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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzatKépviselő-testülete a22Ol2O|5.
(X.22.) szźlmű döntése éľtelmében a 2015. évi Kĺjltségvetésről szóló 612015. (II.20.)
ĺlnkoľmányzati ľendeletét módosította, továbbá' így döntött, hogy az onkoľmanyzat
üzemeltetésében |évő á|ta|źnos iskolák tészére a 2015. évben prezeĺúácíős projektoľokat
(taľtószeľkezette| és kivetítővel egytitt) biztosít - önként vźi|a|t feladat _ 2.400,0 e Ft
keretösszegben oly módon, hogy a projektoľok az onkormtnyzat tulajdonában maľadnak és
azok kaľbantartási feladatait a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. |átja e|.

A becsült értékre tekintettel _ bruttó 2.400 e Ft - a Józsefuarosi onkoľmányzatKozbeszerzési
és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabá|yzat) IX. Része szeľinti beszeľzési eljárás
kęľült lefolytatásľa. A Szabá|yzat 20'I. pontja a|apjáĺ akozbeszerzési értékhaftlrt eI nem érő
árubeszerzésről, építési beruházásról, szo|gá|tatás megrendeléséľől legalább öt ajtn|at
bekérésével lehet dcjnteni. Ezért az ajánIattéte|i &lhívás az a|ábbíakban felsoľolt gazdasági
taľsaságok részéte került megküldésľe.

Az Ąánlattételre felkért gazdasźęi társaságok az a|ábbíak:
MODUSZ OFFICE.HOLDING Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.76.)
SZILICIUM.ELEKTRoNIKA Kft. (1085 Budapest, Üĺoĺ ĺt z.;
Tigra Business Intellĺgence Centľal Euľope Consulting Kft. (1149 Budapest, Róna utca
s4-s6.)
NET'54 lJz|etiKommunikáciĺó Kft. (1138 Budapest, Váci út 168')
T.Systems MagyaľoľszágZrt. (|II7 Budapest, Budafoki út 56.)

Az ajźn|attéte|i felhívás a fentiekben felsoľolt gazďasági társaságok részéte került
megküldésre. Ezek kozott több olyan szeľvezet is szerepel, melyekkel koľábban máľ
kapcsolatban á|It, vagy jelenleg is szerzódéses viszonyban van a Budapest Főváros VIII.
kerület Jőzsefvárosi onkormźnyzat (továbbiakban: onkormźnyzat), a paľtnerség optimálisnak
minősíthető. A felkért szervetek kiválasztásánál elsődleges Szempont volt, hogy a cégek fő
tevékenységi körébe tartozzon az elektrotechnikai eszközök adásvétele. Közülük mind vett
már korábban tészt a onkormányzat á|ta| meghirdetett beszeľzési eljárásokban, így



tudomásunk van rő|a, hogy potenciális referenciákkal rendelkeznek. Mindemellett a
kiválasztás során igyekeztiink szem előtt tartani' hogy a szervezetek kozött józsefuárosi
székhellyel ľendelkező vá|lalkozźs is szerepelj en, ezze| támogatva a piac helyi szeľeplőit.
Tapasztalataink alapján determinálható, hogy - nyeľtessége esetén - mindegy1k szervezet
maradéktalanul tudná teljesíteni a felhívásban megfogalmazoÍlakat,tovźlbbá az OPTEN cégtát
nyilvántartása szeľint működésiik törvényes és megfelelő.

Az ajtnlattételi felhívás az Önkormányzat hivatalos weboldalán - wwwjozsefuaros.hu - is
megjelent.

Az aján|attételi felhívás 11. pontja szerint az ajźn|attételi határidőig - 2015. november 25.
11:00 őra - 3 daľab ajánlat étkezett, melyek köztil I aján|attevő a honlapon keresztül éľtestilt a
beszerzésto|, Az ajánlatok elbírálásának éľtékelése a ,,|ega|acsonyabb ĺisszegű
ellenszolgáltatás'' elve szeľint történt.

Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése

ľróuusz-oFFICE Holding Informatikai és Ügyvite|i Zrt. (1087 Budapest, Kcĺnyves
Kálman krt. 76.) aián|ata:

A MODUSZ-OFFICE Holding
csomagolásban érkezett, mely a
aján|at érvényes.

Informatikai és Ugyvite|i Zrt. aján|ata
taľtalmi és a formai követelményeknek

ép, sértetlen, zárt
megfelel, ezért az

Ajánlati ár:
cjsszesen nettó Ft + Ár'q, : bruttó Ft 2.252.789,-Ft

Törĺjkőr utca2.
Ajánlati áľ:

ĺisszesen nettó Ft + ÁFA : bruttó Ft 2.365.883,- Ft

A Tigra Kft. ajánlata ép, séľtet|en, zárt csomagolásban érkezett, mely a larta|mi és a formai
követelményeknek megfelel, ezért az aján|at érvényes.

A Ten Technic Kft. ajánlata ép, sértetleĺ, zárt csomagolásban éľkezett' Az ajźn|at a formai
követelményeknek megfelel. Tartalmi szempontból megvizsgáIva megállapíthatő, hogy az
ajźn|attéte|i felhívás 9. P.1. és M.1., továbbá a 2I. e.) pontjaiban kért dokumentumok
csatolása elmaradt. Tekintettel arua, hogy több érvényes ajánlat került benýjtásra, melyek
kozül az egyik kedvezőbb aján|ati árľal is rendelkezik, ezért a hiánypőtlásra vonatkozó
felkérés megküldése mellőzésre keľült. A fent leífiakľa tekintettel javaslom a Ten Technic
Kft . aj ánlat át éw éĺýeleľrnek nyilvánítani.

Ten Technic
Ajánlati áľ:

összesen nettó Ft + Ár.e. : bruttó Ft 2.308.860.- Fr

II. A beteľjesztés indoka



A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefváľosi onkormźlnyzat 2015. ngvember 19-én

,,Projektoľok és vetítővásznak beszerzésę,, tárgyu kozbeszeruési értékhatárt ę| nem éro
beszerzési eljárást hirdetett meg. (Az ajtln|attéte|i felhívás az előteľjesztés 1. számu
melléklete.)
A beszerzési eljárás eľedményének és a nyertes ajánlattevonek megállapítása a Bizottság
hatásköĺébe lzrtozik.

III. A döntés célja, pénziigyi hatása

A beszerzési eljárás eredményének megállapítása ahhoz sztikséges, hogy az onkormányzat
üzemeltetésében Iévó áIta|źnos iskolák részéte a 2015. évben prezentációs pľojektorok
(tartószerkezettęI és kivetítővel együtt) kerüljenek biztosításra, melyek jövőbeli karbantartási
feladatait a J őzsefv árosi Gazđálkodási Kĺizpont Zrt. |átja e|.

Fedezet: A Józsefuaľosi onkormányzat 11601-01 cím beruhźzási e\ókányzattn _ önként
vállalt feladat - belül 2.400.0 e Ft biztosított.

