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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése
A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivata| á|ta| 2012. decembeľ
hónapban lefolytatott eľedményes bútorbeszerzési e\járźts soľán 2013. január hónapban 50
darab irodai foľgószék került leszállításra. Azőta iľodai forgószék beszerzéséte nem került sor,
igy azok az évek soľán elhasználódtak, elkoptak, ezért azok beszeruése szükségessé és
indokolttá vált.

A becsült éľtékĺe tekintettel bruttó 3.750,0 e Ft - a Józsefuarosi onkormányzat
Közbeszerzési és Beszerzési Szabźllyzat (a továbbiakban: Szabá|yzat) IX. Része szeľinti
beszerzési eljarás került lefolytatásľa. A Szabályzat 20.I. pontja a|apján a közbeszeruési
érté|ď.EttLrt el nem érő árubeszerzésrő|, építési beruházásró|, szolgáltatás megľendeléséľől
legalább ot aján|at bekéľésével lehet dcjnteni, ezért az aján|attéte|i felhívás az a|ábbiakban
fel soro lt gazdasźąi társaságok r észér e került megküldésľe.

Azaján|attételrefelkéľtgazđaságitáľsaságokazatábbiak:
IMPALA Bútorkereskedő Kft. (1135 Budapest, Reitteľ F. u. 8/b.)
office-PlazaKft. (2|32 Gĺjd, Deák Feľenc utca72.)
PANNON-THETA Kft. (1139 Budapest, Foľgách u.9/A.)
NET21 KÍĹ (2146 Mogyoľód, Szent Jakab paľk233.)
WEST QUALITY Kft. (l085 Budapest, }l{źtriautcaZZ')

Az aján|attételi felhívás a fentiekben felsorolt gazdasági társaságok részére kerĹilt
megktildésľe. Ezek kozött több olyan szervezet is szerepel, melyekkel korábban máľ
kapcsolatban a||t a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal, partnerségiink kifogástalannak
minősíthető. Elsődleges Szempont volt, hogy a cégek tevékenységi körébe tartozzon az
bútorok gyártása és/vagy forgalmazása. Előzetes Interneten történt tájékozódásunk és
tapaszta|ataink alapján jelentős referenciákkal ľendelkeznęk. Az OPTEN cégtźr nyilvántartása
szerint múködésük töľvényes és megfelelő.

Az aján|attétęli felhívás az onkormányzat hivatalos weboldalán - wwwjozsefuaľos.hu - is
megjelent.
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Ajánlati ár: 1 db esetén nettó Fťdb + AFA:
bruttó Ft/db

20.828,-Ft/đb

Lzajánlattételi felhívás 11. pontja szerint azajáĺ|aÍtételi határidőig-20I6.január 07. 11:00
őra - 2 daľab aján|at érkezett. Az aján|atok elbírálásának értékelése a ,,legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás'' elve szeľint történt.

Ajánlattevők ajánlatainak ismeľtetése

A Net 2I Kft. aján|ata2016.január 7.9,38 órakoľ ép, sértetlen, zttrt csomagolásban éľkezett.
Az ajánlat allarta|mi és a formai ktjvetelményeknek megfelel, ezért az érvényes.

Impala Britorkeľeskedő Kft. (1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 8/b.) aján|ata:

Ajánlati ár: 1 db esetén nettó Ft/db + AFA:
bruttó Ft/db

2f.140,-Ftlďb

Az Impala Bútoľkereskedő Kft. f0|6. januttr 6.15.52 órakor ép, sértetlen,zártcsomagolásban
érkezętt. Az aján|at a tartalmi és a formai követelményeknek megfelel, ęzért az érvényes'

II. A beterjesztés indoka
A Budapest Fováros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 20l5. december 17-én

',Irodai forgószékek bęszerzése'' táľgyú kozbeszerzési értékhatáľt el nem érő beszeľzési
eljárást hirdetett meg. (Az ajźn|attéte|i felhívás az e|őtetjesztés I. szétmu melléklete.)
A beszerzési eljárás eľedményének és a nyeľtes ajánlattevőnek megál|apítźsa a Bizottság
hatáskörébe tartozik'

III. A dtintés céIja' pénzügyi hatása
A' beszerzési eljárás eľedményének megállapítása abhoz
forgószékeket vásárolj on a keretosszeg kimeriiléséig.
Fedezet: A Jőzsefvátosi Polgármesteri Hivata| 1220|-0I
kcitelező feladat - beltil 3.750"0 e Ft biztosított.

