
Budapest Főváros VIII' kerĹilet Józsefuáros Önkormźnyzat Képviselő7estül9pének
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága / ĺ / l. [...'..[;1ä'.""o

a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2015. augusztus 28-i üléséľe

Táľgy: Javaslat az MNPII ,,Bútoľok beszeruése', tárgyűl, közbeszerzési értékhatáľt el nem

éľő beszeľzési eljánĺs eľedményének megállapításáľa

Előterjesztő: Csete Zo|tán mb. cégvezető, Rév8 Zľt.
Készítette: Rév8 Zrt.
A napiľendet nyilvános iilésen kell tárgyalni.
A dö nté s el fo g ad ás ához egy szer ú szav azattöb bség szĺiks é ges.

Melléklet: 1. sz. melléklet Ajánlattételi felhívás
2. sz. me||éklet Ajánlattéte|re felkért szervezetek listája
3. sz. melléklet Felolvasólap

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

fOI3. januáľ 30-án a|áitásra került a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program
III.'' (a továbbiakban: MNPIII; azonosítő szám: KMOP-5.1.1ĺB-|2-k-f012-0001) megvalósĹ
tására iľányuló Támogatási Szeruődés a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi on-
kormányzat és a Nemzęti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Pro
Regio Kĺizép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kĺjzhasznú Kor-
látolt Felelősségii Társaság között.

A Képviselő-testtilet a f42l2O|4. (XII.04.) számú határozata a|apján az onkoľm ányzat kez.
deményezte a pľojekt befejezési határidejének 20l5. augusztus 30-ig torténő módosítását. A
Támogatá,si Szerződés 7. számű módosítása 2015. március 25-én a|źńrásra került. A Képvise-
lő-testület a 13I/20|5. (VI.04.) számú hatfuozata 7. pontja alapján az Önkormányzat kezde.
ményezte az MNPIII projekt befejezési határidejének 2015. augusztus 30-ľó1 f0I5. október
1 5-re töľténő módosítását.

Az MNPIII részét képezi az,,Intenzív családmegtartő szo|gá|tatźtsok,, (T4ĺ2) és a ,,Csa|ádfej-
lesztési szo|gá|tattls'' (T4l3) projektek. A két projektben részt vevő és az együttműkodési felté-

teleknek eleget tevő, tartósan együttműkĺjdő családok a megvalósítása során ún. motivációs
csomagokban ľészesülnek, azaz szükségleteiknek megfelelő eszközĺjket és/vagy szolgáltatáso-
kat vá|aszthatnak a családjukat illető motivációs csomagokba. A csomagok tartalmának ki-
a|akításában a projektekben részt vevő szociális munkások segítenek.

^ 
T4/2 projektelem esetében családonként tisszesęn bruttó 50.800,- Ft/család, a 24 érintett

család esętében összesen bruttó |.2|9.200,- foľint összegű motivációs csomagok (MCS I.)' a

T4l3 projekt esetében a családonként összesen bruttó l90.500,- Ft/család, az 56 érintett család

esetében összesen bruttó 10.668.000,- forint összegű motivációs csomagok (MCS II.) kliensek
számára történő biztosítása valósul meg. A motivációs csomagok keretében az eszkozok (kis-

bútorok, háztartási gépek, konyhai eszközök) adományként keľĹilnek acsaládokhoz, amelyet
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az onkorm ányzattal kötött megbízási szerződés a|apjétn a Magyaľ Vöľöskereszt Budapest
Fővárosi Szeľvezete bonyolít le.

Az MNPIII keretében a hivatkozott program projektmegvalósítő szervezęte a Józsefuáľosi
Szociális Szolgá|tató és Gyermekjóléti K<izpont (a továbbiakban: JSZsZGYK).
Rév8 Zľt. a ISZSZGYK-va| együttműködésben _ a becsĹilt érték alapján nettó 2.550.000 Ft -a Jőzsefvárosi onkormányzatKozbeszeruési és Beszerzési Szabćilyzáiának IX. Része szerinti
kozbeszerzési éľtékhatárt el nem éľő beszęrzési eliárást folytatott |e a,,T4l2Intenzív csąlád-
megtartó szolgá|tatások'' és a ,,T4l3 Családfejlesztési szolgźůtatźls'' pľojektekhez kapcsolódó
motivációs csomagok bútorok beszerzése érdekébęn. Az aján|attétęli felhívás jelen előterjesz-
tés l. sz. mellékletét képezi, mely szerint az aján|atok bírálata az,,|ega|acsonyabb összegiĺ ellen-
szolgáltatás'' elve.

Az e|járás keretében az ajźn|attételi felhívás 2OI5. szeptember |I-én az előterjesztés 2. sz'
mellékletében szeľeplő szetvezętek részére kerüIt megküIdésrę és került fel a Józsefuárosi
onkoľmányzathon|apjfua is. Fenti szervezetek tevékenységi körtik, referenciáik alapján ke-
ľtiltek kiválasztásra.

Az ajén|attéte|i hatźtridőig _ 2015. szeptember 2l. 1l.00 óra _ egy ajźn|at érkezett be, az
alábbiak szeľint (a felolvasó |ap azelőterjesztés 3. sz. mellékletét képezi):

Cégnév: Burbol Tľęnd Kft.

Székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 83.

Yái|a|ásiár: nettó 3.412.987,- Ft + Áfa, amelyből nettó 310.200,- Ftszźil|ítási és rakodási
díj.

Az aján|attételi felhívás szerint a bírá|at a ,,lega|acsonyabb összegű ellenszolgáltatás'' elve
alapján történik. Ajánlattevó aján|ata meghaladja a nettó becsült értéket.

A családok motivációs csomagjainak kerete az a|áĎbiak szerint alakul.

Motivációs csomag típusa Bruttó szerződé-
ses érték

Státusz

Konyhai eszközök, Iakástextil 975.068 szerzódés teliesült
Műszaki eszközök 7.672.455 szerződés te|jesítése folyamatban

van
Bútoľok (szállítási díi néIkü|) 3.940.540 ie|en VPB tárgya
Osszesen 12.588.063

A családonkénti motivációs csomag tételeinek tényleges összértéke háľom beszerzési eljáľás
a|apján alakult ki, amely magasabb az adományok szá,mára elszámolható összegnél, emiatt
saját forrás biztosítása szükséges bruttó 70l,0 Ft összegben azeszkozo-k, bľuttó 3g4,O ezer FÍ.
összegben a szá||ítási díj fedezetének bíztosítása számáta. Fentiek a|apján javas|om, hogy a
Tisztelt Bizottság nyertes aján|atÍ.evoként a Burbol Trend Kft.-t (székhely: l135 Budapest,
Reitter Feľenc u. 83.) állapítsa meg.

II. A beteľjesztés indoka
Az önkormányzati beszerzési eljárások során az e|járás eredményének megállapítása aYá-
rosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköľe.



ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása
A dĺĺntés célja, hogy a Támogatási Szerződésben vállalt ktitelezettségeit az onkormányzat
szerződés szeľint teljesíteni tuđja. A pľojekt utóflnanszírozástl, a kö|tségek fedezete bruttó
3.Ż39,5 Ft összegbentárnogatźls, 1.095,0 Ft összegben önkoľmányzati saját forrás.
A szerzódés elszámolható költségének (bruttó 3.293,5 Ft) fedezete az MNPIII költségvetés-
ében, a Támogatási Szerződés2. számű mellékletében az,'Önállóan nem támogatható szoft
tevékenységeken belĹil a ,,Társadalmi, közĺisségfejlesztési, bűnmegelőzési, szociáIis, képzési és
foglalkoztatási programokhoz kapcsolódó felszeľelések, berendezési tárgyak, eszközok''.
Költség-besorolás és számviteli kategóľia szeľint az ,,Eszkozbeszerzés'' sor.

A fennmaradó költség fedezetének biztosítására a Polgármestęr saját hatáskörben e|jáwa a
11604 címen belĹil a,,Szupervízió'' előirányzatrő| bruttó 1.095,0 Ft-nak a,,T4 szociális prog-
r amo k'' e|oir ány zat ľa tĺĺrténő átcsopo rto sításáró l döntött.

Iv. JogszabáIyi kiiľnyezet
A döntés Képviselő testülęt és Szervei Szeľvezeti és Miĺködési SzabźńyzatárőI sző|ő 361201,4.

(XI.06.) ĺinkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.3. pontján a|apu|, mely szeľint: ,,a Vó-
rosgazddllcodósi és Pénzügli Bizottsóg dont lazbeszerzési üglekben az eljórás megindításóról,
eredmĺźny megállapításóró[ beszerzési tig,lel,iben az eredmény mególlapítósóróL bármely önlror-
mónyzati szerződés megkaftséről, módosításáról, megsziintetéséről, ide nem értye a polgármesteri
és a kizárólagos képviseĺő-testületi hatáskort, kivéve tovóbbó ą 22/20ll. (M.I2.) önlrormányzati
rendeletben meghatórozott Józsefvárosban m{Íl<ndő onszerveződő ĺazosségek, míĺvészek és sporto-
lók pályázati támogatósóhoz kapcsolódó szerződések módosítósót.,,

A zárt tárgya|ás elrendelése a Magyarország helyi iinkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXX. töľvény 46. $ (2) bekezdés c) alpontján alapul.

Ké re m az a| ábbi határ o zatij avasl at e lfo gadását.

Hĺ'ľa.nozaTl JAvAsLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az MNPIII ,,T4l2Intenzív családmegtartó szo|-
gáltatások'' és a ,,T4l3 Csa|ádfejlesztési szoligá|ltatás'' pĄektekhez kapcsolódó ,,Btitoľok be-
szerzés,'táľgyú kĺjzbeszerzési éľtékhatártel nem éľő beszerzési eljáľásban rĺgy dönt' hogy

ĺ.. az MNPIII ,,Bútoľok beszerzése'' táľgyri kiĺzbeszerzési éľtékhatárt el nem érő beszeľzési
eljárás éľvényes és eredményes
Felelős: poIgármester
Határido: 2015. szeptember 28.