Elfo gadott aj ánlati át :

MODUSZ-OFFICE Holding Infoľmatikai és Ügyvite|i Zrt. (1087 Budapest, Kcinyves
Kálmán krt. 76.) ai

Az aján|at a rendelkezésre álló fedezeten belül van.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testiilet és Szeľvei Szewezeti és Mfüödési Szabá|yzattlrő| sző|ő 3612014
(xI.06.) onkormányzati rendelet 7. melléklet 1.l.3. alpontja szeľint aYźrosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság dĺjnt beszerzési ügyekben az eređmény megállapításérő|,.

M indezek alapj án kérem az aIźtbbi határ o zati j av as l at el fo gadás át.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dłint' hogy
1. a,,Pľojektorok és a vetítővásznakbeszerzése,, tárgyÚkozbeszerzési értékhatáľt el nem

ér o beszerzési elj aľást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Polgámrester
Határidő: 2015. december 7.

2. a beszerzési eljárásban érvényes és legalacsonyabb cisszegű aján\atot a lvlouusz.
OFFICE Holding Infoľmatikai és Ügyviteli Zrt. (székhely: 1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt,76.; adőszám: 10209248-2-42; cégtregyzékszám:01-10-041289)
tett. ezért aZrt. a nvertes aián|attevő.El ián|ati ára:

Felelős: Polgármester
Hatźlridó: 201 5 . decembeľ 7.

Ajánlati áľ:
ĺisszesen nettó Ft + Áľ.,q.: bruttó Ft 2.252.789.-Ft

Ajánlatĺ áľ:
összesen nettó Ft + Áľn. : bruttó Ft 2.252.789,-Ft



3. ahatározat 2. pontja aIapjánfelkéľi a jegyzot a szeruődés a|áírźsfua.

Felelős: Polgármesteľ
Hatáľidő: 201 5.december 1 5.

A döntés végrehajtásátvégzo szeľłezeti egység: Jegyzoi Kabinet Belső Ellátási Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata
kozzététe| módj áľa : honlapon

Budapest, 2015. november 30. .f
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tárgyú. kozbesz,erzési értékhatárĺ cI nem ćľő beszeľzéo^i eijárľásban
(becsült éĺtók nettĺi i.889.764 Fl)

I}uĺ|apest [.őváľos vIil. keľĺiIet Józseťváľosi Potgáľmesteľi HivatnI közbeszeľzósi
énéklratáľt el nem érő lreszeľzési eliáľást hiľclet tneg, anlelyben ajánlattevőként felkóľĺ ont,
illetvę az on által vezetett szervczeiet:

t. Á'z ajánlat|ĺéľő neve, círrrc:
I}UDÁPEST ľ-ovÁltos vru. KERULAT JóZsn'rvÁnosl
POLGÁIł.MBSTIIIąI HIVATA L
Ĺ]ím: l082 Brrdapest, l}aross u, 63-67,
l'el: 06-l-459- 226f
E. nrai l : fabi anm ŕJĺozseľvaro s. hu

?,. z{'z ajĺ{nlaŕkóľő á|tal a szerződéshez renĺlelÍ e|nevezés:
Ac|asvételi szeľzŕjdés keľetćben az Ajánlaĺtevő felaclaĺa
projektoľok és vetítővásznak szá|lítása'

gyáľi csomagolásťl

Ąánlattevcí ľészleĺes J:eladatait az aján|altételi fslhívás 3. számú mollék|etót ké,neza
mĹĺszaki leíľás taľtal:ľnazza,

Ä szcruődés ĺdőtaľtanra, teljcsĺtési hat:ĺľirlő, teljesítés he|yel a megľenc|eléstőI
számítva 20 napon lrelĹĺl, a teljesítés helye: Ajánlatkiľő székhelye.

Az ajánlatkéľő pénzĺigyi ellcnszolgírtŕatásrĺnak fc|téÚele:
A beszeľzés finanszíľozasa az A'iírnlatkéľo sajáĺ foľrásából ttjnénik. Az Ajánlatkéľő
eliileget nem Í]zęt. ĺ\z e||enszolgáItatás a teljesítést kĺivetoen benyújtott szálrrla
el|enében, a teljesítés igazolását kcjvĺ:tően, l5 rrapon belĺil, átutalással keľĹil kiľlzetésľe.

Ajánlati áľ
Az ď1án|ati áľat foĺintban lĺel| nre.gadni. Ha az ajánlati áľ szánrĺlkkal nregadott ĺisszege
és a betŕĺvel leílt összege ktizött elt'éľés Vält, akkor a betrivel kiĺń összóget tękinti áz
A^i ĺĺnlatkóľő éľvén yeslrek.
Az ajánlatban szere1rlcl áľaknak ĺjx árnĺrk keil lerurie' vagyis az Ajánlaĺtcvok
senrnrilyen íilrmában łés semnrilyen hir'a1.koz-ássell sem tehetnek vćůtoz,ő áľat taľtalrnazĺi
ajánlatĺlt. .Ą neltÓ irľakat ťlgy kell r.lregadn.i. hogy azĺlk lartallnazzanak minĺlen
j áľulékos krlltséget, 1iiggetlenĹil azok fĺlľnlaj ától és ficľľásátil.

Ir4inclen áľaĺlatoi úgy kcll nregaclni, hogy a netti áľ mellett a fóosszesítőn egyćltelmű
foľĺrrában szeľepeljen a:z t\l;A oÁ-ban és cisszegszeľűen, valanrint a brtlĹto ŕtľ' Az'
a.iánlati ĺĺľnak tal"talmaznia kell a teliesítés iclőtartĺrma aIatti áľr,áltclzásbó] eľeclo
kockázatot ĺís lrasznot is. ĺ\z Ajánlattevők csak magyaľ ĺbľintban (ľlUF) lelretnek
ajánlatoĺ ĺłs a szeľzőđéskötés valutancme is csak ez lehet'
Ar. tliánlati árnak taľtalnraznia kell nrindazokat a költségeket. atllelyek ĺrz ajánlat
tziľgyĺĺnak eĺedmćlivj.ele1Ős lnegvalósításlilroz. az ajánlatí Ícltételekbell ľögzített

AJÁNI-AT"ľE.I.ĐI.I l.ĺ]ĺ'I[ĺVÁs 
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Íbltételek betaľtásáłloz szĹikségesek. így tobbek kozött trrilrĺ1en illctékct, ciíiat, béľletet,
szoftveľ költséget, szálIítási, üzrnrbe helyezósi, ol<tatási' a hibák kijavításához
szĹikséges kciltségeket is' Az aján|at csak banki átutalásos ĺ'ízetési nródot taľtahrrazlrat,
llrinden egyéb íjzetési niód elĺbgadhatatlan az Ajánlatké'"(i sztll"lál.a,
Az a.iánlatok kídolgozásakoľ vegyék Íigyelenrbc, hogy az aján|ati árlrak telies köľÍĺrrek
kell lennie, vagyis nragába kell foglahri nlinden ajánlattevői kifizetési igényt' Az
A.jánlattevőnek az ajánlati áľat a szeľződós taľgyának teljes köľtĺ ľnegvalósításáľa. a
befej ezési hatáľi d őľe r ö gzitett d íj kérit kel l megadni a, fori lrtbalr'

5. Szcľződóst biztĺlsÍtó me|lékkötelezettségek:

Késedelnri kötbér: 10.000 lrt/nap. A nraxirrruma az általános foľgalnri adó nélkül
szálrrított ellenszolgáltatás l0%-a. A kotbéľ nraxilrrumának eléľésekoľ Vevő jogosult a
szelződéstől elállni'

Meghiúsulási kötbéľ: A nyeľtes Ajalllattevő neghiúsulási kötbér nregĺ.izetéséľe
köteles, ha olyalr okbóI, amelyéľt fęlelős a szeľzodés teljesítése nreghiúsul. A
megbiúsulási kotbéľ ménéke a felolvasóIapon ľögzített, és általános foľgahrri adó
nélkül számított ellenszolgáltatás l 0%-a.

