
Tźtrgy:.

ELŐTERJESZTÉS
aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. szeptember l-i ülésére

Javaslat a Budapest VIII. kerület Bláthy ottó u. 35., Dankó u. 31., To|nai Lajos u. 7.9.,Yajda
Péteľ 35-39. sz. alatti óvodákban végzendo kaľbantartási munkákĺa.

Előterjesztő: Kovács ottő iigyv ezető igazgatő
Készítette és leírta: Zsidi Lajos iľodavezető

A napirendet nyílt iilésen kell taľgyalni.
A döntés e lfo gadásáh oz e gt szeru szav azattöbb s é g szüksé ges.

Mellékletek : aj ánlati felhívás, fu ajźn|at

Tisztelt Y árosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények:

A Budapest VIII. kerület Bláthy ottó u. 35. szźtmű Kincskereső, Tolnai Lajos u. 7-9. számű Napraforgó,
Dankó u. 31. számú Napsugár, Vajda Péteľ 35-39. szźtműKatica óvodákban igény meľtiltfe| az alábbi
felúj ítási munkák v égzésére.
Kincskereső Napközi otthonos ovoda: tĺĺlalókonyha felújítas, polcľendszer kialakítás,
Napraforgó Napközi otthonos óvoda: udvaron fe|tźrtpinceboltozatok tömedékelése, terepľendezés,
Napsugár Napközi otthonos óvoda folyosó csempeburkolat kialakítása,
Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda étel|ift felújíüása.

A Kisfalu Kft.. azintézményvezetőkkel egyeztefue felmérte azigényeket és elkészítette azértékJĺratárt el nem
érő beszerzési eljárások dokumentációját.

Az önkormátnyzat a 20|4. évi költségvetésében 9.568.400 Ft fedezetet biztosított a szükséges fehijítások
elvégzésére.

il. A beteľjesztés indoka:

A Kisfalu Kft. az intézményvezetőkkel egyeztetve felméľte az igényeket és összeállította a kivitelezések
műszaki dokumentációját.
A ľendelkezésre álló költségvetési fedezet és az e|őzetes piackutatas szerinti indikatív aján|atok a|apjźn a
felújítások kivitelezésre vonatkozó közbeszprzési éľtékhatárt el nem éro beszerzési eljárások a Kisfalu Kft.
által lefolytatásra kerii|tek, melyek a|apjźn a bizottsági döntéshozatal sziikséges a beszerzési eljrárások
nyeľtes aj ánlattevőj éről.

m. Tényállásĺ adatok:

A tervezett munkák nem engedélykötelesek.
A közbeszerzési étékhatźrt e| nem érő, felújításra vonatkozó beszerzések becsült értéke a Kisfalu Kft.
Műszaki Intézményi és Közterületi Iroda költségbecslése alapján:
Kincskereső ovoda: tálalókonyha felújítás, polcrendszer kialakítás bruttó 1.270.000 Ft.
Napľaforgó óvoda: udvaron feltártpinceboltozatok tömedékelése, tercprendezés bľuttó 3.586.000 Ft.



Napsugár óvoda folyosó csempeburkolat kialakítása bruttó 1 '041.000 Ft.

raiica götcsode és Napköziotthonos ovoda étellift felrijítása bruttó 3.302.000 Ft.

A közbeszerzési éltékhatáľt el nem érőbęszerzési eljáľásokban20|4'július 15' ésf074. augusztus 6, napján

ajánlattételi felhívás kerülttovábbításra aza|źbbigażdaságiszereplők felé, és azokajźn|atait_nettó és bruttó

bontásban - az a\ábbi tźhlrźnat részletezi.

Kincskereső Napközi otthonos ovoda: tálalókonyha felújítás, polcrendszeľ kialakítás

MázliPlusz Kft.
2j 1 0 Szigetszentmiklós Hiradő ít76

984.100 Ft + Afä azaz l!249.80'7 Ft

Renov Plusz Kft
1085 Budapest. Baross u. 32.