2. a Buľbo| Trend Kft. (székhely: 1135 Budapest, Reitteľ Ferenc u. 83.) aján|attevő ajánlata
érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés te|jesítéséľe és nem ái| kizírő ok hatá|ya alatt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 28.
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3. a beszeľzési eljárás nyeľtese a benyújtott _ a legalacsonyabb összegíĺ ellenszolgä|tatás tar-
ta|maző - ajánlat a|apján a Buľbol Tľend Kft. (székhely: 1135 Budapest, Reitteľ Feľenc u.

83.), elfoiJadott aján|ata: nettó 3.4|f .987,- + 27o/o Ft Afa.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 28.

4. a határozat 3.pontja a|apján fe|kéľi a Polgármesteľt a szeľződés a|źlírásáta.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 29.

A dontés végľehajtását végzó szervezeti egység: Rév8 Zrt., Józsefvárosi Szociális Szolgáltató
és Gyeľmekjóléti Központ
A lakosság szélęs körét érintő döntések esetén aze|oterjesztés előkészítőjének javaslata aköz-
zététe| módjára: nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. szeptember 2f,

KÉSZÍTEITE: RÉv8 Znľ.
LeÍRľa: RÉv8 Znr.
ffi*.,ciň#;;;'IGÉNYEL/NEMIGÉNYEL,IGAZoLÁS,---\-.ł( cĄ (/6o h, I

Jocl roNrn oLL: v-,a.h.-z!-.

Dn. MÉsze.R ERIKA
ALTEGYZI 2015 SIIPI 2 5

BpreRĺpszrÉsRp aLrłI-vĺes: JoVÁHAGYTA:

DaNepe.-RIMÁN EDrNA Soós GYoncy s. ŁÓ .

JEGYZI 1i-ji! SliPT ? ! e VnRosceZDÁLKoDAsI És PÉNzÜGYI BIZoTTSÁG ELNoKE
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łJÁľĺlÄt.ľÉľnĺr rp,ĺ;ĺĺÍv Äs

a,,B'UDÁP'B,9$. ĺozsmľvÁNÜs, M.ĄGI}ÜĹF{Ił', NafrYĺíľ} ľBÜÜ
ĺľ?'ÁM: Kkl'0ľ"5. 1 

"t,' 
ĺJđ-iÍ?.K&*I2.l|Írł}

az[ntenzívesaláelnregťaľtđĺszolgńlf *tá*okéslgaláđťejlĺłsatÄr*i*rslgđ'|txt**
,,BÚToRoK beszeľzĺĺseo' tárgyÍł,|ęiźzbęs.eeruési lľtékllĺrtáľt gl nelĺr é'r(łb*sner,e&,*i olj*ĺásban

(becsiitt értćk neĺtó 2"s50'000'. Ft)

Buđĺpesŕ Főváľos VIfi.
bęszeľzési eljáľást lrir.dęt
szętvezeĹet:

kerůiřet "ľńzsęévńľosĺ omkoľľnđllły,łĺĺĺbjjłb9pľ,plvý.ri..łxr'&.'tbą1{ľ'9;9l, gęą.{r1ĺ
nreg, amelyben Ąánlattevőként fglkáľi 0nt, ĺlletvo gň,i#fr. áltnl képvi**|t

\ąĺ

Z;:il: i::"i,l 1,ł ť:6. *Jfr

T}Ĺfu. : #
,. Áz ^Ąjĺńntatkóriĺ ncveo címe:

Buđapest Fővĺ{ľos VIĺI' keľiĺlęÍ Jđłsefv*ľosĺ onkoľm #nyuxt
cílnl l'082 Bu<ĺapest, ľ}aľoss u' 63-6? '

.Ąz Ąiĺĺntntkéľćĺ nevéberu dÍińr& szervťűet ľev€, cím$, tglefonse*młł, *mľ;i| *ímgĺ
Rév8 Jlzseťvárosi Rehabiliĺácilc és Váľosfujlęsztési T,rt, (* tĺrvá|rbĺłĺktrĺłn: R&vĺl äľt;)
círn: l082 Buĺlapest, Baľoss u.63-61"
Tel: 06-t-459-ZLZ0
Ľ-maíl: v'ďencei-monítp'G]ĺpY8.hu

?,, Äz l\jłłnlłtkéľő ńltĺrt * szcľződóshez ľenĺlelt clnsvozé*l

Vállalkozásí szeľzĺĺdés alapján ,,Budapest-Jĺ1zseľváľos, MagĺIolna N*gyĺd Ýrr:gľam yII,.,,

'(azo'nosító szám: KM0P'5.ł,1/E-|?-k-x0ĺ2-CI00t) (ĺł ľtrvábbiakban: MN|łIĺI),,ff4ĺ2Intenäív
csĺrládmegtartó sz"cłlgáItatások'' és ,,ľ4i3 Családfejleszĺési szolgáltfitás'' pľojektok kęľętélr bĺľĺĹŤl
jelen ajĺĺnlaťtétsti fęlhívásban ľneghatáľĺlzott búĺorok kĺszállítása' ö*s"t"ęszéręllése *$ bećpítéľ*
a szęrződéskdtéstćĺl s:zámÍtatt1a ĺĺap *lat.t, de legkésőbb ?Üt's. olĺtóbrľ I #,.ig.

Ä Magdolna-negyed tettiĺętén lakó, sĺoeiális srunporrtbĺll ľászorull csaläđok *r l\{NľľtrI
megľallsĺtása soľán krilcinťétę adomáĺryokban ľésaęgtíllrellę, aĺuę|y adomilnyok kĺvála*xtás*ltłn a
hivatkozott pľojsktekł:en ľćszĺ vevő sz<rgiális munkások *egĺt*nek"

Áz MNPII,ľ keľętében a hlvatkelr'ntt kđt pľCIjsh sz.$kmai ve"łďľ&j* ós ĺrľ r1ĺl. pľ'ojekfinegvallsĺtl
szeľyszete a Józssfváľosi Szociális $aolgákati ós #yeľm*tjölriĺ Köľpĺlnt (a továbbiakban;
JsuszGyK)' Áz adornányozásban rechníkai *egÍtséget nyűjt a Magyłtľ Vtiľöskeľesut ľludapCIľt

I""ŕíváľcrsi Szerueeete (a továbbiakban Vťiľĺĺskeľeszt).

J'ďen ejäÍ.,Iätt,ót"ek éelhív*s szęľint ää ,,|nteĺľłív ĺ:saládnłegÍnľtl *zolgĺiltatások és

CsaláĺlfEjlesztési -szo1gáltatás'' nroĺĺvácils csomagjai kęręłc;bęn $6 ę*ĺr1áđ ľészesĺĺl br1toľ

aĺlĺlrnányban.

Á 3l0/2Üt l. (KII' 23J Koľľĺ' ľęndelet 2s. !i (6} bękerđésében fuglaltakľa tękĺlrtaüel ąjánĺatkéľŐ
fblhívja a fĺgyelmet, hog% amennýben g lĺeľzeľzés táľgyénak egylrÍelm{ĺ ég höľétthctő

meghatómzcĺsa szčĺkségessé Ĺeĺte meghatáľozott gyáftnányúo eľeđe{iĺ, típusú dologpa, e.!iáľá*ľa,

t*vókeRysóg'e, *zemélyľe" szabacĺaloĺnĺavaw védjegyľ* vłĺIó hivatkozást, a nregpeveeés o*ak g

táľgy jellegének egyéľtelmťĺ ĺneghatáĺ:ozlisa áđekében töľtéľt, *s megnevex4s męllett a. ł'vagľ
azr,a|:egyenéľtékťí'' ĺniĺrdęn ęsętbęn értCInđćĺ" Az A&ĺú'atter,Ôngk a ľunkcíonáIís és mťlszaki

mľ,gťe|elősésľőIa4,suámťłm*lléklęt'szeľjľlĺk*||nyi|atkłunia,

),t. irr, .:

^ŕ1# . t.it,fo
ti

p.1'.1'."...ľłź" #r,
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3. A szeruőĺlós itlőtaľtalna, teljcsítćsi hĺtfáľiĺlő:
A szeľződés nregkötésétő| szĺilníĺo|t 30 nap. dc lcgktisćí|ll) 2() | 5. tlklĺibcľ I5.

4. A te|jesítós hełye:
Budapesĺ VIII' keľület, Magclĺrllla lrcgyctl (Nć1lszĺllhĺiz uĺca - |}aucr Sńltĺloľ tlĺČa (,|'t:|r.l|ĺi ĺćľ) .
Fiurrręi út - Baľoss tl(ca . Kĺilr'ĺil.ia ĺćľ - |Jaľĺlss tlĺql . Koszĺlľti tlĺca - Mlłĺyĺi.s ĺćľ . Nĺrpyĺit\/'ł|ľos

utca)

Áz ajánlatkérő pćnziigyi cllenszoIglĺlĺ'uĺ.ĺĺsának fcltótclci:
Ajárrlatkéľő előlegct lrelrr ĺ'izct, A szeľz''oclć.'s ljllłtlrszíľĺlzĺisit az |:luril1lai Rcgionĺrĺĺs l;c'jIcszĺć.si

Alap és Magyaľoľszág költségr,oĺćsc ĺirľľásaĺbĺil tilľĺc1llik tl|ćllillaltszíľ<lziissal. A.iĺrllIilĺkćlr'ĺ ir
sz,erzódés alapjárr az ĺiltaIa ĺelicsĺteĺt c||clrsz.olgĺiltatĺtsĺ a ,'|3uc|a1lcsĺ-.Ii5zscĺVitl.tls- It4agdĺlIllĺr

Negyccl Pľogtanr IlI.'' (az'.onĺlsĺĺĺi szĺiltt: |(Mo|,"s.].l./l}-|2-k-20l2.000l) ĺllcgva|i.lsĺtĺrslr

érdekében nregkĺĺtötĺ.I'írnlogatĺĺsi Sz.eľziĺtĺćshťjI szitľlllilzt.l ĺbľľás(ok) ĺcl'hćl.t: kír,áll.ĺll c|'sz;ilľĺrItli.