A Ptk. 6:186. $ (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz ťlzetésérę kötelezheti nagát
affa az esetľe, lra olyan okból, amelyéľt Í.elelős, megszegi a szerződést'

6. Annak mcghatáľozĺ{sa, hogy az ajźłn|attevő tehet-e tłibbváltozatr'i ajánlatot:
Ą ánl attevő nem tehet többválto zatir aj ánlatot.

7. Annak meghatáľozása, hogy az aján|attevő a beszeľzés táľgyának egy ľószóre
tehet.c ajánlatot:
Ajánlatkéľő tárgyi beszeľzési eljáľás vonatkozásában nem teszi lehetővé ľésza'iánlatok
tételét.

8. Az aján|atok elbíľálásának szempontja:
Ąánlatkéľo az ajźn|atokat az Ajćnlatkéľó képviseletében eljáľó előterjesztése alapián a
legalacsonyabb ár elve szeľint éľtékeli.

9. Kizáľó okok, alka|massági követe|mónyck:
Kizärő okok:
Ąán|attcvo kizáľásľa keľül, anrenlryilren az a|ź.ŕbi kizáľő okok báľnrelyike vele
szentben fennáll:
Az e|iáłásball neln |ehet a.jánlattevő, ľészvételľe je|entkező. alvállalkozó, és nenr vehet ľészt
aIkaInlasság igazolásában olyall gazclasági szeľeplő, aki

a) az a|ábbi bűncseleknlények valanrelyikét elkövette, és a l.lűnc.selekrnény elkövetóse az' elnrilt öt
ćvben jogerős bíľósági ítéletben nregálIapítást nyeľt, anríg a btilltetett eloé|eÍhez fĺázódő hátI.ányok alćll
lreIrr lnelrtesĹilt:

aa) aBúnteto.I.orvénykcillyvľől szóló |9]8. évi IV. tĺiľvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. töľvény),
i||etve a BĹinteto Tölvénykonyvľől szóló f012, évi C. t'öľvélry (a ĺ'ovábbiakban: Btk') szeľinti
bťĺlrszeľvezetbell ľészvéte|, ideéľtve a bťlllcselekInény bűnszelyezetben tölténő elkövetését is;

ab) az l978' évi lV. ĺöľvény szeľinti vesztegetés, befo|yással ĺizéľkedés, bcĺblyás vásáľlása,
veszÍegetés nelllzeĹkőzi kapcsoIatokban, befolyás vásáľlása nelnzetközi kapcsolatokbaĺl, hĺiĺ|elr
keze|és, hanyag keze|és, i|letve a Btk. XXVII. ĺ-e.iezetébell lneghatáľozotĺ korľupciós
btincselekrnéllyek, valalnint a Btk. szeľillti hĺĺt|cn kezelés vagy hallyag kezelés;

ac) az I978. évi IV. törvény szeľillti költségvetési csalás, euľó1lai közösségek pónziigyi éldekeinek
nlegséľtése. il|etvc a Btk. szeľinti kö|tsógvetési csalás;



cłĄ az. |978. évi lV. ttĺľvény, illetvc a l]tk. szeľillti tcľľ<iľcsc|cktnény, valanlilll chhoz kapcsolóclťl
fclbu jtás, bĺinsegéIy vagy kíséľtet;

ae) az |9.|8' évi IV. tiĺľvény, i|lctvc a Btk. szerillti péllzmosĺts, valanlint a Bĺk. szel.ilrti teľľoľianus
finalrsz,ítrrzása;

a!) az |978. évi IV. töľvény' illetve a l]tk. szeľinti enrbeľkeľeskedeletn' va|antillt a Btk. szeľinti
kélryszeľrnunka;

ag) az I978. évi IV' töľvény, illetve a l]tk. szeľillti veľsenyt kor|átozó nlegál|apodás közbeszeľzési
és kollcessziós eljáľásban;

ah) a gazdasági szeľep|o szenléIyes joga szeľinti, az a)-p pontokban felsoľo|takhoz lrasolltó
bíĺllcseIekmény;

b) egy évnél régebben lejáľt adó-, váInfizetésj vagy társada|olnbiztosítási járulékfizetési
kötelezettségélrek llem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esętleges kamatot és bíľságot az ajin|at
vagy ľészvételijelentkezés benyújtásának idópontjáig megfizette vagy ezek megfizetéséľe ha|asztást
kapott;

c) végelszilłlolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elľendeléséľől szóló bíľósági végzést
kozzétettek, az ellene indított fe|szánlo|ási e|jánást jogerősell eholldelték, vagy |la a gazdasáli sz'eřeplo
szelné|yes joga szeľinti hasollló eljáms van folyanratban, vagy aki szemđýes ;o!a szeľínt hasonló
lrelyzetben van;

ď/ tevékenységét fe|fiiggesztette vagy akinek tevékenységét felÍiiggeszteĺték;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bĺĺrlise|eklnény elkövetése az e|nrrilt

háľom éven belĺĺ|jogeľős bílosági ítéletben megállapítást lryeft;
fl esetéllen az ajál|atkéľĺ! bizonyítani ĺud.ia, hogy az adott eliáľásban megkísére|te 'jogtalanu|befolyáso|ni az ajtn|atkérő döntéshozata|i fo|ya*áiat, vagy olyan biza1mas infoľnrációt kísérclt

nregszel.ezni' aInely jogÍalan elónyt biztosítana számźra a beszeľzćsi e|járásban, V&5l koľábbi
beszerzési eljáľásból ebbő| az okból kizámák, és a kizárás tekilltetében jogoľväs|atľa nenl kerĹi|t soľ az
érilltett beszeľzés i e |jáI'ĺás lezáľu lásátó l számítoĺt háľoIn óvi g;

p tekintetében a következő fe|tételek va|alnelyike megvalósul:

_ t!) nenl az Euľópai Unió, az Európai Gazdasági Téľség vagy a cazdasági Együttlníĺködési és
Fej|esztćsi Szervezet tagáI|amábalr, a Keľeskedelmi vileg.i",vezet kĺĺzbeszeľžésiíegáIlapoc|ásban
1é.szes. állarnban vagy az EUMSZ l98. cikkében említett tengeľentúli orságok és terĺi|eĺek
bánlle|yikében vagy nem otyan állanlban rende|kezik adóil|etóségge|, alnel|yel 