941.000 Ft + Afa azaz 1.195.070 Ft

Kozma Asztalosipaľi Bt.
1082 Budapest, Kisfaluđy u. 2!Ą

831.200 Ft + Afa azazt.055.6f4Ft

Akácsor HázKft..
1085 Budapest' Józsefkľt. 69.

946.500 Ft+ Afa azaz 1.f01,.4f0 Ft

Kov-Er-Ker. Bt.
2213 Monorierdo, Csillag u. 3.

855.000 Ft+ Afa azaz 7.085850, Ft

A felkéľés indokai: A Kisfalu Kft., az intézményvezetőve| egyeztefue lehetőség szerint kerületi vállalkozók

b evonás ával a feladat ę|!átás tĺr a alkalmas aj ánl attevőket kért f e| aj án|attéte|r e.

A beszerzési eljárás sortn azajánlatok bírźiati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt.

Tekintettel a fenti ajánlatokra aKozmaAsztalosipaľi Bt. nyújtotta be a legalacsonyabb összegű aján|atot'

A řń;;Ĺ;';.á óuoau. tálaló konyha felújítás, polcľendszeľ kialakítás e|őirányzaton összesen 1.270.000'- Ft

szerepel.
a ĺeíĺ3ĺtĺsĺ becsült érték magasabb, mint a legalacsonyabb ajánlati ár, igy a fentiek a|aplźn a fędezet

rendelkezésľe áll'
A felújítás bonyolítási és műszaki ellenőľi díjra javasoljuk a nettó szźm|aérték 10+3 yo + Afa-t a Józsefuárosi

Önl.o.,,'eny zat és aKisfalu Kft. között fennálló vagyongazdálkodási szeľződés 100. pontja a|apjźtĺ.

Napraforgó Napközi otthonos ovoda: udvaron feltárt pinceboltozatok tomedékelése, tereprendezés

Thelien Teľvező Kft.
1085 Bp. József krt. 6Ł

2.533.863 Ft + Afa azaz3.218.006Ft

Best Kft.
1183 Bp. Gyömrői irtI54.

f .966.400 Ft + Afa azaz3;767.328Ft

CS 80 Kft.
1161 Bp. Csömöri út 80..

f .833.625 Ft+ Afa a2a23.598.704Ft

Ep-mix Kft.
??4ĺ Síĺlvsán Szecsői lit i0

nem adott aiánlatot

King-Aiľ Service Kft.
2230 GvőmroPtnmäĺy Pétęr u. 56.

nem adott ajźn|atot

A felkérés indokai: A Kisfalu Kft. olyan gazdáIkođő szeĺvezeteket kért fel ajánlattételľe, akik a

J óz s efu áľo s i onkoľmán y zat r észéte mar v é geztek hasonl ó fel adatot.

A beszerzési eljárás során azajánlatok birźl'|ati szempontja a legalacsonyabb összegĹi ellenszolgáltatrás volt.

Tekintettel a fenti ajźn|atok'raĺThelien Tervezo Kft. nyujtottabe alegalacsonyabb összegű ajánlatot.

Ä-ffi;;ř;.g'&"ä;. udvaron fę|tźrt pinceboltozatok tömedékelése, tereprendezés e|óirányzaton összesen

3.5 86.000,- Ft szerePel.
A felújítáSi becsült i,Ék ̂

ugusabb, 
mint a 1egalacsonyabb ajźn|ati tr, így a fentiek a|apján a fedezet

rendelkezésre ál|. :

A felújítás bonyolítási és műszaki ellenőri díjra javasoljuk a nettó szźtm|aérték7+3 yo + ĺĺá-ta Józsefuáľosi

ó*o.,nĺny zat.és aKisfalu Kft. között fennáĺló łagyongazdálkodási szerzodés 100. pontja a|apján.



712.230 Ft + AfaThelien Teľvező Kft.
1085 Bp. József kĽ!.íŁ

azaz 1.007 .478Ft

l183 Bp. Gyömrői út 15Ą
azaz 1.006.6'18Ft792.660 Ft + Afa

nem adott ajźtn|atot
1161 Bo. Csömori lit 80..