Ąálllatt.evő a teljesítésĺgazoliis alap.jáll cgy vćgszĺĺlu|a bclryú.iĺ;i;.ĺil.ĺt .jĺl1'losul|. AjállIit| lrlr,ti

szźm|ájät a teliesítćsigaz-cllĺls kiírllĺtiisliĺ kör,et(jcn iillíĺhaljłr ki lcgkrisiĺbb 20l5' llktó|lr..ľ.]0-i!ł. i\
bellyťritotĺ szĺiIlrla ellcrréľlékĺillck kíegycrlĺĺĺtisćl.c 30 l)ŕll)()s Íjzctćsi hitĺ;iľiĺJĺlĺt lĺcll .i7,

Ajánlatkéľőnek biztosítani.

A bútorok kiszállítzisakoľ a szłillítĺilevr:lckct a .|SzSzÍiyI( ćs a Vłjľoskcl.csz.ĺ llltllt|ĺiltťlľsłti
ellenjegyzik. Ajánlatkłĺľ(j ltcvébell az c|őľc llrcghitĺ:1ľĺrz..oĺt ĺbľllrlĺtunlú lclicsítćsiĺłitzĺl|'ĺisĺ a |tćvti
Zľt., nrilrt projckĺ'ltretlcĺlzscľ sz.,cľt,czet igazgĺr{<1ság'i ĺag|tt a szĺil|ít(llcr'olch illap.iĺill a lr:|jcsí|ćs

utolsó napjáli 1rl|ítja ki. A teljcsíĺclsigitzĺllás tt szłítnrlĺl cl'|választhalĺtĺlall ľiiszľ. A tcl|.icsítćsigazillłis
és a szálrrla beĺlyťrjtĺisának lcllĺ|jćt Ajłinlaĺkĺ!ľ(ĺ Kĺ!1rr,isclćĺ-tes1ülcĺr1llck a Ó5/20l3. (l|.27.) szťrlllri

hatáľozatának l ĺ. ponĺjĺrball cIlbgaĺlott ĺ!s a l89/20l3' (V'22.) szírllrri halliľĺizlt|lil| lllĺ'ldĺrsílt'r|t, ĺl

,,Magdolna Negye<l I)lĺ{c|<ĺ II|' tllegvalť)síliisŕiba'} ľćsz(r,cv(ĺ sz('l.VĆZol(:|( cgyĺiĺĺluii|ĺóĺ|ć:si
rend sz.eľe'' s,ĺab á| y ozr,a.

Az ajirnlatban sz-eľeplŕí ĺiľaknak |jx áľnak kcll lelllric, \/Ítgyis :lz a'jáulalĺcvĺ1ĺlĺ srllt:lllilyr.:tl

fonrrátban és seIrrlnilyelr hivaĺkozłissal scIll ĺ.chclllclĺ viĺ|Íĺrzťl ł1ľil| taľtaIllrĺlz-(l ajlinIaĺĺrt.
Á ncĺĹó áľakat: ťrgy kell lrregaĺhti. hogy azĺl|< ĺĺtľl:tIlllĺlzzaIlĺ.lk ltriltdĺ:n 'jílľulćkĺr"^ kii||.sćgcĺ,

Íiiggetlcnül azok ťoľnrájírtťll ĺĺs Íon.łtsłitól, pl. vĺilrl, kii|iinlxiz(ĺ ĺlíiak ćs illcĺć.lĺck., sĺIl.

Minden ára<latot úgy kelI nrcgaĺllri, hogy ĺr ncĺlĺ1 ĺiľ llrc||ctt a ĺ]e|olr,asĺ,lla;:otl egyĺlľlcIlltiĺ
fbľllrában szeľepelicll az AIIA %.ban és iisszegszeľťicll, valalrrinl a bľu|{ĺi ĺiľ'
Az ąjirnlati áľrtak laľlalnrazltiĺt kclI a teliesítós id(ittłľtźlttla alaĺĺi ĺiľvĺil|ozá.slrťl| cľecliĺ |tĺlcki'tz:t|ĺlĺ

és hasznot is,
Az ĺ{/rnlaĺĺev(jk csalc ll)agyaľ ĺirľíIllbaIl (tlulłi te|tcĺllek' a.iĺirllatĺ:t ćs a szcrzĺjcĺćsktiĺćs villtl|łlllcluc
is csak ez lchet.
Áz ĺriirnlati álrlak tłrľtaltlraznia kcll Illilltlztzĺl|cat a ktiltsćgekct, alllclyck' itz a.iĺinlal ĺáľgyłlllak
cľeclnrónyľclelcÍs llrcgr,alĺ.:sĺtásĺihoz. az łljálllati |bltéĺc|ekbcll Irigzí|eĺt li:Itćĺĺ:|c|ĺ llcĺal1ťtsťthoz

.sztiksógesck, így tobbck kcĺzťitĺ lllilrĺ.|ctl i||ctékeĺ' ĺlíiaĺ' bóľĺctct, ir hi|lítk' kí.iirvíĺiisiihtrz sz;Íiksl"ĺ;cs

költsĺlgeket is.
Áz ajánlat csak banki íttutaIĺiscts ĺjzctćsi nrtiĺĺot taľlaIlllĺtzllłtl, llrilldett cgyć|r ĺjzc|ési lltóc|
el fo ga d ha ta t lĺtn az Aj zi ll l a tkĺ1liĺ sz;t l lrĺi ľa.

Az ajĺĺn|atok kidolgozłisakoľ vcgyr1k tigyclenllre, htrgy az łriílnlati áľnak ĺcljos köľĺillck kcll
lellllie, vagyis rrragába kc|l Íilg|a|rli nlin<|elt ajírn|attcvťíi kiĺizcĹĺJsi ig.śllyĺ.
Az Ajálllattev(jnck az ajálllaĺi ítlat a szcľeiĺclés táryyának tc|ics kiiľĺĺ nlcgvalĺ1sĺĺĺĺ.sáľa, a

bcĺcj czési hatál.i ĺĺćjľe liigzít et ĺ cl íj kénĺ kel l nlcga<-lll ia.

Ánnak nrcghittítľĺlzás:r, |rogy az rr.iált|attcvő ĺ:chct.c ĺ'.iibllvĺĺ|tozłltli ajálllłtot:
Ájánlaĺĺcvő tlenr (ehct ĺöbbrĺti|{ozaĺťr a jánlaĺoĺ.

Annak nłcghatáľozása, hog.y rrz ajĺĺn|atĺcvő a bcszoľzós Í:ĺľgyánn|ĺ cgy ľószirľc tchcĺ'c
ajánl*tot:

6.

,ĺ.



Ajánlatkél.ő táľgyi beszcľzćsi cljĺĺľĺis r'ĺrnat|<ozłĺsĺĺlrall lrclll ĺeszi Ichcĺĺir,ć ľćsz-ĺr,ií'lrlIattlk tótc|ć6.'

8. Azajánlaĺ.okelbírálásálrłrlĺszeľrr1lontjł:
Ajálilatkéľő az ajánlaĺ'okala,,lcgalacsĺlnyaLllr cl|ĺ:llszolgii|'tiitĺls'' clvc sz.ct.iltt |:íľii|.j;l cĺ.

9. Kizáróokok, allĺalnrassági kövctc|nlónyclt:
Kizáró okok:
Ajánlatter,ő kizáľásľa keľiil, alrlellllyibelt az aliilllli kitÍu'o okrrlĺ bĺiľĺľlolyikc vcIc szclľlĺlc.lt

femáll:
a. r,égelszállrolás atatt áĺl, r,agy vona||<ĺlziisłlllalt csőĺlcljáľl]ts clrcllĺĺt:lt)sćľő[ 'sz.ĺi|ĺi bĺltlsli1.1i

végzśsl közzétetĺek, Vagy a).' cllcllc illt|íĺĺrtt [.c|szĺilllolłĺsi olj:ĺľitst 'iĺl1rcl.ťísctl c|l.cllĺlcIlć|i,
vagy ha a gazĺĺasĺigi szeľc;llő szcllrólycs .jogłr szcľillĺí hĺtsolllti cljĺiľĺis r,ĺtll ĺŁl|yatĺlłtĺ.lrĺrll,

vagy aki szelrrélyes joga szoľillĺ hasĺrnlĺl he|yzc{lrcll rlan;

b. tevékenységéĺ: í,clfliggesz.ĺcĺtc Vtlgy akjrlck lcvékcllysĺ5gćt ĺi:lĺiig11cszlcłĺćk;
c' gazclaságí, ilIetĺí|eg szalĺllrai ĺer,ólĺcllysĺlgrivcI ka1lcsolaĺlrall .iĺlgc:l'íĺs |líľĺisá14i ítćĺcĺlrcĺl

tnegátlapítoĺ' bĺĺnose|cklllérlyĺ' kłivetc|ĺ el, alltíg a biin|clcĺl clćĺćlc{hcz' |iizćlĺlii |láĺľłilryĺl|ĺ

alól ltelrr nielltesiiĺĺ; \,agy akitlck 1c1,6[cnysógćĺ a.iogi szcrllćllycl szclrrllull a||ĺĺllľtłlzhalr':

büntetőjogi ilrtézkccléseklií| szťlĺó 20()I' rivi CIV. ĺijľvćlly.5.$-a (2) llc|ĺcz,t|ćs b). vag"y tr$

1loll{a alapjáll a llír.ĺiság.iogclils ítélcĺĺillcn kĺrľtłĺ|<lzlĺt, ĺlz c|tĺ|tás iclc.|u ;l|:rtt, vaLly |rĺ az
a.jánlattevő tevékcnysĺlgĺlt nlĺ:ls bíľĺisĺłg hasolrlĺ1ĺrkbtil ĺis nl<5ĺlĺllt.|ĺ)pcliil.c:ll lttrl.|iiĺtrzĺll;

d. egy évlrél ľégclrbcll lejłiľt itĺlĺi-, vĺilnĺjzcĺĺisi \,í|8y tłiľŚadĺllolrrlrizttrsíĺĺisi .|ĺiluiúk|izcĺósĺ
kötelezett.ségének - a lctclc;reĺlłisc szeľill|i oĺsztig VaPy af a.jĺiltlĺr(kćlii szĺilĺhc|yc szcl'ill|i
oľszĺrgjogszabłilyai alapján - llcllr tcĺl clcgct, k'ivćr,c, ha r:lcg|izĺĺésĺ!ľc hil|ĺ'tsz|ilsĺ kil;ro|l;

e. a 20I3. jťlnius 30-ig haĺá|ybłlll vcr|ĺ, a l}iilltet(ĺ'l.iiľr,ĺinykiill),vľťĺ| szĺi|ĺ.,l l97ti' ť:vi IV.

