítása

Előterjesaő:
Készítette:

dr. Sánta Zsőfi a JegyzőíKabinęt vezetője
Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda

A napiľendet nyilvĺĺnos ülésen lehet tárgyalni.
A döntés el fo gadás ah oz egy szeru szav azaIĺöbbsé g szük s é ge s.
Melléklet. 1 db ajánlattételi felhívás

1 db bontási jegyzőkönyv
1 db ajanlat+hianypótlás
1 db értéke|łi táb|azat

Tisztelt Váľo s gazd álkodási és Pénzü gyi Bizotts ág!

I. Előzmények
Magyaľországkónźrsasági elnöke k'ttíizte az orczágg3ĺlési képviselők 2ot4. évi vá]lasrtásźú,
melynek időpontja 20|4. április 6., továbbá ebben az évben ezen felül még 2 alkalommai
keľül választás (EU Parlamenti- és onkormźnyzati képviselők vá|asztása) megrendezésľe.
Mindhĺíľom lebonyolításáva| jfuő feladatokat a Helyi Yá|asztási Iroda tagsai és közremfüödő
személyei végzik, ahogyan 2014. országgyti|ési képvise|ő váIasztás esetében a tl2)|4.
(0 I .23 .) sz. jegy zői utasításban felsoroltak.
A Yá|asztási Iroda tagiainak jelentős tésze a vá|asztás napjan hajnalban inđul el dolgozni,
majd az ĺisszes szavazőkot szavazatainak összesítését kĺivetően éjšzaka tud hazamenni, a két
időpont közötti időintervallumban peđig feladatok sokaságát végzi. A feladatok maradéktalan
és határidőben ttiľténő ellátás érdekében indokolt, hogy - a vá|asńások napjain - a
Polgiíľmesteľi Hivatal taxit biztosítson résziikre és éjszaka pedig a vá|asnásí-anyagok
binonságánakérdekébenszfü ségesugyanezenszolgá|tztás.

Ezen szo|gźitatás beszerzésére vonatkozőan és a becsült éľtékľe tekintettel _ bruttó 4,5 millió
foľint - a 48512013. CXII. 18.) számú képviselő-testüIeti hatźrozatta| elfogadott Józsefuaľosi
onkormányzat Kozbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabáiyzat) IX.
Része szerinti beszeruési eljárás keľült lefolytatásra.

Fedezete a Polgáľmesteri Hivatal költségvetésének l22O1-03 ciménbiztosított.

II. A beteľjesztés indoka
A Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal 2014. február 20-án,,Személyszá||itźlsi szolgáltatás
beszerzés'' tareyű közbeszeruési éľtékhaüáľt el nem érő beszeruési eljaľást hirdetett meg. Az
ajén|attéteIifelhívásazelóterjesztésI.szźnrńmelléklete.
A Szabá|yzat 20,|. pontja a|apjźn a közbeszeľzési éĺékhatfut el nem éľő źrabeszeruésrő|,
építési beruhźzásrő|, szo|gáltatás megrendeléséről dönteni legalább öt ajánlat bekérésével
lehet. Ezért az aján|attételi felhívás az alábbiakban felsorolt, a ,,Taxi társaságok vi!ága
magazín,, weboldala szerint nyilvántartott Budapest összes, minősített taxi taľsaság a részere
keľült megküldésre.





Az ajtnLattételre felkéĺt taxi taľsaságok az a|ábbiak:.
6x6 Taxi (III7 Budapest, Kondorosi ftzlŁ)
Budapest Taxi (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. |2-I4.)
City Taxĺ (1119 Budapest, Vahot u. 6.)
Főtaxĺ (1087 Budapest, Kerepesi út 15.)
MB Elĺt Taxi (1l39 Budapest, Foľgách u. l9.)
Taxĺ 2000 (||I7 Budapast, Kondorosi t,tzlł)
Taxĺ 4 (1141 Budapest, Németpróna u. 35.)
Taxi PIus (1144 Budapest, Gvadanyi utca 6l-65.)
Tele 5 Taxĺ (1158 Budapest, Késmark u,7ĺb.)
Váľosi Taxi (1106 Budapest, Gyömľői út 150.)

Továbbá a felhívás Józsefuĺĺros Önkormányzatának hivatalos weboldalán a
wwwjozsefuaros.hu - is megjelent.

III. Tényállásĺ adatok:
Az ajén|attételi felhívás 10. pontja szerint az Ąánlattételi hatĺĺridőig . 20|4. februar 28. 10:00
6 daľab ajźn|at érkezett. Az ajánlatok elbíľálásának éľtékelése a ,,összességében a
legelőnyösebbaján|at''elvea|apjántörtént:

Részszempont
Agglomeráció terĹi|etén kíviil
eső egységdii Gt/km)

Telefonos rendelés esetén címľe
töľténő éľkezés időintervalluma (perc)

Súlyszáma
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Ajánlattevők ajánlataĺnak ismeľtetése

City Taxi Fuvarszeľvező Szővetkezet (1119 Budapest, Vahot u. 6.) ajőnlLata:

ÄjaĺJati ár (

A Clty Taxi Fuvaľszervezo Szcivetkezet ajánlata ép, sértetlen, zárt csomagolásban éľkezett,
tartalmi és foľmai szempontból megfelel, tehźiérvényes.

F.őtaxi Autóktizlekedési és Szolgáltatő Zrt. (l087 Budapest, Kerepesi út 15.) ajźn|ata

Agglomeráció teľtiletén kíviil eső egységđíj (Ftlkm)* 280

Telefonos rendelés esetén címľe töľténő éľkezés
időinterval luma (perc) 5-7 perc

* Ajánlati ĺír (összesen nettó Ft + Afa: bruttó Ft)

A Főtaxi ajźn|ata ép' sértetlen, zźltt csomagolásban érkezett. 2014. 03. 04-én hirínypótlásra
szólítottuk fel, tekintette| arra, hogy aľaján|atában megadott ,,Telefonos rendelés esetén címľe
töľténő érkezés időintervalluma (peľc)''-ra vonatkoző érték pá|yázaÉrtékelés szempontjából
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Agglomeráció tertiletén kívĹil eső egységdíj (Ftlkm)* 280 Ft

Telefonos ľenđelés esetén címĺe töľténő étkezés
időintervalluma (peľc) 9 perc

* Aiánlati ár (összesen nettó Ft + Afa: bruttó Ft





nem éľtelmezhetÍĺ. Kéľttik e tényezo pontos megadását, azza| a kiegészítő tájékoztatással,
hogy telefonos rendelés esetén a kiérkezés helyszínei előre láthatólag budapesti és azon beltil
is VIII' kerületi címek lesznek. A hianypótlás elektronikus úton való megküldésének
hatlĺrideje f074.03. 05. (szerda) l0:00 volt.
20|4.03.04. 15:27 perckor a Főtaxi hiánypótlással kapcsolatos ajĺánlata megérkezett, melyet
az a|ábbi táb|ázatban szeml é ltetek :

Agglomeráció területén kívül eső egységdíj (Ftlkm)* 280

Telefonos rendelés esętén címľe töľténő érkezés
időintervalluma (perc) 7 perc

* Ajanlati aľ (összesen nettó Ft + Afa: bruttó Ft)

A hiĺĺnypótlást követően megállítható, hogy a Főtaxi ajźn|ataérvényes.

RTS Taxi Holding Kft. (1097 Budapest, Kĺinyves K. kľt. |2-|4.) ajźnlata.

Agglomeráció teruletén kívül eső egységdíj (Ft/km)* 280 Fr

Telefonos rendelés esetén címĺe tĺirténő éľkezés
időintervalluma (perc) 2perc

* Aiánlati ár íiisszesen nettó Ft + Afa: hnItfó FtAjánlatiźlr (

A RTs Taxi Holding Kft. ajźn|ata ép, sértetlen, zttrt csomagolásban éľkezett, formai
szempontból megfelelő, de tekintettel aľľa, hogy az á|ta|a megadott telefonos rendelés esetén
címre töľténő érkezés ideje, azaz a2 perc, előzetes becslések és a Hivatal korábbi tapasztalatai
szeľint nem teljesíthető, vagyis a megvalósulás pontosságát veszélyezteti, ezért javasoljuk
érvénytelennek nyilvánítani'

TAXI 4 Fuvaľozó, Keľeskedelmĺ és Szolgáltatő KÍt. (1141 Budapest, Németpľóna u. 35.)
ajźn|at:

Agglomeráció tertiletén kívĹil eső egységdíj (Ft/km)* 240Ft
Telefonos rendelés esetén címĺe történő érkezés

időintervalluma (oerc) 4 perc

t Ajĺánlati iĺľ (összesen nettó Ft + Afa: bruttó Ft)

A TAXI 4 Fuvaľozó, Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. aján|ata ép, séľtetlen, zźlrt
csomagolásban éľkezett, foľmai szempontból megfelel. Tekintette| a személytaxival végzett
szemé|yszállítasi szolgźitatéts és a szemé1ytaxi-szo|gá,|tatást közvetítő és szeľvező szolgáIat
mÍĺködtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének ľendjéről és a
személýaxi-szo|gáItatás hatósági ź|ÍaÍő1' sző|ő 3112013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglalt
dijal<ra, valamint arľa, hogy aHivatal' előzetes tapaszta|ata szetiĺt az ajźn|at szeľinti érkezési
idő nem teljesíthető, vagyis a megvalósulás pontosságát veszé|yezteti, ezéĺt javasoljuk
érvénytelennek nyilvlánítani.

Top TaxĹ2000000 Kft. (1117 Budapest, Kondoľosítlt2lA.) ajźnlata..

Agglomeľáció teľiiletén kívĹil eső egységdíj (Ftlkm)* 120Ft
Telefonos rendelés esetén címĺe töľténő érkezés

időintervalluma (perc) 4 perc
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* Ajánlati ĺíľ (összesen nettó Ft + Áfa: bruttó Ft)

A Top Taxi-2000000 Kft. aján|ata ép, séľtetleĺ, zárt csomagolasban éľkezett, de tekintettel
aľra, hogy az źita|a megadott agglomeráción kívül eső egységdij, azaz br. 120,. Ft, mely
alacsonyabb a becstilt éľtéknél, részletes kimutatást, kalkulációt kéľťÍink ezen ajźnlati áľ:a
vonatkozóan, valamint, amely tarta|mazza. milyen ĺisszegĺĺ munkadíjjal szĺĺmolt, azaz adjon
táĄékoztatźtst miként felel meg az áIta|a kalkulált munkabér a kote\ező legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garuntźt|t béľminimum megállapításańl sző|ő 483l20l3. (xrr. l7.) Korm.
ľendelet előírásainak (havi 118.000 Ft20|4.janulĺľ 0l. napjától a minimálbéľ)' A gazdasági
indokolás elektronikus úton vďó megkiildésének hataĺideje 20|4. március 05. (szeľda) 10:00
volt.
Az indoko|ás 2014.03.04. 19:45 órakor megéľkezett, de az abban foglaltakat nem javasoljuk
elfogadni, tekintettel arÍa) hogy a taĺsaság levélben anól tájékoztatott, hogy a
személyfuvarozźtst végző vállalkozásokkal nem állnak munkaviszony jellegu jogviszonyban,
továbbá nincs ľálátásuk aľra, hogy egy adott szeméIyszá|lító fuvaľozó paľtneľĹiknek milyen
felmeľĺilő kĺiltségeik lehetnek. Az ineális ajźnllati elem ennek a\apjánnem keľiilt tisztázźsra.
A fent leíľtak ismeretében a Top Taxi-2000000 Kft. ajźn|atát javasoljuk a érvénytelenné
nyilvánítani.

Taxĺ Plus Euľope Kft. (1144 Budapest, Gvadlínyi utca 61.65.) ajźn|ata

Agglomeráció tertiletén kívül eső egységdíj (Ft/km)* 280
Telefonos rendelés esetén címľe történő érkezés

időinteľvalluma (perc) l-9 perc

án|ati aľ (összesen nettó Ft + Afa: bruttó Ft

A Taxi Plus Europe Kft. aján|ata ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett.2014.03. 04-én
Illáĺypőt|ásra szólítottuk fel, tekintettel aľra' hogy ráľaján|atábanmegadott ,,Telefonos rendelés
esetén címľe töľténő érkezés időintervalluma (perc)''-ra vonatkoző érték pá|yazatértékelés
szempontjából nem érteImezhető. Kéľťiik e tényező pontos megadását, azzal a kiegészítł|
tźĘékoztatással, hogy telefonos rendelés esetén a kjérkezés helyszínei előre |áthatőIag
budapesti és azon belül is VIII. keľĹileti címek lesznek. A hiĺánypótlás elektľonikus úton való
megküldésének hatáľi deje 2014. 03. 05. (szerda) l 0:00 volt.

2014.03.04. |4:42 perckor a Taxi Plus Europe Kft. |ĺanypőtlással kapcsolatos ajánlata
megérkezett'melyetaza|ábbitáb|ázatbanszemléltetek:

Agglomeráció teľületén kívül eső egységdíj (Ft/km)* 280
Telefonos rendelés esetén címľe tĺiľténő érkezés

időintervalluma (perc) I perc

* Ajánlati ar (ĺisszesen nettó Ft + Afa: bruttó Ft)

Tekintettel aľra, hogy az étlta|a megadott telefonos rendelés esetén címĺe töľténő érkezés ideje,
azaz 1 peľc, amely a kĹiltĺnböző szá||ítźsí és szavazóktirök címeire is figyelemmel
teljesíthetetlennek véljfü, a megvalósulást veszé|yezteti, ezért javasoljuk éľvénytelennek
nyilvanítani.

Az érvényes ajĺĺnlatokľól szóló értékelő táb|źzatot az e|őteqesztés 4. szálmű melléklete
tartalmazza.

Aj
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IV. Döntés taľtalmának ismeľtetése:
A Bizottság az ,,Szemé|yszál|ítási szo|gá|tatźts beszerzés,' ttlÍgyíIkozbeszerzési éľtékhatĺĺĺ el
nem éľő beszerzési eljĺírás eľedményének megállapításaÍól dönt.

v. Diintés célja' pénzĺigyi hatása:
A Polgĺíľmesteri Hivatal költségvetésének 1220|-03 címén biztosított forrásából, a 20|4.
évben az országgyíĺlési, EU Paľlamenti, onkormányzati képviselők vźiasztěsénak napjźra a
szeméIyszźtllítási szolgaaltatással kapcsolatos ajĺĺnlat az e|oterjesztés 4. szźtn,ű melléklete
alapjan:

Főtaxi Autókiizlekedésĺ és Szolgáltatő Zrt. (1087 Budapest, Keľepesi út 15.):

Agglomeľáció teruletén kívtil eső egységdíj (Ft/km)* 280 Ft

Telefonos rendelés esetén címľe tĺiľténő érkezés
időinteľvalluma (perc) 7 perc

Aiánlati ár íösszesen nettó Ft t : bruttó F

Bruttó keretösszeg: 4,5 millió Ft.

VI. Jogszabályĺ ktiľnyezet ismeľtetése:
A Képviselő-testület és Szervei Szęrvezeti és Mfüödési Szabá|yzatźrőI szőIő 25l20l3 N.27.)
önkormányzati rendelet 4. melléklet l.1. pont 1.1.3. alpontja szerint Yźrosgazdálkodási és
Pénzugyi Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az eljaĺás megindításaľól, eredmény
megáIlapitásáĺőI, beszerzési ügyekben az eredmény megállapításaról.

Mindezekalapjankéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság úry diint' hory

1. a ,,Személyszá||itásí szo|gźitatás beszeľzése,, tátgyi ki5zbeszeruési éĺtékhatiíľt el nem
éro beszerzési eljaľásban az összességében legelőnyösebb, formai és tafia|mi
szempontból megfelelő érvényes ajĺĺnlatot a Főtaxi Autóközlekedési és Szo|gá|tatő Zrt.
(1087 Budapest, Kerepesi út 15., cégsegyzékszálm:0I-|0-042322) aján|attevő ađta, igy
az e|járás nyertese.

Ajánlati ara: agglomerárciő teľĹiletén kívĹil eső teľületľe vonatkozóan bruttó 280 Ft/km
egységdíj, a telefonos ľendelés esetén címľe történő érkezése 7 perc' egyéb díjak
tekintetében a személytaxival végzett személyszá|lítási szolgáitatás és a személytaxi-
szo|gźitatźst kozvetito és szervező szo|gáiat működtetésének feltételeiről, a
taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személyaxĹszolgźitatás
hatósági arárő| szóló 3Il20I3. (IV.18.) Főv. Kgy. ľendeletben foglaltak szerint.

Felelős: Jegyző
Hatźridő: 201- 4. miáľcius 1 0.
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2. ahatáĺozat 1. pontja a\apjźn felkéń a jegyzót a bruttó 4,5 millió Ft éľtékii keľetszerződés
a|áírására.

Felelős: Jegyzo
Határidő: 2014. marcius 14.

A döntés végľehajtasátvégzó szervezeti egység: Jegyzőĺ Kabinet Belső Ellátási Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őte1esztés előkészítőjének javaslata a
közzététe| módj ára: honlapon

Budapest, 2014. március 6.

ď^ $"Ł"- $Át^j^
dr. Santa Zsőfia
kabinetvezető

PÉNzÜcylFEDEZETETIGÉ].IYEL: .p'...--..--h

Jocl roNrnoll: \']ł-Ą,

lJ-,--r I - cl c.*- -..{

Lrőo,c'Śl És pÉNzÜcyI

ÉszÁn ERIKA
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l, oł. męJĺrÜŁĺ-ę,x

ĺ'ĺĺNr.aľľĺ;ľ*:ĺĺ ĺrrxÍĺás

',SzenréIyszállítási 
szolgáItałás beszerzós''

táľg1Ąi, kozbeszeľzél-i éľtékhatári el neĺn ĺ!ľő besz.erzési eljárásban

Bud*pcst Fiiváľos YI[I' keľiilct Józsefł'árosĺ Polgáľrnesteľi }ĺĺvatal köĺbesz.erzési éřtékhatářt el
nem éľĺi bęszerzési eljárÍlst hirđet lneg, amęI;,ben ajánlaĺtevőként felkóri on1, iĺ]etve nz Cln által
vezetefi s7'Ěrvezeteĺ:

1. Äz ajánlatkéľő ner'e, cínre:
B{IDÄřEST rŐv.Á.n"os uII' KERtiLrT .IozsEFvÁIrosI,PoLGliR\{trsTERI
IIĺv..|'T.łtL
Cílrr: l082 Buđapest. Baross ü. 63.6?.
Tel: fr6.Í459-2f67
É.nail:

ż" .{z aján|atkérćĺ által a szeľződéshez renđelt elrrevezés:
Ajálrlatievő feladata szeľz'.odés keretébell. eseti ĺnegrendeléssel' elöre egyeztetett címlista
alapján Budapest ľí'lváros VIII. kerilIet k.izigaugatási teľĺiletén Ajárrlaikéľö do|gozóinak és a
választással kapcsolatirs feladatokat ellátóknak Budapest közĺgazgaľási hatĺŁain beliil Ús az
agglomeľác,ióban t<irténö szállítasa 2014' április 06' napján' az ąán|ałtótel'j felhír.ás 3. számú
metlékletót képezo miiszaki leínĹsban f'oglalĺak sz"erint.

opciiu 2s 14' ér..ben ĺor,ábbi két vrĺlasztás napján a szernélyszatlíĺłsi sz-olgáltatás bixosítása.