2f4l Su|vsáp Szecsői út 10..

King-Air Service Kft.
ff30 GvómroPtnmźny Péter u' 56.

Napsugáľ Napközi otthonos óvoda folyosó csempeburkolat kialakítása

A felkéľés indokai: A Kisfalu Kft. olyan gazđá|kođő szervezeteket kéÍt fel ajanlattételľe, akik a

}o"'"ĺo'ło' i onkorman y zat r észére maľ v é geztek hasonló fel adatot.

A beszerzési eljárás sorän azajánlatok birźiati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt.

Tekintettel a fenti ajánlatokra u Th"lĺ",, Te,rvezőrft. nyújtottub" ulegalacsonyabb összegű ajánlatot.

" 
üililó'"äľiály"só csempeburkolat kialak ítźlsa e|oiráĺyzaton összesen l .04l .000,- Ft szerepel.

A felújítási becsült éí,eu 
^uguśabb, 

mint a l"gala"so.,yabb ajtn|ati ár, igy a fentiek alapjan a fedęzet

rendelkezésre áll.
A felújítás bonyolítási és mrĺszaki ellenőri díjra javasoljuk a nettó szttm|aérték IO+3 oÁ + łfa-t a Józsefuárosi

Önkormány zat és ari,ľul., Kft. között ľ"nnĺlo uugyongazdálkod ási szęrződés 100. pontja a|apján,

Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda óvodai étellift felújítása

azaz 1.101.090 Ft867.000 Ft + Afaold Lift 2000 Kft.
1155 Bp. Orszemv \f .

azaz 1.688.518Ft1.329.54f Ft + Afa
InterliftKft.
1084 Bp. Józsefu. 31.

azazt.041.400Et
Littechnika Kft.
1164 Bp. Csókakő u.3í

1132 Budapest Kresz Géąą uJ8.
nem adott ajánlatotCivislift Kft.

1039 Bp. Lukács Gyöľry u.13.

A felkérés indokai: A Kisfalu Kft. olyan gazdáLkođő szewezeteket kért fe| aján|attételre' akik a

;;;;fu á'"'i o ol.o.,,,*y zat r észér e mfu v é geńek has onl ó feladatot.

A beszerzési eljáľás sortn azajánlatok birá|atiszempontja a-legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt.

Tekintettel a fenti ajánlatokra ä Lifttechnika Kľt. nyĺ.;tóttut..^u^legalacsonyabb összegű ajánlatot.

A-i.;ü*fooau e,łriíĺ"lújítása e|oiráĺyzaton összesen 3.302.000,- Ft szeľepel.

A felújítási becsĺilt iiei 
^ueusabb, 

mint u-l.gulu"'onyabb aján|ati źr, igy a fentiek a|apján a fedezęt

rendelkezésre áll'
A felújítas bonyolítási és mrĺszaki ellenőri díjra javasoljuk 1ľtrĺ szźlm|aérték Io+3 % + ĺfa.ta Józsefuárosi

Önkormány zatés aKisfalu Kft. között ĺ"nnáilo uugyongazdálkodási szerződés 100. pontja a|apjźĺn

IV. A dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

A Bizottság a Képviselő-testtilettől źúruházott hatásköľében dont a közbeszerzési értékhatárt el nem érő

beszerzési eljárások nyeľtes ajźn|attevoj|léro|, a beérkezett. ajánlatok és az ajánlattételi fe'hívásban

meghattrozott éltékelés äĹojá". ,ł. nĺ"orcág Jti". u kivitelezés boiyolítása soľán a Kisfalu Kft,. dijazástrő|.



v. A diintés célja, pénziigyi hatása:

Kincskeręső Napközi otthonos ivoda: tálaló konyha felújítás, polcrendszer kialakítása, Napraforgó Napközi

otthonos ivoda: udvaľon fe|tártpinceboltozatok tomędékelése, tereprendezés. Napsugár Napkozi otthonos