Elfogadott ajánlati źtr :

szükséges, hogy a Hívatal irodai

cím beruhĺŁási előirányzatán -

NET21 Kft. fr64 ľód Szent Jakab 233.

Az aján|at a rendelkezésre álló fedezeten belül van.

Iv. JogszabáIyi köľnyezet
A Képviselő-testtilet és Szeľvei Szervezeti és Műk<ĺdési Szabá|yzatárőI sző|ő 36120|4
(XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1.3. alpontja szerint aYárosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság dönt beszerzési ügyekben az eredmény megállapitźsárő|.

Mindezekalapjánkéremaza|źtbbihatźlĺozati javaslatelfogadását.
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Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság rĺgy diint, hogy
l. az ,,Írodai forgószékek beszerzése'' taľgyú közbeszerzési értékhatárt e| nem érő

beszetzési elj árást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Jegyző
Hatáľidő: 20|6.január 1 8.

2. abeszerzési eljaľásban érvényes és legalacsonyabb összegű ajźn|atot az NET2I Kft.
(székhely: 2164 Mogyoród, Szent Jakab paľk 233.; adőszźtm: 22729925-2-|3;
cégiegyzéksztnn: 13-09-138432) tett, ezért a Kft. a nyeľtes ajánlattevő. Elfogadott
iźn|ati źra:

Felelős: Jegyző
Hataridő: 20|6.januaľ 1 8.

3 . a hatźrozat 2 . poĺtja a|apján felkéri a jegyzőt a szerzodés a|áírźĺsáta.

Felelős: Jegyző
Hatáľidő: 201- 6. jarluát 25.

A dĺintés végľehajtásátvégzó szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda
A lakosság széles körét éľintő d<intések esetén az e|őtetjesztés előkészffiénekjavaslata a
ko zzététel módj aľa : honlapon

Budapest, 20|6. jaruźtr |2. / llĺĺ ľ,

lŕr /Y!kŁ,v dr.Mésztn Erika
aljegyzo

Ajánlati ár: 1 db esetén nettó Fťdb + AFA:

rÉszÍľprrp : JBcy zól KABINET Bľlso Ell.q.rÁsI lRoo.q'

LpÍnrł : Axľus-FÁBIÁN MÁ.nrA IRoDAVEZETó

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL: 1;-|--)Ĺ <Ą 4 LLs | - 9 / c_l 7a l ,ĺ (ż1

JoclroNrRoLL: t"JJ"^' tvv"-e*u--=>^
OL

BľľpRĺeszTÉsRE ALKALMAS: JóvÁH,łcyľA,: 
Á

De'N,ą.oĺ'-fuMÁN EDľNA /'
lzcyzo € \/ / 1

rłnľosrÁvoLLÉrÉepN í 
,/ 

/,ktu+f
nn.MÉszÁnEnlr,ł ' ::': ,,.i / SoósGýýŔcv

ALJEGYłI 'A VÁnoscłzołI.rooÁsl És PľíŕzÜcyl BzorrsÁc plNorp





ĺ*'.A ą

=a*;ga=kJs 
lsy-ľvlc-A,

łĺÁtcLłľTÉľsI,l p.El,lĺÍvás

.Irođaĺ foľgószekek bełzerzése'
táľ.g}xi' kiĺzbęsz"ęräísi értékhatáľÍ ęl nęm,éĺĺi hęszľľe.é.si ľ.liá#sban

(becsült éĺték nettó 2,9s2.755,. Ft)

Buđ*ptsĺ Főváľog 'ýIII. keľüIeŕ JózsefľárosÍ ľo|gáľ,ncsteľl llfuaäl. kozuesze'ľzesi
értékhb'1átt el.pem é.rő beszeľzési eljáľäst hirdet mę, ą'4ęIyben Ájánlattevőként fętkł#i Ônt
illewe az Ön ĺl tĄ7 ve?EtetÍ. s?ľ,rvę?*ltet:

ĺ. Az:.ajáułaŕkÉt6 neve, cĺme:
BuĐÁP.EsT FivÁRos vIrL KERÜLET Jiz,sEFvÁRosr
PoI{G4Bł4FiSTERI IIIVATÁL
Cĺm: !082 B'udapest' Baross u' 63.67.
TęI: .06'1Ą5.9.ff6|

Eimail:: fiĺbĺąhfi @iozséfľaĺos'hu' '''':
2. Azajáulatséľő:á|Íal a szetződéshezľendelŕelnévezéc:

Adäsýéltti .śż€ĺaódés kereĺében az Ajáiláttev.ö feladata új, gŕáÍi csomagolásťr:írodai
fořgóŚżiék€krszáIlitása

Ajfulattaľ.ó ĺéseletes.fęladatait ae ajánĺ4iételi] felhívás 3.. száEú měIlěHétěÍ.l*ew,a
ffiĺgąąli lei$s. Ía'ľĺą!ea'za.