,I}ecsĹilt éľték opcionális leheiőséggel e5ĺtltt bľutłó 4'500'00Q Ft.

3' :t szeľződés iđőtaľtama' teljcsíÍési hłtiĺriĺ|ő: 20i4. decelnber 3l' napjáig.

4. Azajánlatkéľőpénziigvj e|lenszolgálÚaÍásánakfelÍétele:
A beszerzés Íinanszirozása Ajárilatkórö sąiáĺ ĺomásábóI töľténik. Ąánlatkéro előleget ĺrem
ł1ĺtt, Az ellunszolgáltaiás a teljesÍtést kłĺvetöen benyt1itott számla ellenébe*. a teliesÍtés
igazo.lását köĺ,etőetr. 1-í ĺapon beltil, áÍtŕalással keriil kiÍizetésľe.

Ąánlattevó, amennyíberr a cĺmľe ttjľtélrô érkezése az á|taÍa megajánloťt érkezési időÍ 3 peľcceĺ
meghalad.ią abban az esetben dijat ĺerĺ számíthat fel.

5. áłnak nreghatáľozása, hog.v az aj*nlattevô tehet-e Íöbbváltozätú ajánlatot:
A!ánĺaťtevo nem tehet ttlbbváltozatĺl ajánlatot'

6. Annak meghatäłrazźlsa, hogy az ajánlatteĺ.ĺi a beszeľzés tár5.áĺak egĺ részéľe tehet.e
ajńnlatot:
.Ąáľl|atkěrő ráľgyi beszeĺzési eljárás vonatkclásában nem teszi lehetóvé ĺÉsĄánlatak tételét.

1. Az ajánlatok elbíľálásának szenlponija:
Ąánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkéró képvĺseletében eljáró előteľjesaóse alapján 

'.az
összessé'gěben legelön-viisebb ajánlaĺ'' elve szerint értékeli.

Rósz.sz,e*rpĺrnt Súlyszálna
.Ągg|clrneráció teľületén kír'iil
esó egységĺl'$ iltlkn{ 8

Telefonos rendclés esetén cínlre
töíténó él.kezés időirrtervallulna (peĺc) 1ĺ]

iĺ.łĄ-



8. Kizáľłĺokok,alkalnrasságikövetelmények:
Kizńró okok:
Ajtinlattevô kizárásra keľül' anrenny..iben az alŕlbbi kiinró okok báľĺnel1'ike velc szenrben

fennájl:
ä. ťégělŚf*molás a}att áĺl. vag.v voľatkuzásábau ľslid*ljáľás elľcndelósóľól szriló bírósági vógzćsľ

közzétetÍek, Yaggy aiŁ ellene indítotĺ fblszĺrn'olási eljáľást jogeĺósen elĺendelĺéŁ tagy ha a
gaf.úasźlgi szeĺepló személyes joga szeĺinĺi hasorrĺó eljáľás van folyamatba:r' vagť aki
sz.enrélyes joga szerínt hason.ĺó helyzetben van;

b' tevókelrységćt fe!Íliggesztctte vagy akinek tevékeĺységét fel{iiggesztetĺ:ék;

c' gazdasálg\, i|teóleg szakmaí tevékenységével kapcsolatban jogerős bíĺosĘi ĺféĺeiben
lnegállapítotŁ blincse1ekményt kővetetÍ el, alníg a bíintetett előéIeĺhez fůződő háĺdnyok alól
tretn rnentesillt; vagy akinek tevékenységćĺ a .iogi személ1yel sr.emhen al\alĺnazható
biintetójogi intézkedéselĺot szóló 200I', érri CĺV. tôn'ény 5. s\-a (3) bekezdśs b), vagy g)

pontia alapján a bíróság jogeĺiis íĺéletében koľ}áto:ía, az eltiliás ideje alatt' vagy ha az

ajállattevö terłékcrry,ségét más bíľoság has<lnló okból és lnóĺ!on jogeľôsen koĺlátozta;
d. egy, évnć| rógebben lejáĺt adćl., várnfizctési vag.v ĺáĺsadalonrbii:tositási járulékfizetési

kötelezetiségének - a letelepeĺÍése szeńnti orság r,ag3l az ajánlatkérr: székhelye szorilrti ország
jogsząbályaí aĺapjrin. ilem lętt eleget' kivór'e, ha nrcgfizetésére halasztást kapott;

e. a 20i3' jĺlnitrs 3Ü-ig hatál-vb'an r'olt, a Bilrrtető Tön'énykĺi4'wröl szóĺó l9?8. évi lV' tdľvény

szeľřnti b{inszervozetben rész,l'etęl . ideéĺtvE a büncselekmény bűlrszeĺvezetben ĺörié.nii

elk(jvetésér is .. vesztegetés, vÔs?.tegetés nemzetközi kapcsolatokbarr. hiitlerr kezeĺés, hanya.g

kezelés, kŕi|tségĺ"eĺési csalás' az euľópai kőztisséggk pénzügyi érdekeinek megsértěse vagy
pénzmosas bťrricselekméllyt. illewe a .Biintetű Tctrvén-vkönyrľöl sz.oló 20n?. évi C. tłÍn'ény

XX\ilI. ľejezetében megbatáĺoĺoÍt korľupciós bűncselelnĺlényeŁ brj*szeľvezetben ĺészr'étel.
iclećľľve bűncselekniény bűuszcĺvezetben tiiĺténii plkövetését is -, hiitlen kezelés- hanyag

kezelés" költségveiési csa|ás vagy pénzrnosás biincseleklnényt, illeĺve szenrélyes joga sz,erinti

hasonĺó biincsétekményt kiivetett el, feltér.e, hogy* a biĺncselckmény' elktil-eĹése jogeĺos

bíĺósági ítéletben megállapítást n1,eľt, amig ä bürrtetett elcéĺetlrez řjzódő hárŕalr1'ok alól nem

menÍesült;
t. az. adoit eljárásban elöíĺt ađatszolgáĺtatási köteloz.Bttség teljesítése soľiín olyan hamis adatot

szolgáltat, vagv iramis ĺryilatkozaÍôt ťesz' Rmely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
g. tekintetében a ki)veĺkezô feltételek r'alaľnelyike lncg"-alósul:

ga) nem EU.' EC!T. vagy OECD.tłgĺiJlamban vagy ol;,an á!ĺamban ľendelkezik
adóillel'ĺ5sóggel, nteliyel lvĺag1,aľországnak kettijs a<|ózĺs elkełĺilésérö| szóIó eg3eznéllye r'ari.

vag'Y"

gb) ol1'arl smbályozoit tőzsdén nen jegyzeti táľsaság, amei1,nek a pénz"ľnosás és a terroľizĺnus

finanszĺrtrz-äsa megelózéséľől és megakadilyozásríróĺ szóló 3007. évi cxXXvI. tön'ény 3. š
rj ponlia szerinti tén.vleges tulajdonosa ncm megismeĺhetŐ.

.Ąz eliáĺásban ĺem lehet ajánlatter'ó r,agy ĺészr'Ételre jelentkezö az a gazĺĺasági szereilliĺ,
ĺmelyben közvetettęn vagł közvetleuiil több, ĺilint 259lo-os tulajdoni ĺésszel vagy szavaz'ati jclggal

rendelkezik oly.an jogi szcmély vagy" jogi szsmólyiséggel nern rendelkez.ó gazdasági tł{ľsasĘ'

amelynek rekintetében a g. pontbarr meghalírroztltt feltételek fcnnállnak'

'Amennyíben a löbb, mint 2591il-os tulajdoni réssze] va31- siavaz,ati hányadda| rendelkezc'

gazdasági társaság tásulásként aĺĺúzit akkor az i1yen kirsulłĺs tulajđr:ĺros társaságaira

vonatkozoan keĺl a g' pont ga) alpontin szerinti feltótelt ĺnegťelelĺĺen alkalnrazlti.

A d. pollt szeľinti adó1lzetósi kötelezettség ĺ|att a belfoldi székhelyti gazdaságí szeĺeplö

tękiĺtetóbcĺr az állalni adóhatóság ós a l.rínlhatóság által nyiĺvántaľt,ctt adól,ĺzetési k.ĺtelefettségei
kell ćlteni.

;\z e. ptrnt szerinii hason!ó bíincselekméuy alatt az Euĺópai l]nió más tagállrunában ĺetelepedett

aj árrla1.tevô esetćben
aj biinszeľr,ezetben részvéte] biincseleklnény ĺ:setélr a sze.n.ez.ł}tt btinđzés ellelii kiizdelenlrĺjl
szóló, ]00ĺi' októbeľ 24.i 2008/Ü411lB tanácsi kerełltatfuazat f^ cikkiben meghatározott

biinsz.en,ezetbon r'aió ľe'lzvételhez kapcsoĺóĺĺó biincseleknrérry,t,



ój vesztcgetés, vesnegetés elfogadá-ta. hirlatali vesztegełés. hivaÍali \'eszłĐgeiés elťrrgadásą
vesz:tegetés bíľósági \'agy hatósági eljáľásban" vesztegetés elťngadásĺ bíĺósági vagy" hatosági
eijárńsban bilucsclckmćn1. csctón nz 1ť)9i, mójus 2ó-i tanácsi jogi aktrts 3. cikkében
meghatáíozott. koľupciót"
ĺ/ kö'ltségvetési csalás biirlcseleknény esetén az E'uľópai Köz<isségek pÉnzĺigyi édekeillek
védelnréről szóIó egyezinén1. 1' cikke szeľinti csalást,
rý pénzmosás bilncseleknlĺĺny es€!én a pénziig1'i ľendszeľek pénzmosás cé|jára való
felhas:ĺná|ásának m'egślözéséfől szóĺó' ! 99 l . jťtnius 1 0.i 91/308/EGK' tanácsi irányelv l . cikkébeĺl
nre ghatározott pénĺ.ĺnclsťlst
kę|l értelli.

A ĺ|. pontban meghaláľomĺ idótartanrot mindig a kizáľó ok fenn neru állásĺáĺak ellenőrzśse
időpontjátóI keíl szfunitani.

lgazolás nlódja: eľedetben" az ajrfurĺattételi felhívás 2. szálnú melléktrete szerinti nyilatkozat
a1áírásával.

r|z a|katmassági kiĺvetĺlmónyck:

Äf łjátĺ|łÍÍévők oénziigvĹgazđasńei alkalnrasság:ĺnak megítéléséhez sziikséges ädatok es á
nlegktivetelt igłzolási mód:
P.l Az ajanlattevô közös ajánlatićtel esetén mindeu aján|atter'ii kiĺteles csatolni valamennyi
cégkir.onatában szereplií szánlal,ezető pénzirrtózetnek (az a''jánlatteteli tb|hívás megktildését
megelőzŕi 30 napnál nem ľćgĐbbi) a nyilatkozatát az alábbi ĺaľtalommal:
- iniíĺa vezeti a banliszárnlát'
- sámláján 2013. jalluár 1' napját kłĺvetően voli-e 60 napot nregialad{i időtańamú soľban ál|ás.

Áz ajánlatŕevők pénzÍigyĹgazdasági alkłlmasságának minimumktiveteJnénye(i)l
P.I Ąrłĺlłttevő alkalmatlan, lra bármelyik a cegkivonatában szeĺeplő sámlavezetó
pénzintéz.etéĺől srÁnnaz,3 nyilatkofäta alapján bánnelyik számláján 2ű}3. jaĺuár 1. utńn 60 napot
meghaladó soĺban álló tétel nrutatkozoft.

ĺtz ajánlattevók miĺszakĹszakmai a|kalĺn*sság*nak mľgíÍóIeséhez szĺikséges adatok és a
mcgkłiľetelt igazolási ĺĺód:
łĺ.ĺ Ąjánlattevö csatolja az" elôzĺi két év legielentôsebb szolgáltatásainak ismeńetését -legalább a
teljesítés ideje. a szerzŕjĺĺést kĺĺtó másik Íél' a szolgáltatás łáľryą továbbá az el|enszolgáltatás
összegÔ vagy a korábbi szolgáItatás menn!.iségére utaló más adat ineg|eliilésével* ĺarĺalmazó'
általa aláírt uyilatkofaiáĺ. ĺgazoĺás mĺiłjja; Ajánlattevö által kiállított nyilatkozat eľedeĺben.

Az ajánlatlcvők můszaki-szakmłi alkalmĺrss:ĺgának mirrimumkłivete|ménye(i}:
M.l Ajánlattevô alkalmatlan, ha nem ĺendelkezik a jelen ajánlattćteli felhílás negkü|désének
napját nrcge'Iőzó 24 hórrap csszességében ôsszesen legatrább 1 ĺlb t nillió foľintot eléľo
személ1'.szállításĺ sz.olgriĺtaľásra vonatkoz.ó ľefeÍenciával'

9. I{iánypótlásilelretőség;
Aiánlatkéľő a hián1pótĺás lehetőségét egy ałkalommal, teljes kĹiľbelr biaositja.

l0. Ajánlattételi hatáľidő: 2ü14. fcbľuáľ28. 10.00 óľł

11. Az ajánlat bcnyújtásának címe:
I}udapest Főváľos VIII' keriilet JĺizseÍvńľosi Polgármesteľi Hivaial. Jeg.vzôÍ Kłbinet Be|so
Ellátásí lloda ':-082 Budapest. IJaross u. 63-67,|' emelet 110. sz. helyiség

í2, .Ąz aján|attěÍel nyelye: n)aryaľ

ilł,



_tJ. ..!z ajánlatok fetbonľásának lrelye, iđeje. szcľzőĺlÁskötés ten'ezett időpontja:
Bu<1apest ľijl,áros VIII. keĺolet Józ*efuáľosi Polgánnesĺeĺi Hił.atal' Jepzói Kabinet Belső
Etlátási lĺodaI, emelet 1t0. sz' helyiség 1082 Bu<lapesĺ, Baross tt.63-6?.

gnu1.is idiipontja: 2014. Í.ebľuáĺ 28'10'0B óĺa

ĺ\ sz-eľzódéskcltés terĺ,ezBtt időpontja: a Városgazdálki'ldási és Pćnzĺigyi BizoĹĺság döutését

kor"etőell azonnal.

Az łjáxtatok ft|bontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánĺatkéĺő tárgyi beszerzési eljáľasbał ajánlatteĺ'ök va,gy ajánlatievők e.|járó képviseiőinek
jeĺelllétét biztosí1ja'

Áz ajánlati kłitiittség nlĺnimális időtartarna: Az ajánlaĺtéĺeli hattrrido lejártától szánrítoit 60

nap'

Á táľgyalás lcfolytatásának rnencte és az ajánlntkóľő áItal clöiľt alapÝcŕĺĺ szłbá|t"ok:
Jelen eljárrĹshan ae Ajánlatkérô táľgyalást nem ťolyĺat'

.{ ĺ|okumentációľenđc}kezésre bocsátrłsánĺłk ľródja, határideje, beszerzósi helye us

pénzügy1 felfételei:
Ajárrlatkéľó ĺirrgĺi be.szerzési eljárásbĺrn kiilöu dokumcntációt nem készít.

Á"mennyiben a szerz.íĺdes EÜ alłpokbĺll linnnszíľoeott pľojekttel ós/vag-v pľogrłmmal
kapcsolatĺls, ú91' annak megiĺIłilése:
Tárgyi beszetzési eljárás az Ętĺ alapokból fillanszíĺtlzott projekĺtcl ós/vag-v pľogĺammal nem

kapcsolatos.

Egyěb iufoľmációk:
a}.Ąz ajánlat - taľtalomjeg'vzéket követő - elsó oldalaként felolvasólap szerepeljen, anel1Ďe'n

kiiziíIni kell az éľtékelés alá keĺiiĺő adatokat az ajánlattételi felhíváshcz mellókelt mintában

meghatáľozottak szerilli. Az- ajanlati aJat nęłtó ćs bľuĺtó össz.egben ís neg keil mcgadrii,

b) Az ajánlatoĺ l eredetĺ és i mĺĺsolati péIdányban ke|I benyujiani. .Antennyiben eltérés varl az

ajánlat ..eľedeti'' ós .'másolď' példanp közdtt, az ajrĺnlatkérií az ,,eredeti'' példányĺ tekinti

íľányadonak. .Ąz ajanlatokat tĺr1a|nlaző csomagon a' kłir'etkez-i1 szčiveget kell szerepelĺel.ni:

'taxi beszeľzéss- Fetbontani ti|os''

c) Á ben-v-ťljtott aiánlatnalĺ, az alábbi foľnaÍ kör.etellnénr,eknok kell megfelehlie:

. ĺ\z a.iánlat eĺeĺ3eti pélcláuyát zsinóľal, lapozhatóan rissze kell fĺizni. a csoĺnót matľicával az

ajálllat elsó \.agy hátsó ĺapjához ľiĺgzĺteni. a matricát le ke|l bély'egezlri, vagy az ajáĺrlattevó

részéról erľe jogosultnak alń kell írni, ŕrg.v hog1' a bě|.v.egz(í. illetőleg oz aláíľás legaĺább egy

ĺésze ĺi matĺicán leg1.enl
- Az ajánlat oldalszálrrozása eggyel kuzdődjiĺn és oldalankélrt növekedjen. Elegendö a

szöveget vagy számokat \,agy képet Íartalmazó oldalakat száĺnĺrzĺj. az iiľes oldalakat nem kełl,

<le lehet. A címlapot és hátlapor (ńa vanrrak) nenr kell. ĺĺe lehet számozni. .Ąz. ajän|atkérő az

ęĺtŕil kisnrértékben eltéľő száuiozast (pl' egyes oldalakĺál a !Ą iB oldalszám) is kĺjteles

eltbgadni. ha a tańalo;njegyzékben az esies iratok helye cgryéľfelrľiien azonosÍtható' Az
ajárrlatkéľó a kísméĺékben hián-vos sz$mozást kicgészítheti, ha ez az ajánlatban valti

ĺáijékozóclása. illetve nz ąjánlatľa való hivatkozźsa érdekében szĹikségesl

- ;\z ajánlatnak az elején tłrtalornjeg-v*zéket hell taĺalrnaznia, mely alapján az ajánlatbali
szcĺeplő dokunrentłrmok oldalszam alap-irin lnegialá|il*tóak;

. Az ajriniatoi két. - az ajantati ťelhĺvásban negJratároz.ott szárnú * példáryban kcll beadni, az

eľedeti ajáľlaton lneg kell jelĺilni^ hogy az az eĺedeti:

L4,

Í'5'

ĺs.