tdľvélly szcľilrti biĺllszeľvczętLrcn ľészvćĺc| - iĺlec!ilr.e a biĺllcsc|cklllćlly biĺllszcrr,cz.clllclr
.. tölténő eIkövetését is -, veszlegclĺés, vcszĺ'cgclćs lrcllrzct|ĺiizi k;r1lcsĺllłt|ĺ:klratl, hiltlcll

kez,cles, hanyag kczclés, k(iltsĺ3gvetési csaliĺs, az cuxlpai kiizĺissćgł:|< pórlzĺigyi ciľtlr:kc:illck

lnegséľtósc vagy 1réllzmosĺis lrijlrcselckIllćllyt, iIletve a l]Ĺillĺetĺ1ĺ 'liiľvélly|ĺiĺnyvl(ll sz"ĺ5ló

zo\f' ór,i C. töl.vény XxVI|. Iłejezcĺćbcll llrcghatĺilĺrzĺlĺĺ' kĺlľl.tlpcíĺis llijnc:sclcknrćlryek,

biĺlrszeľr,czetbetr ľészr,ól.el . iĺleóľtr,c llűllcsc|cklllélly bűnszcl.t,t:fclllĺ:lr tijľténĺ5 clkiir,cĺćstlt
is -ł lriĺtlen kczplis, haltyag kcz'c|es, kiiItségvctési c.sĺlhis Vl.lgy 1rĺ1llzttrĺlslĺs
biĺncselekltrérry|', illctve szcnróIyes .ioga szeľinti hasolllĺ! b(illcsr:lclĺllćlly| kiivcĺctt cl,
ĺ'cltéve, hogy a bĺínc.scleknlćlly clkiĺr,eĺósc.iogeľ(ĺs tlĺló.sĺigí íĺćle|'bclt l:lcgłil|a1lĺt:isl lrycľ|,

arníg a bĹilltetetĺ clijé|eLhez Í|()rij<lő llĺiĺľĺinyok a|ĺil ltr:l:r lllctltcsĹi|ĺ;
Í.. az aclotl eIjĺrľtistran előíĺ a<tatszolgálĺatĺisi kĺjLclezeĺtség ĺeljcsĺtésc .słlľ/lll ĺlIyall hĺłlllis

a<tatot szolgál{aĺ, vagy lmnrĺs llyilaĺkozĺttr{ tesz, illllc|y ĺl Vcľs(:l]y Iiszĺilságáĺ r,cszúIyczlcĺi;
g' tekilrteĹélrell a kövcĺ'kező Í,cltćtelek vaIalllclyi|ĺc tll<;gvaĺósu| :

ga) tlel)l I]iU-. l]G.l.- vagy O[iCD.ĺagłĺllanlhall \,agy ĺll'yĺtll állitnlball l.clxjel|ĺezi|ĺ.

aclóitIetćísĺ1ggel, nlcllycl M.itgyaľoľszłignak keĺĺĺ5s ac|ózĺs eIkcI'ülĺJsćliĺl szĺlIt5 cgycz|]rí:t)yc

vŕllr' vagy
gb) oĺyall szabźilyoz,,otl (ijzsĺĺóll llclll .icgyzclĺ tilľsasĺlg, alllelynclĺ a ;rćltztlltlsiis ćs a
terľĺrľizltrus ĺilraltszíľozĺisa nle gclĺ5zésóliĺl és nrcgakĺrdłilyoz-iisiilriI szĺ,llĺ'l 2007' ćvi
CxxXVI' t<ĺľr,ény 3' $ ł) pontja szcľinĺi ĺénylcges tulai<lotlosa llcllr lllegisllrclllct(i.

Az eljáľásbÍll1 łlclll lellcĺ ĺrjánlatter,(í r,agy ľészvtlletľe jelclltkezíj ĺtz ĺt gĺtzc|a.slĺrgi szcľc;l|(ĺ, ĺtllrcl'},lrctl

közvc|etten \,agy közvellenĹil ĺťibll, lllillt 257o<ls ĺu|a.iĺ|oni ľéssztĺ Vitgy 'Jfitvítfa|i.ioggnl ľcllde|kczík

olyall jogĺ szellrély vĺrgy jogi szcln,Ślyi.sćggct Ilcllt ľclltlclkezĺĺ glzdasilgi t;łľsasítg' łtlllclyllck
ĺekintetébelr a 9. g.) 1rolrtl:alr lrreglrat/tl trznĺt ĺ..ĺ:|ĺćĺclck ĺenlrĺillrlak'
Anlenllyilren a ĺiiblr" nrillt 25%l<ls ĺulaiĺ|oni lćs.sze| Vagy si,4avafali hálryatltlRl ľcrlĺ.|clkcziĺ gazĺ|asťrgi

tziľsaság táľslrlĺiskéllt aclozik, akkoľ az ilyen tiĺI.strlĺĺs tula.jĺltrllĺls ĺítľsasĺigaiľa voltĺt|kozóall ke|l t 9. g.)

1lont ga) al1>onda szel.i ll| i ĺb|tételt nrcgl.e|cl(íclr alkallrrazlli.
A 9. Ct.) 1roltĺ szeľin|i acl<iĺjzetési kijtelczc|tséŁł alaĺ( a bellijlĺIi szĺ!|c|rc|yĹi gĺlzdasági szeľo1>lii

tekinÍc{ĺil:cll az ílIIal.lli a<ĺ<5hatóstig és a r,ĺitlrl:aĺĺ5siig álĺal Ilyilr'łintaľĺĺ:ll irĺ|ĺ!ĺ]ize|ćsi |ĺtilc|ezeĺtségel kell
éľĹerti.



A 9. e.) pont szelilrti hasonló bíínĺ:selokllltilly a|al'ĺ az li.uľĺ51lai IJllit1 llliĺs Iagilllalllír[lłlll lc|ł:lc1retlc||

ajálrlatter,ő esetében

a/ btínszeľvezetbel.l ľészvétel biĺlrcsclcknlétly csctúll ĺt szcľvc.,4c|l llĺĺlltĺz.ćs cllt:lri kiizclclclľlir5l seti|ł,
2008, október f4-i 2008/84l^l] tatlitosi kcľcthatĺiloz-tlĺ 2. cikktltlcll llrcghĺtĺlil.tlzĺlĺl lrĹillszu1.1ĺ1:zcIbr":ll

való ľészvétellrez kapcsolótlĺS biĺncseleklrréllyĺ,
b) vesztegetés, vesztegetós clÍbgłrdása, trir,aĺaIi r,cszt.cĺłc[ĺjs, hir,;tĺĺli \,csf-lÜBĺ:ĺ.ćs cl|ĺlgttt,1:iľr,

vesztegctés bíľósági vagy Ila1<isírgi cIjtiľásbill)' Vcsztegqés c||blłncĺĺislr Ilíľĺ'lsĺi11i vrlgy hĺĺtls.ĺr11i

eljámsban biĺncseleknénY esetóll az, |9t)7.lrláius 2ó-i tnll1rcsi 'jĺrgi irlĺlrrs ]. cikkćbr:ll lllcghĺrtiĺľt.rz,ol(

korrupciót,
c) költségvetési csalás biillcseleknlólly csctćll ź\?, |:iuľÓpiri I{ťizĺissćgc|ĺ pćllz,ii11yi ćľĺ|c:|ĺt:illglĺ

r,édehrréľől sr-olo egyeznrény l. cikke sz'cľinti csalłis|',

cl) pél.lnnosils lrĺĺĺrcseleknrény esetéll a ptillzügyí l.ĺ:ll<|szr:l.ek ;rĺillzllrĺlsĺis ĺ-r!ljálir r,alĺi ĺc||laszllńliisĺĺllak

lrregelozésérrĺI szóló, l99l. jrinius |0-i 9l/30ĺi/|:]Gl( ĺ.allĺtcsĺ iľĺillyc|r, l. cik|tćllclt lllc.g|u.tĺ;ilrl:z,rrlĺ

pénztrrosást
kell éľteni.

A d' porrtban nregltatáľozotĺ id(jtĺlľtallroĺ nlinĺlig, a lĺizĺ.rľt,l ĺrlĺ l.cllll rlclll łiIlĺisĺilullĺ c||glĺ5I-z'ćsc

iclőpontjától kell szálnítani.

Igazolĺ{s mó<Ija: eI.eĺlet.lrelr, ĺljĺinlattétcli ĺ.e||rír,ĺis szcľilll'i nyilaIktlzłlI it|ńíľásril'irl.

Az alkalmasságÍ kövcĺ:c|nrćnyck:

Áz ajánlattevők ĺlćnziiĺlvi-ÍIazdasági alka|nrassiĺgállak nrcgí|:ćlćsćhcz szii|tsi:gtls ĺrĺlłtolt {'s it

nlegkiivetclt ĺgłzolĺ{sÍ nró<l:

l'.1. Az ajálrlattevő, kĺlzĺĺs ajánĺatĺéĺe| cscĺćll lllilrdctl ajánlat|cr,(ĺ ktiĺclcs csĺ.tIoll)i r,aIalnellllyi

cégkivolratában szeľeplő szłinllavezető pĺillzirltéz.et (tlz a.jĺill|atléĺcli ĺblhír,ás lllr:g|ĺülĺlĺlsťll lllcgulĺlĺzĺ.i

30 napnárl lretn ľégelrbi) nyilatkozatát az aláĺrlli taľtalotrllnĺtl:
- mióta vezetí a bankszánrlát,
- szállrlájirrr 2014. júIius l. napjáĺ kĺjvetőell vĺlll-c 45 tlitpot nlcgha|udťl iclťjtaľĺallrt,l sorĺ:all 1r||'ł'ls.