3; A Ez€ľ'őđ&.iłiőĺ'áitgma, tetjesÍÚósi hatáľidő,' fetjes,ÍÍés &ete: a megręąđetés.tól
ĺzáĺłĺĺĺe'4O$apon beliil, a Íe$esítés helye:. 5;61'1u** szék}rclý".

4i Az' piłg|ł*t|d' ľđp.é.pz.{gĺi, e|le5szolEáltłHBäiĺ{k'fsĺ!étęle:
Á besaqľ*éšl:fiíanszĺrozása aa Ajźnlatkétő, sajä} fo'ľr'á5ábłöl tóľ!ónilg Ąe.Aiđnlątkeľo
etoÍeg$.ĺém, frir;r' Aż ellenszolgptataĺ '",iJii.sĺt*t &övętôea'tęnyĺ.imt sxŃĺ
ell$nł'btĄ.ÉťÍbljéďté"s igamlásrít követ,đen;30'ňapon belĺĺI, átutalássď kera titĘĺtesry.

Ąj*Eĺätt,,liý
Áł ąiĄłl.a,!ĺ;4stlforintbĺn kell ľłegadni. ŤIa .q? ajáÍ|tati.ál ĺdmokk.al mega1đos össaege
.és a bęĺüvęl.:léíĺt összege közi'tt eltáÉs vaé đckor a betĺbel.'kiíĺ ösę?.ĺŁit.tełinti az
.Ąjánlatkéĺö:éľvénýesnek.
Áz. .ajránlbtbw szerepió áIa*nak fik árjlłł&. .&p!t lennĺĘ 'Yąiyis az: Ajän|aĺer'ők
sę..mľltlly*eil.ť.oľm'ában es semĺniĘ'en hivatkozással -sśm tebetnek v'áIüozí.ąrłiuľĺalinax
ąiántatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok taľtalmłzzĺnak mindeĺjá ékoś köItšégét' Íiiggetlenĺtl azok fonnĺłjátđl és.foíásától.

Minden ĺírađaĺot úgy kell megadni, hogy a nettó áľ melleE a főösszesítön egyéľtelnťl
foľ.mábeł-saĺ.ľępeĺjeĺ az AFA 7rban es ösze.gszeľűeĺ*, vąIatn'iĺt a b;'$ió,ář; Az
aj'4qla'i átĺtĺk,ĺaľĺalĺnazoia kgII; a .teliesJtés 

'idötaĺtama alatti áľvátto4áśboĺ eŕÉdö
:ko'ckáuatÜŕlés häsznot.is' Az ĄifuläÍtévi'I( csak męyaľ foľintban, (ĘIJF) terbe.ln.ek
.{áhtatqt éśä,sseÍzóđéśköté9 valutanemaÍ$eśák ez lehei

'Az äjánlati áłnak taľtalnramia ke|l. ĺłiĺdaaokat a ki'ltségeké€, ame|yek az ajőnlat
tátgyának eredményfelelös megvalósításabciz, aż ajádhú té]ltśÍełękbę.n rögzített
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iel!ételek betaĺtáséhoz sztikségeset így többek köfôtt mínđeE ilłętékeĺ $íjaą héľleteg
szoftvéi kŕiltśéget saítlíu{sí; iizembe helye#si' oktatási, a bibák t'Üavĺtĺsanoz
iszĺikŚégés költsegeket is. Ąa ąjánlat csak banki áttltalásos.fizetesi modot tar.ta]mazliat,
milrden eBľéb fizetési mod elfogadhabtlan az Ąifulaikéró.seámíra.
|'1 ajápJatok kidolgozłsakor vegyék figyelembe,hagy az ajaĺilátĺ 4rnat teljes korünek
ké1I leimÍc, v.ągĺÍs magába keil foglćilt'ĺ.niinden ajánlattevôi kifizetesi-igtnyt. Áz
Ájánlattevönek az ajrá'nlati áĺat a szerzöđés ttífgyának teljes kĺĺrü megiatóiĺtrĺsrĺľą a
befejezesi hatlĺľidőre ťögzíleJÉ diiként kell megadnią forintban.