18.

ĺA



-.tz ąianlatban lévó, mind*n doktrnrentunroĺ (n1,.ilatkozaiot) a végén alá kell {rnia az adoit
gazdálkođó szervezetnél erre jogosultiaiĺ)nak vag'. oly,.an szenréIynek, vagv személyeknek
aki(k) eľre a.iogosult személy(ek)tól íľłsos felhataĺmazást kaptak;

' .ĺ\z ai.änllaĺ míndell olyan oldalát, amel.r,en - az ajánlat beadása előtt * módosiĺást hajtoÍak
végre, az adott dokumentrrmot aläíló szernélynek vagy sz,eméýekrek a mödositástiĺil is
kézjeggyet kell elĺá{ni.

d) Ér','ényteĺen az ąiánlat, ba az Ąánlattevo a jelen fełhívásban meghatározott kizáró clkok
hatál"v-a alaĺt áll'

e) Az ajánlatnak raľtalmazlia kell ajánlattevő alábbi ilatait:

- az éiňniattćteli tělhívás megkĺilĺĺésónek idópoutjánál 60 napnál nem rógebbi cégkivonai
másoJaii példán;,ą amennyiben a cégkivonat szerint el nenl lríľáĺt módosítás van

fblyaĺnatbau. az esetleges váltĺrzĹsbejcgyzesi kérelem a cégbíroság éľkeztetti
bélyegzöjóyel eiiátott másolati példrínya1 eg1.ćni vállalkozri esetében a vállaĺkozói
igazolvány masolata;

. az ajánlatot aláíľó r,alaĺnenĺr*í szenrély éľvény'es aiáíľási ciĺlpé|dán,v.ának vagľ
círĺnrintájánah másolata'

f) Az ajáłlatok tisszeáIlĺtásával és benyrijtásáľal kapcsolatłlan 1ělmeĺülÍ tisszes költség az
aján lättę"" ö1 teÍh el i'

g) ,Amenn.víben valamely igazolás vagy nyi|atkoai nem mág'vźtr nyelven kcĺtil beĺlyrij1ásra
magyar nyelvíł foľdítása is csaĺoiandó.

20. ĄjántłtÍéÍgli felhívás rnegkĺilłléséuek a rłlłrvjorscfvgľos.hu honlapoa töľtćnő
megielentetésének időpontja:

Buĺiaoest' 2014. febnńľ 20.

20l4' február 20.

! i!łs
1 !'Ą/ł'

lö** .



!' sz. meĺlék!ęĺ

FcIolvasółap

,,Személysr:ĺllĺtási szolgáltat:ĺs beszerzéš',
táľg1d, lĺözbeszeŕési értékhaĺlirĺ eI nem érő beszerzési eĺjáĺlisban

Ájánlattevő ĺreve:

Ąánlatrevő székhelye:

T eieÍbn

KijłIÓlt kapcsolaťtar1ó elÉrhetősége (teleÍbn' f,ax. e.maíl):

Alapdii (Ft) 450 lrt

Távolsággal arányos egységdíj (Ft'.|Tn) 280 F.t

Időĺ'el irrányos cg1ségdij $łpeľc) 70 F1

Agglonrerácio teľĺjĺetén kĺvĺil eső eg5'sógdíj (Fulkm)*

- ľelefonos rendelés esetén Đín.]re tőľténÔ órkezés i r

i ĺrlőinterĺathrma (peľc) i =--*
t A.iánlati áľ (tisszesen neĺtó ř.i + Áfa = bĺuttó Ft)

Kelt: .............

icégszerĺi aláíĺás]

Telefax:

'.-tr-mail:

Kij elĺĺlt kapcsolattaíłi:



2' sz. nellěklet

ł'yilatkozat

,'Szeľnélyszállítási szo|gáItatás beszeľzěs'' tárgyrj kĺ5zbeszerzési éĺékltaĺart el ne.ln éró beszerzési
eljárásball

Álttliĺott ..''...társaság(ajánlaĺteviÍ),ĺnelyetképvisel:.....-..'.........

az alábbž n-vĺlałkozatot tessziik:

Nem álĺnak fenn veleĺn ĺ'r'elijnk szem.uen aza|ábbi' kiáró okot ľne1y szeľiĺt nem lelret ajánlattevő'
aki:

a. \'ćgelszimolás alan áll, vagł* vouatkozásábalr csöde|járás elľendelóséľól szóló birósági r'egzćst
közzétettek, vagy_ az ellene inĺlítctĺ felsámo|'ási eĺjárrást jogerósen elrelrdelték' vagy ha a gazdasági
szereplő szenrólvesjoga szeľiĺlti hasonló eljiirás vaĺr ťolyamatban, vagy aki sz"emélyesjoga szerillt
hasonló hclyzetben van;

b. tevékellységót lblfiiggeŠzte&e 1.aš}* akiuek tevókenységét fel1iiggesztettékl
c' gazđaságj, illetöleg szakmai levékenységével kapcsolaĺbanjogeľős bírósági ítéletben megá|lapított

btincselekmén1't ktivetefi el. alníg a bi'intetett előélethez fłlz"ôdő hátľ.{nyok alól nem mentesült; vag}'
aĺĺinek tevékenysiígét ä jogi sz.enréllyel szelrrben alkalmaz.ható bĺintetőjogi intéz-keĺĺésekĺól szo|ó
200 I . évĺ clv, törvény 5. $-a (?) bekezdćs b), vagy g) pontja alapján a bíľóság jogerős ítéletében
koĺ|:abaa' az. eltiltás ideje alaĺĺ; vagy ha az ajánlattevó tevékenységét más bírĺĺság hasonló okból és
,módorl.j ogcĺőserr korlátozta;

d. egy ér'nél rógobben lejáľt adó-, várnfizetési vagy ĺáľsadalonrbiaosítasi járulékĺizetési
köte|ezeĹlségének - a letelepedése szerinti crság vagy az ajáníatkéľö szók-lrelye szeľinti orság
jogszabál'vai alapján - ne;rl iéĺt eleget' kivé..'e' ha nregfizrtóséľe halasaást kapoÍt:

e. a 2013. június -30.ig hatályban volĺ a Biirrtetó Tön,énykönyvrol szóló 19?8. évi lY' törv,ény
szeriĺti bťtnszerł'ezetben ĺészvétel - ideértv,e a bíĺncselekmény biirrszervezetben Íörténő elkÔvętését
is -. vesztegetés. vesz:tegetés nelnzetközi kapcsolatokban. híĺtlen kezełós, hanyag kezelés.
koitsśgvetési csalás, az eilrópai kijzÔssógek pénzi.ig,vi éľĺĺekeinek megséľtése vag.v pénzmosás
bĹincseleirmén51 illetve ł Bĺintetö Töľĺ'éIlykönwľól szóló 20l2' évi C' tönćn-v XXVII'
Fejezeĺebeł nreghatáľozott korľupcios bríncseleknények, bűnsz'sn,ezetben részvétel - ideéľ{ve
biincselelvnény biillszerv*zetben ĺiirténó elkĹ'veĺćsét ís -. hűtlen kezelés" lranyag kezelés,
kĺiĺtségvetési csalás vag'r,, pónzmosás bi!ĺrĺ:selekmén$ i|letvc személyes joga szeľinti hasonló
bűncselekinényt követett el, feltéve. hogy a b.űllcselekrnény. elköľetésejogeľős bíĺosági íi'éleĺberr
ĺnegáilapitĺ'isĺ ĺyeŕ. amig a bĺintetetĺ elĺ5é|eĺhez ŕ.üzôdő hátłäĺr.v-ok alól nem meÚi8stilt;

Í'. az adott ełjáľásban elćiĺrt adatszolgáltatási kÔteleze*ség te|jesítése során olyan lramis adatot
szolgáltat. vag;i hĺĺmis n.vilĺrtlĺozatot tesz. a'mely ä veÍsen]ŕ tisztaságát veszélyezteti;

g. tekintetében ł kłĺveĺkez.ő 1.elĺételek valalnelyike nregv.alósul:
ga) nenr EU-. tGT- r,agĺ OECD.tagállanrban vagy oly-an állaniban rendelkezik arJóilletőségget.
nrellyel lr,lagyaľországnak kettós adóz.Ąs elkeľiilúséről sz'ĺiló egyezménye van. vag.v
gb) ol-van szabál-vozott tóz;dén neln jeg-l-zeft tásaság amelynek a pérrzrĺľrsás és a terroĺiz.rnus
Iinanszíroz-iása negelozé.séľiil és nlegakadáIyoásáról sző|ó 200,|. ér,i CXXXYI' törvény 3. $ ľ7
polrÍja szerłrt! tényleges tulajĺ!curosa nenr nlegisnierhet<i.

Áz e{jáľáśban nem lehe! ajárllattevő vlrg;. részľéielre jelentkezĺĺ az a gazdasáei szereplő, amelyben
közvetettcn vagy közľetlelriil több, mint 25%.os iu|ajdorri ľésszel vagy sz-avazati joggal ľendelkezik
olyan .jogi szernéĺy .i'ag-v- 

'iĺlgi szemĺilyiséggeĺ nem rendelkęzó gazdasági łáľsaság ameýek
ĺekÍntetébeu a g. pontban nreghaľározott ŕblĺételek ťennállnak'
.Atnelrn-r.i[:en a több. rlint 259ŕ,-os tulajc|oui rćsszel vag}. s'ravai.ati bányadda| renĺlelkező gazdasági
társaság társu!ásként adózik. akkoľ az ilyen táľsulás rulajdonos táľsaságaiľa vonatkoz.ĺjan keII a g. ptrnt
ga) alpotitja szcrinti íelĺételt nregfeleĺően alka1nazlí.

A ĺi. pont szerinii adĺlfizeĺési kiĺtelczettség alait a belĺi'l<li széklrclyr'i gaz.da.sági szeľeplő tekinteiéhen
az álĺami adohaióság és a vánrhatóság álta| nyílr'ántaľtott adilÍjzctési kötelezett.séget kell ól.tcni'

ĺ?h



Á.z e. pont s?.ęŕinti häsonló bűncselckľnén1. a|aít az Europai Unićl más tagĺíIlĺmáhan ,letclepedett

a.!ánlatĺevô esetében
a) bĺlnszeľvezctben résf.vétel bűncselekniény esetón a szeťve7.ett biĺnĺjzés elleĺli kĹizdeiemĺói szólą

2008. október Ż4-i 20ü8,j84I'{B tanácsí keľętbatĺlrozat f. eikkében rneghatáľoz.oÍt

bűnsz.eľt'ezeäben való ĺészvételhez kapcsolóđó biincselekményt,
öj ręsztegetés. vesztegctés elťogadiĹsa, hiĺlata}i veszJegetés, hir'atali v"esztegeÍés elfogaĺiása,

veszicgetés bĺľósági vag-l hatosági eljáĺásban, veszte.Ęetés elfĺlgadása bíĺósági vagy hatósági

e!áĺásian bňncseiekrnény esetén az 1997. május 26.i tanácsí jogi aktus 3. cikkébcn

rrtcghatiirozott koľľupc iót,
cj käI*égvetési csaliłs bíincselekmény esetén az Euľópai Ktjzösségek pénz0gyi éľdekcjnek

védelméľol szóló eryezľnény 1' cikke sz.erinti csalást.

đ) pénzmosás bĹincieleknlény esetén a pé'łzĺig.vi ĺendszeľek pénzmosás có!.iára vaió' 
iethasználásanak rnegelozéséľől szóló, 1991' jťĺiius ĺ0-i 9ll308iEGK tĺnácsi iľányelv 1.

cikkében nleghatározoÍ pénzmosást

kell érteni.

A d. pontban megiratáťozott idiitaťÍanot nrinđig a kiz.łrr} ok fen:r nenr állásának elienőľzě.se

idłipon{ától kell sámítani'

Keĺt:

cégszerű aláíľás



3. .tz. tllel!ékĺeĺ

''Személ.łszá|lítási szolgáItaľás beszeĺzés'' táĺgyri. kozbeszerzési érićkhätáÍteĺ nern érő beszerzési
eljáľĹsban

1!l{:sifAí{Í r,s'ifuiŚ

,Ąjánlattevő f'eladaĺa cliire egveztetett cíĺnlista alęjńn Budapest !.óváľos \'IiI. keľi'ilet Józsefrĺárosi
Poĺgĺánnesteri ĺIivatala dolgozóinak és a válaszÍással kapcsolatos feladatokat gllátóknak Brrclapest
kőzigazgatásí haträľajn belül és az agglomeľációban töľtén<i szá|1itása20]1. áprílis 0ő. napján.

i. A' személvszállítást Ajánlatĺevónek taĺiv,izsgáva| ĺendelkezó és a jogszabál1ok szeĺint felszeĺelt,
kiiogástalan ĺnűsz-aki állapotú, tisáa gépjáľmrivel ke![ végeznie.

2. Ajánlarĺevĺinek legalább 60 db łaxival kell relldelkeznie, amel.vek k<ĺziÍl
- valamennĺ.i gépjánn" legalább 5 Íij sz-állításáľaalkalrnas'
- valamennyigépjánnűlégkondícionálłivalfelszerpjt.
. agépjánnűl'ek1009,o.ateljeseĺlfustrnenles.

;\z. elĺ5ľe es.'ezetett címlista alrrpján a válaszlás napján rneghatĺĺľozott idópontbau legatńbb 60 db
gépkocsi es|'szeľe töl'ténö kjállásának bixosĺtása.

3. Címĺe való éľkezést a teĺefunon. irásban vagv e-mailen ĺeadott taxi rendeles leadásától számított
Budapesten ľrian. ĺ0 peťcůn beĺüI.

4. A. viteldi| kieg.venlítése átutalrŁssal' színrla elleněbel). rltólägos elszłmolással'

5. Reklamáciti esetén a' diszpócscľszolgiĺlat azonnaii intézkedése.

6. A.iánlaťtevő tb.|adata váIasztás napjár:
- szal.azóurnák szálĺítasának eĺiáĺisa.
- az elełÍronikusĺur, előrendeléskénĺ rnegkĺildötĺ kiállási, szłIlĺtási cĺmeket, összeiiltetéssęl
optimaljzálvä a kiĺltséghatékon-l..sĺ{g szem előtt tarťásával útvonalterv kido'|gozása,
. ąiánlatkćľŕ1 rész.éľe !'lP teleÍbnv.onai biztosítása'
. a JózseÍVáĺosi Polgánnesteľi Hivatal épiilete előtt legalább 3 ĺĺb sz.ernúI.v-gépjármťi rendelkez-ésľe
ál1ásának biaosítása'

7. łĺr kialakításánál iľányadó szempontok:
. Kiáĺlási díj felszáľĺrĺtásriľa nirlcs iehetĺiség,
- A kéít ídőponttól - elórellĺlelés esetében is - szanrított 5 percig a vár.akozás díjmentes.. Az egyteĺü. 5.6 utas szallításáľa alkalĺnas ee'y.teľii gép.iármĺivek után Í.elaľ nem s?.ámÍthaĺó fel'
- Budapest agglomerációjában végzett szemé,lyszállítás eseżélr az utas nélkiili visszaťrtllal a

vísszaút ĺlíjmentes, továbbá az aeglanlerációs viteldĺj Budapest közigazgatási határtáblĺĺjától
számítandó.

Ł*
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KészĹilt: Józsęfvárosi' P<llgárrnesteľi Hivatal ajanlaĺkéľőnek a .,Személyszáilítasi szolgĺíltatás
beszerzés'' e.lnevezésri közbeszeľzćsi ćnékhatĺáĺ el rrem ért! beszerzósi etjárásban a
Polgĺĺľmesleri řĺivatal (lÍ)82 Brrĺĺape.sĺ. Baľoss rr. 63-67.) il.I./320-as he.lyis.égében rĘegtartott
bei"<l*ezett ajánlatok bontásáľól'

20l4. f'.ebľurĺĺ 28. l0:00-ĺkj':Äj..: .

:: ::.'l; i:: r:1

"1,

ľĹ* ĺ,-Áp:n """-{ 'i-j +-'t--r ! li

3],łť-

r-*!
':'z -głj}f ť' Ł ił k 1 {"r {^k' 'i-1/,łĺłę,,sęłł /v*} {u.,ł*-

{ł'ĺll Í,ą. '
$. üvĺ' -, ŕ ]",í s*;x ĺ

i.*i{ $"ł {*a.-.

Ř',.|V."."

,-'í-*};"-..,"
y. \r.

iľ.ľ }i,ł= !:-, Lx;
tlF ś;j regyzoľiĺi,r,litelesĺő

i1'''a1r.,,,. +'])i'l

ff-ł{ HĺTí}*Á



BoNTÁsI JEGYZOKoIJY\'

Késztiĺt: Józsefvárosí Polgaľ'mesteri lJivatal ajánlafkérőnek a ,,SzeméIyszállĺtĺisi szolgáItatás
beszerzése'' e]nevezésű kizbeszeľzési éĺékhatáľt ei lrern érő beszerz'ési eljáĺásban a
Pcllgármesteri Hivaĺal (1082 Budape$t. Baros^s u" 63-67') Iil'/320.as heiyiségében m'egtaťtott
beérkezett ajáulatok bonĺásároi'

2014" lebrvaĺ 28. 1 0:00.