Az ajĺĹnlatterĺík 1lónztigyĹgazĺlasrirgi al|ĺaInrasságĺĺna|ĺ nrininrunr kiivctchuilnyc(i):
P.l. Alka|lnatlarl az ajánlaĺlcvő, Alllctlt]yillelt lrĺiľlllelyik a cégkir,ĺrltĺrtłilratl szcľc;rlt.i sz.álll|ar,czĺĺĺ1ĺ

péllzintézetetől száľrrraz<5 nyĺlatkozata alapjťrrl Lláľllelyik száltrlilriáll 2()l4. 'iťr|ius l' tlĺĺilr 45 lrapol

lrreglm l aclćl sol.ba lr á l l ó tćtel llrutatko z'o t t..

Áz ajánl:rttcviĺk nrĺĺszaki:$zaknlłr.i alkatnłirl^siĺgĺĺnak nrcgÍtrllćsćhcz sziitĺsćgcs nĺtłttĺlĺĺ:
M.l. Ájánlattęvťĺ ktĺtetes csa|ot'li tlz c|íjz(i 24 lx5nrrp legjelelltíĺsc|rlr beszcľzós t'ťrl'gya szcľĺllli
szolgáltĺrtłisailrak ísllrert'etéséĺ - |egalább a te|jcsíĺés idejc, a sz..eľziĺĺlćst kiiĺiĺ llrťtsik ĺćl, a .szĺl|g:iltntíls

tálgya, tor,irbbít az elleliszolgáltatás ()sszegc . ĺ'aľtalnlazń, áltaIa a|áíľ| nyilaĺ|<tlz;lĺł1ĺ, otcĺlcĺ|rclr.

Áz łjánlĺttcviĺk nriĺszaki-szaknraĺ al|ralnłłssłĺgán:rk nrilrilrrtllrr kiivetclrrrćlryci:
M.t. Ajánlaĺĺ.evő a|kahtraĺlall, itlltcltllyille|l t'lctl] ľentlelkezik az a.jánlaĺtłltcli ĺ.clhívás nleg|cü|ĺlćsćĺ

llregelőző 24 hóllap osszcso^égébcn legalábll l c|b, ogy szeľzlĺcJésen bc|ii| tc|jcsítct|, legalál:b llclĺii 2
lnilti<1 l:t cisszéľĺ:ékű, jelcn beszeľzĺjsi eIjłiľĺłs ĺĺilgyát képez,ő szĺ|gáltatáslĺt v<llłłtlkĺrz.ń lc.|.clclrciĺłvĺt|.

l0. l'Iĺánypótlási|cllctősóg:
Aj ĺinlatkéľtĺ a hiá nypótlás lehet (íségĺlt t clj cs kiiľbell b i ztos í ĺj a.

t 1. Áján|ĺttćtc|i hatrĺľiĺlćĺ: 2015. szcptenrllcľ 21. ltap l l.0() ĺlrn
Az ajĺilrĺatokllak ezelt hatáľi<töig az alírl>bi cílllcll ľellĺĺelkczésľe kcll álllria' a kćzlrcsíĺĺ!sbő| .szilľlułtzťl

trĺi ľm i ncnliĺ kóseĺlcl enl az ĺtj ĺi n l attevő ĺb| el iÍssége.

|f. Áz a.iánlłt bcnyŕrjt:ĺsĺin:rk cĺntc:
Ił'ćr,8 Zl.t,, 1082 l}uda1:esĺ, 13:łľĺlss u. 63-ó7., lll. clneiet 3 ĺ4. iľo<lahclyis.Íg



13.

14.

Áz ajánlatÍétel nye|ve: l]]agyżlľ

Áz ajĺĺnlatolĺ felbontásártłk hclyc, it|c.ic, szcľziíĺ|ćskiitćs tcľĺ,clz.ct't iĺ|őpĺinl.in:
Bontás helye: Rér,8 Zľt'., 1082 t}udłłpcsĺ',l3itltlssu. ó3-(i7., llĺ. clllclcĺ 3l4. íľĺrditllc|.yisť:tl

Boutás iĺ|ćĺpontja: 2015. szc;ltclubĺlr 2l. nap I l.00 ĺiľa

A szeruődésköĺés teľt,ez-ett idő1lĺlllt ja: az- cli:ĺľás cľcdlućllyćl A'iĺłĺllatkćliĺ l(ć1lr,isclő.ĺcstiilclćllck
Váľosgaz-tlálkodási és Pérłzĺigyi 13izĺltĺságłr á|lapĺtia l).lcg} Íl ĺ]ijllĺćsĺlt kiĺr,cĺijcll ilz()t]tla|.

15. Az ajánlatok felbont.ásán jclen|éÍľc.iogosu|tĺtk:
Az ajánlatkĺĺľő a treszcľzĺ1si cljáľĺistlan a.iťllllallcr,ijk vĺtgv a.jłiltIilĺlcl,ťĺ|ĺ c.|.iĺiľti kćpr'iscIt,iillc|ĺ
jclenlétét biztosítja.

Áz aj ánlati ktitöttsĺlg nrĺni nr:ĺ | is i<lőta l{a nłĺt :
Az ajánlattétclí hatáľiclcĺ lcjáĺ:itti| szánlí{oĺĺ 60 llap'

Áz eljĺĹľásban lclrct-e táľgyĺlllĺ, \,źtgY :t bcllylijĺoĺĺ ajáll|ntĺrlilr| triľgyt|lĺs nćl|ĺiĺl bĺrlĺl.ililt cl:
Jelen cljĺłľirsbalr a benyťliĺ.ott a.iĺilllltĺĺrkłlĺ ĺtz A'iĺĺltIrlĺlićliĺ ĺĺ,rryyĺr|ĺls llcl|ĺĺiI bírdl.jĺr c.l.

A ĺlokunrcntáció ľcnĺlclkezćsľtl lroĺ:slĺtá'sállĺtlĺ lllóĺlj:r, lratáľiĺ|cjc' llcsztlľzćsĺ hclyc ils
pénziigyi feltéte|ei:
Ajirnlatkéľĺí beszeľzĺisí eljťuťrslralr |<iilörr <lokrrlllcllĺłiciĺlt llcrrl |<ćszíl'. Az a.iálllĺÍi t|ĺlkulllclrtilciťl c-
nrail-es ťrton keľiil kikĹi|c|r!.sr.c, pćnziigyi tcljcsítrlst llellr igćllYol.

1'lnrenltyiben ĺ szeľzőĺlćs III.J łIapok|xil Íinanszĺlĺlzoĺ.Í pľoje|ĺttĺ:l ćl^/vĺrgy ;rrogľllttrnrł|
ka1lcsolatos, tĺgy allltak lllcgiclłi|ósc:
'A,,I}uĺlĺl1rest-Józscfválrts, Mag<lĺllna Negycc| l)ľĺlgľĺllll I[|.'' (azolltlsító száltr: KM()P-5.|.l/I3.
12-k-2012-000l) r,égľe|u.itĺ1sáI.ĺt, a tĺtlrrogal'ĺ5 kó;rvisclcĺébcn c|jíllr1 l)ľo |tegio Kiĺzćp-
Magyaloľszági ll.egiollá|is F'eÍ|cszĺési és ĺizolgĺi|ĺaló Nĺlll1lľ<lĺjĺ Kijzhłlszllú I(lľ|áĺol| |lctc|ĺlssĺĺgii
.Řircasítg, t:rilrt kĺĺz,,lemiĺködő szcľVezĺ:l ćs łr |3u<la1lcsl l.ir.ĺt,łlľĺis VlIl. kcľiiIet .|ĺtzsętVłlľosi
()llkoľllrálryzÍlt' nilllt kec|vcznréllyczc|t közĺjĺ( 20l3..ianu/lľ 3()-álr alliíľĺ '|iĺnmgaliĺsi szcľz(ĺĺlćs ćs
ĺlllnak nrellĺikleĺei szel.illti ,,,ľ4l2 Illtcrlzív csal/ltllnogĺítt1ó szĺ>|gťrlĺ;l|ĺ1s'', ,,'I.4/3 (')salńd|.cjIcsztćsi

szol gá | t at ás'' pr oj cktek lllegva l ĺlsítĺrsłi lxrz ka1:oso | ĺic| i k.

lłgyéb illlbľnrá ciĺik:

a) Az llián|at - taľtälonr'iegyzćk'ct kĺlivol(j - clsií o|'claltl|ĺćlll l-c|o|vłls<5|a1> sz;cl.c1rcljcll, allrelylrclt
ktiziilni kcll az éľĺékclés alĺi kcľĺilťj aclaĺoka{ az a.jĺin|aĺĺĺ!ĺcli ĺblhíváshtlz lnc|lú|ĺę|t. lrlillĺĺiball
meghatáľoz'.ot|-ak szcľilrĺ'' Áz ĺrján|atí áľa| tle(ttĺ és bľuĺtĺl ťisszcgbcn is ltlcg kell adlli.

b) Az ajánlatot l cľeĺjcti és l nrťrstrlaĺi 1ŕlĺlĺĺllyłxrn kell bcllyťliĺanĺ. ÁllreIlnyi|rcll clĺ.éľĺ!s vall a2
ajĺĺnlat,,oľedcli'' ĺ!s,,lrlásolaĺ'';rĺJlc|ánya ktizötĺ, az a.jálllłr(kćľiĺ az,,clcdeli'' 1lćlĺ|ťlnyl ĺckillĺi
iľányadónak. Áz ĺljálllatokat t.aľĺaIlllaz'ĺt cstrtlrĺtgĺ.lrt a ktjvclkczJí szijr,cÍłct kell szclc1lc|tctlli;