-Magyaľoľszżlgllak

kettós adózás elkerü|ésérĺíl szó|ó egyennénye valr' vagy ane||yeÍ_az Európäi unićňak kéto|da|ŕ'
megál lapodáSa van a kijzbeszerzés teľén,

- 
gb) o|yan szabá|yozstt tózsdén nem jegyzett társaság, alnely a pélrzlllosás és a Íeľľoľiznrus

finanszĺľozása nlegelőzéséľől és nregakadáIyoztsőró| sző|ĺ zo}l, evi ckxxvl. tcirvény 3. {i ł/ pont
ra)-rb) vagy ľc)-ľd) a|polltja szeľinti tényleges tulajdonosát nenr képes nlegnevemi, vagý

gc) a gazdasági szeleplőben közvetetten vagy közvetleniil tÔbb, inint zšN-ostulajdö-lli lésszel vagy
szavazati jogga| ľende|kezik olyan jogi szenlćly vagy szenré|yes joga szeľint 3ogtepes szervezet,
ame|ynek tękillteĺében a kb) a|pontszeľillti fe ltéte| fennáll;

y'.haľnladik oľszágbeJi áIlanlpo|gáľ Magyaľorságon engedélyhcz kötött foglalkoztatása esetón a
nlunkaügyi haĺ:óság á|ta| a lnunkaĺigyí ellenőlzésr<ĺ|izóló lggĺ..evi LXXV. toňény 7/A. $-a alap.ián
két évllél nenr ľégebbenjogeľoľe elnelkeclett közigazgatási - vagy annak fe|ü|vizsgá|äta esetén bíľóiági
. 
'határozatban 

lllegá|lapított és a közpollti koltségvetésue ĺĺĺioniĺ befiz-etésľe kötelezéssel ,ugy u,
icĺegenľendészeti hatóság álta| a haľnladik oľszágbili állaľllpo|gáľok beutazásáról és taľtózkodásáľól
szó|ó t<ĺrvény szeľinti köaęndvédelmí bírcággal sŕljtott jogszábáýséItést kovetelt el.

Igazo|ís mĺídja: eľedetben, a7 ajánlattételi felhívás 2, számú me|Iék|ctc szeľinti
nyilatkozat (cégszeľii) aláírásáva|.

Az a|ka|massági kłĺvetelmónyek:

Az ajánlattcvők pónziigyi-gazdasági a|kalmasságának mogítéIósćhez szüksóges
adatok ćs a megkłivetelt igazolási mĺóĺI:

t Ĺ,'ĺ' 
i' ĺ'Ę



ĺ0.

11.

J|.I. Az A.iálrlattevő k<jzös ajárnlattćtel esetéll nrilrc|elr Ajánlattevo koteles csatolni az
elozo Ĺizletí év - általárros foľgahrri adó nélkĹiI szánrított _ teljes áľbevételéľól szóló
llyilatkozatát attól függően, lrogy az Ajánlattevő nrikoľ jött létľe, illetve lrrikoľ kezdte nreg
tevékenységét, anrennyiben ezek az adatok ľendelkezésľe állnak.
ÍIaazajánlattevő az alkalnrassági foltételben eloírt iľattal (árbevételrol szóli nyilatkozat)'
azéľt nenr ľelrdelkezik, tneľt olyan jogi foľnrában mĹĺködik, amely tekintetében az
ál.bcvéĹelľŐl szúlĺi nyila[ktrzal" bcuyújtása llclll lehetséges, az e polrttal kapcsolatban e1r3íľt

alkalnrassági kĺivetelrrrény és igazolási nód helyett báĺnrely, az ajén|atkéľő által
megfelelonek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentumlrral igazolhatja pénzügyi
és gazdasági alkalmasságtú' Az éľintett ajánlattevő kiegészíto tĄékoztatás kéľése soľán
köteles altĺtźtmasztani, hogy olyarr .iogi foľn.rában rnűköclik, amely tekintetében az
árbevételľől szoló nyilatkozat benyújtása nenr lehetséges és tájékoztatást kéľní az e
ponttal kapcsolatbarr eloírt alkalnrassági kö'vetelnróny és igazolási mód lielyett az
al kalmasság igazo\ěsénak aj ánl atkéľo áI tal e lí.b gadotĺ mó dj áľó 1.

Az łján|attevők nénziiqYi.eazdasáŁ3lkalqlasságának minimumkfivetelménye-i:
P.1. Alkalnrat|an az ajánĺattevő amennyiben az ę|őzö iizleti évben nem ľendelkezik
összesen nrinitrrunr nettó 1,9 nrillió forint teljes áľbęvétellel.

Igazolás módja: A.jánlattevő által kiáIlított nyilatkozat eľedetben, cégszeľĺĺ aláírással.

Äz aján|attevők műszaki-szakmai alkalmasságának mcgítóléséhez szükséges adatok
és a megkiĺvete|t igazolási mód:
M.1. Ąánlattęvő csatolni köteles az aján|attételi felhívás feladásának időpontjától
visszafelé szŕlmított kettő évben (24 hónapban) teljesített legielentosebb sz-olgáltatásainak

ismertetését

- legalább a teljesítés ideje, a szeľződést kötő másik fél, a szolgá|tatás těrgya, továbbá az
ellenszolgáltatás osszege vagy a koľábbi szolgáltatas rrrennyiségéľe utaló nrás adat

megjelölésével_ tartalm aző, á|ta|a aláílt nyilatkoratćłt.

Igazolás módja: Ajfurlattevő által kiállított nyilatkozat eľedetben, cégszeľű aláíľással'

Az ajánlattevők műszaki-szaknrai.glk3lmassáeának mĺnĺmumkiivetelménvei:
M.l. Az eljárásban alkalmatlan az Aitn|attevő, ha az aján|attételi felhívás fęladásától
visszafelé számított 24 hónapban (feladásí időpont évllróilraptól visszafelé számított
megelőző 24. hónap hő/napjáig teljedŐ időszakot vizsgálva) neľl1 ľendelkezik
összességében nrin' 2 clb küIöntł||ó szeľzndés keľetében teljesített, egyenként legaiább
netto 2 millió Ft éľtékii elektľotechnikai eszközok. szállításáľa votratkozó aclás-vćteli

szer zo dés keretében nr egvalósu l t lęferenciával.

IIiánypĺĺt|ási lehctiĺség :
A.iánlatkáo a liiánypótlás lehetőségét egy alkalotnmal' telies köľlren biztosítja.
Ajanlatkéľo í.elhívja Ajánlattevők Íigyehrrét, hogy amennyitrelr a hiánypótlási
határidoben az abban foglaltaknak lleln tesznek eleget, az a benyújtott ajánlat

éľvényteletrségét vonia lrraga után.

Ajánlattételi lratáridő z 2015. novembcr f5. L|:00 ríra

Ajánlattevő a nregfelelő ajánlattétel éľclekébęn az aján|attételi felhívásban foglaltakkal
kapcsolatbarr íľásbarr kiegészĺtő (éľtelrnezo) tájékoztatást kéľhet az ajáltlatkéĺőtől.
A kiegészíto tźĺjéko,z'taIás kéľésének hatáľideie: 2015' novelrrbeľ 23. lf .00 őľa.