Ąánlatkéľĺ részéľői jeien ĺ'annak: đľ, Bďla Kaialin jeg1zöi referens. Jegyz{ii kabinet
Fábifu Mráĺta irođavezető. ,I}első Ellátási lroda
Németh Betrina i'igyintéző. Belső Ellá.tłísi lľoda

Ąiĺnlattevó ľészéról: ktii<in jelenléti ír,en

1,' sz. Ajánlattevő: Cily .ľaxi lluvaľszervező SztivetkezeĹ ,az aján|at ép. sér1etlen, záĺt
csomagolásban éľkezett

Älapdfi (F.t) 450 řt
,ĺävalsággal 

arányos egségdíj (Ft/knr) 280 tt i

- --------------i;---iloovel arärryos egység<Iíj (Fĺ/perc) 70 Ft --'j

Agglomeráció teńiletén kíviil eső epségdíj {Ft/km)* 280 tt bruttó

Te|efonos ĺendelés ese1én cĺmrę történő érkezés

idť}írrteľl,alllma (pPíc)
9 peĺc

2. sz. Ajanlattevŕi: FĺiĹaxi Auĺ'ókĺizlekeclési ós Szolgál1itó Zrt. az. Eanlat ép, séĺtetlen, zíĺ
csomasolósban érkezett

Alapdíj (Ft) a50 Ft

Távolsággal aĺányos eg'ségdíj (Ft'km) 28t} řt

lĺJór,el arányos eg'tségđij (Fĺ,perc) ?0 Ft

Á'gglonreľáciťl tertijetén kívül eső eg1ségdíj (Ft/hn)* az a|źbbi táblázatbaĺ össfegezve

Telefonos ľendeiés eseÍétl cínrľe törtónô ćrkezés
időintenalIuma {peľr.)

5-7 perc

lv{eg-nevezés Nettĺi d Bľuttti
ViteldíiFt'ikm ?20 ?80
Várakozás dii.-Fĺ/p-ęľ-g

Älandíi
55
J)4

70
450 -"



3. sz. Aiiinlauevő: RT5 Taxi }Ioiding Kli. az ajánlat ép, sérietlen, záľt csonragolásban ěĺkezetĺ

Alapdíi (Ft) 450 Ft

Távc|ságga| aľrłn.vos egysěgdíj (Ft,*'nr) 280 Ft

Idővel arányos egrysógdii (FĹ/perc) 70 Ft

r\gglomerácíó teriĺletén kiviil esii cggségđíj (Fťkm)* 280 Ft brLtfti

Tjlefonos ĺendelés esetén cílnre töĺténó órkezés

idóirrtervalluma {peĺc)
2 peľc

4' sz. Ąĺiľllattevo: Té-.YI 4 Puvaroz-ó, Kereskedelmi és Szolgáĺtatĺi K.ft. az ajánlat ép, sĺĺr1etlen"

zá,rt csoinasolásban ć.ľkez'eit

elapdij (Ft) 450 Ft

Tátnlsággal arárryos egységdíj (ŕrľkm) 280 ľt

ldor.e| aĺányos e5ségđíj (Fr/peľc) 70 Fl

Ágglonreráció teľiileién kir,iil esó egységdĺj (Fťkm)+ 240 Ft bruitó

Telefonos rendelés esetélr cílnľe iörtenő érkezés

idöinieĺvalluma (perc)
4 perc

AlapdĹi(Ft) 450 ľt

Távotsággal aĺányos egysógdĺj (Fťknl) 280 Pt

Idö',a ařáĺD ee},'égdíj (FťŇrTT0' Ft

Ágglóneĺáirió teriiletén kívtil csö eg'tségdíj (.F.ĺ{<m)* l20 Ft bruttó

5' sz. Ajánlatľevő: 
,I.op 

Taxi.2000000 Kft. az ajániat ép, sértetlen, zárt csonragolásban érkeze.t1

I Alapdíj iFt) 450 ľt I i

i Telefonos
i
i
i

I

6. sz. Ąjan|attel'ő: Taxi l,lus Euĺope K'ft' az ajáĺrIat ép' séľtetlen. zárt csonragolásban érkezett

Alapclíj (Ft) 45il Fĺ

aľán1ns egyscgdíi {Fĺ{<.n) ?80 ľt

relldelés esetén cíĺrre ttjrtérro ěrkezés

idöinteľvalhlma (perc)
! 4perc iii



Idővel aľárryns egységdĺj (Ftlperc) 70 Ft

Teleťonos ľendelés esetén címĺe törxénö érkezés
idłiintcľv'alluĺna (peľc)

x Ajánlati ĺ{ľ (tisszesen ĺreťió ľ} + AÍä = bruĺó Ft)

r\gglonreľácíó [eľiiletén kívĺ'ĺi es<i egry-sógdĺj Q'ükrn)*



3 o-ĺ*. mďt'ďLlą,Ł

Eľedetivel
Inegegyező fil ásoIat

Ajánlat
,,Szeméłyszáł||ításiszolgá|tatásbeszerzés,,

táľgyli' ktizbes zerzési
értékhatárt el nem éľő beszeľzési eljáľásban

Budapest il'őváľos YIĺI. keľiilet Jőzsefváľos
Polgáľmesterĺ Hivatal

részére



TÁRTÄLoMJEGYzEK

tr'elolr'asrílap 1-2

iYyilatlrozat.,,Személ1'szállítási szolg.áltatás
beszerzés' tíľgyri közbeszerzési éľté|dlatźst
eI nem éľô beszeľzési eljrárásban

3-4

Ljáĺ|at 5"8

Műszakĺ Taľtalom I

Refeľencialisŕa 10

Ref,ereĺcĺalcvéI 1T

h"ýlatkozat miíszaki . szakrnai
a|kalmasĺági taľtalom

Nyĺ|aÍkoza{ Bankszĺmláľĺíl 13.ĺ4

CĘkivoĺat t5-21

AláÍt.ásĺ címpéldány 28

Kelt: BudapesÍ, ft14. február 27. Főtax}
AutókÔzlekedési és szolgältaíŕ

vezéĺigazgatłl
Fő'á.rtZń.



!, sg. nelléHet

Felolł.asólap

''Szemó|yszĺllítási 
szolgáltatás beszeľzésĎ

taľgyú' közbeszerzési értékhałĺĺ el nem éľó beszeľzési e!ánĺsban

1087 Budapest Kerepesi rit 15.

Álapdii(FĐ nettó 354 Ft / bľuttó 450 Ft

ľdövel arányos egységdíj (Fťpeľc)

Ajántatteteií felbJvĺs fęĺutźtblźľatbän megielölt kiegeszítéseként az a}ábbi rłrajĺánlatot teszeÍn
a Budapest közigĺaz$alasí hatáĺain kívtil esô taxí szolgĺltatás igénybevéteĺe esetén:

ÁIábbi táb|á&at vonatkozikBuđapestről ĺnduló és vÍđóken végzőđő fuvaľokľa. Ezękben
az eseŕekben a díjak a visszarit köItsógét is taľtalm"zzák'

Sivó Anuamáľia' éÉékesítesi
vezeŕő

Kijelölt kapcso|atala e|érbetősege (telefon, fax, e-mail):

Távolsággal ar..áĺyos eg'ségdíj (Ft{<m) neťtó 220 sť bľuttó 280 ľt
nettó 55 FťbrĺlŕÚó 70 Ft

Agglomeració terĺiletén kívül eső egységdĺj (Fťkm)*

Tęletbnos rendelés esetén címľe töľtén<ĺ érkezés

-,{^



ÁIábbĺ täbl'áaat vonatkozik t.íđékľőI inđlrló és BudapesÍen végzőóő Íuľarokľa. Ez,ekben
az es€tękben * r'idéki címre kiáIláséľt .lijat Beĺe száEítulrk fel' a ťuvart az alábbi
đĺjtétęlękkęl ŕęřj *sítj iłh

* Ájánlati ĺłr (összesen neÚo Ft + g;ą = bĺutto Ft)

Kelt: Budapest ,2018, febĺgár 27 .

vezérigazgatí'
Főtaxi Ert.



2. sz. tnełĺéHe!

b[yilaŕko'zaÍ

.'SzemélyszállÍŁási szolgáltaŕás beszeľzés'' tiáĺgru k'özbeszerzési éÍtékhatáÍt el neĺn ćró beszerzósi
eljánłsban

.Aluiírott Szunomáľ Tiboľ, vezéľigazgató tłĺrsaság (ajĺłnlattevő). melyet képvisel:
FőÍaxi Auttĺkłizlekeđési és SzolgálÍafĺ5 Zľt.

az alábbi nyiIatkozatoÍ tesszük:

}iem áĺlnak fenn velem '/ veliink szćmben az a|žlbbi kiaíĺó okok" mely szeľint nem lehet ajĺĺnlaÍfevő,
alĺi:
a. Yégelsámolás alaü áll, vary vonatlĺozásában csődeljánás elrendelésérőI szóló bíĺósagi végzest

kö:zzÉteĺtet vagy az elleĺe indĺtott felszámolĺisi eljáłist jogeľösen elrendelté&, vagy haa gazÁasági
szeřeplo személyes joga szerinti häsonló eljránís mĺ folyamatban, Ý-a1y aki szeméiyeš joga sz'erint
hasonló hel,ĺ,zeięo o*'

b. ter.ékenységét fe!fiiggeszteĺte vagy akinek tevékenységét fclfliggesztették;
c. gazdasági' illetőleg szalonai tevékenységével kapcsolatbanjogerós bĺrósági'íĺeĺetben megrillapított

bűncselekrneĺD't követett eĺ, amíg a biintetett előélethoz fiiźidő hátľĺíny'ok alól npm menłesiiĺt vag,.
akinek t,evékenységét a jogi személlyel szeľnben alkalmazható biintetójogi intézkedésekĺó.l szótó
200l' évi C[V. törv.ény 5. $-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja a|apjźn abíľóságjogeľös ítéIeteben
korlátoztą az eltilf,iĺs ideje alatt vagy ha az a:źLÍ,iattet.ő ter'éken-v.séget más bíĺóság hasonló okbóI és
mó don jogeľőseĺ kor|átoztai

d, ery évnól ĺégebben lejáĺt adó-' vámfizetési vagy táÍsadalombiztosít.{si járulékfizetesi
kötelez€Íség€nek - a letelepedése szerinti ors"ĄE vaw az ajánlatkéĺö székhelye szsrinti ország
jogszabáJyai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizętésére halasztást kapotÍ;

ę. a 2Đ1.3. június 30.ig hatályban volt, a Btintetö l'öĺvénykÔnyr,'ĺől szóló 1978. óvi IV' tön,ény
szeľinti bůnszprvezetben ľészvétel . ideé.ĺtve a biĺncse|ekmény bÜrrszeľvezetben töľténö ęĺkövetését
is ., vesztegeté.s, vesztegetés nemzetktiż kapcsolatokbon, hüilen kezelés. hanyag kezelés.
kłiĺtségvetési csalĄ az európai közö'sségek pénzüg.vi érdekęinek megseĺtése vagy pénzľnosás
büncselekmeny! illetve a' Büutető Ttin,énykönyvľől szoló ?012. évi C. törvény XXv['
Fejezetében me.ghatározott komlpciós biinoseJekmények, bůnszervezetben ŕszvéteĺ - idecrľve
bĺíncseleknrény búnszervezetben töľténő eĺkövetését is .' hrltlen kezelés, hanyag kezelés,
költségvetési csa}ás vagy pénzmo*ís bťincselelĺnén$ illefue s7.smélyes joga szeľinti hasonló
bűncselekményt ktlvetett el, feltéve, hogy a bűncselehnény elkłivetése jogerös bírósági ítélaben
megĺllapítast ny.eľt, amíg a biintetett e}őélettez fiiződő hátrrínyok aĺól nem ĺnentesülĘ

f' az adott eljánisbał elôíĺt adatszolgáltatĺĺsĺ kotelezettség teljesítése soľan ol}an haĺnis adatot
szolgáltaą vary hamis nyilatkozatot tesą amel5l a verseny tisztaságát ves'fé|yeztętli

g. Íekinłetében a következő feltételek l'alamelyike megvalósuł:
ga) nem EU-, EGT- vagy oECD.tagáliaĺnban vagv olyan áĺlamban rendelkezik adóilletiĺséggel,
mellyel Mag5raľoľsaĺgnak kettős ađózás elkenilóséröl sz.oló egyezménye van' vagy
gb} olyan szabá|yazntt Íózsđén nem jeg'.zett tlírsasag ameĺyuek a pénzmosás és a terrorizĺrus
finanszírozása megeĺőzéséľől és megaka<tĺłlyozásáról szojó 20a7. évi cxxxvl' ĺłirv'ény 3' $ rj
pontja szerinti tén1,leges tulajdonosa nem megismerhető.

Áz e$ánísban ncnt lehet ajánlattevő vagy részł.ételre jelentkezö az a gaz'dasági szrrepló, amely.ben
közvetetten vagJ- kt!:rvetĺenĺil több, rnint 25%.os Íulajdoni résszel vary szavazati joggal rendelkezik
olyan jogi személy vagy jogi szeméýisóggel nem ľendelkező gazdasági ĺráľsaság ameĺynek
tękíntetébęn a g. pontban meghatáĺozott feltetelek íennállnak
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Amennyiben a Íöbb, minĹ 25oń.os tulajdoni ŕsszcl v.a$ SĺŻlazati hányaddal rendelkezö gazdasági
társaĺig Ĺĺrsuláskent adózit akkoĺ az i}yen tarsulás tulajdonos łársaságaira vonatkozóaĺ kell a g. ponĺ
ga) älpoĺrtja szeľińti Íbltételt megł.elelően alkalmami.

A d. pont szerinti adóŕizetési kiĺtelezeĺseg atatt a belfóldi székhelyíi gazdasági szeľeplô tękintetében
az államí adóhatóság és a vámhatóság álĺal rry.ilr,lłntaĺott adófizetési kĺitelezettséget kell érteni.

Áz e. pont szeľinti hasonló búncselekĺnény a|atĹ zz Európai Unió más tagallamäbał ĺeteiepedett
a.iánlattevô esetében

a/ biinszeľvezeĺbelr ľészv_étel bůncselekmény esetén a szeÍyezŁlt brinözes elleni kĺizdelemľőI szoló,
2008' október 24.i 2008/841nB anac.si keĺethatáľozat 2. cíkkében meghatáIozoft
btiłszen.eze1ben való rószvételhez łapssolódó bríncseĺekĺnény!

b) veszbgetés, veszfsgetes elfogadĺĺsą hivatali vesżegetés, hivatďi vesztegetés elfogadása,
vesztegetés bírosági vagy hatósági eljáľrisban. vesztegetés elfogađása bírósagi vag-v hatósági
eljáľ.asban bűncseleknrény esetén az i997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében
mcghatráľozott komrpciót

c) kökségvetési csa|rás bünoselekméry- esetén az Európai Kózösségek péľriigyi eľdekeinek
védelméĺőI szóló egyezmény l' cikke szerintj csalzht'

d) pénzmosás bÍincsele'kméĺy esetén a penzügyi rendszerek péüzmosás céljára való
felhaszĺlłilásĺinak megelőzćsěľóI szó|ó' 199i. júłius 10-i 9\Ba8,/lGK taĺácsi iranyelv l.
cikkében meghaĺározott pénzrnosást

kell éfteni.

Á đ. pontban megha(áľozott iđótaľkmot mindig a kizĺro ok fenn nem átläsźnak elleĺôrzése
időpontjától kell szímíüani.

Kelt: Builapest 2aĹ4. ťebraźtr 27.

Fotaxĺ
AutÓkÖzlekedési és szclgáltďí

ZártkÔIÜen MĹlkÖ0c

RésaiQRy{ársasact{rÄ
Í.-..q

jzmĺíńĺWor,..iezérigazgatő,

Fót{ľi zřL
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3, sz. melléHeĺ

FŐTÄXI Z.RT. Ä.JÁNLÁTÁ

1. .Ą r{iTäxl'Z,RT. RovíD BĘM{ĺTATÁSA
FennríIlrása óta a }rTap/Föld tívolság 60.szorosát tették meg a FOTAXI taxi gépkocsiijai a cég
töľténetének l00 éve ďatt,Ezťöbb mint 280 miĺlió utas kiszolgájását jelenti a fogďoĺnmá v-ált
sztirke taxiyď, majd a kockrás taxit'al. Az l913.ban ďapított Autótaxi Rt. jogutódjaként a
FoTAxI 7'-tt'maaffivźxosiak leglĺedveitebb, legpatinĺł.sabb taxi trĺrsasága,

A FOTAXI Zrĺ' gépjánntl kategóľia rendszeľében egyediilálló módon a koľ minőségi
követelrnén"veihez igazodva e]sősorban a biztonságrą és a korszeľi felszereltségre helyeáiik a
hangsuly't. A teljes gépjánnĺĺparkunk kłszn'l 95%.a" ttĺbb minf 750 taxi gépkocsink ''A'.
kategóriás besorolásri, mely a 6 ér.rrét fiatalabb feiső-közep, illetl'e felsó katęórias
Iégkondicionált gépkocsíką vďarrint elegáns öItözetben (ing, nyakkenđő) szolgáltaüíst
végzł| gépkacŚivezetőkľe l'onatkozilĺ. A fennĺnaradó kijrťĺlbęlül 40.50 taxi gépkocsink ''B',
kategóĺiás besoľolású, me|y ae átlagos nréľetii liaĺď vagy a 6 érnél idősebb felső.köz.ep.
ĺ}lętve felsó kategóńas gépkocsikra' r.alamint kuĺtunĺlt öĺtözetben (íng, szöveüradľág}
szolgĺĺitałást végaĺ gépkocsivezetőkre ĺonatkozik. A szolgĺĺltairásban resztvevő taxi
gépkocsikat évenrc kéĺ ďkalommal gépŁocsi sz*mlén ellenőľizđiŁ ęzzelbiztosífĺa minőségi
szolgáÍaksunkat.

A szolgálŕatás tartalma - A FoTAxI Zĺ. (Kłizponĺ 1087 Budapest Keľepesi út 15.) taxi
gépkocsikkal történő szĺllíŁást végezBudapesten, igény esetén vidéke' vďamint külfiilđre is.

Szolgáltatásunkigénybełchető_azév minden napjĄ anap24 óľijában' báĺľrikor.