,.BU.ľollol( bcszcľzćsc'' . {"lłclholrtani ĺ.i|ĺrs''

c) A bcllyťlitott ĺliĺilllatrlak az aItil>bi ĺbľlllai kiivetc|l:rćllycknck koll lllcgllc|clllĺc:
- A'z ajánlat elrcĺleti pćl<ĺĺinyát zsintĺľľal, la1rozhalÓall ijs-^rľ kcll ĺYĺzlli, a csollróĺ nraĺľicĺival ilz
ajánlat clső vagy llĺiĺ'.só lĺ4ljíłhĺrz I.tĺgzítclli, a lrlaĺľiciĺĺ. |e kcll bólyegczni, vagy az a.iáll|atĺcr,ťĺ
részéľől eľe.jogosultnak a|ír kell íl.lli' ťlgy hogy a |rélycgzĺĺ, iIletiĺlcg az ł|áíľás legalállb t:gy
ľésze a nlaÍľicán legycn;
- Á'z aj:inlaĺ o|ĺĺalsziĺnrĺlzłĺsít cggycl kcz.ĺlődiön ĺls olclalłlllkTlll- lliĺr,ek'cĺ.|jcll. Iilegcndő a

szĺĺvegcĺ vagy szłilllĺ>kaĺ vagy kłś1rcĺ ĺailallllazĺ5 o|tĺa|akaĺ szĺłllrozlli, ;tz ĺircs olĺĺa|akaĹ llcnr kell'
clc lelreĺ. A oírlrla1lot ĺ!s hátla1rot (ha r,anllĺrk) ltcltr kcl|, ĺJe loĺlcl szĺillltlzlli. Az łtjánlaĺkéliĺ az
eĺtiĺl kisl)léľtékben cltéľ(ĺ szánrlozłĺsĺ. (pl. egycs oldalakrlĺrl a lĺ\, l|1 ĺrl<la|szánl) is kiiteIcs
o|ĺbgadlli, ha a ĺ'aľtalonl.iegyz'.r1kbel1 az egyes iľaÍ'ok hclye egyĺ!ľĺ.clnrŕ|eĺl łrzĺlllosí|ha{ĺ1' Az

16.

17.

18.

19.

20.



ejáÍllatkěrő a kisméľtékben hiányos s,łÁmo"łil*t 'lĺĺnpĺđl*rlłbę,ĺłu h* e* *x nj*rrlĺltban v*1,&

ájekazőđásą illetve azajirl|atxłva|đ hivatkozáľa éľďeksboľr s*t1kłége*;

- Az ąánlatnak az elején tart*|*rĺ'4egyz&ket ke|| taffallna*Ria, meĺy x}npján a:ł, E&n|*;lbxľt
szercpŁő đokĺmentumok *}dalszánr a|apján nregÍalálłr*tóĺĺk;

- Az Ąźn|atotkét., _ az ajánlati ťeihívásban megh.*táľľtnĺt ľxámü ^ p61*ĺńnybanke|Lb,łałJwi, az
ęrędeĺi adánlaton meg kell jel<ilni,kow au an ęrę*ęti;

- Az ajánlatban lévö; mínđen đokwrrentrĺmot {nyil*tkCIzntot) ĺt végén alá k*}ĺ Imta an müaĺt
gazdátkodó szeľvęzetnél eľe jogĺsulĺ(ak)nak vagy olyan *aľm,étynek, ýAW *u*mé|yĺsknek
aki (k) en.e ä i ogosuĺt szemll y('ł|,$ttll ĺľáso* ťę1hat a|mazĺís.t kap ta k ;

- Az ajánłat minđen olyan oĺdalát, *meŁ'yen * ar aj*nlaĺ hoaĺíliga ęLńtt * ĺĺlľ,ł}ęsítáxí hajÍełĺtak
végľe, az adott tlokumentuĺnĺrŁ a|áiĺő sx*mélynek vagy szeĺn*ly*knek * mťjdtsít!ĺ:stlť^J ia
kézj eggyel kell ellátni.

$ Érvénytelen az ajálrlat,h& az Ąánlattevő a j*len ľeJhĺvás'ban megh*tttr*łtłttkirÁrl łkłk-
hatálya alatt áll'

e) Az ajánlatnak taľhlrnaznia ksll ajánlattev{ĺ aĺábbi ĺľataiĺl

- &E ajánlatot aláĺľó valamł.nnyí szemólly &ľv&nye* alńĺľńsi cílttpélđányńnnk v*gy
cí'mmíntáj ána k másol a ĺa'

f} Az ajánlatok ŕĺsszeállításával és benyťrjfásával ktpesolatb*m éęĺmęľüllt b*sľ"ęs kölĺ#g an
ajánlattevőt teľheli.

g) Ämenľtyi'ben vaĺapely ĺgaľolńs vagy nyíĺatkoĺ'a| nęln W&yńť, łly*Ło'ĺ*n keĺĺil belffitásľn
ma$yaľ nyeiv{ĺ foľdĺtása is ssatolaffll.

Ż2- lł.jńnlaŕtéÍelĺ felhívás megkiitđósének ôľ e ly1ľ:Yĺĺgäs*fu*ľssů$. łlđ*}on n megicl*n6*
időpontja: 2015. sze,ptembor

Budapest, 20t5. szepĹernbeľ



lľcIĺlIvasťl|:rp

a Intenzív csaláĺlmegtarÍó szĺl|gíĺltłŕások ó"^ Cs*|áĺ|fe.ilcszĺćsi sztllgĺĺltlltĺĺs ltertlĺ:ĺilltłn

,,BÚToRoK beszeľzćsc'' lĺiľgyťl, lĺjzlrcszcľzĺlsi ĺiľĺ,jlĺhaĺĺiĺ.| c:l llr:l.ll ćľÔ llesz.$ľz,ť:si c.liĺiľlłs|:lrxl

Ajárrlattevő lreve;

Aj árrlatter,ő székhelye:

Ajálrlattevő adószáItra :

Telefon:

Telefax:

Eĺrrail

K íjel<ĺlt kapcsola| taľĹťl :

K ij elölt kapcsolattartó eléľ|rcĺősége
(teleforr, fax. e-rnail):

Az aján|attevtí á lta l kéľt el l ellszo I gá | ĺ a ĺĺis
teljes összege a szeľz.őclés íclőtaľĺanrtil.a
(tlettó Ft + Aíä = bľuĺtó Ił)*:

*az elletrszolgálta{ás telies összege ltrłtgĺĺban ĺ'ĺlglalia a telicsílĺi.s V.llíłll.tctltlyi |ĺłiltsi:glĺ ćs lĺ izliľĺilag az
ajánlattéĺeli felhívás 5. szĺilrrťl nrclĺéklc|ĺ!t kćpeziĺ kitöl{('|| táb|:iz;rĺtal cgviitt ćľr,ĺ!nycs'

IKeltezés]

|'cćgszclii alliíľris,|



b.
c.

f. számís, nrelléklet

NYIl,Á'I.ĺi{,7'^'|,

a Intenzív csalĺ{ĺlnregtĺrľtĺl szotgáltltt:{solĺ ćs Csłr|ĺtĺ|Ícjlcsztćsi sĺ,olgĺł|Íafĺłs kcľcrĺ'ćbĺln
.,BÚToRoK beszerzósc'' tĺilg.Yťl, kiizlrc'szcľzť:si éľĺćkllaĺiłl.ĺ c| llcltr ĺ!ľťĺ llcszcľzćsi c|.jlil.ĺlslraĺl

;;ä;;"*il;ä&'.;,.,,:iläll:ľ;l,'.lTľT,;.iíĺiľil'*lľľľ;.,,.;,:.ľiY,'lí,.,-'l'l..,,ľ',' 
ltćpr"isti|{

végelszálnolás alatt á|l. i,agy r,olla{|tozĺisłi1lrrll csťiĺ|cljáľtls c|l.ellt|c|ćsĺ!l.iĺ| szĺ'i|ĺi llír{sá;.li vr15.1zćsĺ

kozzétettek, vagy a7, ellelte illĺ|í|cltĺ lcIszánxrlásí c|'|iiľĺł'sl .jogcľťÍl^cll clľclliĺc|ĺť:lĺ'. vaĺ]v Ilĺt łt

gazdasági szeľeplő szelnóIyes joga szcľillĺi hĺtscllł|ťl cljĺiľĺi.s r,atl |b|yaluĺlĺl)illl. \/.lgy it|ĺi sz.cltlć:Iyt:s
joga szeľint lrasolrló helyze|bcn vall;
tevékenysĺĺgét felĺi'iggcsztctĺc VílBy akilrck tcr,ćlĺcllysćgćt ĺŁlĺiiĺrgcsz.ĺcĺtćĺĺ;
gazdasági, ilIeĺőleg szalĺllrai ĺcvéltcnyslgévcI kapcsĺlIaĺ.ball .jtlgcľťĺs llíľĺ5sĺigi ílcIctllclr
rnegállapítoĺt bÍlncseleknrényt kövcĺcĺĺ c|, ĺtnrĺg ił btintctc|t clijćlclhcz liiz-ŕi<|ij ht'rtľťłnyĺlk lltll
ltetrr lnelltesĺilt; vagy akĺllek tcvĺ5kcllysćgćĺ n.iogi 'szclllćlIycI sfctlllrcll ĺllk:tIlllltz-hĺlĺĺ\ llĺill(c'tť'ĺ.iĺl11i