14.

15.

16.

|2, Az łjánlat bcnyújtásának cínre:
Budapest Fijválos VIII. kerü|et .Tózse|váľosi Polgál.mesteľi l.Iivatal, Jegyzoi Kabinet
Belso Ellátási Iľoda 1082 Budapest, Baľoss tl, 63.67 ,I. eĺrre let l 10' sz. helyiség

13. Az aján|attétel nyclve: lnagyaľ

Az ajánlatok felbontásának he|yc, ideje, szeľzőĺ|ósktitós teľvczett ĺdőpontja:
Budapest Főváľos VIiI. kerĺilet .Iózsefvárosi Polgáľnresteľi Hivatal l. enrelet l l0' sz.
helyiség (1082 Budapest. Baross u,63'67.)

I}ontás ĺdőpontja: 2015' novenrber 25' l1:00 óľa

A szerzódéskötés tervezett időpontja: a Budapest Iłőváľos VIII' keľÍilet Józsefváľosi
orrkoľmányzat Képviselő-testiilete Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának
dĺintését követően.

Az aj án|aÚok felbon tásán j elen lótľe j o gosu ltak:
Az aján|atkér.o táľgyi beszeruési eljáľásban Ajánlattevők vagy Ajánlattevők eljáró
képviselőinek j eIenl étét biztosítj a.

Az ajánl.ati kłitiittsóg minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától
szamĺtott 30 nap.

A táľgyalás |efolyÚatásának rneneÚc ós 
^Z 

ajánlatkóľő által előíľt a|apvető
szabáIyok:
.Ielen eljárásban az Ajánlatkéľő táľgyalást nem folytat.

A dokumentĺ{cióľende|kezésľe lrocsátásának módja, hatáľideje, lreszcľzési helye és
pénzĺigyi feltételei:
Ajánlatkéľő táľgyi beszeľzési eljáľásban külön dokumentációt nem készít.

Amennyiben ^ szeľz,ődós EU alapokbóI Íinanszírozott pľojektte| ós/vagy
programmal kapcsolatos' ú gy annak megi e|łilés e :

Táľgyi beszeľzési eljáľás azEU alapokból finanszíľozott pľojektte| és/vagy pľogľanrmal
nem kapcsolatos.

Egyó:b infoľmáció'k:
a) Az ajánlat - taľtalonrje gyrśketköveto _

- első o|da|aként felo|vasólap szeľepeljen (ajálllattételi ĺělhívás l ' számri mellék|ete),
anre|yben kĺĺzölni ke|| az éľtékelés alá keľĹilő adatokat az ajánlattételi fellríváslroz
mellékelt nrintában tneghatáľozottak szeľirrt. Azajánlati áľat rrettó és bľuttó összegben is
meg kell megadni.

- nrásodik oldal ajánlati áľ képzésélrek belnutatásáľól szóló k<jltségvetés

- haľmadik o|dalaként (ajánlattételi felhívás 4. száműlnelléklete) a.jánlati nyilatkozatot.

- negyedik oldalaként (aján|attéteii felhívás 2, számú nrelléklete) a kizáro okokra
vonatkozó rryilatkozatot.

- ezt követően az ajźŁn]attételi felhívás 9. pontja szerinti alkalmassági követellłlények
igazo|ásźll, a volratkozó ny i latkozatĺlk szeľepelj elrek.

17.

18.

19.

f0.

27.

L( 
jíľl,{'.



- ezt követően a,z a.iánlattételi í,clhívás 2f. pont e) alpolrt.ia szcľillti dokunrentunrcr]<

szeľepeljenek.

b) Az ajánlatot l eľedetí és 1 trrásolati pólĺtányban kell benyrijtani' Álrrennyibelr elĺéľés
van aZ ajánlat ,,eľedeti'' és ,,lrrásolat'' példálrya között, az aján|atkérő az ,,eľedeti''
példárryt tekinti iľán5'665'.'uę. Äz ajtn\aLokat taltalmazó csonragon a kcjvetkezo szoveget
kell szeľepeltetni:

,,Pľojcktorok és vetítővásznak bcsz,eľzése * Felbontani ti|os''

c) A benyújtott ajánlatlrak az a|ábbi foľrlrai követelnrétlyeknek kell megfelelníe:
- Az aján|at eľedeti példányát zsinóľľal, lapozhatóan össze kęll fťtzni, a csonrót
rnatľicával az aján|at első vagy hátsó lapjához rögzítení, a nratľicát le kell
bé|yegezni,vagy aZ ajánlattevő részéľől el:ľe jogosultnak alá kell Ílłi, úgy hogy
abé|yegző, í|letőleg az a\ćłiľás legalább egy része a matľicáll legyen;

- A,z aján|at oldalszánrozása eggyel kezdőd.iön és oldalankélrt llövekedjerr.
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet taľtalmazó o]dalakat számozni,
az Íiľes oldaiakat rrenr kell, de lehet. A cínrlapoĺ és hátlapot (ha vannak) nen
kell, de lehet számozni. Äz ajánlatkéľő az ettó|kisméľtékbell eltéľő szćllnozäst
(pl. egyes oldalaknál a /A, lB oldalszám) is köteles elfogadni, ha a
tartalomjegyzékben az egyes iľatok helye egyéľtelmíĺen azonosítlratć,, Az
ajánlatkéľő a kisnréľtékben hiányos szánrozást kiegészítheti, Ira ez az aján|atban
való tájékozódása, illetve azaján|atľavalćl hivatkozása érdekében szükséges;

- Az ajanlatnak az elején tartalomjegyzéket keII tartalrrraznia, nrely alapján az
aj ánl atban szeľeplő dokumentunrok oldalszám alapi án megtaláihatóak;

- Az a.itln|atot két, _ az ajźnlati felhívásbarr meglratározott szánrú _ pélđányban
kell beadni, az eľedeti ajánlaton rneg keIIjelölni, hogy az az eľedeti;

- Az aján\atban lévő, minden dokunrentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell
íľnia az adott gazdálkodó szeľvezetnél eľľę jogosult(ak)nak vagy olyan
személyrrek' vagy szenrélyeknek aki(k) eITe a jogosult szelrréIy(ek)tőI írásos
Íę|hatalmaz,ást kaptak ;

- Az aián|at mirrclen olyan oldalát, anrelyen _ az ajánlat beadĺĺsa előtt _
rrródosítást lrajtottak végľe' az adott dokunrelrĹumot aláíľi szelrrélylrek vagy
személyeknck a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni'

d) Érvényte|en az a.iánlrat, ha az Ajánlattevő a .ielerr fellrívásban nrcghatáľozott kizaľó
okok lratálya alatt álI'

e) Azajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi il.atait:

- aZ ajánlattételi fellrívás lnegkĹildésének idópolltjánál 60 napnáI Irenr ľégebbi
cégkivonat nrásolati példánya, amennyiben a cégkivolraÍ szeľint el rrenr bíľált
módositás val] folyanratban, az esetleges változásbejegyzési kéľęlem a
cégbíľóság érkęzteto bélyegzőjével ellátott nrásolati péIdánya; egyéni
v ál la l ko zó ę s etéb ę n a v źi|a|kozői i gazo|v álly nrá s o l ata;

- az ajánlatot aláíń valarnennyi szenrćly érvényes aláírási címpéIdányálrak vagy
címrnintáj ának máso laĺa'

Đ Az ajállatok osszeállításával és benyújtásával kapcsolatban felnrel.ĺilt <jsszes kĺiltség
az a.i áĺlattevőt t eľhel i .



s) Anreirnyiben r,aialucly igazolĺis vägy llyilatkozat nÜIll lllĺ}gyäľ llyclvell kcľĹil
benyťlj tásľa mĺrgyaľ n ycl viĺ Ítlrc1 ítťrsa ĺs csatolall dó'

22. Aján|attóteli fe|hívás megkiiIdósćnek a lvrľłv.jozscfvaros.lru hĺln|apon tłjľśĺinő
megjelcnteŕósónek időpontja: 20 l5. november 1 9.

Brrdapest, 20l 5' novelnbeľ 1 9.

I)anada - Rimán Edina
Jegyzo

dľ. Mészaľl]ľika
, .dljegyzo

.'-,ĺ;t

:..;,
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Kelt:

l. ,;z, nzellékltlĺ

Fclolvasĺilap
,,Pľoj ektoľok ós vctíĺ.őv ásznak beszeľzés c''

táľgyťt, közbeszeľzési éľtékhatárt el nem étőbeszerzési eljáľásban

[cégszeľti aláírás]

Ajánlattevő neve:

Aj ánlattevő székhelye :

Ai ánl attevő adoszáma..

Teleíbn

Telefax:

E-rnail

Kii elölt kapcsolattaľtó:

KijelöIt kapcsolattartó elĺĺrhetősége (telefon, fax, e-
mail):

Aiĺĺnlati áľ: összesen nettó F-t + Áfa: bľuttó ľ.t



2' SZ. nrcllékĺeĺ

Nyilatkozat

,,Pľojektoľok ós vetítővásznak bcszcľzésco'
tál. gy u közbęszerzési éľtékhatáľĹ el nenr ét ő beszeľ zés i el i áľásbarr

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

az a|ábbÍ nyilatkozatĺlt tesszük:

Neni állnak fenn velem / velünk szemben az a\ábbi kizárő okok, mely szerint netn lehet
ajánlattevő, aki:
Az eljáľásball neln |ehet ajálllattevii, részvételľe .ie|eIrtkező, a|vźl||a|kozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazo|ásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az a|ábbi bűncse|ekmények valamelyikét elköveffe, ós a biĺncselekmény elkövetése az elnlri|t öt
évben jogel.ős bíľósági ítéletben megállapítást nyeft, atlríg a bĹintetett előéIethez fĺĺződő háÍľánvok a|ól
neln mentesiilt:

aa) aBuntető TöľvényköltyvI.ő| szóló l978. éviIV' törvény (a továbbiakban: l978. évi IV. töľvélly),
i|letve a Büntető TörvénykcĺnyvľőI szóló 20|2, évi c. iorvény (a továbbiakban: Btk.) szeľinii
búnszervezetben ľészvétel, ideéľtve a blincselekmény bĺillszelvezetbell töľténő e|követését is;

ab) az 1978. évi IV. tciľény szerinti vesztegeĺés, befo|yással tizéľkedés, befolyás vásár1ása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokball, befolyás vásáľtása nenrzetközi kapcsoIatäkban, hűtleIi
keze|és, lranyag kez-elés, iI|etve a Btk. XxVlI. fejezetében meghatározott kol.l.upciós
bÍÍncselekmények, vaĺamint a Btk. szeľinti hűtlen kez,e|és uagy hanyag kezelés|

ac) az l978. évi IV. törvény szeľinti kö|tségvetési csatás.euľópai ktizosségek pénziigyi éľdekeinęk
nregséftése, il|etve a Btk. szeľinti költségvetési csalás;

ad) az 1978' évi IV. törvény, illetve a l]tk. szeľillti terroľcselekInélly, valanrint elrhez kapcso|ódó
felbu.jtás, bűnsegé|y vagy kíséľlet;

ae) az 1978. évi IV. töľvény, illetve a Btk. szeriIlti péllzmosás, va|alnitlt a Btk. szerinlti tenoľizmus
íinanszíloása;

afl az l978. évi IV. tölvény, illetve a Btk. szeľinti elnberkeľeskede|etn, va|anrint a Btk. szerinti
kényszenrrunka;

ag) az l978. évi IV. töľvóny, illetve a Btk. szeľillÍi veľsený kor|átozó nlegál|apodás kcjzbeszeľzési
és koncessziós eljárásoalu

' ah) a gazdasági szeľeplő szenrólyes joga szeľillti. az a)-g) polltoklran felsoľoltakhoz hasonló
bűncselekmélly;

b) eey évllél ľégebben lejá1 adó-, vánrĺiz.etési vagy táľsadalombiztosítási jáľulékĺTzetési
kĺitelezettségétrek lleln teĺt eleget, kivóve, |ra taľtozását é,s az esetleges kalllatot és bíľsägot az ajáľúat
vagy reszvéte|ijelentkezes benyújtásának iclőpon{iáig megfizelne vágy ezek negfizetésěľe halasztást
kapott;

c) vége|szánrolás a|att á1I, vonatkozásában csődeljárás eIrendelésélől szó|ó bíľósági végzést
közzétettek" az e||ene indított felszfunolási eljáľást jogeľősell e|rende|ték, vagy |ta a gazdasáli szeřeplo
személyes joga szerintí hasonló eljáľás uo'i folyä'n-ntbatl, vagy aki szenlěýes jola szeľint hasonló
helyzetben van;

d/ tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét fe|ĺi.iggesaették;
e) gazdasági, i|letve szakmai tevókenységével kapcso|atban bűnóseleklnélry etkövetése az e|nŕl|t

háľonl éven belĺiljogeľős bíľósági ítéletben megállapítást nyelt;
.lJ esetében az aján|atkéľő bizonyítalli ttlclja, |logy az adott euálźsban nlegkíséľelte jogtalanul

befolyásolni az a.jánlatkéľő dontéshozatali í.olyanatát, vagy o|yan biza|lnas lnfoľnlációt kíséľe|t
llregszerezlli, alrre|y .jogĺalan előnyt biaosítana szÁmára a bęszerzési e|jáľásban, vagy koľábbi