A szolgálÍ.atás męľenđelése: tele.fon:-36 1ntB0l?02-?2L222 itĺIt\:DEN pŁózĺ'ľnórr
díjmerrtesen: 06.80.22f-222 (3ezeĺěke s há,łózatból)
ę.mail: ĺenđe1@fo{axi.hu
honlap: rľĺľrľ.fotaxi.&u,wvw.fotaxi'eu

Szolgálfatásaink rövÍđ ismeľteÍóse:
r Đj,iel-nappa| readelhető
r MegľendeléstőI száwĺtott 5.ĺB peľeen belü|i címľe éľkeaés (Budapest terfrIeÍén belüI}
l Ázonnali és előrendelésľe is inryenes kiáIlás (Badapest terúletěn belül)
r SzeľzőđötÍ partneľeink ľészéľe uúólagos elszámolásli e-card ľendszeľ
r Banklĺĺĺľtyás Íizętésĺ leheÍőség minđen Főŕaxi gépkocsiban (7JS1, Masteĺcard,AMEĄ
r Igény szeľint 5-6 fô szállításáľa alkalnas taxi gépkocsi
r ĺgény esetéĺ azoĺos típusri vary színű gépjáľműÍIofÍa biztosítása
r Yełđégek ađotŕ időben töľÍěnő ľepĺilőŕéľĺ fogadása, ĺiryelembe véve az esetleges

gépkéśést is
r FuÍáľszolgálat' levéI.és kiscsomag szállítás f*|elősség váI|alással
r Viđékĺ' külÍötdi fuvaľÍeljesítés
l ĹĘkondicionált autrík (feláľ néIkiil)
r Rendezvónyek teljes ktiríÍ szállítása, kiłelyezeŕt dłszpécser bizfosításával
r Taxĺ.reklám
r Teheŕaxi szolgá|tatás
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3. Á' BiTÁxI zRT. szoLGÁLTATÁsI ÁRÁI

Pőtäi tařifai a szeméi}'taxival végz'ett személyszáliírísi szolgĺíltatĺís és a személy.taxi-
szolgá!ĺatást közxetíilő és sz"ervező szoĺgálat rnĺjködtetésének l]ęltételeiról, a ta:<iállomások
IéteŚíÉśének éŚ lgé'ty'bévételéĺélt ŕÔildjéřÖl ćŚ ä ŚfÔľté1!,táxĺ.ŚrÔlgáltátás hatósági áľáľól szlló
31!2013. (Iv. 18.} Föv. Kgy' ĺendelet rĺigzített hatósági ĺĺrainak negfeleiően az alábbiak:

A fizetendő viteldíj képzése au utas taxiba töĺénő beszállasát kôvetően a taxaméteľ
elindíĹísávai kezdőđik meg és az utas áital kéľt végcéIra való megérkezéskor a taxaméteľ
leállításával fejez.odik be; elörendelés ręg.v rendelés esetén a ťrzetęndő vite}díj képzese az utas
és a szolgál,at á]tál ęlőzetęsen meghatrĺrozott időpontban kezd<idik meg, ba a személytaxi az
ęiőzetesen meghaträrozott ĺdőpontbail az elörendeJés vagy rendelés címén taľtózkodik.

'ĺ.VIĐÉKIÁRÁK
A|ábbi táb|ázat ľonaŕkozik Budapestről induló és fidéken vógzőđő fuvaľokĺa. Ezekben
az esetekben a díjak a visszarit kłiltségét is tartalmazzák a fuvaľt az alábbi ĺlíjtétclekkel

Ałábbi t:ĺh|ä:zat vonaŕkozik vidékr.ö|. indulrĺ és Buđapesten vśgződő fuvaľokra. Ezekben
az eseÍekben a đíjak a vÍsszaúÍ ktiltsógét is tartt|maná|ĺ, a fut'aľt az atábbi díjtételekkel

Áz elťogadott Főváľosi taxirenĺlelęÍ a|apjáu mĺnden os/es utazásĺá| a ŕaxióľában
szeľeplő összegat kell rnegÍizeŕnÍ az utasnak akárkészpônzes/bankkáľry.ás, akár utólagos
elszámolással r.eszi igénybe szolgáltatásunkat, melybőI keđvezmén1t ugyancsak a
ľendelef értelmezésĺíbc.Iĺ nem adhaÚó.
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Az utas rosszulĺéte esetén a 1axi belső risztítisanak' fęrtŐĺleníiésének. a gépjĺirmiĺvezető kiesií
muĺkaidejének költségc (kĺáĺalaníiási összeg): 25.00B,. Ft/alkalom

Eevéb szolpdltatősok
Pľémium szolgáltatás .kiemelt Paľtnereink ľészéľe.

A -Megľendelő kéľćse esetóE a F.6taxi ľállalia' hogy Paľtner ľeszéľe A+ kategríľĺájú ife}ső
vagy felső-közép kategóÍiájli gépjármii, minden esetben ingbeĺ1 óltöny;ben és ny.akkendőben

szolgáltatášt nyújtó sofőne}) és igény escŕén Prémium kategłíľiájrl (az Á.+ kat,egóriás

megielenésen felül a illĺsalgasi szinttĺ nyelttudással rendelkező soÍörľel) tarigépkocsit
biztosít. Ebben az eseÚbeĺ a 3. ponŕban foglalľ kiállási idő meghosszabbođhat' ezért a
minőségÍ szolgáltatás éľdekében, az ilyen típusú Ígény.eket előreĺdelésként kéľjün
leadnĺ.

RepÉlőÍéri táb|ánáłs:

Igény esetén paľfuereink munkatráľsai, vendégei ĺeszere a tźhlilzźLst modem elektronikus tĺáblávď
r'égzik hosteseink és soron kívĺili kiszolgáĺast biztosíĺanak. A l.őtaxi ZÍt' ?0n. decembere óta a
Liszl Ferenc Nęmzetközi Repĺilőtéľ hivatáos szällító paľtneĺe' mely aa igazolta az ęlmult két
évten, hogy pontosan.és precízen tłidunk szolgráltatni vĺĺĺakozisi idő és parkotási kiiltség
tblszáĺnolĺĺsa nélkrii. Ugy a ľepülőtér mint a F'őtaxi is azon az allásponton van, hogy aa
oľszágba éľkező venđéget ťrľístátĺ velĺinlĺ tairĺlkôarak először igy uL a mi.nőséget keli
nyujtani amit a i00 éves Főta.xi pĺeciaitłísą pontossága, autóink tiszĺaságą sofrrjeink
megbíz}ntÓsága udvariassága ĺnutaĺ'

A fęItiiutetett szolgáltatásÍ đíjak a mÍnđenkoľi jogszabály szeľinti Áfa.ŕ tartalmaza{k!

ł. a' Tóľĺ.x lŁľłr"ľ rÍľÁr,ľ ĺ<Bpyrzó BrzĺľÉsr ľĺncor,pÁsox
.ŕ\ ľoTĄxi Zrt. a kész.penzes és bankkáľlyĺls fizetésen tuĺ háĺom, k.iilönbłiz<ĺ típusú
kés:ąénzkirnélő konsfrukciót kínál szerz.ődéses ľnegrendelői részere.

E.CARD rłiRryiis nzm.És: A személ1.s'zillítłĺs igéĺybe vevője (azutas) t4xikáft.vával is
kieg;lenlítľreti a viÍeldíjat' .Ą' taxilĺ&tya mágnescsíkkď ęllátott alektronikusaa haszrĺáĺható
plasztikkarg,a, aĺnely kizráľólag a Fötaxivď szerződéses kapcsolatban lévő személyfuvaľozó
által nyujtott taxiszolgáltałĺs kieg-enĺítéséľe használható fel'

FlzE T És EG ys Z ERI I GAZ0 Losz,í'ĺłĺ .ł'ĺep.ĺ,Ítĺ :
Igaza|ć: kóđ haszrułlatara vonatkozó megrendelöi igény esetén a Megrendelő a Szerződés 3.
sz. mellékleteben foglaltak szerint igazolószámot kap a Főta.ĺitól, amelyet a fuvar végén kell a
fur.art teljesĺtő személytaxis vállałkozó megfelelő eszközebe beírní' Az igazolósaĺrn egy
uĺaeásĺa ha^sználható ibl.
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FI zETÉs IGÁzoLi szi*ĺ aĺspłiŃ:
(Az aĺdbbiakban leírt Iehetőslź* egvedÍ mególĺąpođlts aĺąpjón)
Igazolós fuvar eselén mĺnden megľendelést egĺ đarab háľom vary. négl jegĺii számbół
áIlĺí' speciĺális bizalmasaĺ kezelenđő megadott kódszámra hivatkozassal kell kezdeményezni,
mely utólagos e1száľrrolásľa ad leheföséget köyetkező hónap elején.

PEE PÁID ÍdíR?YÁ
Főtaxi onlinę ťelĺilętén végzett m{ivelettel tiirténik a kívráĺrĺ szabadon rnegadott összeggel
töľténő fe]töĺtés. Ehhez meg keli adni a felk:aszĺnláĺói feltileten a kfurya soľszámát és online
indítani a kívánt összeggel lörténő feltt'ttést. Pra]itikus megoldiĺs ityen szolgďtatłást nyújtáni
k{ĺlfilđi' illetve céges parlneľeknek is.

Az egy.enlegről és annak väItozÁsaĺô| - ľegisztrĺícióhoz kötötten - kiild éutomatikus e-mail.t a
Főtaxi r'endszeĺe, igy a kaĺt5a tulajdonos nyomon tudja kör'etni, hogy mikor kęil töltenie a
kańyájźľ",

UTÁLĺ/Á?Ýyas FIZETÉS:
Á FoTAxI ZÍt. áltat kibocsátort 200, 5{'s, l000.es címletiĺ ta.xi utalványokat paľtneľeink
kôzpontunkbaa megvasárolhatjĺák. 50.000-Ft éľték feleftĺ utalvánpľásárláskor Budapest
ŕeľiiletéľe ÍéľitésmenÍesen vállaljuk a kĺszáIlífást.

Bővębb infoľmácirĺ a ÍizetésÍ Iebefőségekľőh wĺľrv.ťota-xi.hu

Kapcsolattaľtríl Sivrí Annamáľia' éľtékesĺŕési vęzeÍő
E-ľnail: sil'o.aľuranraľia@,tbtaxi.hu
Tej.:+362Đ295fl 50

A FOTAX Zĺt' váJlahja, hogy verződött par&rerei łaxi rendeićseit ''A'' kategóľírás
gépkocsikkal és azon bęiĺĺl is kĺilłin igény esetén exkluzĺv ĺad gépkocsival (Mercedes, Audi,
BMlV Íöbb hasonió autó egy'idejtí kiálítasa esetén parÍner cégtink az MB ELIT szolgáitatása
is igénybe vehető), iđegeo nyelveť beszélö taxi gépkocsivezetővel teljesíti.

Az ďjźmlaÍ, elfogadĺĺsával a Megrendel<ĺ tudomasul veszi, hogy Felek jogriszon1'ara a
mindenkor hatályos jogszabríĺyi rendelkezesek íľinyadók, ezért bármely vonatkozó.
jogszabĺílý vźitozás a fele.k jogviszonyríľa' is kihai, és szeľződésmódosítás néĺkiil
alkalmazandó.

Amennyiben a taxis személyszálítas taĺifáira r.onatkozo jogsabaJý renđelkezćsek vĺiltozĺrat
a FôÍaxi Zrt. jogosult az ajänlatban, illeivę szeľződésben vríllalt taľíÍiŁk e.nnek megťelelô
módosíÍĺsĺirą amelyet Megrendelő eltbgad.

Ádójogi vtitozźł^s én'ényesítésére a Főkxi Zĺ. a megfelelő Íaľtalmú szamlą kiállíłásával
jogosult.

Kelt: Buđapest 2s14. febľuáľ 27.

{\ ř{ĺtaxi*=t.*ďo.wedési 
és Szoigáiĺeĺ:

.. ".ÜYaxorüen Működŕ
S;unőŕnáľ Tiboľ' Résa.rénýársaśą..

vezérigazęatłt
Főb:xiZrt.
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łuľópĺnľ/sorőn MENNY$ÉG ecysÉo

ö'sszes sépiármrj száma 808
franchĺse
partner

| ''A'' kategóriás autók
iszáma 7s8 db
Prémium kategóriás
autók száma köze| 200 db
Prémium kategóriá5
autó típUsok fe|sorolása Męrcedes, VW Passat, Audĺ A6, Skoda Superb, opél lnsĺgnia
7 szemé|yes autók
szárna taJ db
."1zemé|yes autók
,.áľna 643 db
angolu| beszéló sofőrök
száma 439 fő

EV 2008
gépkocsi árkategória 5-9 millió HUF
gépkocsi tĺpusok
feísoroĺása

Skoda Suberb, octavia, VW Passat, ope| Zafira,Mercedes, Chevroĺet Epica

mĺnImum felszereĺtség
felsoro|ása gyári felszereĺtsée, kĺĺma kötelezően
'' B '' kategóriás autók
száma 50 db

ev 2005
gépkocsí tĺpusok
felsoro|ása

ope| futra, Skoda Fabia combĺ, ope| omega, Toyota Cgrolla, ope| Veďra

bejovő hívásokat egyidejű|eg fogadni tudó diszpécserek száma munkanaookon 9Íő
hÍwisokat tudó 5záma ľnunkaszĺinetĺ fia 5fő

4' sz. me!łéŁIet

MUszÁ.KITARTÁLoM

. FđtaxiZ!1,f|ottapaľkją.

A FoTÁxI Zrĺ váilalja, hogł szerzôdtitt paľtnerei tari rendeléseit 'lÁ'' kategóńás gépkocsikkal és
azon.b-elĺil is küĺ<jn igény esstén exkluzív taxi gépkocsiłzl (Meľcedes, Audĺ, BM$)" idegen ny.elvet
beszelö taxi gépkocsivezetővel teljesíĺ'i. 

Fótäxi

KelÍ: Buđapes t, 20|4. tebruár 2,ĺ.
AutókÖzlďgdé$i és szolgáltatc

#ffiľľtr
}ér

Szguońáľ Tibor,
7śezérigązgató,

TőfurtZ;rí

-€-



i Fĺil.árosi \'iznűvek Zrt.

5. sz. ttellěHet

REFEREí\-CIÁLISTÁ

Jelen|eg' tđbb minŕ 50ĺ} srerződéses páľŕ[er veszĺ igénybe szolgáltaüĺsaĺnkaŕ' melyek kőzii| az
alábbiakat emelněnk kĺ:

i Béres Egészsěgĺäĺ Kń. l Liszt F. Zeĺeművészeti tg.vetem i Szcľencsejátek Zĺt

i Eötr.ós Lórand,I.udomiín5egyetem Magy'aľ Allanlkiĺcstár Telenor Magl'aľors?Ág zĺt.

FHB Jelzáĺog Barrk N}'rŕ. Magtrtr ÉpÍtö Zĺ Tritak Festékgľáĺó K{t
lv'olänbusz Zĺ'l.Magyar Tár'irati lroda

Magyaľ Tuľizmus Zrt'

ĺ Gľundfos Hungáľia Zrt. ł9-ry3li9.9!łľśĘ9ł9ľKfi":...i}:}:.I:.ľ:l*ľt*iI{Ľ!"l.-."". j

oyór.Sopron-ijbenĺbĺti Vasút ZrÍ. Meĺa1- Asr.Zrt.' 
'XXI. 

keĺ. PolsármesteÍi }.Iivatal

Referencia személyc|ł' akiŁtóI éľdeklőđäet smlgrältatásunk színr'ouala felöl:

OTP BankNyrt.
Törijk István osztál}Ýezetó, telefon: +36 70 7 a8-ł725, e-mail: toľokĺ@,otpbauk.lru

Raiffeisen Bank
Oláh Béla igazgatóhelye.ttes, telefon: +36 1 414-7']?t, e.mai|: olah.be'|a@raiffeisen'hu

Maryaľ Táviľati lľoda Zľt.
Süle Eva pénzĺip'i igazgato' telefon: +36 l 44l-9450. e-mail; peüzu&v@Ieve1'mti.hu

ł Tľilak
Majoľ Amaĺilla iľodavezetó, telefon: +36 1 421.ó103' e.mail: a.majoľ@trílalĺ.hu

lĹĄ.1ĺřoSZZľŕ.
Kemya Ándľea titkrłrságvezrtő, telefon:+36 l 302-0855' e-mail: kernya@kavosz.hu

R*il Cargo.{ustńa.ÄG
Dr. Mana Potocka general manager, teletbn:+43 19300046276

KeIt: Budapest o fa74. febłaár 27.
**-ffiľ#,'*..

s,*ĺd#?iĺ*'
nezéńgazgatól

FőtaxiZĺt"

ł^
- AÚ_



Referenciaigazolás ađattaľtalma
Szcrencsejáćék ZľÍ.

Ajánlattev'ő aikalmatlan, ha nern ľenđeikezik a jelen ajánlaťtételi fejhír,ás
megkrildesének r:apját megelőző z4 hónap ősszességében ôsszesen legalább r đb ĺ
miiiió forintot elóľő szenrélyszállítási szolgáltatásľa vonatkozó ľefeľenciár''a].

ĺ\ megľendelő (szerzőđést kĺitő nrásik fél) megner'ezése: Szeľencsejáték Zľt.

Á. megľendelő (szerződést kötő mrásik fél) székhďye (cínie): 1o.l5 Buđapest'
Csalogányutea 30-32.

Á' szerzőđést teljesítő r'allalkozás megnevezése: Főtaxi ,łutókĺizlekeđési ós
Szolgáltató Zľt.

Á. szeľződést teljesítő r'ájlaikozás széklrelye (címe): ro87 Buđapest' Keľepesi
út15.

Á szerzőđés táľgvának rneghatáľozása ol'r,'an móđon, hogy abból megáIlapítható
leglen az alka}massági minimumkövetelménynek raló megfelelés:
személy-taxi szolgáltatás

Ą szerződés}<ötés iđőpontja; 2o1o. év novembeľ lrónap 30. nap

.Ą' szęľződés alapján hárorn naptáľĺ é-vben évenként kifizetett
ellenszolgáltatás bľtlttó összege az év megjelölésével:

eoü ĺôv bľuttó 13.307.453 Ft'
2012 év bľuttó 14.42,6.977Ft,
2013 év brrrttó 13.990.459 Ft.

Ny'ilatkozat arľól, hog'. ą szeru(iđés teljesítése az eiőíľásoknak és a szerződésbelr
foglaltaknak megfelelően tcjrtént'

Áz igazoiás kÍađásáľa jogosult szenré}y neve, szabáIyszeľű aláíľása:
Péter József, osz;tályvezető
G1trlaráľi 7n1tź,ĺl' vezető ii.zemeltetési meneđzseľ

Budapest 2014. februáľ,, 
"

1)
tl

Á.ł

Péteľ József

Ęj#*ffiiľ
Ą-'

Gyulaváľi Zo|tän

* tt -



M.I - ó, szółnú melléklet

}f YI LÁ T Kaz A"I.

Alulíľott Szuĺornáľ Tiboą a Főtaxi Autókôzlckcdesĺ és sz,olgáltaŕó Zľt. ki'ielentem,|logy az e|őzÄ
2 naptźn évbenQ0|2,20l3. ) az alábbi tdesítésekkei ľeĺdelkezik:

Ke|t: Budapest' 2014. febľuár 27.
ľötaxi

Autóktzlekeđési łis szo|gá|tatl
---z&ts@n Műktdő

t.Ęĺzosvtársasás
,'... 