imézkeclésekľťjl szólci 200l. rlví Ĺ]lV' töľvćlly 5.$-a (2) llc|ĺczĺjćs lr), r'ĺt11y g) 1ltllldH il|ir|ljťltl ĺ
bíľóság jogexĺs ítéletében kol'|ĺiĺozĺ.a, ilz c|ĺiltiĺs iĺlc'je a|ĺrĺt' vagy ha nz ĺrjĺllllatĺcr'(! tcr,ť:lĺclll,sć,lóĺ
rrrás bíľoság hasoltló okbtil és nrĺ,ldoll.jogel osen koľlĺiltlzĺa:
egy évnél ľégebbclr lejáľt ĺltl<5-. r,ĺilľĺ'iz.ľĺési vatły ĺi1ľsĺtlaĺĺrlllltiz.tĺrsítl.lsi .iĺiľulćklizcĺćsi
kötelezettsógillek - a leĺclc1leĺlĺlsc szcľirlĺi oľsz;lg VÍlg'y.lZ a.iĺinlaĺlĺrllr'í szćlkhr:|yi: szcľirr|i oľszťt6
jogszabályai alap.iirn - llem tctĺ clcgct, kivćr,e, ha ntcgĺizeĺ.ćsélc llalilsz'ĺá:śl kal)Öĺĺ;
tl2013.jťllrius 30-ig hat:ĺlyball rtr|ĺ, a |.}ĺillĺcĺő'lijľr,ť:nyk(illyr,liĺl szĺ'rlĺi |9?ti. rlvi IV. li.jľr.ćlly
szeľinti lrĹĺtrszeľvez.ctben ľészr,éĺe| - iĺlcóľtvc a b(incsclcklllrllly lliĺtrszcľrlc:zotllur l'ijl-tćllťj

elkövetését is -, vesztegeĺĺls, r,cszĺcgetćs l]ctl]zelk(izi ka1lcso|alokbiut, |l(i|lcll kczeli:s, hallyag
kezelés' kŕiltsógvetési csalás, az euľó1>ĺti ktiziissógek pĺillzĺigyí i:ľclcrkcinck nlcgsĺ!ľĺćsc r,ilpy
pénzlrrosás bĺĺllcscleknrólryt' illcĺvc a !:}iintctő,I'ĺĺľvóliykiinyr,rťĺt sztilĺt 20|2' ćvi C. toľvĺllly
XXVII' Fejezetéberr llrcghatáltrz-ot| korľu1lĺ:iĺis btjncscleklni:ĺtyok, |:lťillszcľvczcĺlrcll lćszrlĺśtcl .

ideéľtve lriĺncselekllrélry lriinszcľvczel.lrelt ĺtiľtćnií cIk<'ivctćsćt ís -, híĺllcrt |ĺ'czc|ćs, ltaltyirg
kezelés, költségvetési osaliis vĺtgy 1rénzlllosás llűncse|cklltóIlyĺ, iĺ|c{r,c szclltélyc". .jtlgr szcľilrti
Ilasonló bĹĺllcseleklrréllyt kövc(ctĺ el, ĺ.eltĺĺvc, |rĺrgy a [r(ĺncsęlckllrćlty elkiivcĺćsc.jogcľťĺs bĺľĺ5siĺgi

ítóletbell lllegállapít*ist l)yeľĺ, amíg a btinlelctt clőé|ethez íiĺz&lij hátľányĺrk alól llcltl |]lclltcsĹiIl;
az a<|otl eljámsllan clőíľt aclatszoIgáltatási kij|elezeĺĺség tcljc.síĺćs.: soľĺlll olyĺtll hitlllis adilltll
szolgáltaĺ, vagy halnis nyilaÍkozatot tĺ:sf. allrcly a Vcnse|ly líszJasńgiĺt vcszĺllycztcti;
tekinÍetĺlbelr a koveĺ kezij ĺb| té{.elck va la llrelyi ke llrcgr,ĺt l ĺisu | :

ga) nerrr l]U-' I]G]'- r,agy O|jCD.tagzillanrllall vagy o|yan ítllĺrlllllall ľetlĺlclkczik ĺrc|Ói|ĺclosćggc|,
nrellyel Magyatoruzírgnak keĺlős a<ltizás elkeľiilćsélií| sz'ńlĺ1cgyczlllĺltlyc Varr, ViigY

gb) olyan sz.nbĺilyoz'ot| tťĺzsĺ.lćll llellr jcgyzelt tĺĺľsaság, atllclyllck ĺr pćllzlrlosĺ'is ĺĺs a leľlrrl.izllltls
finatlszíloztisa lllegcl(lzésćľő| ćs lllegakacĺ:ilyoz.łisłiló| szólĺi 2007. ĺivi CX'XXV|. ĺi'iľvćrly 3.

$ i) pon{ia szcľilrti ténylcges Itl|a.irĺĺrllosĺr llclll nrcgislrlcľ|rctťj-
.I.trc|oltrĺisul vcszclll' hogy az e|.iáľĺi'sllan trcllr lclleĺ ajĺilllatĺev(5 vagy lćszr,ĺitclľc jeIenĺkgl,ő az il
gaz<lasĺigi szeľepĺťí, anlclybcll kijzvctetĺell r.agy kijzvctlcntil tŕib|l, lnillĺ 25oń-os Iulĺłittolri ľésszc| r,agY

szavazaĺi joggłrl lclxlelkezik tllyarl .iogi szcnré|y vagy jogi szľlllĺJlyisćggc| llcnt ľcllĺĺc|kczťĺ gazĺ|rrsági

|áľsaság, allrelynek tckilltetébell a g. Pontbalr llleghalĺilĺl7.,oĺt l.b|létclck ĺ.cllllílĺ|nak.

II(eltezés]

d.

(v5.

cĺlg-szcľű a|ĺiiľĺłs



Megiegyłés:

l.lrrelrlryiben a tcibb, ĺrrillt 257o-os tu|łriĺlĺrlli lćssz.c| VĹ}gY s.ZilVäZaĺi IlłiIlyĺtcĺĺlĺtl ľclltlcllĺ.cz,ťĺ g;lz,t.lĺtsĺi1'ii

táľsaság táľsulásként acĺozik, akkoľaz iIycll ĺiiľ.strlás ĺulłtiĺlĺllxts tiiľs:tsĺtgliľa vtlllĺłtliłlztiĺlll ĺĺc|ĺ ir ĺ'.. l)()tt|
ga) alpolrtja szeľinti feltét'elt nlegĺ..clc|ťierr a l kalllrazli i.

A cĺ. 1rolrt szeľinti aĺlófiz.etósi kł!te|ezr:1ĺ"^ĺig nlatt a bclĺij|t|i sz.ćkliolyii pĺrztlasirgi szcľc1rlĺ'í ĺclkiltlc|ĺ,;lrcll

az állami acĺólmtóság és a válnhatłisĺig ťllĺaI nyilvłilrlaľĺĺ:ĺĺ a<ĺťlĺjzľĺćsi kĺ5ĺclcz.ctĺsćgcĺ kc|| ćľ|'c:tli,

Az e. pont szeľil)ti hason]ó bűllcseleklllólly a|aĺl az l'itlľóplli Ulliťl lllás tagír||aluńbłtĺ lclc|ĺ:pcĺlc'|Í

ajánlanevő esetébell
aJ bűnszervezetbell rcszr,étcl lrĺillcsclÜkllrćlly cscléll rl s?-cľ\'czcĺl lliĺlliizćs cl}clli kĺiz.ĺlclclllľťĺ| s.,z.ri[ĺ),

2008' októbeľ 2.4-i 2a08ĺ84|/|I] tanácsi keľclhal.iłtrlzitĺ 2. c.i|ĺ|ĺćbcĺl llrr.lgh:llťilr.lz'rr|Í

biĺlrszeľvezetbelr va|ó ľószt,ólclhez kapcsoIt1c1<i lriitlł;sclckltlclryĺ,
b) veszJegetés, veszĺ.egeĺé.,. c[|ilgaclĺisĺl" hivirĺalí \,csz|cBcIćs, hirĺllĺ;lIi r,cszttlg,cĺćs c.lĺilĺl.łlclťtsĺr.

r,esztegetés bíľosĺigi vĺgy hĺ.lt<isĺĺgi cljáľásllĺlll, Vcs2tcBc|ćs clĺ'ogaĺĺĺisa lrĺrr,lsl:rgi r,a'iY hit|ĺ.isálr'i

eljáľáslralr lrŕÍlrcseleknlólly esctćll ź1Z |99.7. nlii.jus 26-i ĺarlĺtcsi 'ioĺ.li łt|ĺĺtls 3. ĺ;i|ĺkć|lcll
lrreglratál ozott kol.l.upc iót,

c/ költségvetési c.salírs bűllcsc|cknlélly cseĺĺlli az |)ulri1lai l(tiz.ťissćgc|ĺ 1lť:llziigvi tiľĺ|c|<cillc|ĺ

r'écĺelrrréľől sz<ili egyczllltllly | . cikkc szcľilrti csĺ.llł.tsĺ,

d) pélrzlrrosŕrs bŕĺncsclcklllĺllly escĺ.ĺjll a 1:rillziigyi ľcllĺl.sz"oIek' 1)(:llz.ĺtlĺr-^lĺs cć|jlil'li vitlti

ĺ,elhasznzilĺisálrak llrege lcĺzésólij| szó|ti, t 9ĺ) l . .jťlniu.s l0-i 9 |/3Os/líjIi ĺilllĺlcsí iľíillYtllr, l .

cikkében nrcghatĺil ozĺllĺ pćIlzllrosĺĺst
kelléľteni.

A cl. polttlran tlreghatárĺtz.,ott id(itaľtanlot lllintlig a kizťrľĺi cl|ĺ ĺ.cltn llclll iit[|ítsĺtllak clIctlĺll.zúsc

id'őpontjától kell szálnítani.
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Az 5. sz. nrellékletben kiiltjn tĺib|łizaĺb:ln łlz AjťrllIattcr,ĺi ĺtĺĺaI biz{ĺlsĺ|allĺlťl [rú(oľo|ĺ llrcp.llcr,Čzćsćt'
tulajdonságait, lrreľnyiségét és az árazatlalt ktihsógvctóst |ĺťiziiliiilc. A lrťtĺĺrľĺl|ĺitt ir.lľizSz(iyK iiltĺt| ;.r
szeľzőđés aláíľásáĺ' kövcĺőell átadott ľĺisz|eĺcs lisĺa ala1l.iĺirl .lllcly Iislĺl ił je|clr ĺiilhívíls lllc||ć|ĺ|r:tćllt:rl

kőzolt bútoľokat csaláĺlonkéllĺi |rĺrlll.ásbatr äf éľil)l.cĺ'| 5(l csłlłiĺĺ cílllćvcl c1ryĹiĺt lĺťjz.|i ĺ |isĺírrl lncp.jclii|ĺ
cínrekľe kell szállítalri' A búĺoľo|< ltiszĺil|ĺĺńsĺt, iisszcsz'cl c|ilsę ,js bĺ:.31ríĺť:sc Ąiíullĺlĺĺcvťĺ ĺi:|ĺlt|:llil.
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4. száIlrú melléklet
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a lntenzív csaláĺlnregfaľtó szo|gltIfatásĺllt ćs CsaláĺIĺtjlcsztćsí szo|gr|ltĺrtĺĺs ltcľctť:llĺlll
,,BÚToRoK beszcľzése'' tĺtľgyri, k.iizl:cszcľzĺj.si ćľtćkllaĺíu cl llc.lll éľií lleszcl.zćsi c|illľĺls|lłrrl
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AJÁIILÁ,TTÉTELRE FELKÉRT sZERvEZETEK

Több éve foglalkozik bútorok kis- és nagykereskedelmi értékesítésévęl, egyedi b,6tor gytrtásáva|. Az
MNPIII keretében kialakított nonpľofit helyiségek irodabútorainak bęszęrzése tárgyában a cég volt
mtr az Önkormányzat szerzódéses paľtnere.

f.Ba||a Bútor Kft.