5. :szeruőđéstbiztosítrímetlékköÚelezettsĘek:

Ké,.sę4eiiĺi kőtbéŕ: l0.oCI0..Ft/liaÉ. A.ĺnaximuma az éttatáĺoś ťo'ĺgalmi adó.'nélkĺil
F'łéł4ítr.tt elĺé'4gz0leiáltałás ĺ07o..e' A kötHľ maximumĺnak. elérésekoľ Vevő jogosult a
szďrződéstöl, elĺłIlni.

Meebi]ústilási kötbęÍ: A nyeĺtes Ájánl.ťt6v-ő mechirůsulási kötbeľ mregfizetéséľe
köťślŤ': ha olyąn okbóI' aq9.lyéĺt felelős ą szeľzőđés teljesítése megbíúsut. Ä
megbirlsulasi kötber mértęte a felolvasóIapon 'ľö'gzített es ĺíltalĺínos fořgahi adó
nelkül számíŮott ellenszolgáĺtaĺ{s 1 07ľa
AFtk 6:186. $ (l) bekezdése aląpjĺĺn a ktltelezett pénz fizetesérc kötelezheti magát

. łrĺa.az eseĺle.üa o$an okboj;:,a1qelýéĺ feletiĺs, mepzegi a szeľ#dést.

6. Aanak meghatá rozása, hory 'az ajánlattevó teheÚ.e' többr,álÚozetłi ajánlatot:
Áján]attevő nęm tębet többválto ż#ú aján|atłt,

7. Áĺnak męh*táľoaĺsa, LoEľ az ajántattevő a beszeĺzée táľ$l'ának ery ľészéľe
.tehet.e ajółlatot:
AjjántaÍkéľó téľeyi beszgtzési.ęliáĺás vonatkoäásában neĺu teszi lehetővé ręszaiáĺlaůok
Íé.tęlét'

8' Áz aján|atok ďbÍrÁIĺfuána|c smmpontja:
Áj:tlatkéĺő az ajánlatokat azÁjĺnla16,u u,o*oletében eljáľó elöĺe'rjesztese alapján a
legalacsonyabb ár elve szen]nt éľtékeli.

9;'*ieáľo.oľotĺ alltalmassá$itö.ľ.e.telmépy*k;.
Kizáľó okokl
.$jánlattévłl kizánásra kem!. a*ę.nnyitxln az ďábbi tđEáró .o ok bárľmel1'ike vete
szeńbén fegfiĺll:
$4 é'ĺjá'ť.ás!an ĺ0ĺn leheÍ ąiáłl4b-vő. resľételre jélelĺkezt, a|ęa||ĺĺksŽś, és lrem yebet ľészť
4}tElmas9ág igaqoĺlásátan oty.a4 csds.äci Śzereplö" akĺ

*/ ę alábbi bűncseleĺcnények valĺĺine$-ĺkéĺ elk{ĺveĺe, ĺśs a biincseletgré.ł}i elk,łiveÉse az elinritÍ öt
évben j,ogetós bíľósági fté|etben megá|Iapítást nyerĹ ér'níg ą bĺłtetěťt elđelejhpz ffiződö häÍnÁn1',ok ďćil
nem mentesĺilt:

...g.4,}.{:-gtntę6. Ti'ľ.véĺyktinyvĺőt saitó }97$' évi !V:. torvén}ĺ (a tqvábbiakbau: l g78' évi W. ĺinłény),
illetve a Biintetô Töľvénykönyĺĺől szÍi|ć, ża|f. évi c. tôrĺ'ény (a továbbia}r:ban: Btk.) szeľinii
bünszervezetben ŕszvéte|' ideeľtve a büncse|ekmény bűnszervezetben töĺténö e|követéseĺ is;

ab) 3ĺ''|9x8., &i ĺv. tölvény szęduti Ýes4łgetéą be.fo|ylíssal űzéÍkedés' befolyás vávľt4są
vesáegetes nemzeđ<ôzi kapcsolatokban, befolyás vásárlĺisa nęmzctközi tupesohäkua'1 nĺĺen
y?\ą? hanyag k9ze|és' illetve a. Btk. )o(VIi. fejezetében meghäĺĺĺozoĺ komlpciós
bünc.selelményeh vďamint a Btk. szerĺnti hűtle.ľr keze|es vagy hanyag kezelés;