;:>"''.'.tłJs'.,,'.'.'
a1Szuuomár Tiboľ

vezeľĺgazgató
Fótĺlxĺzľt.

Buĺge ät.
5.i08.290 4.602.96Đ

200B'01.01-20] 0.ĺ3'31'
jelenleg is szeĺzłídött

paÍtneľĹmk
(folyamatosan)

ta''(i szolgáltaťás igen

OTP Bank
}í}ĺ' t3.4:70.747 13.063.066

2009.07'21tói - jelenleg
is srcrz-ödött paľhleťilnk

(folyamatosan)
talĺi szoigáltaÍás rgen

MTI Nonprofit
Zrt. 8.845.295 3,993.3s2

2008.0!.0l-ĺő1. js}etrleg is
szeródÔtt partBeÍÜnk

{fol}'amąĺosafl}

taxi szotrg:ĺltairis rgen

GYSEV Zrt. r.638.?90 2.8s4.01s

200ó. l1.ló_ jelenieg
is szeľíiídött paftneľĺlnk

(follamatosan)
axi szolgíitatäs

Raiťfeisen j

BankZń. I

l?.Ü97.803 27.?59.141

2009.03'02-töl' jďenleg
is szerződ{itt paĺtneľi.ink

(ťolyanatosan)
taxi szolgáltatás igeu

SzeľencsejáĺÉk
ZÍr.

14.426.971 23.990.459

20 1 0' l 1 ;3 0. tól jelenleg
is szeľződött parlneriink

(folyamatosan)
taxi szolgrĺltatás rgelt

- l!- -



& FffiffiBÄľtrc
lksz; V' I.-536ĺ20 1 Ą'ű?'?6

I]illvlzállitó n*e
és i(tifFonŤĺ cimc:

száí)Iavrctó Íiók ĺolt
cs cíťíe;

cégieg}zeŁszáB:
Adôsám:
EU ádó6ainĺ:
łiisźtx dáluma

lrľlBBtrkzn.
l.!l082 Budĺp6t' Ül|ói út 4s.

FIIB Bä!f, zrt. Budapest
H.l083BudáPesr gĺĺói út48,

0l-t 0-045459
rz?5Đ€Á4144
HtJi3?50664
7Đ14"a2.26' FôtaxiZrt.

Buđapest
Keĺepesi út 15,
1087

Táľgy: Bankinťoľmáció

Tisztelt ťĺg5'felĺink!

Kéľésüknęk megfe'|elöen tájékozłatasul kiĺztiljük az F}ĺB Bank Zrt-né| létesített pónďorgalmi
jogviszony.ból eredó adatokaĺ:

Pénzfoľgalmi .Ban}czánr|aszám

Devizanem

Számlanyiĺis dátuma

18203332-0601 00Ü0-{001 0017

I{I.JF

2010,12.06.

A FőÍaxi Zľi. {Cg. 0l-1'a-042322) Bankunk felé fęnnálló Íizetpsi kötelez.efiségeinek a számlanyitás
óta pontosan. hatáľidőľe elegeŕ tesz'

Ieazoljuk' hogl a Bankunĺĺnái vezetett penzfoęalmi bankszamlrĺn az elmillt 1 évben Íiz.etésképtelenség
mĺatt sorban áItás npm törtéńt.

Jelen igazolás Üg1'felünk kéľesére személyszallítrísi szrrlgáIĺatás elvégzćsével kapcso}atban kiírt
pá|yiuathoz egł peldányban keľĺi|t kiadásÍa, továbbá az FřIB Bank Zľt. reszeröl semniféle
kiĺĺelezetłségválla|ás nem jeleoą a Bankkal szęmben semmilyen igény érvényesítéséĺe nem hasmá]haĺó
fel.

KeIt: BudapcsĹ 2014. ťebĺuáĺ 26.

Tisztelettel:

FI{B Bank Zľt.

E,
)<')- 141'.
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Név: FlTAXl ZRT
Város: Budapest
Utca' häzszám: Kerepesi Út 15

IÉnyítlszá.n: 1087

Szárnĺavezetó fiók: Vĺll. KERÜLETĺ F|oK
Ügyintézó: Jakab TÍmea
otp Beiső Te|: 399ô0-39971
ĺktatószám: 2

BANKINFoRľiĺÁcto

Az oTP Bank Nvrt. ezriton ĺgazo|ja, hogy a{zJ FoTAXl ZRT az oTP Bank Nyrt-né| Vezeteft a|ábbiÜgýéĺ. ĺl|efue szám|a

SzámIaszám

'AXl ZRT / FlTAxl ZRT PoST-PAĺD 2U33Ai4

Vonatkozásáben Í?okunk 60 napoÍ meghaĺadö sorbaálio téieĺi az e|rnúlt
nyi|ván' ĺészÜnkroI mĹÍkÖdéséveI kapcsoĺałban kifogás nem merült fel.

{Jgyfelunk a Bank által Íe|számĺlott' számĺavezetéshez kapcs.olódó díjakat, juialékokat. kö|tségeketnémeiy eseiben késedeĺemľnel ugyan, de rendben fĺzeti' a Bankunkka| szemben fennáiló ťizetésikrteĺefefiségeinek - adott esetben haŕáridócstjszássaĺ' de - minden esetben eĺeget tesz'

Tudomásunk szerint az Ügyfé||e| szemben nem folyik csődel;áľás. feiszämoĺäsj e|já|ás' iĺ|etvevěEeIszáĺno|ás.

Az lgazo|ás jelenlegi ismereteinken alapu|. Bankunk ÍésŽérd| gaľanciäi. iiletve fe|eĺősségvá|ia|ási
Ugyfe|ünk szárnára nem ielent.

Az igazolást ĹJgyfeĺunk kéresére a(z) sferné|yszálĺĺtási szoigálĺatás eävégzése számáÍe pá|yázati
ĺ<iírás céljábii, 1 pé|dányban á|lĺtottuk ki.

Budapest, 2Đ1 4. łebruár 26,

Tisztelettel:

\-'ŁćfśłÄb-Ô.
lv{ćszĺĺros Edit :Ii':.-ś\t li<.o

',. ., 4ť*łř +i}' ŕéi

VIII. KER{iI"ETI

F'iókr'ezc'tő

oTF Bank Nyń. 1051 Budapest, Nádoĺ u.16'. Fôváĺosi Torvényszéí< Cěgbírósága: cg'01-10.041585
1ĺl.

1 honäpban nem tartott

FIOK

Ugyfél neve / Szám|a eĺnevezése

Befektetési munkaÉľs

- jh- -.'.íi..: i)r
-ż1../



irlyi!vános cćgadatok kĺvonau

Kö z i g3z g atási é s I gazság ijg yi M i il lsztě ĺj 8 n.r
Céginfjmécićs és az Elektronikus Cég-.łjéÉ sban RóZ rłĺ'ł1|1kacő szol7ćiat
il)55 Budapes!. rssstJłi ié. ł.

Nyilvános cégadatok kivonata

Á cę01.Í€.042322 t,égjegyzěkszěreú Fđtaxi Ałltóközlekedési és szoigź|ĺatózertkö|ť'en Múködő Részvényťáĺsaság
{ío87 Budepest, Kerepesi út 15.) ceg 201ł. jenuáf 5. napián haiälyos adaiai a kćVetksuók:

l' Cégformától ŕ{iggetlen adatok

1. Á|ta|ános adatok
cegiegyf ěksärn :0'| - 1 0.042322
Cégíoĺma ,. RészvénytáÍsaság
Be.ieg'vezve: 1994tła25

2. A cég elnevezěse
2.i3. Fôtaxi Á.i]tóköz:ei(edésĺ és szaigáltaió Zárl.kőrúen fulÉk{idö RészvénytärsaŚäg

Hatályas: 2a0€.!o6| 12','

3. A cég řövidítettr|nevezése
3/5' FőtaxiZĺt.

' ŕłaťälycsj2006l06ĺ12.."

4. A cég idegen nyeíVü élfievezéseiii, idegen nyeĺ9c ŕö9idítĚtt e|neyezése{i}
Ąl4. Fóiax: Moto. Tíeffic Enc service Píivate cÔmpany Limĺĺec by sf}aÍes, Főtaxi Ptě. cô.

H a lělyÚs : 2ao6n6 ł.| 2 ...

4t5. Fěĺgxĺ société Anchyme Pťĺ/ée cě TÍanŚpcrts el de Píestations de Services, Fôla:ĺĺ S. A' Pfivée
H etŕ! lyas : 2frQ3n6 t 12,''

4ię. Fđĺaxi ÁutoveÍiehÍs. und Deĺnst|EisŕUngs Aklieí.}ges8ĺ|sÔhaŕt űĺit gesclt|ossenem Aktioná*r€is. FőtaYi AG mit
geschIossenem AkiĺL1naľkíeĺs
ŕt ałályo š: 2ĺłńĺc,6l 12 ..'

5. Á cÉg székhelye
5t1. ío87 8udap6st. Keĺepesi t)t 15'

líáŕälyos:'ĺ 993l06/i30 ...

c. .Ą cég t'Eĺeph€lye(i}
6/6. 1151 BucapeŚt, Mogycród útja 42'

H aiátyos; 20B 1 i 1za3'''

8. A |étesító okirat keite
8l1. 1993 íilniljs 30.

!-ta|áĺyas: 19g3/Cęl3a ...

aiz' ig94. jŮnius 29.
ľtaÉlyos: 1994lc6l2g ...

8/3' 1995. okĺóbeť i.
i:a'!é!yas: 19g5ĺ1ülł1'''

Et4, i995,deĆéÍnbel'1-1.
ł-!tsIálycs: 1e95/12i13 ..

B/5, -ĺ996. jäftuáÍ ĺ0'
Hatályos : 1 990./c1.í1c .''

- tb-



rir-.j 14 :i: ii,iii:iitjl: J,:

:\íyiivĺiľlos cegadałok kívonała

ĺ990, júlĺls 1.

ij ałály c s : i 99élł !- fi1'..

.i997, mąUs 29.
rJäťéýos: í997j03J29 ...

l997' dřcerí]beí Í5.

Hatályas: 1997 iia13'.'

1998. máĺüs 27'
H et áiy as: 19eďO5l2 !. -,.

i999' június 7.
t]atělyos 1399lł:}7 !?;9'''

8!11'. 1993. iú|ĺus J3'
!-i Biá|yo s : i g99 ioj ĺ 1 5'

8!12. .í999, novembęí 23.
Ha|á|yos:1999ra06 ...

8i13. 2og0. máfcĺus 13.

H etalyos: ?0AOi04 ! 19 ...

8.ĺ14. 20G0' május 30^

i] a!áiyos: 2BWo6!2e ...

8115. 200c. május 30.
łiaiá lycs: 2Ü00ĺa7 rc7 ..'

ď |Đ. ZUUI. maJus JU.
H a!ályos: 20Đ1 !o7 i04 ...

e!17. 20c1. auguszĺus 22,
H atát|os: 2001 l08l27 ...

el18. 200'i.decembeľ3.
Hatályos: 2oc1l1u1?'..

8i.|9' 2003' májL,ls 5.

8í2Đ

Płce ) a| l.t

8ľ,

8/1 C

s0i

9ĺ1

i

l

iíalt'lyos: 2003105113 ...

2004- áÔÍiiis 21.
HeÍdĺyos: 2Đ04/05/,?8 ...

2005. május 26.
íaŕá,'jl3s,' 2c05/06/.i5 ...

2005, r.lájus 26.
ł.! atá lyrs; 2Đcua7 n2'..

20cD, május í1'
ľláĺályosj 2005.'0ô,'.l Ż'.^

2Ü0e' júcius 30'
tsejegy?ěs keĺtż : 2aaĐi18!Ż1 Kijz1étévę: złaôiaa| i 4
Hałélyos: ?0aďc8!2i . '

2cc6. núVeÍbéi ?1

9ĺ1

8!22.

3t23.

8t?4.

ft25.

g!1

9i1

*t€.



Nyilválos cégadaĺok ki.;onata

š/b.

8/8.

199s júĺius 1.

Ł/aĺályos: i996lo7/c1''.

19g7' májuŚ 29.

i{aťáĺycs; 1997rc5/29 ...

Í997. cece;nber 15.

li a!.ě|yc s: 1997 ĺ 1u 1 5 ...

1998. május 27.

H atályas:,! s98/0Đ/27 ...

í999. jt16i.Js 7'

t-! alá|y o s : 1999i07 tae .'.

19'ô9, jú|ius í3'
Ha!ályos: 1 999/07í1 5 ..,

1999. november 22-

ĺ.letélyos: 1 999/i 2/06 . . ,

2000' rnárcĺĹ's t3,

Heŕáiyos: 200cic4l1 9 ...

2c00. ná;us 30.

HéÍá,yosj 20Đerc6j29'.,

2000' május 30,

Hatělyos: 2a9oĺo7 Ío7 ...

200í. mäjus 30.

H a!áĺyas: 2001 B7 la4 ...

200i. augtrsztus 22.

Haté.tyas: 2oa1 ĺa8l27 ...

2001. decembeĺ 3.

Hetáĺyos: 2Qo1 112t 12'''

2003. május 5.

Háŕáĺyoś: 2003l05i 1 3 ...

2c04' äpjiis 2i,
h atáĺyos : 20Q4ĺa5| 18 .''

2C€5. május 26.

H atáiy os: 2c05!06l 1 5 ..'

2c05. ľ!]äjlls 26.

He!älyos: ŻCa5i07 ! 1?,,.

2Ű06. Íná!Ús i1.
H aiátyos: ?9aalťŕ.ĺ1? ...

20c€' júnĺls 30'

Bejegyzěs kĐ!łe : 2Đc6/o812i r<izŁétév? : 2Đ06i0 -aJ1 Ą

ľ.aŕájy6s; 2c0Ej08/2'l'''

2Đ.6. ncteńb€Í 2l.

Big.

8ii0.

8!i?,

8í,!3'

8114.

ś !1ą

8i1ô'

8ĺ17.

8lí3'

8t19.

8t20.

8l?1.

8t22.

8t23.

8i24.

5i:i

:ř.
/" \>t-
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Pĺłe i nilíl
śjłli:éĺ.ii .ł*"aatok ki'.,onĺlĺą

sejeěyzés kełte: 2Qc7!Q1 i17 Kćfz été,re: 2ło7 !Gz!i,
j:eiéíyÖs: fła? JC1|17 ..'

90c7. május 7-

Bejeżyzés keiie: 2c9? !łęi1 1 Kłzzě iéYe : 2łĐ7 !a7 ĺi2
i.i aŕé1'/c s: 2Qg? ľeô i 1 1 .''

2ccô. äovember 21 '
tsęję,gyzés kette : 2a07,!c7 l 19 Kézzetłve : 2c07 !c8!16

ýałáłyłs: 2cĐTo7 !19 ..'

2C08. ápń|is 29.

ôejeqn ó s keĘe : 2008lc7l1 c
ľ!ätályas: ?ac8iť]7 t1c ..'

2009. mźius 28'
Eejegyz és kelte : 2co9lc6j1 6
ł'aĺélyÔs.. 2o$g/0ô/1ô ...

3í30. 2012- mäjus 30'
pÁ;6^'áéô ...ĺ+ś. 3^11 l07 !1Đ Közzétéve: zaius7 2ö
ľł atalya s: 2a12!B7 ĺ i8 ...

8f31, 2t'í3' Íná;us 30.
laí anl ąá+ L ałĺ a. ańą3!07 !03 Rozzětéve : 2a13ja7 l25
,ía t átyas: 2a 1 srci / 03'',

902. A cág tevékenysége
s/179. 692c 98 sŽámviteli, könywizsgáiôi' edôgakěńői tevěkenység

Főtevékenység.
89J'eg}2-és,łelłe.. 2oBia7}13 Közzétéva: 2Đ13l04li8
Ha!á!yos: 2a13l0u18 ...

siíso' f65i'08 Méröfr'űsŽergYéŕás
Bejegyz és kelte: ?013lłž18 Kôzzéié,/e: 2a13!ul1 B

Hatěrĺyos: f013l02t 18'..

9i13Í. 28s2,a8 Béftyászať'építoipań9ěpgyáŕäsa
Beiegyzés keite: 2a13la2! 18 KěŽAětéýej 20.ĺ3/e4j,l 8

riarái-vos: 2o1 $aZl 18'.'

911*2. 1120,e8 LakGěŚnern|ekáepülÉ(építése
Bejegyzěs kelte : 2o13l02r 1 8 Közaétéve: 2oi3llĄl 1 8
H et áiyos: 2o1 3to2l 1 8 .''

9.ĺ63. 4211 ,o8 
Ú|, autopáĺya épĺtáse

Đejegvěs kelte: ?c13!c2!18 KÖz,zźtěy€; 20i3104i'ĺ 8

łí atélyos: 2a 1 3ĺof t 1 3'''

g.?134. 42?2 ,06 Vast1t épĺtésg
Bejegyzěs kette: 2ü 3ta2n 8 Kőzzéŕěve. 20l 3J04iĺ8
Hétôlyos: ?ł13!0a18''.

9i183. 4?i3'ca ŕ,id'a|agúiépíŕése
aejegyĺé€ keiie : ?c1uQa 18, Kotzěté,lg : 2Đ13ĺaAJ18

i1atáiyos: 2a13ił2j 18''.

g1a6, 4221 ,a8 ?o|,vad,ék szá||;tásáía szoigáló kôzmÉ épĺtése

Beje gyz é s kelte: ?c13i02J i 8 Közzétěle: 29i3lĐ4l18

i", i

* l8-



ĺlz!źlĺc.s : 2ł i 3|a2j : & ..'

9!i67, 4222 .0e ?.iekirömoš' híÍadäs-iecnÉikäi 
'ÉJú 

kdz|łÜ éoĺíźs3
ôoj.og.urés iĄ.u/ie. 25i J,iłłi18 }1!zzeier,e: 20ĺ3,lą;rg
t alál'ÍĐs: 2ł1 3!ł2l 1 8 ...

eĺi83' 4?g1 oE viz:lětesíiĘéi:y äpílěse
tsejegyzěs keičě : 2f ĺ3io2/í8 .(ij?Žś.á,,€ j 2ÜJ3/0,ą,i 8
iiaiéiycs: 20i3rĐ2! 1 8 ..'