óvoda folyosó csempeburkolat kialakÍtá.u, ruiĺ"u Bölcsőde és Napkozi otthonos ovoda étellift felújításra

u"t.",,,",keľeső 
Napközi otthonos ivoda: tálalókonyha felújítas, polcrendszeľ^kialakítás költségeinek -

831.200 Ft + Áfa, välamint a 10+3 % iinio|ĺtasi es mĺszáki áli"no'ĺ díj 108.056 Ft+ Afa összesen

I.19f,855 Ft af0|4.évi költségvetésben, a íroor címen a Kincskęreso Naptozi otthonos ovoda: tálaló

konyha felújítás, polcrendszer kialakítás e|őirźnyzat.

Naprafoľgó Napkozi otthonos ovoda: udvaron fe|ttĺrt pinceboltozatok tömedékelése, terepľendezés

kialakítás költségeinek _2.533.863 Ft + Afa;;alamint a7+3i/o'bonyolítási ésműsz^aki ellenori dij253,386

Ft+ Afa összesen 3.539.806 Ftaf1I4.el.itátseguetésben, a 11601 címen aNapraforgóNapközi otthonos

óuodu. udvaron feltáľt pinceboltozatok tömedékelése, tereprendezés e|őiráĺyzat.

NapsugáľNapkozi otthonos ivoda folyosó csemq9.by1kolat kialakítás költségeinek_ 7|f'23g p1+ Áfa,

valamint a 10+3 oÁbonyo|itási és műszaki ellenőri'dijgf.5g0 Ft+ Áfa összesen \.ozf.Ift'Ftaf0l4. évi

költségvetésben, a tl601 címen u Nup,.,ga. Ńuptti"iotthonos óvoda folyosó csempeburkolat kia'akítás

e|őirźnyzat,

Katica Bolcsode és Napközi otthonos ivoda étellift felújítás költségeinek - 829.j['90 Ft + Áfa, valamint a

I0+3 oÁ bonyolítáď és'műszaki eltenori oĺj 106.600 
-r.t+ Áĺu đ,,""."n 1.176.782 Ft a 2014, éví

költségvetésben, a 11601 címen a Katica bölcsőde és Napközi otthonos óvoda étellift felújítás e|őirányzat'

vL Jogszabályi kiiľnyezet:

A Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabźůyzatfuő| sző|ő 25120|3' (v.27.)

önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1. p""i r.i: 1lpľ:ju szerint a Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi

Bizottságdont közbeszerzésiügyekben "łěia,a' 
*"gĺnaítes*ól, eľedmény megá||apítźlsáľól, beszeľzési

tigyekben az eredmény megźi|apitásárol, bármely önkórm ányzati szerződés megkötéséről, módosítástrő|,

megszüntetéséről, ide ĺe,n eř;u" ä polgármesteri éš akizärő|agos képviselő-testtileti hatásköľt.

Kéremaza!áhbihatáľozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

lf||4.év(szeptemberhó1.nap).számíYźrosgazdźtlkodásiésPénziigyibizottságihatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi bizottsägrigy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľtilet Bláthy ottó u. 35. sz. alatti Kincskereső Napközi otthonos óvoda

tálatókonyha felrijítás, polcrendszer kialakítására vonatkozó, közbeszerzési értékhatáľt el nem éľő

beszerzési eljárásban a 1egalacsony;bň;;"'í ellenszolgáltatást taľtalm aző, érvényes ajánlatot tevo

Kozma Asztalosipari Bt' (székh"ly. ]ó82 Bulaľes1,jfisĺäluay u.28lb, cégjegyzékszźm Cj 01-06-

74og.')tette, elfogadott ajánlati áľ 831.200,- r.ť+ Ár.,ł, ezért azeljárás nyertes ajánlattevóje.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft .

Határidő: f0I4,09'01.

f,) ahatározat I. pontja a|apjźyl felkéri a Kisfalu Kft.-t, hogy az Önkormányzat nevében a munkálatok

e|végzésére aź előterjesztés mellékieiłt uep",o v.il|aíkozási szerzódést kösse meg a f01,4. évĹ

költségvetésben a t1601 címen u ŕi,,",teäso Napközi otthonos óvoda: tálalókonyha felújítás,

p o lcren ds zer kialakítás e|őir źtny zat terhére.

A,



Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. 09'01'

3.) a) ahatfuozat 1. pontja szeľinti felújítási munkálatok bonyolítója ĺ: ľű:'iki ellenore a Kisfalu Kft',

bonyolítói és műszaki ellenőri díja a vállalkozói nettó ajttn|at ĺbyn-21 Áfa - 
'108.056'- 

r.t. + Áfa -

afl]4.évi költségvetésben a tioot címen a Kincskeieső Napközi otthonos ovoda: tálaló konyha

felújítás, polcrendszer kialakítás e|oirányzat terhére.

b) fetkéri a Kisfalu Kft. üryvez eto igazgatöjät amegbizźlsi szeľződés elkészítéséľe és felhatalÍÍ|Lzza L

polgármestert annak a|áír ásźr a.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő:2014. 09.01.

4.) a Budapest VIII. keľület Tolnai Lajos u. 7-9. sz,alatti Napraforgó Napközi otthonos ovoda udvaron

fe|táLrtpinceboltozatok tömedékelése, teľepľendezés tárgytnavonatkozó, kozbeszeruési éĺékhatárt el

nem érő beszerzesi eĺjáľásban a legalaôsonyabb összegú ellenszolgáltatást taľtalmazó éľvényes

ajźniatot tevő Thelien Kft. (székheý 1^0-8.5 Ľ"d"łT}lózsef krt. 69., cégjegyzékszám: 01-09-

g2l438)tette, elfogadott ajánlati ar z,ślg.tsg,- Ft + AF A, ezért az e|járás nyeľtes ajánlattevóje.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft.
Határidő: f0]r4.09.01.

5.) a hataľo zat 4. poĺtja a|ap1źnfelkéri a Kisfalu Kft.-t, hogy az onkormányzat nevében a munkálatok

elvégzésére az előterjesztés mellék|etét képezo vállalkozási szerzódést kösse meg a 2014' évi

költségvetésben u itoot címen a 
-Na|iaforgo 

Napközi otthonos óvoda udvaron fę|ttlrt

pinceb"oltozatok tömedékelése, tereprendezés e|őiräny zat terhéľe.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

Hatáľidő: 2014.09.0I.

6.) a) ahatźrozat4. pontja szerinti.felújítási munkálatok bonyolítója és miĺszaki ellel91e-a KisfaluKft.,

bonyolítói es mĺs"ati ellenőri ĺĺ3a á vallatkozói nettó ajźn|at7+3o/o-a +.Afa, - 253,386'- Ft. + Afa - a

2014, éviktlltse|vetesben a 1toot 
"ĺ*"n 

a Napraforgó Napközi otthonos Ôvoda udvaľon feltárt

pinceboltozatok i.ömedékelése, terepľendezés előiľányzat teľhére.

b) felkéri a Kisfalu Kft. ugyvezető igazgatőjźt a megbizási szerződés elkészítésére és felhatalmazza a

pol gáľmesteľt annak a|áír ásźr a.

Felelos: Kisfalu Kft.
Határidő: f014,09.0|,

7.) a Budapest VIII. kerület Dankó u' 31. szźĺmtl Napsugár Napközi 'otthonos 
óvoda folyosó

csempeburkolat kialakítá s tärgyźra vonatkozó, közbęszeřzési éľiekľratfit el nem éro beszerzési

eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tarta|mazó érvényes ajánlatot tevő Thelien

Kft. (székhely: 1085 Budapest, József kľt. 69, cégjegyzékszttm: 01-O9-9f|438.) tette, elfogadott

ajánlati źr l lż.z3o,- r.t + łÉ,ł.' ezéľt azeljáľás nyertes ajánlattevóje.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft .

Határidő: 2014.09.0|.

8.) a határo zat 7. pontjaalapján fďkýr]. a Kisfalu Kft..t, hogy az onkoľmányzat nevében a munkálatok

e|végzésére az előterjesztés mellék|etét képezó vállalko-zási szerzodést kösse meg a 20|4. évi

költségvetésben a 11601 címen u Ńup.ugär Napkozi otthonos óvoda folyosó csempeburkolat

kialakítás e|oir ány zat terhére.



Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja

Határidő: 2014. 09.01

9.) a) ahattrozat7. pontja szerinti 'felújítási 
munkálatok bonyolítója és miĺszaki ellenőre a Kisfalu Kft.,

bonyo1ítói es mĺszaki ellenori dija avil|lilkozói nettó u3eňui ró+l %o-a + Afa, . g2.5go,- Ft - + Áfa a

2014' évi koltségvetésben a 11601 címen a Napsugár Napkozi otthonos óvoda folyosó

csempebuľkolat kialakít ás e|őiľźtnyzat terhére'

b) felkéri a Kisfalu Kft.. ugyvezetó igazgatőjźt amegbizćtsi szerződés elkészítésére és felhatalmazza a

polgáľmestert annak a|áirására.

, Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 2014. 09.01.

10.)a Budapest VIII. kertilet Vajda Pétęr 35.39. sztm a|attiKatica Bölcsőde és Napkozi otthonos óvoda

étellift felrijítására vonatkbzó, közbeszerzési éľtékhatáľt e1 nem éro beszerzési eljáľásban a

legalacsonyabu- á,,""gĺ ellenśzolgĺltatást taľtalm aző éwéĺyes ajánlatot tevő Lifttechnika Kft'

(székhely: 1164 Bp. Csókakő u. sí', 
"égJ"gyzékszźĺm.: 

ol-0g-o6711f) tette, elfogadott ajźtĺ1ati źt

szo.ooo,-Ft+ÁFA,ezértazeljáľásnyertesajánlattevője.

Felelos: polgármesteľ, Kisfalu Kft .

Határido: f0I4.09.01.

1 1 .)a hatáľo zat IO .ponda aiapjánfelkéľi a Kisfalu Kft.-t, hogy az onkormány zat nevében a munkálatok

e|végzésére az előterjesztés melléŕt"t"t tep""o válhŇózási szęrzodést kosse meg a 2014. évi

költségvetésben a 1t6o1 címen a Katica liolcsőde és Napközi otthonos óvoda étellift felújítás

e|oirányzat teľhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

Hatáľidő: f0I4.09.0|'

If .)a) ahatározati0. pontja szerintifelujítási munkálatol.< b.9nľolĺ19ja g1 műszľľi ellenőre a Kisfalu Kft.,

bonyolítói és műszaki ellenőľi oĺ.;u uíálrult ozői nęttő a1ailat ĺo+zyo-a + Afa, - 10ó.600,- Ft + Áfa -a

fOI4. éviköltségvetésben a 1160i "ĺ*"n 
aKaticagbr".őĺ" és Napközi otthonos óvoda étellift

felúj ítás e|őir źĺny zat tęľhéľe.

b) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvez eto igazgatőjźi amegbizźtsi szerződés elkészítésére és felhatalmazza a

polgármestert annak a|áir ásźr a.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: f0I4.09,0I.

A döntés v é gr ehajtźtsźĺt v é gző szerv ezeti e gy s é g : Ki sfalu Kft .

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzďé,te| mődjźra

(megfelelő aláhúzanoáit nem indokolt hirdetótáblán honlapon

Budapest, 2014. augusztvs 79'

Kovács ottó
ljgyvezeto igazgatő
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ÁJÁNĹÁTTÉľcĺĺ rrĺ-ľĺÍrĺÁs

A KisláIu .TÓzse.[váľotsi \ragyon-qazúálkĺlĺlĺl Kľt- ĺ Jťrz.*sgifuĺiľosi tnkonnftn1zat ncvri'hcn *rtekhłtśĺ
alatti łr*sz..eľzcsi c|,iárást indít a Eudapeľt vtII. k*rii|tt Tĺłlnłi l":ijĺls u. T-9. sz. alatÉi
ĺ.ispraftľgtr ŕ}ľoĺt:r rrĺĺl.aľi pinľctiintldékelés, jĺítsrí.ludvtr kÍalakÍ,tás t:ĺľg':ihĺn.