Ĺ',írľ't



beszęl.zési e|jáľásbótebből az okbó| kizáľĹák, és a kizáľás tekintcĺébell.jogĺlľvos|alľa ner]l |ĺeľĹilt soľ az
érinteĺ1 beszeľzési cljárás lczáľulásától számĺtott háľoln évig;

g) tekintetében a kovetkezo fe|tótelek valamelyike nregvalósrrl:
gĺy' nenl az Euľópai Ullió, az tsuľópai Gazdasági Téľség vagy a Gazc|asági Egytittnlűködési és

lłejlesztési Szervez-ct tagállamáball, a Keľeskedellni Világszervezet kozbeszerzési nlegá||apodásban
ľĺlszes áIIanlban vagy az EUMSZ l98. cikkéb,:n erlrlített tengerelllŕlli oľszágok és teľĺiletek
báľľrę|yikében vagy nem olyal} államban ľendelkezik adói||etőséggel, arnellyel Magyaroľságnak
kettős adózás e|kerĺĺ|ésóľő| szóló egyeznlénye Vall' vagy amellyel az Iiuľópai Uniónak kétoldalú
nregá|lapodása vall a közbeszerzés terélt,

gb) o|yan szabályozott tőzsdén nern jegyzett táľsaság, anrely a péllznlosás és a terľorizlnus
ťlnallszírozÍlsa tnege|őzéséľől és megakadályozásáró| szn|ó 2007. évi CXXXVI. töľvény 3. $ i) pont
ra).l,b) vagy rc)-l.d) alpon{ia szeľiľlti tény|eges tulajdonosát neur képes megnevezni, vagy

gc) a gazdasági szereploben közvetetten Vagy kozvetlenii| több, mint fío/o-os tulajdoni Éssz.el vagy
szavazati.ioggal rcndelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szeľint jogképes szer.vezet,
ame|ynek tekintetében a kb) a|pol.lt szeľinti feltéte| ĺ.'enllálI;

I harrnadik oľságbeli á|lanlpolgáľ Magyaľoľszágon errgedólyhez kötött foglalkoztatása esetélr a
Ilrunkaügyi hatóság által a munkatigyi e|lerlőrzésľől szóló l99ó. évi LXXV. töľvény 7lA. $-a alapján
két évné| nenr ľégebberr.jogeľoľe elnelkedett közigazgatäsi - vagy annak felülvizsgálata esetéll bíl.ósági
- határozatban nlegá|lapított és a központi kiĺltségvetésbe töľténő beÍjzetésre kötelezóssel vagy az
idegenrendészeti hatóság ŕúta| a haľmadik oľszágbeli állampolgáľok beutazásáI.ő| és taftőzkodásáró|
szó|ó töľvény szeľinti közrendvédelmi bíľságga| sújtott jogszabálysérĺ:ést követett el.

Kelt:.

cégszeľű a|'őítás
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3. sz. mellékleĺ

nĺÜszarl lpĺnÁs

,,Pľojektorok és vetÍtővásznak beszeľzóse''
táľgyú közbeszerzési éľtékhatárt el nenr éľobeszęrzési eljáľás keretében

Az a|ábbi infoľmatikai eszközök szállítása az Aján\atkéľ<í l082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
szám alatti címére.

A jótállási idő a fenti eszkĺjzök tekintetéberr minimum 12 hónap.

Amennyiben a beszeľzés tárgyának egyéltelmiĺ és k<izéľthető lneglrat ározásaszükségessé tette
nrcglratáľozott gyáľtmźlnyri, eľedetű, típusú dologra, e|járásra, tevékenységľe, sżemélyľe,
szabadalomľa vagy védjegyre való hivatkozást, a megllevezés csak u {a,gy jellegének
egyéÚelnriĺ meghatźrozäsa éldekében toľtént, és megnevezés nrellett u 

-,,uagy 
azrn,I

egyenéľtókű'' minden esetben értelldő. Az egyenértékű dolog megajánlásá esetén aiĹ
egyenéľtékiĺséget, az ajánlattevőnek az ajánlatában dokumentunroktál igazolnia kell'
Anrennyiben a fentiek szerint jáľ el az Ajanlattevo, úgy az ajźn|ataéľtékelhető.

Gaľanciális feltételek:
- p'ojektoľ esetében:

eszköz gaľancia min, f4 hónap
Iámpa gaľancia 12 hónap

- vetítővászoIl esetében: l2hőnav

1t

MX507 proj
F.urrscľeen fun20. 1 69. l 80. 1 vetítĺĺvĺsżoń

.! Ĺ{ĺit



sZ. mellékleĺ

Ajánlnttételi Nyilatkozat

,, P ľoj ektoro k és vetítővá szn a k b eszcľĺ-ĺĺs c''
tárgyú közbeszeľzési éľtékhatárt el nem éľőbeszeľzési eljál:ás vonatkozásában

Alulíľott miut a ajánlattevő (széklrely:
.'..'....'...''''') (kcpviseleti jogkdľ/tiĺuĺus megnevezése) az ajánlattételi
felhívásban foglalt valamennyi foľmai és tartalmi követelmény, utasítás, kik<ltés és nriĺszaki
leíľás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiberr olyan kitételt tetttink ajánlatunkball, ami ellerrtétbęn van
ajárrlat1ételi felhívással, vagy annak melléklęteivęl, illetve azok bármely feltételével,
akkoľ az ajánlatunk érvénytelen'

2, Az ajánlat benyújtásával kijclentjĺik, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőrrek
nyilvánítaĺrak benniinket, akkor a szerĺ.ődést megkötjrik és a szerződést teljesítjĺik az
ajánlattételi fellrívásban, annak nrellékleteiben és az ajánlatudkban lefektetęttek szeľint.

3, Tudatában vagyunk annak, hogy közös a.iánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az alrnak alapján megkotött szeľzodés
teljesítése soľár. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös aiánlattevok egyetemlegeselr
felelősek mind a beszeľzési eljáľás, mind az annak erednrényeként megkötött szeľződés
teljesítése során.

4. Kijelentiük, hogy amennyiben mint nyeľtes aján|attevő kiválasztásra keľülünk, a
sz-erződést nregktĺt.iiĺk, továbbá az aiánlattóteli fclhívásban, annak nlellékleteibell rögzített
źłrabeszelzést az ajánlatban meghatárczott dijért szerződésszeľűen teljesítjük.

Kelt:

cégszeru aláíľás
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'I'ĺĺiékoztatom, a .I.isztelt 
Ajirnlalteviíket, hĺ:gy ĺ ,,Pľojektoľok ĺls vłtÍtíívĺisznĺlk beszeľzése''

táľgyú ktjzbeszeľzési ćľtókhatílľt eI nenr éľ(i beszeľzćsi eljal.ás ajánlat|ĺóľője hclyescn:

I} udop*s t Fővá.os VlI I. ke.ůi l"t J ózseÍ"á,:ĺl*i on ko.*'i n y'ot
1 082 l}udapest' I}aľoss utca 63-67 .

Kćpviseli: c|ľ' Kocsis Mirté pĺ:lgáľn-lestcr
Adószirnl: 1 573 57 1 5.2-42

Kéľem táj ókoztatásoul tucĺonlásu] vételét!

}.}uĺlapest. 20]5. nĺlvenlber 25.
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Kćsztilt: Józsefráľosi Polgáľnlesttlľi ĺJir,atłl .Ąjänlatkćronuk a.,ProjckÍĺrroli ós r'etítłĺv:ĺsznĺrk
bcszeľzést'' eljáľitsban a Polgĺ:rĺresieri l.iír'atal {'1082 Ruĺlapest. Bĺtľĺlss u.63-ó7.) I'i:t2.
h'elJ'iségében męgiartoĺt bećľkezelt iiiánlatok honĺáĺzirói.