9/189. 4Ź99 08 Egyéb m'n's. épĺÍés
3eiegyz és kete : 20 13!ű?.! i 8 Kijzzě iéve 2g13|c4ti 8
Harályos: 2c13!au18 . '.

g,'19c- 4311,a8 Bôntás
Bejeg,lzě9 kelte: 2c1 3ia Žr é r'r?2 é!éve: f}13!a4i,t 8
Hétä|yÖs:2Ü1.3łazn8 '.'

9/ĺ91. {3í?os Épités:iěĺÚlěŕelěkěszĺtése
Bějég!Žěs kělle: 

^aBłaz1 
8 ł(.ijzzétéve : ?o13ĺo4r 1 8

Ęatálws: 20.'3l0Żu 13 .''

91192' a339 ?8 Egyéb befcjező ěpítés m,n.s'
E1jegyĺés kelte: ?aÉ|a?J 1 E Kőz zĐtéya.. 2Ôí3lo4/1 6
ijałáiyos: 2a13jĐ2t1 8 ..'

-ô/193. j.39Í'o8 .Tetőí€đés,ĺéľôsz€rkBzet-ěgités

?ejegyzés keÍte: 2a13fi2ł 1 8 Közzété?e : 2B13iO4ĺ1a
!-!stá lyo s: 2a Bia2ĺ 18,..

9!194' 451.i,ł8 8zemé|ygépjárm&, kônnyřgépjáĺÍĐú-ksres!€ce|em' 9ějegyzěs keĺte: 2ol.3loais Kôzaéłě,á, zolauĺąe
i-ł et ái ya s : aoi 3l öŻr i E ..'

9/195. 451g,cô Egyěbgěp';är'nü-keíeskedelem
Bejeg,zés kette: zafiĺazj 1 3 K!,zz éÍéVe : zoęĺa1li B
H atá lyos: 20 1 3ia2ĺ 18 ...

9ií96. 4520,ce cé?iáÍťnÍ]Javitás.-kaíbanÍaŕlás
Bejegyzés kelte: 2o13ro2}1 8 Kijzzěrěve: 2a1gĺa4n B
Héŕáĺyos: 201 s/02!1 8 ..'

9lĺ97. 453ĺ.08 GépjäríÍiŕia'ketrés!-na9ykereskedeĺeÍn
&eiegyzěs kéJte: 28.|3io2h8 Közzétéve: 2Q13!84!i8
H ětál'los : 2a1 3!3zĺ 1 8 ...

9/198. 4532,o8 gépjáÍnűalkatfész-kiskeľeskede|em

Eejsgyzéskelte:2o13ĺae-18Kězzétěve:2Đ1gt}4l1$
Haläĺyas: 2ł13!J2!18 ...

9/199. 4649 0a Égyébház|adáŚi iłk nasykeÍeskedtime m.n's'
Bejegyzés ktĺte : zo13rc?J i 8 Közl ěté'!e : fű1Uołt 18
H atáĺws: 2o13!o2/1 B','

9/200. {743 0E Aucic.' ĺĺdeober=ndezÉs kiskeresk3deĺÍęe
Bejegyzés keiÍě: 2!13ig.4- 1 s Kozzéiź're: 2o13jg4r18
HetáíyĐs:2313ío2hô '.

9i2'3í. 47ô2'aE Üjség..papírárĹ:-kiskěÍeskede|em

hitps :ĺ.,lcen,e.ceg-i eg1'zek.h rr.'iM on'líne

.ŕ.
a^ĺ' 

^r ^ź'...t/-t3 -



\l i lĺános cěgaľiĺtok kivl:iraia

!.] atěi,!. łs : 2c1 silf źa .'.

9/íe7 4222 ł5 Ę|ekiĺcmcs, hííäi'jás.iechniki céiú kbzfiű épĺtése
3ř.jegy7és ke!ię: 2c13lo2.! 1 B Kózzćłéle: ec 1 3i04lĺ8
Łíaiáĺyas: 2Đi3ia2l18 ...

9118*' 42%,a8 viziiélesití!:ényéBĺtěse
tsejegyzés keite : 2a13í0Ui8 K,ôzzétév f: ?Đ1 u'Nĺi 8
H aiélyos: 2a13ilJ2ĺ18 ...

9/í89. 4299'08 Egyěb Í|.n's. épĺtés
Bejegyzés kelle : 2013tau 1 8 Közférc-'/e.. 291 3104/J8

Hałélyos: 2a13B2|18 .''

9/J90' 4311,a8 BĐntäs

Bejegyzé1 keĺte : 2ł13!Đ2'i.,i 8 it.özzétéve: 2o1 3tĐ4ł 1 8

'] 
e tźi,la s: 2Đ i 3íc2Í 1a ...

'0/19-1' 43t? '09 Epiíésĺ ĺerĺjĺet siókěszitÉse
Eejegy|és kelÍe: ?013!é?JtB Kłizĺgté,Jé: 2fr13ĺMfi8
lłataty oB: 2ł13ĺDu18'. 

^

9ĺ19?, 4339,08 Egyéb befe,jeuö ěĐités m'n,s.
Eejeąyrés ke|te: ?01ua2ka \ł'öfzétéve: f013ĺ34l 18

ii atěi,ťc s: ?o13ĺcf! 1 E ...

91193' 13y'a8 Te!'|śděs'tetószerkezet.épités
tsejegyzés kelte: 2Q13lťs?J 1 8 Ktjzzě!éve: 2ł13iĐ4l 1 8

H aíal,ĺos: 2Đ13|02t18'..

9/194' 45i1,c8 szgmétygépjáímű."kön3yu9épjár'nü-kefeskecé|en1

B€jegyzés l,'e!!e : 2oB!a2ľ B Ki|zzeiéie : ?ofi n4n B

H?!é!ycs: ?ł13!cai e ...

9i195. 45í908 Egyěbgépjármü-kereskede|em
Bejeg }źěs kette: 2o13l0u 1 8 Ktjzz,étéve; 2013l,04/j8
ĺ-'ł aiályos: 2013ic2l18'..

9/196. 452a,a8 Gépiá|ffi'jjavi:tás,.kärtantáńäs
Bejegyfés kelte: z0 13í02i 1 8 Közzétéve: ?Đ,|3ĺo1!13
Hatáiycs:2ci3na1a ...

9/ĺ97. a#1'0e Gépjáínüä|kaiíész-nagykeĺeskecelem
Bejegyzés keiłé : f013lg?l 1 8 Kczz éťé'Je : 2oi3n4í 1 8
HetáIJ*cs : 2ł13l12l 1 8 ..'

3ii93. 4532.08 Gépjáiműalkatrész.kiskafeskedelem
Eejegyzés ke|te : 201 3l0u iB Kćjzzétév e : 2o1 3ĺuĺ18
,ń 

a tályÔ.s'' 2o1 3 lgu 1 8',.

91199. 4049 oE EgyŚb háftaÍiási cikĺ( nagykeréskgd3Im' m.n.s.

$ejewzé s kelie : ?ł13!,u 1 8 Közzétéve: 2cĺ3.j0Í./j8
ľi a!ál./as : 20iua2! i 8 .''

3izaa' 1713,C8 ĄUaiU'videcb€rendezéskiskeÍÉskece:me
tsejégyzé s kelte : 2C13ic2J 1 8 Kb? zéi3vě : 2Bi3!34!1a
i.iaiétycs. 2Đ1.:iazj 1 8'

9'J2$í. 17€.2,,s Jjsáł.''aoiĺáril-klskeÍ3sk3ćgien
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iÜ
Page 5 oi i0

Eeje}yzé s kżĺ!e: ?ci3!ca1 a 
^ćzz 

ěié!9; 2c'1 3i84/1 8

ł.ĺelévcs: 2013!c2j 18 .''

!33 1'a e \ł äÍĐsi, e!óväĺosi széÍéf fölii személyszá||ĺlásŹ,!vl. 
łEjegyrás kette:2o..!,Ja2ł3KÔzzě!é"e..2ci3i04/18

H2tályos: f31 3iCŻ 18, .''

#32.a8 1 axis szemé|yszá|lĺtásv,.UJ, 
Bejeg,jzés Reite: 2Đi 3.a2.Ji 8 Kőzzéłéve: fo13io1!1g

Í1etá|yos: ?o1 3l02i18 -..

9.2c4' 1941 
,08 Kbz:ÍĹi áÍuszä||!tás

Đeiegyzěs keite : 2s,ĺ3io2/1 8 Kö7:éŕ9ve : ?a13ĺĐĄt18

łia!á iyos: aafi !Đ2'! 1E'..

9l2c'' 52Ż9 ?8 Egyôb szälĺĺtást kiegéśzító szo|gÉ|t2tás

BejeÜyzés kette: 2B13io?J1 g Köźzétéve: 20i3!04!18

H atá r y as: 2013lł2! 1 8 ..'

aDM 5520 
,o3 ÜdÜ!ési. egyéb áimenstí sztl|áshely.szolgá|ta|ás

Beiegyzés keite: źĐftĺau1Ĺ Rözzércl,e: 2013i04/.ĺ8

Hat áĺyos : 2o^,3lo2r 1 ''.

gftÜl. 5590.0s Egyábszäiláshety^szo|gáltatás

Eejegyzés kelte : fa13!o2l 18 ts.öÍz étéve'. 201s04l.i 8

Hetátyos: 2013102li3'''

gJ?aL. 63í ? €8 Adatfe|dolgozás, web-tloszĺing szo|gálĹáiás

}ajeg,lzés kelte:.zo.ĺ sĺo?J ĺ 8 Közzétéve: ?c13!uhŁ
H atétyrs: zaĺ 3Jc2t1 a'..

9r2cą. 6399 'o8 M.n.s. egyéb inÍaĺrnáias szoigál|atás

BeiÉgyzés kelts: ?o13!c2J B KöLfětéVe : zĐ1aťÉ,!13

HałáIyos: 20i3ľJ2J18 .''

sräl- 7022,o8 Üz|eť'ýi|e|Í' egyěb vezeÍési tanácsadás

Eejegyl'és ké!te: zQ13to2!,|8 KÖzzé|éve: 201 3,104fi8

Hatélyos : z01 u02I 1 8'..

gl211' 73í? 08 Rék|ämügynłiki tEvékenysé3

eejegĺzés kelte: ?9ftta2h8 Kłjz zétćve : 2a13B4t18

H étáIyo s: 29 13102! 1 8 ...

9l?i2. 73í2 08 Médiarekláí|.i

1ejegyzés kelte: ?cBioaft Közzétéve: 2o13!04i19

1 ] itaiályas:zu3laa\a...
. 

' 
güí3. 7712!a8 Gépiź'ffiűkôĺcsćnzés (3'5 tonna fc|ött)

'. '| 
-:: 

BĐjegyzěs kelte: 2a1tr,ĺo2}i8 KózzěIéve: ?g13lĐ4t18

i. ' .. Ha!átyos:2c13|c?!13...

' ' ęřt4. 7732,Q8 Ě9ił.ôipaÍi gép kölasönzése
ą FiéĄ, ŕć t !łż!iż. żĄ13!8?1 1 a Kłjłzétéve : ?ł1 3l04i 1 3

':ełäiyos: 
?c13lc2li6 ..

, .:g:ĺ3' 8?99 Đ8 F,{.ĺ.s. eg:..ěb kiegěs?.í.tó Üziéti szoigätatäs

Bejsgęěs ke|te: 2a1,3n2i^.8 KazzełéVe: 2013/04J18

'.. '",ályos:2013.C?/':8 
'..

.' ',. --:::ł-o.

- ).j- 
".'-'{)

,:i

-'!
1 .:;1
!; ..'!

t .\t..

t. i:l.i t,1,
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liyiĺv"ancs cégadaĺak kjvcuaia

9/21ô s5.9 
'g l'4'n.s- ggyéb okt3täs

eej*Jyzés ke!Íě: 2cftia?iig Kózzěiéve' 2ł1 3!ł1.h 8
ń eláiya s' 2,ü sjaŻ] i e .'.

9l21i' 43.i3,ła Taiej|!1iEia!.étel,.ořôbafůrás

Eżjegýzłs ke!!e: z}13rcai 8 Kijzzété},er 23.ĺ 3o4.ri 8
l.,! aíä!./c s: 2a 1 :J icf ĺ 1 8 .''

c!4a' ę22,ÜE viz-,gáz-,ił:iěs-,łé9konciciorá|+'sueŕelěs
eejeg'lrés kĐIie : ?c13/c2j1 8 r'öz zětéve: 2}J3ia4ti8
He!árycs: 2013lo2ĺ 1s'''

9!?19. 4329,C8 Egyěćépú|ÉtgérÉszetiszeíeiés
Bejłgyz és keĺte: 2O13|O2r1 8 Közzé!ěyé: 20í3.t4/Í8
Íj a łalya s: 2Q 1 3! ł2 ! j 8 .'.

Đi220. 433í 08 \'akoläs
tsejegyzłs lśel te : 2o13ftł1 8 kjzzéĘyej 201 3/04,118
Häĺáĺycż: ?0i3íÚ2! 18'''

9ĺ221. {33208 Epĺr|eiasztalos.szeÍkefgtsfeĺeĺésé
Eej,gĺyzés kějle.. 2B13roZ16 KözzétźVe : ?a13ig4! 18
l.!éalyos: 2a13,e2ri8''-

9ĺ222' 4334'a8 Fęsiěs, üVegezśs
Bejegyzés kelle : 29,. 

'ro2J1 8 ł(ôzzéléve: 2Đ.3!a4k8
H atáĺy .,s: 20,i 3lo2l 1 8'.,

sR23' 4399?8 ĘgyébsptciáiissEaképÍżésrn-n.s.
gejegyzés ke!łe : ?a13ft?li8 Kizzé!ěve: 281ŕ,ĺa4!fi
'řlatalyo6: zaBrcui 8 ...

st224''#;;,;,"ľ:,ľ,:,:ľ"yrä;ł,łľ;];i,;I|žixffi 

'""u*."i.'laiálycs: 2Đi3ĺĐ2J18'.,'

9n?5. 473008 GépjárÍn'jüzeA]anyag.kÍskéíesĺ(edeles}
Be,jegyzés kełie : zaŤ!O?]18 Rôzzéiéve., 2o1 3ioé./1 8
Hatélyas:2o13n?lÁ ..'

91226. 4939 ,08 i'|,n.s. egyéb szárazíó|Íji szemétyväi|ítas
Bejegyĺés kělte: 2}13!fr2i18 Kizzéteye; 20i gloa.ĺĺs
ŕ1atálycs: 2o13r02J13 .'.

9227. 52!a,c8 Rak|áĺĐzäs' tärolás
Bejegyzés keiÍe: 2013ĺłil18 Köfzétéýe; 201 3/oć./'! 8
ł1 ař]yos: ?813ĺ0u1 3''.

9|223. 5?21 ,a8 gzáĺazlijĺdĺ szá|ĺíłásť kiegésfíÍö szolgá|tatás
Bějegyz és kełte : 2ł13ÍĐ2j 18 Kôzzétéýe.. 2013/o4l1 3
Ha!éíyo': 2ai3r02] 18''

si2f9. 5224 0ä Rakorľánykezelés
Bějegyzés kelie : 2O1 3E2]1g Közzětěve : 2o1 3to4!i 8
i1ałáł:;os. 2aÉi?2ł8 .'

3!2?a. ó82Ú 08 saját tu|?jdonú, bér=lt ingatlan béľbeadása, lze'neueÍěsě
Eejeg.lzés keĺle : 2ł 1 3]o2!'| 8 !ł'öz zétěvę,: 2ł13/04!1 8
iiatájyos. 2aa3lÜ2!18

hĺtps :lrcsĺl.e-cegie gyľek. hu;iV!oĺ:l}íne
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Syilvános cćgaciatok kivonata

? 12a,cs łti}szaĘ; Ýizsgá|ái. eleňzés
Eżjąrés kaltf :2013l02rĺ 6 Koz!étéve: 2ł.|3!Q4l'|8

HétáIyas: 2ö13rĐ2h8 ...

fi1 1'ca szerfié|ygépjäĺmű kalcsinzése
Beiegyzés keile: 20i3lou13 Közzétéve: ?ł13i04i18
Haiályas: 2c1 3!Űa1 3 ..,

?739'a8 źgyéb gép. táĺgyi eszkĎ7. kö|csó1zése

Bejegyzěs keite : 2a1 3l0u1 8 Köĺzéŕéve : f513r84|18

Haiályas : 2g13l0?! 1 8 ..'

đ5í3 ?ô JánEt]Vezeto.cktatäs
aejegyzés kelle: 2ł13!a?i,i8 K.ozz,é!éve: 2013/04Íi 8

Hatalyas: 201310211 I ...

Á cég jegyz€tt tókéje

|!1egneve2ěs összeg Pénznem

Pénzbeli hozzájáruĺás ô55 0c0 00c FI

lsszesen 655 090 000 Ft

Đeiegyzas keĺte: 20c6J08l21 XÓzzéŕéve: 2006lĐ9/14

Ha!ályas: 2ca6i98n1 ...

13' A képvíseletľe jogosu|t(ak) adatai
13/58' szunomárTiboí íafl.: venich Ágnes)

szúletési iceje: 1s54/05/32
í 138 Bilđapęst, Révész utca 2. a. ép. .|, em' 4.
Adóazonosĺió jel: 831897007i
li képviseĺet mod|a: ö'ná||ó
A képviseĺetrs jogosu|t tisztsége: vezérigezgató {Yezetô lłsztsegvĺse|ö)
Jogviszcny kezdete'. 2oi21g3n8
A,/áltozá s idópontj a : 2o1uo3nô
Belegyzes kelte: 2Q1aa4ĺ17 Kiźzzétéve: 2o12J05l1g

H atályas : 2012103126 ...

N.loh| Läsuló ía'}.j P€rsötzi E|zsěbe!}
Szíletési ĺcĺeje: 197 ôi04| 12
-| 

1,12 suiapeŚ{. lgmändi utca 25'
Adóazonosliô ie|: €399133264
A kěpvisełet módia: egyilttes
A xépviseleiÍe jogoŚu|ŕ tiszisége: igazgatóságĺ tag (vezetó tiszĹsÉgviselô)
Jrgviszony kezcete: 20,ĺ 0/06./0 1

Jogviszony v{]e: 201 4105/31

A v áltozás i döpanĺja; 20i 310560
Bejeg'.z,é s keité: 2sJ3,/o7l03 Kozzété,re: ?0 13lQ7 t?ő
ŕĺaÍéýosj 2c1 3105j30 .-.

dř' Baläzs Péter tan.: Íor,ó Magdalnai
szü|eÍésí ideje: 197 5r03l1 4
1 125 Budapest, Galgcczy utca 5c' B, é,c.
Adóazoncsitó je|: 83951 83860
A képvĺselet Í:íódĺa: egyíjttes
A képvis€ietÍe jogcsÜĺÍ tisńsége: iga3ga!ćságí tag (VeŹeiö !ĺsz:ségviselôi
jogvlsfony kezdeie: 2010/061cí
Jcgviszońy Vég€: 201 4ic5l3,;
A 'já!!ozás idöpcntja: 201 3/05130

tej€gyzěs kelłe: ?c13!Q7lÖ3 rizzěié,re: ?c13n? nő
Hatétyos: 2ł'|3!Đ5ĺ33 ...