ĺ" Áĺ ĺjánlĺrÉkćró Rct'e* *ime, fe|efĺin-, txĺ te|cfaľ.szám*i:
Budapesĺ Fťlvfuos vIIĺ. keľÚler.Iĺie*e.ľr'áľosi Ĺ)nkoĺrnán,1zat neve.ben diáĺti
Kisfa}u Jĺizscfr'áľo*i Vagyclngae.đĺtkĺlĺta Kft. Koriács Üttĺi Ĺigyve.ze.tti íg,łľ4atťł
CÍrtt*; lÜ8'i l}udĺrpe-rt, Losonci uł. ?.
.I'clcĺ'Łrr: 

ü6- ! -]]3-678.l
Tetel?l.r: fiii-ĺ. 3]4.09]9
E"ĺnłlit ; i n f'b'ffi i s f bx u. i ozse.fr. arĺlt. |l u

3" Ka1rcola{Éeľŕĺigĺtvs:
Zsidi I.aiĺ.ls
l08;ĺ l3ł'lĺĺĺtpest" {Jr u. s-
.l'cj-ífa'tl 

06- l -3 l 4- I 09s.ĺ2Ü6
E..rnail : zsíđi_llffkisfalu.iĺ:z.seň"aľos' hrl

3. Á treszeľĺćs táľg5..ł:
Á tsuđapest V.ĺĺĺ' kĺłnilęt ]-oĺnaí Ltrios u' 7.9. sz. aliĺľtí Napľáltlľ,gcl d)r'trcia Llelĺ.'aľi

pinceĹiiľnecléke l é--' j É.Lszti'uĺľrąal' k' ia |aĺĺ,íťis
i\tcnnyi.sigi ađatĺk:

' 't tĺ:rvcećs qcnn5.isegi *lĺrpaciaŁriÉ a n.retr]É&elt ĺÍokunrelrÍťĺció ta'rtalnraz.;ła.

.Ą d.okulłentácio,taľĺalnra:- ]

- ĺłlaz*tlaĺlkőIĺségvetes'
ł. l'ňĺÍüszníii És nrinöségi.i<łir'eŕeim'rĺ!n.yłřĺĺ

Á' ĺĺĺľitcÍcz.clśľs k,e'rĹilň łr${tattl$ és kapcsnlĺiĺlct vi|Ianvszsrclö cs vízszcrc|o szłkipaľi munkák
!' tr szĺ.iiĺ ;* ťt llri.llťrs cgbĺĺl hć$zii l łtĺ. hrt: k.

5i A tcljeĺ.íŕc* ltclysuín'c:
.'. :: j- e|apuĺt, VIil' kęľĺiĺĺ"..t" 'I.trĺaai Ĺĺjĺrs u. 7-9. sz. a|atti NaprilíirľgÓ Ür:ĺlĺĺĺt
{i,;'. . FiE€łxÍ f*ttćiętręk:

' 'h'ĺegľ*nđelö a r.ĺíĺIalhoĺói dijaÉ a te|jesí{tłs1é.ś a si:,amlĺt bcn;,újĺłisáĺ 1łĺ3veĺi! 3Ü'nĺtlrtĺ.iľ'ŕ napoń]
'. : ' $91ii1 *trĺĺalsssď kicg'l"cĺrlíti. a Vál|ąlkozťl ríItai lnegađott 'lał żánrTáł'a. ľ,t szĺĺn.rla
,' 