2(jl5' nove.lnber 25' l 1:0íJ oĺa

&{cgiglait'sze-móly ner'! Szen'ez.eÍ

Nérneth Bettina

Kecskés ľalnás

\iĺłbel olivér

:''xii - -t .'-ij' ĺ'- q::.ĺ':..;'5.* :__-{Y-ó

i JPH l3elscĺ tllätasj lroĺta.

i .ĺI,H tselsó E]Iritási ĺrocla

TF,ir] Techĺric KÍi.
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Kósztilĺ: .Ir-1z-seÍiáľosi Polgťlľľlustsri I'livaĺitl Ąe1niaĺkćriinľk o.,ľrojektorĺlk ćs ľctĺtővítszn..tk
treszerzóse'' cljáĺŻlsi:an a Poigiirniesleľi [''lívatti (I0s2 BułJai..esl llar(,ss tl.63.67.) l.il l!.
heiyi ségéhen nlr gtĺlľlott b*ćrkez.elt a.i 1r;rl atok ixlrrtĺisłirô l'

2Ü15. november 25. ll:{l0 óra

Ąńnlaikéĺĺ-t ľészi:ĺöl.jelell vzrntrak: Ánnus-ľ:ĺbińn Máľta iroĺlavezctiĺ,

Jegyzői Kabinet I]eIsĺí I].!Iátásj, iľoda

liómcth l}etÍina ÍigiinÍézłí,

.ĺegyziii Kabinsĺ Belső Ęllátási lĺtlĺia

Vrálrel olivér ĺi g-vintézŕĺ'

Jegy'z(ii Kĺrhinet Bel*ii tllátási Iroda

Ą ánlaĺtevo ľé"széĺŕil -iei cĺ vantrak'; kiilon i el ell léti ir'eĺi

l. sz. Ájánlattcvő: lVic1usz-{J1.1ice lłolĺling lllfĺlr'maiikai ós Üg'"-viteii Zr1' tt|.\? l}uĺlape.ĺt.

Kilrryr,es Kálman kŕ. ?ó. 20l5. rtrlr'embet fŁ. 15.16 órakor ćp. sÉľtetlen, zárł
csorĺrĺigolásban éľkezeit. Az ajäĺlat foĺinai köveie,lméĺryeknc.k megfelei'

f .252.7S9.- Fr i

ĺj

2- sz. .|jánlĺłttcvłĺ: Tigľo Kŕi. 1145 Budapest. 'I.öľt'kől

órlrkor ép, séfietlen, záń csomagĺrlásbail ćrke.uett' Af

:.j' sz. Aiánlattsvő: Ten Tcchnic KÍi.
:5' 10..ł0 óľakoľ' ép. sértetlelr.

kôr'eĺelľnéll.veknek u;egÍěi el.

utca Ž.2015' nor'embeľ 25' 8'55.

ujániat lbnlrai kĺjr,eĺelrn'ó:i}"eknek

2.-165.883.. I;.ľ i
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Fełołvasólap
,.Projektorok és vetĺtővńsznak lreszerzése''

tárg,vú. közbeszerzési ćrtĺjkhatĺuĺ el netn éľĺj beszeĺzési eliárásban

ĺ' sz' n.relléklei

Ajánlatisvo ĺleve:

Ajánlatter'ő székhely.'*:

1 A.iánlatĺetó adószálna:

1'elefon

Ia2Ü9248-2-4f

( l ) 459-,ĺ082

(1) 4i7-,1tJ]i

i Íi]-,łqit. i iľtechíźl)nlodusz,hu
r - "':_'
I l Konvícsák Józsę|
I Kii..}ölÍ kapcsołattaŕo: . -ljl&lľąliF.grĘ*s9.|i-- _
! |.ľelefon:(l)459.4082/ !
i

1 
Ki;"Io'|t kop..olattaĺtó eléľhetósóge {tele|on. fax, e.mai[): i Fax: (j') 4??.7077 i

I I s-iltsrr' Ir'e!uĺ'r.'-'.--.- l e.nrai|: iĺtech..tnrodusz.Iru 

-*;l -. ', '.. i'. , i|iet{ółjsszesen: l.??3.850'- i
I iliánlati ár: összesen nett'ó Ft = Ąia = brunó ľ}
, = l\Ia = nrur{o rT 

| Áfu ii.''"."o' 478'939.- l

t- 
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3, sz' rnelléklet

Araiánlat' áľképzós

F;szktiztik' kel|ékek megnevczése Nettĺi
i éľték

ĺI{JF

BľutÍó éľték iHUrr 
J

1

I.t

Benq \{X507 projektor i 96.f64 1.636.420

i Funscreen fuin?O' l 69' ] 80. l r.etítővászon 15.:70
i (|tollo l41.xtr80crn.40cn felso kiÍbtĺj

Áz áĺ:nagában iilglalja a tern:ćkck áľĺrt ěs az alál-.b fbisoro]"i szo!,gáitaÍásokat'

Helyszínľe szállítás:

ł.. Azajál:laibanszerepliĺtermékekcsomagolásaós\'legľendelőtelephelyéretönénőszál|ítása
d[inrentes.

Garancia:
Projcktor esetében eszköz garancia: 3ó hónap

} Lámpa garaľlcia: 12 hĺ5nap' vag;.- 3000 óra
P Veiítóvászĺrn esetében: |2hónap

G aľaneiá|is üavintézós :

Pillyźu-ĺi a kiíľłísban nregťogalntazott caľanciáĺis ĺdókei śs íeltételeket elfogadja. Ą gaľanciális
pľołtlémák es$tén a hibáĺ a hely,szílli kiszál!ással a Kiírĺi telephel1én megkisóľli elhárítani r.uE5' irnnak
sikeľtelenságb esetén a. temléket a helyszíllľol t!íjlnentesen e|szź|ĺí{a ós saját szcľvízében, ilietr'e
s;za&'szeľvízben gondoskodik a hiba elhaľitásáról. .Ą javíĺas megtíjl1él]te utáB a berendezésekct
- szintén diimentesen - vissz.lszällítja.

SzáIlítisi hatáľidő' áruátv.étel:

'} kiírás szerinĺ

{. Áz áľu átvételekoľ a Megrendelő nlinoségilcg ellenőrzi a szállítnrán.vt és ószrevételeii a

s2ĺáll í{ó1eVĺ: len feltij nÍeti -

.i. lndokolt luinôségi kiÍilgás esetén a száĺlitó az árrtt szeĺzodés szeľirrĺkicserelĺ.

l'izetési Í'eltéf e|ek' szrnkciók : ki ĺľá-s szeľi nt

Egyi'b feltétel: ÁrajáIlIatuĺłk éľvény'essége ajánĺatťéieti hałáľid<jtől száľllíicĺt 'i0 nap.

Kelt: Budaoesĺ. 20l 5-] ].25
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