ac} az |978, évi Iv. ti'ľvé'ny szeťinti költségĺetési csaĺes-iuľopii tozojĺ"ě.t pę*iisiĺ éĺdekeiĺek
megęrtése' illewe a Bĺk. szeľinti költsgveÉsi csalás;

r'l 'łl'-, 4orw-'
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gđ) az t9v'&,'évil' Iv. törvény, illetve a Btk szeriĺtti leaoĺ'cselekmény. valamint ehhez kapcsolódó
felbujuáą bűnsegély vagy kíséľlet;

ae) az |łlt. évi ĺV. toľvény, ilierv-e a Bĺk. szerinti p'énzmosás' ralamint a Brk. szeńnti Íeľľoľizĺnus
finanszlroása;

qÍ) az 1'978. évi IV. törvény, il|etve a Btlc szeľinti emberkereskedelem. valaminĺ a Btk. szerinti
kényszeľmunka;

ag}:az 1978' év.i ĺV. tôrvény, illotvě a. Btk. szeĺiÍtĺ verseÍtyt kor|átozo męáIlapodrís kô2beszeľzési
és koncesszios eljárásban;

ah) a cs$asági sz&epĹő személyes joga szeľiĺlti, az a).d pontokban felsoroĺtakhoz hasoĺIó
bűĺcseIekménjĺ;

b) ę,g é,łtlě| tegebŁĺen |ęjąĺ: edü' ýáIńfižetési ía$l tlĺrsadalombiaosítiłsi jáiutékfizłtési
kötelezeÉségenek nem tett eleget, kivevą ha taúozáśÍ' és az esetleges kamatot es bírságot az ajráľrlaÍ
vary résĺľéali jelentl(ezes benyrijtíĺĺnak idöpon$źig megfizette vagy ezsk megfizetéséľe halaszĺ{st
lopotq

L1 vége|számo|ĺis alałt ríll, vonatkozásáben csődeljánás e|rendetéséľó| szótó bíľósági végzĺíst
kőzÉ*ŕrek9azellene indított ťelszámo|láśi eljrłnástjogeľôsen ęlÍEndeltét vasi ha a gazdasłłgí szeľeplö
szeľiéIýes j'op,śzeľhtĺ hasontó eljárás vaÍ folyamaban' va$ĺ akř személ1'es joga szerinÍ hasoľló
hęlvzetbén van:

.di teueteny'ĺfuéĺ ťeifriggesaeÉe vasŕ.akinek tevékenységét fęĺftggęsa-etÉk;
ei gazđasÁgi' illewe szakmai tevékenységévet kapcsolaĺban büncselekmén.v elkövetése az elmúIt

lrráĺom éven tielĺil jogeľös bín5$ági ĺtćle'tben megĺĺ!|apĺtist'nyeľt;
ll.. ęsstśbn. az ajánĺätkłír6 bizonyítani o{i+ hotľ az adort,e'jérÉsb41t megkíséľelte jog{ą]anul

befĺi.lyáso|ni az; ajáĺilaĺkérö dönŕAhozataĺi fo|y'ama1Ą vary olylaĺr bjza!ĺnas' inťoľmációt kí$éÍtlt
msgs'&rea'i' ąnely..ioeĺälan elfuyt biztosÍtłna sánárł a beszerzésĺ eljánásbłn, vagl koľáb,bi
beszenÉśi eljlánĺsbol ebbôI az okbóI'kiaártłt és a kiaínĺstekinleÉbenjogorýoslatra nem [J'glt so' a'
éľinte.Ú bes' zeuĺĺsi eljánáś lezárulás&óĺ szánítotr tIrłľom évig;

&l..tekíntetaběn a'kö.li.eĺkeŽô Ělti*blsRva|aĺneffié ĺnegvalrisuł

' Eą) ĺ'T.az Euľópai Un!Ą ęp:Ę1'r$.p-'aj cg!4ss'4gi ľéľĺirig vagy a G,agdasági Egyĺitfiĺ.tűkđdési és
Fej|os4ési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Vilrígszervezet közbeszeľzesi megĺiĺlapodásban
ĺésżes államban vag1 af EI'JMsz l98. cikkében említett ÍeĺgirľenĺűIi onzĘok és teľiilębk
6{r.l'nelyikéb€n v'asł ne'rn olyan állĺmban ĺendelk*ik adóilletőseggel, amellyel Maglarorszagnak
kettôs adózís elkeriiléséI6l szotó eryezmenye van' vary ametlyet az Europai Uniĺínak kéto|dalú
;meE'állqpodäsa.van'a koz.bes.zer*s'łeĚ5o