'. . \*'.n"ľťrjtásáłrrk felt* Üls a haĺáľiĺt'öre , {rľtsnŕi trribátl.an ĺel'iesĺĹéĺ. anrel1let ĺr il,Íegľendetro

n.lĹiszaki eĺ |enore igazol.
7. Áĺ lljńn|*ŕoh bínńl*ti szemponfjai:

', ] ią lc*eal.łcsł.rnyabb ťisszegŕi *ltren.sľoĺgĺíl,t{tá$:

' 
ĺ.ern|eĺatađĺistó l szár:íÍotĺ teljesítesi határidö. 3 Ü nap

8. ľt. hiánypótllłs teheröségc:
Á ián l atktrľit a tc I i cs k cirri h iá*y5ĺitĺás lębettiseget bi etł.lsí t.ĺ a.

9. Áz *j:łnl*f nyelve:
mílsľtdľ

Itl. Ajłnlaftéteti h*triľřdĺi
f(}|.4. ługusiltus [3. sľá,fila t0;0ú {ĺľč

I t. :Árĺ tjánI*fok b.*r'ľlÍitĺf;łáoĺk hcły,e'.
1oB.1 tsudapcst Öľ u. 8- lktata

t3- .Az *jĺłnlłt ben.l'ttjtásĺĺnlłk ĺnrĺ.ĺtjtt:
r\t ajánlatokirt ĺ.ĺiĺt bĺlrĺtćkřĺan kelt tlenyťljÍani' ĺ'i boľĺtcikra ra k'ęll Íľnĺĺ..',,rŁJÁNLÄT l.:oln*i

] Ląios u" 7-9. sĺ' ĺ|ĺŕ:íi Nĺpľłfoęĺĺ {rľqďx udlari pinect6medé-kplú$, játszĺiqĺtľtr' kĺalakĺtá's"' 't boďtékon egy.eh {"éliľat béll''egz.'ö" frlacló nrcgiaitĺIłjsa núĺtl'śEcťŁ.Fełheti

:ĺ.;



Áz ajśrlltrtot I pé.lđáĺryb*n kérjíik benyłljt"tłti. a q1egaĺlo'tt (2. sz' łnetl*hletJ ľĺrintĺr szeľĺtt
}iítőlĺ{itt. łlłiĺnis nćIkír|i srcrziłclĺĺstłlľt'czet nlęllekeĺescľcl. a cĺnrę: 

.tr.erĺ,:eaesi 
szerĺťiĺÍés'

Fa"ĺan kiildtTtt ajáĺIatot az ľ\jaĺtlĺtk.đrŁĺ nęnr {i:gad cI.

Ąfurlatkerťi. k.iÍlölr ért*sĺtés hel1'ett czťrtorĺ híljĺr al.eg .4.ianlattertikst fi boľítćklrontásrĺ'
.Ą b*n1'ť1itcltt ajáĺiĺttolĺat táľg;.afŁs núlküI tlírál^ia cI az Ąiĺtrlatkúrii.I.ł. Ą*nľ*ťi kôtiittség:
ńz a.iánlattć.tľ|i lratándő iejłiĺÍatĺr} szán'łítctt 'iÜ ĐäP.

I4' ÁľraakľrcghÍttiĺľ(iiás*' hogł łjánl:r.tŕ.t:vĺĺ éľ'hgf --c ftTlrbĺ:áltoratŕr łjánlzrtoÉ:
Ajĺfu ilertu: v ťl l łľt tl te:l le t l.ijb|rľłi l t uzatit aj anlłrttlt

ĺ 5' Annak meglraŕáľĺlł*.ę*, łog;' *ľ eIjáľćrlhłn lclrcÍ e L{rg.alni, Yäs' a lrelryújtott
:rjé nlatĺlk*t táľgya trĺĺ nĺilkii t híľ.r{Ijá'k e l :

Ą*nlathérii a ben'.vujt*tĺ ajĺiniałatat táľg1al*s ncłkÍil hĺrál-irr el-
Í6. A.jánlrrtok fclbontlísának helyc ěs iđejc:

1084 ĺ3uđapegl í)ľ u. 
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