Page 7 oi l0 1
i

I

3!232

{ĺ'

*
*
iĺ'

ä
*
*
.T

žI

ĺ

$
,.ä

$

9i233

s!234.

11.

í1,Ę.

-!.3-



NyiIv,énos cégadaĺciĺ kir,oneia

13ĺ?,

;.iiips :.jlcerĺ.e-cegiegyzek.hiyi}ĺon 
! ilre

13tsĄ' Sagyiii !,iktor ĺán. : sárc Anna)
suüi€tési ldej€: 19? 4!.t 2j1 E
l9c4 Romhánľ, ;(ossuih u.: Í30.
A6cazonosĺló je|: 839ś323588
A képrÍseĺet řicja: együitg.s

Ť-::p]-'::l€ire;99?sulqs.1t-sŕge: igézgätTsági ta9 (vez€ič t;s;tségviseIoijogv;sucnykeEcete:201o/c€io1 -
Jcgvlszony vége j za1 4ig5i3 1

śr VéĺtĐzés icöpontja.. 2aBĺo5!3G
Eejegyfé s,,eiłe : 2t1 3iĐ? łi 9 r.azz é tévJ.. 2c13oalo8
Ha!áĺyas:20i3rgs!3c .'

14' A kcinywĺzsgá|ó{k) adatai
14!"13. TRUSTED Á.DvlsER Kdnw''.izsgá|ó és Tałácsadó Kŕ'2996 Úĺĺĺĺn. Pi||angó uicá ,í2.

cégjegrfśkszám: l 1gry-'ĺ328Đ5 i

A könyv.Jĺzsgálaiért szeĘélyóben is íe'e|ös sreméiy adaial:sŽoviš' uso;ĺ ĺan.., szé,(eres JĹ'dł?
2c9€ Uröm, Pii|angc Utcé 12.jogviszony kezdete: 2Đ1 0106/0í
JogtxsaÔny vége; 2cí4,'E5/3 l
Ä v áĺtoz ás id ó pcnÍj e; 2013/05/30
Bčjegyzé s kelté: 2o13!a? !a3 Kôzzété'łg: 2Đ1gia7ĺ25
ttatályos: zal'3rasrcĐ'.'

,'? 
' 

Áta|akulás fo|ytáĺ |étrejött cé9 esetében a jogelćd cég(ek) adabi1all' FčVáÍÜsi A.Jtćtáxi Vé|lá|at
cé gje gyf śksf áÍn: ĺ--J 4-ioü]F'-i
haŕśĺĺos; í 393/cô/3c .'

Page8oíl{l;

::TAxl 
Rent a c1 :.,olgÉlľalglgśgľskedeImĺ Kft'

UegJeg.'uékszám: l 0Í.0s364899 |

Adószém: i 109738ô6-242 l
Bejegy2éš keltę: 2o06/oa'2i Ki5zzéłěve: 2ołńlcg!11
tatályąs:zcF]öloani ..'

2ł^ .A cég st2tiszťjkai számjele
2014.,ĺ0873498'692c.114.Đ1.

Eejegyzés ke!Íe : 2o1 0h i t23 KözzétéYe : 201 oI12!ł9
t'!aż4|)/o9: 2c1an 1 23 .''

21. Acég:dószáma
2'l3. Adoszám:1oB734g8.2.42.

Közôsségi acósz ám: HUí 0873498.
Adiszém stäÍusza.. éÍvényes adiszám
stáiij sz kez dete : 1 gg3to|ła 

1

A,räĺlczěs időpcnłja: fa1a/ 1'i !1g
Bejąg'.rós ke!!€: 2ü1rĐ7 l15 Köz?,éĺéve: zafi ła7 !28
Hatályos:201aĄil1g '..

32' Á cég pénzfôrgäimijetzószáľna
32!9' Íc3ocÜ02-20eofi45-7oo73285

A szá'Ťia megny;!.ásának dátuma: 2oo4;í 1/c8.
A peEz:oÍga|mi jelz5sze'Iglg gš9 3ĄĘKfRr ĺ1051aÜ.äÁP€sI' vÁCr Üica 38i kezeli'cśgiggyzékszán: i 0iiEĐ4c,5,-l
ii ażál'j.s : zoo1ii 1 r1 1

32113' !17ô5cc9-2049ô739.cLqocl3ooo
Á szám.;ä megnyitásáłak dátuma: 2009lC5/25.

^pen'rorg3lr.:ijełzóŠfáí-otazoTPK€Íüleiĺfir,i.V kerDeákF. u'pa5?Budaiies!'aeákFsĺěnCÚ'7.g.

- 4 l,- ?0t4 nl
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32jÍ4

xeřeIi'
ł.Arlaąsl; >* ę>źm. ;- oi.ĺ cłlłĺ-áís_ ĺ

Eejegyzěs ke!łę: ?00-ci 1:1c3

tŹ.élýcs] ?009,i1 1/03 ...

ĺ 8203332-0ô0Í c0c04ł0 1 00 1 7
Á szál.n.a megnyiiásánák dáiuma: 2Ú1cl17ic6,
Á pe".ĺoę"ń; ĺ*i'sÉľsĘľe.{9'"škede!ĺ:i Bank zřl, Köfpcnii ťírk í?łj82 łudapest' rJĺoi :rt 4ô} keze|i'

cégjegyzékszám: L-Ľ]eĽÍs,-j
Bejeg:/zés kelie : ?o1oľaai KÓzzétéve: 2g1ai i2n3
H aiályos: 2Ü1 ol12la7'''

1 3203332-.060 1 c000.ô9020c 1 4
Á számĺa megnyításánÉk dáturfia:. 2$13ĺa2n8.
ł pE"iiiłsáiňĺĺei'gg:eľs-?l .skedt|ní aank Zri' Kězpontĺ fiók {1c82 Bud"pesÍ, Ültóĺ ,il 4ą kézę|i'

cégĺegyfěksám: ĺ 0í.10{45459 .i

B ej eg y z é s },' e ĺ t e : 2a B l caos r'öz f é těv e : Żo 1 3 ! M l25

ł/ałélycsj 201 303/05 ..,

32i15

ll' Cégformától függő adatok

A Íésa/énytářśáság ľnűkłidésĺ módja
ĹanKffi.
Hatělycs: i999/0z0e ..'

A iészvény átruhäzását az alapÍtó okĺrat korlätoza
A íěsz.iény átruháfását az a|apĺtó okííat koÍ|ätczza'

Bejegyzěs kelŕe: 2007 l01 ĺi7 Kózzětéve: 2007 laa15
H alályrs: 2907 ĺo1 l17'. -

słévre szóĺó rěŚzvényEk
RésŽvényŕajta: t6r2 srészvěily
sÔíoäĺśŻářn: A

Daľabszám |i Névérték i| Pénzrem

i04398 || 10 |ĺ Ft

l-]etäłyos: 20Q1 11 a12 ^..

RészvěnyýájtE : tözsÍészvěny
sorÔzetsfám: B

oářabszám || ł.lévéľték |i Pénznem

1200cc li 10 ll F!

H atélyos: z0o1 h 2,ĺ 12 ...

Reszvényfajta: íöÉsrész'Jény
Solczatszám: C

EaEbszám |i Névérték || Pénznem

2Ec il 1ł0000 ři

łt atályls: zcc 1 l 1 2i..2

RěŚzvéłyfájt3: törzsĺés:vény

zl't.
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5/14.

ii *' !l ĺcocooc ij r' ii

l"'.ołóí,ĺôE; a0G1i'.Íi i? .'.

Rés#ényŁj1a: tĎlz eĺższt én'1
sÔíôŽáfsŹä#: 

=

Page i0

5i1 5

oarabszäm iI Névěrték jl Pénznem

37801 ll 2c ii Fr

H atelyos: 2ła.| ĺ1?i 12'..

Részvén-vfajta: lÔÍzs.észvény
Sorcza{szänr: ,.F"

Đerabśzäm || ľevĺ*El Pénznem

3300 |i 1ÜoG00 FI

Bejegyzés ke!!e : f006/0&ĺ21 Közzětéve: 20t6l09ĺ1Ą

ŕi aÍályo s: ?.0Đ6tca ni .'.

A ľészvénytársaságĺ hirdetmények kijzétételének módja és heiye

A közzététe| módia: meghivĎ.

HĐtćliyos: íe99/07/o6 ..'

Áz ilgyvezetés tĺpusa
igafgatósá9
1sjeg'lzés keiÍé: 2 D7 !Qjl17 Köfzétévé: ?ag?tĐa1t

H atá ivas: 2Đô?,ił1 ! 17'..

s.
ą4'

G

W

tr

Késŕ ü1ł: 201 4/01 ĺ06 a8: 51 :29.
Miěrasěc aéginfaĺméciós szaigéltati

hitps:/lgeyi. 9-ęgg! eg.vzek.huiiMonli:re
tJe-

2014.ir1
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|^1.-1^á 
ľ.konľi Ve ľa kłiĺj egvző

l027 Buiapest, Csaiogénv u. jl-. T. em-eleĺ j.łś i 536 Budapest, Pí .f 8Ú.

i l 876 ĺÍI]24 / 201 4' iig 
"t 

szál m

Áiuiírott dr. Váľkony.i Veľa ktĺzje.ayző irodájában miĺködő dľ. }vĺotnĺáľ Pál
kiizjegyzőheĺ}etĺes a Közigazgaiási és Igaeságtigyi Ą,Iinisaérium
Céginforĺ'rácĺós és az Elektľonikus Cégeljárasban Közľęm,3ködő Szotgálata
nyilvántaĺá.sába a mai napon on-iine rendszerben tcĺrtént betekintés után
tanúsítorn, hogy ęz a l.{yílľános cćgadatok kivonaÉa mindenben megeg;ł.czik
a Közigazgatási és lgazságiigyi Minisztérium CéginÍb,nĺációs és az Elekľonikus
Cége$árásban Közľemťiködő Szolgátata áĺlal nyilvántanoľt adatokkal, aľnel,yek a
2006, évi Y' tv' ĺ3. $ (i) bek. ér.telmében azonosek e cégbíľóságokon

Burlapg51, ?0 14. (tr<ettőezer-ĺizernegyedik) év janułár hóna k) nap.ján:.-



á.LÁÍRÁsI cÍ*ĺpÉrľÁNy

Ąlulírĺ:tt Szunĺlmár Tilroľ {sziiletési neve: Szunomáľ Tibor, sziiletett: Budapest
!'III. keľület, |954, mĺíj1s ]ró 02. napján, anyja neve: \renich Agnes), ll38
Budapesĺ XIII. kęľiiiet, Révész utca 2lA. Ĺi4, szźnalattĺ Iakos, nlnia1z1F'.őÍaxi
Autóközlekeđési és SzotgáItató Záľtköľiĺen Míĺködő Részvénľtĺłľsaság
{ĺövidíteťt eĺnevezése: Főtaxł Zrt.) vezBrigazgaÍőja, a tĺírsaságát akkéni
jegyzem, h<lgy a társaság kézze| véy géppł 

"ĺoĺ.r, "lĺ"yomott, 
"nyo,n.u,ott

r'agy- előbéiyegzett cégneve' vagy ľövidített nęvéhez a nevemet az a|źbbi
aláírĺĺsomĺnaleg,"-ezőenönátrlóanaza|ábbiakszeľiniírom:

.- -:'*Y r"
Ĺ::.ťq.ł

. -,-t1\....-,.'1. . ,

Szunom*r Tibor

Dľ. Várkonyi Yera köz.iegyző
10?7 Buĺíapest. Csalogáĺ'v u.2I. I. emelet.j.
i)ś l536 Budapesą Pf. 280.
a u3-9433,?0f-4276.

lt076|H! 4495n{}13. íig1'szám

Alu]íroit Dľ' ,i\íoinár Pál közjeg4z.őhelyeĺtes tanúsíĺom. hog-v Szunomáľ Tibor {szĹiletésiner.e: Szunonráľ .ljbĺ:r 
sziiletett: Budapesĺ VĺII. ker*leĺ, l9ša. május hó 0i' napján, anfianeve:-Veních Ápes) l138 Budapest XiII' keľĺilęt, Rjĺ,ész utca ?/^: %. szĺm ataĺl ]akos. akiszemói'vazonosságát az előt.łęrn felmulaĺott 3f7397I,ą sorszfunit mag!.źlÍ saemélyazonosító

igazolván1'ával, iakcílnét a 640203 UL szánťr takcímet igazoló hřtosági ilazolr,anyával
igaznltn ezt az okiĺatot előĺĺe m saját kezúleg íĺa alá..--*-
Áz iigyÍět iudomásul vet.e a kö'jtgyzŕĺhelyęttes ĺájékoztĺrasát a közjegyzőköl sz.ĺiló ]99I.évi XLI' !öryénĺ I22. $ (2) - (Í 0) bekez.déseiben fáglďtakrol, uugyĺs"u i'.'lJly*ono,.eg ĺ.okłrán.vok ejekĺronikus łiton (on.Iine) tönéno ellenóĺzęsére vonatkázó renĺ|etkezésekľól. **-
Budapest, 20! 3. ikettőezel-tizeĺ:.hannadik) év június |onap 05' (ötödik) napjáĺ' _--7ŕ--.*:.

' 
/ž!

/-^'\ / ,' it!'
*ľĺs;sr:qJ ,. i;ĺ

,.f,"''zr1;;;13.iuru* L?.

'/;, 
a',..| i": 

::', ěł\, 
.tĺ-J t-

;; i . Đľ1.Moldfpát
|', 1, kozjpeyzőłtl1#ffes
''i'' \ \l:'irÝ 'ł i:','ii.' \' - .,,..,'. 'ť\\:.i7. 

;;,1.1.ĺ ,|;.;"..1::':']łai:i:'''
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Hiánypótlás
,,Személyszállításĺ szolgáltatás besze rzés,,

t,är gyű o kiizb eszeľzésĺ
éľtékhatárt el nem éľő beszeľzési eljrĺľásban

Polgáľmesterĺ Hĺvatal
ľészéľe

Budapest Főváľos VIrr. keľĺilet Józse'ťváľos

r"\



l, sz. melléklet

Felo|vasólap

o,Személyszń||ítási szolgĺĺ|tatás licszel.zós''
táľgyli, ktiz.treszeľzési éľtékhatáľť e| nem élo beszet:zégi eljárasban

Ajánlattevő ,neve: ľ.őtłxi Autókiizlekeđési ós
Szoleáltatő Zrt.

Aján lattevő székhelye : ĺ.Ü87 Budapcst' KeľEpesi út l5.

Tęlet.bn 4f2-2150

Telefäx: 4f2-2103

Il-mail: titkaľsa g.ťotaxi@fotaxĺ'hu

K ijeIölt kapcsolattartó:
Sivó Annamáľia, éľtékesítósi

vezeto

Kij el ö lt kapcso| attartó elérhetősége (te letbn, ťax, e. nrai | ) : sĺvo.annamaľia@fotaxĺ.hu

Alapctíi(Ft) nettĺó 354 Ft / bľuttó 450 Ft

T.ávolsággal aľányos egységdij (I]t/km) nettó220 F.t/ bľuttó 280 Ft

ĺdővel aľányos egységdij (Iłt/pe'r) nettĺl55 Ft/ bľuttó 70 F't

Agglomeľáció terĺĺletén kívĹil eső egység<ĺíj (Ftlkm)* Alábbi táblázatban iisszegezve

Telefonos ľendelós esetén címľe töfiénő éľkezés
idöirrtę.rvalluma (peľc) 7 peľc

Ajánlattételi felhÍvás fenti tab|źzatban megjelöIt kiegészítéseként az a|ábbi áľajánlatot teszem
a Budapest közigazgatási hatáľain kĺvül esĺi taxi sza|gźl|tatás igónybevétele esetén:

Alĺ[bbi tĺĺblázat vonatkozĺk Budapestľől indulĺó ós vidéken végzłiĺlő fuvnľokľa. Ezekben
az esetekben a díjak a visszaút kłiltségét is taľtalmazzilk,

lli



AIábbĺ tä.Jľ,lráuat vonatkozik vidókről indulĺĎ és Budapesten vógződiĺ ťuvaľokľa. Ezekben
az' esetekben a vidélľĺ címľe kĺálláséľt díjaÍ nem számítunk feln a fuvaľt az alĺĺbbi
díjtételekkel teljesítjiik.

Mcgn*ľeués

Budĺptst lcłizigazgatĺĺsi hatáľaĺĺ fiyiil
Viĺtékľől - $ľdłpestre

Nettó đíi sruttó

Yite|díj {Ft / kmi N
ni.i*j"ńoč

:;i

Yáľskozási dÍj {Ft / perc) ffi řsffifrg :;ł:ĺ

A|ĺ'pđíj .f.]LH'.ftffiffi'.: 
-

* Ąánlati áľ (ĺĺsszesen neftó Ft + Áfa : bľuĺó,Ft)

Kelt: Budapesto 2014. febľuáľ 27.
"Ą

**:::;:*"-t"-'J* --

i .\''
. Y:"/. Fđfuř

sĺĺi.ómáľ Tirďt{toĺt$1l$eđés| 6s $eoĺoáĺĺafđ
,..'. vezé.ľigazgatő, á$nKörüĚnM{JkÜdđ.

Főtaxi Zľt. P{6š.äVánytáÍrsnsÉo





Cify Taxi Fuvaľszeľvezó
Sztivetkezet

F'ótaxi Autĺíktizlekedési
és Szo

Az aján|atok az alábbi képlet a|ka|mazásával keľĹiltek
kiértékelésľe.

P : (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax _ Pmin) + P: a vizsgált ajarl|ati elem adott szempontľa vonatkozÓ
Pmin pontszáma

Pmax: a pontskála felsó határa, azaz I0
Pmin: a pontskála alsÓ határa,
azaz I
Alegjobb: a legelónycisebb ajánlatra adott végsŐ
helyezés (1)

Avizsgált: avizsgá|t aján|atra adott végsó helyezés

Eľtékeló táb]rázat

L
Ą ax- mÜ|,|4,uíź