sźl olyan szabáýozo'tt tözsden nem je5zeü társasąg' ameý a p{'Í'ą'lo'*t és a terĺorimus
fin.anszĺrozĺsa megelóaésér6l és megaka&ílyozáĺĺrot szoló 2007. évi CX)O(VL tôrvény 3' $ ľ7 pont
ra).rb) vagy rc).ľ{ atpontją szeľintĺ Íénylpge's iulajdonosát nem képes mepevezn! vagl

gc) a gazÄaság' sze'ľeplőben k6zľďetten vag kózvetlenü| több, mint 25%.os fulłjdohi ľésszel vagl
sanłazÄtl joggal reĺdeĺkeaik obłan js'ct' szęmély vary személyes joga' szeľint joekep€s s?&Fłeznt,
amelynek rckinteÉben ą łó,, alpont'saffinti feltéteĺ fennáll;

ý haÍmadik oľszagbeti állampolgĄł.fi{agĺaroľszígon engedélyhez köťł'ü'foglä|koaaĺása esetén a
'Ęu,aĹ?ĺi,sj ható*łg él!ę-t:ą muĺkaĺi8ýi elleĺróľzésröt szćió |996' évi: L}Ofiŕ, törvéĺy.7íA' '$-a alĺpjrłn'
két évnél neĺn régebbenjogelőrc emelkeden közigazptźsi - vagl annak felĺilvizsgálata esetén bíľó*łgi
- hĺtáľozatban ĺnegłłllapÍtott és a ktizpontĺ köIeégvetesbe tł'ĺtenó befizetÉsre köte|ezéssel'vary az
idegenrc'ndeszeti' hatóság által.ĺł hąinädik.olqziígt'e|í átlampotgíľok-'beutäzás{árct és faĺtózkodlĺsáĺo|
sz5ló'iöľvény'szeľŕnti köae'lđv.édełqiĺ.bĺ'!&eBľ;sÉjĺoĺjogszabĺlyséľtest kövaett el'

:Igazolĺis móđia: eľeĺíetb-ęĄ ez ajĺľl61161.li fĺilhívás 2. szánri meltékleté szęđÍ|Íi
.nyitraftozat{cégęęr.ü)'a16íräsával'

Az glkslmasságĺ köveÚelményekt

Áz ĺiánlatÍev6k pénz;Fsvĺ.qa3{ĺsáei a|kalrnasságának megíŕélésóbez szĺtlsěges
adatok és a megkövetelf'igązo|ĺłsĺ mríd:

-fu



P.Ĺ. A\z Ąrín.lattevő kłizös ajánIattéÍel. eĺetén minden Ájránlattevô kőt,eles csatolní az
elöaő iizleti év. riltalaľlos fo1gatmí adó,qélk.Ěl szlámítoü - teljęs ĺáľbevételéröt szoló
ĺyilatkozaĺifu anól fiĺggöen" hogy az Ajĺĺnlatt'evő míkor jótt létľe, illetve mikor kezdte meg
'tevékeľ'iysé€ét, amenoyitien ezek az ađatolc rendelkezesľe áłnat.
Haazajiáľ'l^tte.vťJ azalkalmasĺági feltételbén előíľt iraĺ1d'(áibevételĺót szol.inľiłaĺkozaĐ,
ýĺt nem ľenđelkezik, meľt olyan jogi foľmában můktiđik, aĺrely tekintetében az
áľbevélelľôl szóló nyilatkozat benyijÍaca nem lehetséges, az e ponttal kapcs9latban elôíĺt
ďkalnassági kővetelmény és igazolrási móđ hetyętt bírmLly. az äj.ĺol"*ło at"l
megfelelőnek iekintett egyéb tyilatkoza'ĺJlał vagy dokumentummal igazolha4ia pęnzugy'
és gazdaso'gi alkalnassá8áĹ Áz éľinĺ€tt ajánlattevő kięészĺtő Íjíjékđ'fiaúás {eĺese sonĺn
kötďes alátámasaani, hogy olyan jogi formában műköďt amďy tekíntetében az
áľbevételről szoló nyĺIatkozat beniĄrjása nem lehetséges és tĺjékoitataĺ kérĺi az ę
pon1tal kąpcsolatbqn eĺőíľt {$Ęasqĺ$ követelméý és igazo!|ási 'mód hetyeĺt az
alkďmasság igazolásĺáĺak ajIáĺlątkéľü által elf,ogado tt 

"lóaja*l,
41 ajĺń1lattevők pénzii'wi:gałdasáđ ąlkalmasságángk rnilriĺltłíillđÝeÍe|m€nveĺ:
P.l. Alkalmatlan az ajáillattevô amennyiben az e|őz-ő lizleti évben nem rendelkezik
ősszeseĺ minimum ĺeftó' 2;9 millió fotińttęljęs ĺłrbéVétBIĺęl.