1. Buľbol Tľend Kft.
Széküely:
Cég1 egy zékszám / ĺyíIv źntartźtsi szám :

Ađószám:
Telefon:
E-moil:
Web:

Székhely:
Cég1 egyzékszám l ny i|v źntartźlsi szám :

Adószám:
Telefon:
E-mail:
Web:

Székhely:
CégJ egyzékszám / nyi|v áĺtarIási szám:
Adószĺám:
Telefon:
E-mail:

Web:

Székhely:

Cég egy zékszám / ĺyi|v źntartźtsi szám:

Adószám:

Telefon:

E-mail:

Web:

Szélrhely:

Cég1 egy zékszám l nyl|vźntartźtsi szá m :

Adószám:

Telefon:

1135 Budapest, Reitter Feręnc u. 83.
0r-09-9967rs
rru24229555
06309449498
butorpolota@gmail.com
www.butorpalota.hu

3526 Misko|c Zso|caí kapu 1 6.
0s-09-002-308
11063269-2-05
06 46 406 304
ballabutor@ballabutor.hu
www.ballabutoľ.hu

1203 Budapest, Mária u.ltca2.
0i-09-955157
231.47207-2-43
06 20 9546 838
silver@silveľoffice'hu. info@silveroffice.hu.
info @iĺo dabutoruzlet. hu
www. irodabutoruzlet.hu

2040 Budaörs, Domb u. 27.

13-09-139970

r4013902-2-13

06-30-210-r357

budaors@artofhome.hu

www.artofhome.hu

2000 Szentendre, Rózsa ltca23'
r3-r0-040664

r2561791.-2-r3

06 20 326 0058

Több éve foglalkozik bútoľok kis- és nagykeľeskedelmi értékesítésével, egyedi bútoľ gyrártásáva|.

Szolgá|tatĺási teľĹiletiik a bútoriparon beliil szélesköriĺ.

3. Iľodabútoľĺizlet.hu Kft.

Több éve foglalkozik bútorok kis- és nagykereskedelmi éľtékesítésével, egyedi bútor gyártásával.
Szolgáltatási terĺiletiik a bútoripaľon beltil széleskönĺ.

4. GAME z[<Ít.

Több éve foglalkozik bútorok kis- és nagykereskedelni éltékesítésével, egyedi butor gytrtźtsával. A
H13 Diák és Vállakozásfejlesztési Központ bútorbeszerzése tfugyźhaĺ a cég volt mttr az
onkormány zat szer zo dött paľtnere.

5. TELMEX.Nowy sty| zÍt.



Több éve foglalkozik bútorok kis- és nagykereskedelĺni éltékesítésével, egyedi btĺlror gyártźtsával. A
Keszýiígyár Kĺlzösségi Hĺáz blitorbeszerzésę tźľgyźhan a cég volt mźr az Önkoľmányzat szerződott
partnere.

6. KORÁN Bútoľkészítő és Keľeskedelmĺ Ifft.

E-mail:

Web:

Székhely:

Cégs egyzékszám / nyi|v źntartźtsi sziím:

Adószám:

Telefon:

E-mail:

Web:

Székhely:

Cég1egyzékszám l nyilvantartási szám:

Adószám:

Telefon:

E-mail:

Web:

8. Woodexpress BrĺtoľgyőLrtó, KÍt.
Székhely:

C é gJ e gy zékszám / ny i|v źntartźlsi szám :

Adószám:

Telefon:

E-mail:

Web:

Székhely:

C é g e gy zéksztlm / ny itv éntaĺ1ási szám :

Adószám:

Telefon:

E-mail:

Web:

telĺnex@telĺnex.hu

www.telmex.hu

1225 Buďapest, Nagýétényi út 242.7 . em. 45.

0r-09-9f8874

r49835r3-2-43

06-2019652392

info@koľanbutor.hu

www.koranbutor.hu

1118 BI.IDAPEST, Sasadi út 51-53'

01.-09-718256

13090379-2-43

06-20-312-7332

honlapon keresztül

www.woodexpľess.hu

1173 Budapest, Ferihegyi út 51.

01,-09-368232

1,2015173-2-42

06 (1) 2s6-22s2

rolabu@t-online.hu

www.rolabu.hu

Ttibb éve foglalkozik bútoľok kis- és nagykereskedelmi értékesítésével, egyedi bítor gyártásáva|,

Szolgáltaĺási teľülettik a bútoriparon belül szélesköľiĺ.

7. D&v Bútoľkészítő Bt.
1174 Budapest, Rákosmezei repülők útja 10. 1.em. 1.

0r-06-769265

221.64986-2-42

06 70 3rr-80f6
honlapon keľesztĺil

www. dvlap s zab aszat.hu

T<jbb éve foglalkozik bútoľok kis- és nagykereskedelmi értékesítésével, egyedi bútor gyáľtźsźxaI,
Szolgáltatrási területiik a bútoriparon belül széleskörű.

Több éve foglalkozik bútoľok kis- és nagykereskedelmi értékesítésével, egyedi bútor gyártásáxal.
Szolgáltatrási területĺik a bútoriparon belül széleskörű.

9. Rolabu Brĺtoľgyártĺó és Foľgalmazó[(ft.

Több évę foglalkozik bútorok kis- és nagykereskeđelmi értékesítésével, egyedi bútor gyĺártásával.

Szolgáltatási tertiletiik a bútoripaľon belüĺ szélesköľíĺ.



Több éve foglalkozik bútorok kis- és nagykereskedelmi értékesítésével, egyedi butor gyźrtásával.
Szolgáltatasi területiik a bútoľiparon belül szélesköľű.

1 1. IMPALA.DESIGN BtÍtoľgyáľtó és Keľeskedelmi Kft.

10. DOMOTERC Kft.
Székhely:

Cégtr egy zékszám l nyilv źntartálsi sziím:

Adószám:

Telefon:

E-mail:

Web:

Székhely:

Cégs egy zékszám l ĺy ilv tntartási szám:

Adószám:

Telefon:

E-mail:

Węb:

Székhely:

Cég egy zékszttm / ny i|v źntartźlsi szám:

Adószám:

Telefon:

E-mail:

Web:

Székhely:

Cégegyzékszźlm / nyilvántartási szĺĺm:

Adószám:

Telefon:

E-mail:

Web:

Szélĺüely:

Cég egy zékszźtm / ný|v tntartási szĺárn:

Adószám:

Telefon:

1186 Budapest, Besence utca 8.

0r 09 72902r

r2712818-2-43

06 30/495-2572

domoterc@domoterc.hu

www.domoterc.hu

1154 Budapest, Szentmihźiyiŕn 44.

01.09 66t964

12278428-2-42

06-r-306-2323

rendeles@unitb.hu

www.unitb.hu

2092Budakeszi, Budaörsi köz 1.

13 09 067759

1090r823-2-r3

06 (23) 4s4-r3r

stulwerk@stulwerk.hu

www.stulwerk.hu

2030 Erd, Kéknyelü u 27.

13 06 013657

24474982-2-13

36-301948-023s

Il72Budapest, Nagyszékes u 8.

0r 09 1673s7

r0766426-2-42

06-30-4633835

impaladesi gn@ t-online.hu

www.impaladesign.hu

Több éve foglalkozik bútorok kis- és nagykereskedelĺni étékesítésével, egyedi btĺtor gyártásával.
Szol gáltatlási teriilettik a bútoľiparon beli'il szélesköľtĺ.

12. Unĺt-B Faipaľĺ Kereskedelmĺ, Kiinyvelő, Tanácsadó és SzolgáL|t^tőKÍt.

Több éve foglalkozik bútorok kis- és nagykereskedebni éltékesítésével, egyedi bútor gyáľtásával.
Szolgáltatási tertiletÍik a britoľiparon belül széleskĺirÍĺ.

13. STULWERT(Kfr.

Tĺjbb éve foglalkozik bútoľok kis- és nagykereskedelrni értékesítésével, egyedi bútor gyártásával.
Szolgáltatĺási tertilettik a bútoľipaľon belül széleskörtĺ.

14. ToREsZBűtorBt.



E-mail:

Web:

Székhely:

Cég1 egyzékszám l nyi|váúartási szám :

Adószám:

Telefon:

E-mail:

Web:

info@toresz.hu

www.torusz.hu

Több éve foglalkozik bútorok kis- és nagykereskedelmi értékesítésével, egyedi btĺor gyźrtásźxal.
Szolgáltatási területiik a bútoriparon belül szélesköľű.

15. FAGUSZ Faipaľi Kft.
2330 Dunah araszti,Jedlik Ä' u. 1'2,

13 09 079505

12372395-2-r3

06-24-518-r20

fagusz@vnet.hu

www.fagusz.hu

Több éve foglalkozik bútorok kis- és nagykereskedelmi értékesítésével, egyedi btĺtor gyźtĺtásávaI,

Szolgáltatiási teľtilettik a bútoľiparon belül széleskörtĺ.

4
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