Ieäzolás mÉdjé: Ajánlat.ĺe.v,őráttal.kĺállíĺonĺy'ilatkozat.Eľede..en, cęgłą .ąIáíŕśsąt..

Áz ajrĺ.nlĺtttevők mÉpgłl'ł+is-zat4sĺ alka|masság{nakmegftétćséhtg sxrsesuq adątok
és a męftövetelt Ęazolási móđ;
IÝĺ'1. słĺnlattevö osęiltoJ*i kőÍeles ąv''aj&úatÍ.Mi .felhívás felaé{s4nąk iđöpontjától
vissząftfií s'zámított kęttö.év.ben 1zł ĺĺrĺĺpuan;, teljesített legielenlősębb ęoMtatasainak
ismeľtetćset
_ legďább a teljesítes ideje. a szerződésĺ kötő Ęásik fil, a szolgáttatás tfugy4toválbbá az
ellenszolgĺĺltatás összege vagy a konábbi szolgĺłltaĺás mennyíségéľe utató mĺás adat
megielölésevel _ tarta!ľĺ;vlzÁ, áItala ďäí.ft nyi|atkozatźŃ,.

Igazollás móđja: Ajrínlattev6 által kiát|ított nýĺatkozat eľedetbeĺŁ cegszerü alĺíínással'

Ae-ĺj{nlaÍtevők
felađrásától

visszafelé száĺnítoĺ 24 hónapban 1ĺélaolĺsi iĺopont évÄó1naptď yisszďelé sztnítoĺ
megelőzö 24. hĺ5nap hó/napjĺáig tffjedő időszakot vizs'gáIva) 'ném readelkezik
ôsszességében min' 2 db különálló szeľzödés keĺetében' tÔIjesĺŮetL eďąnként legalább
ue$ó..1 .Btĺtĺó Ft éruÍkií irodab,Éťgľ śzá'ltÍtásérä vonatkozo 

"ď,ň.'étđňz.'őđés.kerętébenmegvalösult rcÍbrenoiárłal'

10. Iriáĺ'y.pĺ11ĺsĺ lehetősógl
ÁjántatŁéľö a hilánypótlás lebetöségét.ti,gy ďkatornĺnal' Íe[ię,s köŕběabiżt.Ú$ 'ajĺ'ľ.iąk.éĺő ťelhÍvia ĄanĺłltteÝ.ők ,fiÉýeirnét ho6" 

,amenn3ĺIi:n. 
a l'ĺ*"ypoĺa"ĺ

hatáĺĺdö''Eę$ az ąbben foelďtôľJak nem. tęszĺrek]elę$og az ą tenyĺĹtott-äjaolaĺ
érľéuytelénségét voĘja mag" lrüán I

tl. Ájánlatŕétetri.haííriđő: 2016. januéľ 7. t1ĺ00 óľa

ĄráĺIatÍevö a megfelelő ajánlattétel érdekében az ąiĺínlatteteli fethí1'áś.béĺ}.foglaltakkat

\ag9se|atbéĺ ĺľásban kiegészítl (éľteĺm€''Eö).täiekoztatástkéľheĺ az ąiii4!!'.tkérötőt.
Á kiei$ŚzÍťö tájékoztatás k€r€senek.hatáľídéje: 2Ü16. :ianüář 5" 1 4'00.ó,ľa.

.ł

. rz łÍ,w1.|Łľr,í'--
ĺŤľlP\:ls]ý:]:ffiľ:*ľ]:Fl:.-.*$"ĺ*1ĺ1l:iTll:Tiřĺ]1a11YŤ]řlŤ'\ir+'+ń*:salŤTł].jľIľśF\\tŚ|:ilwl:1|11l1wŤ-1



13.

14.

15.

16.

ĺ7,

Áz.ajánlat beny:újtrísáĺak eíme:
Bu{ąl.est ,F'őv,łáľos VtlI. keriilet Józsefuĺĺosi Polgłáĺmesteri HĺvataĹ tr,p"gy,rÄi Kabinet
Belsö EÍátási lloda l 082 Budapes! Baross u. 63.6i - 1. emelet. l 1 0: sz. hęlý, iE*

Az Íjĺí'nhŕŕ.$ t,p.t nyetve Ínagyaľ

Áz aián|aŕok felbontásánłk helye, ideją szerződéskötés teľvezeft Íđőponfja:
Budapeqt Fövríros VIlĹ keľĺilet Jozsefo.ł.o'i Polgáľmesteľi Hivatat L ä-.l.t lto. ''.tĘlyiĺíg (10..82 Budapest, B-aross u. 63"67.)

Bońúńs;ĺđ-őpontja:;2a76. jaĺľnż Z l1:00 ó'ľa

A szeľződéskötés tervezett idópo*tja a Budapest Főváľos v'Itr' kefüiet Józsefváľosi
onkormáqzaĺ Képvisel&ÍesÍülete VrłrosgazdáIkođjń$i ás Pénz.ĺig},í- 'Bixit$gának
döníÉset követöen'

Az ajánlatok felbontĺłsĺín jelenlétľe jogosu|ŕalr

.ł{ áj.ąl$k$t,q ÍáĘľi běsze.ŕéÍ e$ffi$ąn' Ájánlattevök vary Ájránlatt,evők eljáľó
kĺípviselőínek jelenlétét biztosítia

Áz ajáłlati köŕöttseg minĺmálĺs 'iđ6taľfĺma: Az ąźn|attéte|i hatłÍidő lejáľĺától
.szábftólÍ30 nap.

Á,,ŕđr'gl..diís te{olytaŕlĺsának meneté & az ajánlaÍkéľö dthl elôiľĺ atapvető
szabá|yok:
Jelen:efáráśban az Ajäntatkéľő üár.gĺalásĺnęry;folyÍgŁ

A đii!łqmgnt{diórendetkez&ľe bocsátliľáxłttmórljai üatúľĺdęją bęz.elg'&ĺ helye és
pélnzliiryÍ:fe|téleleĺl
ÁjáĺlalłéÍó t4ťs,i beszerzesi eliĺáĺásbanikütdĺđokumentációt oem készít"

'Ámennyĺben a szenóđés EU alapokból liuanszíľozotŕ pľojekftet &/vary
progrłm4al kapcsolatos' lig annak megielölése:
xxĺigyĺ.@!e ésĺ e!á4ás az EU ďapokból finanszírozott pĺojekttet éďyąga pmgpqlĺnal
nemkgpcsolit'rbs.

Eryéb infornáđók:
a) i{z ąi'&l.at .. tĺľtalonťegyEeket kôvetó.:-

. clső oldđŽlkęnt feloĺvasólap szeľéPełfęrĹ(ajánlatt,śtęli ftlhívĺás 1. s:záinú.ĺEe.Iléklęt'e),
é1łle-ĺy!1pn.kolzĺlni ľeI] az.&.tékęÍéis.'iiÍál kirülö adatokaÍ az ąilĺĺlattě.Fli'ęuĺ*ĺsloz
mell*ďĺ nrĺntlában meghatáľozottak szeľiqĹ Az ajánlati fta.neĺtů & brutió' nsszegben ;s
m.eg keĺl męgadgi;

.mrísodiŁ.oldalaként(ąjIárrtaĺiéteĺi íĹ:Ihi- vá5.4. s'2{múmetlékIete) ajáłrlatĺ nyilatkozaúot.

- haľmádih óHďaként (ajr{nlattétb!! ťe.|hívĺás 2. FłĄnt! mel!éklelę} a l<jł{ni okoka
vołatkłýĺą}iľatko?ĺ;Íot,

; eat követöqĺl áz Đjánlatt'oÍsti felhívx;9. pontja szeľinti alkalmassĘi.kôve'p.lmények
ĺgagollĺšiią.vonatkozo. nyilatkozaľoh sae!ępe-lienek.

- €zt kii.ĺ€Íőęn az ajźlriauéteti fe|hĺÝás.?ż,.' pont e) alpontja szeľiĺti dokrmĺenĺrrmok
szerepeljenck'

t9:

29,

2ĺ.
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(!q{

b. } Az ajánlďot l eĺęđęti és l masqlati péI-danyban keil benytljtani. '.Ąńennyiben 
eltéres

van az ajánlat 
",er€deti.. 

és ,'nrrísolatż példrínya közötL az ajánlatkérô az ,,eredeti''
pĺítđáhyt tekiľiÍi ínínyadónak. Áz ajánlatokat tartalmazó csomagon a kiivetkezö szöveget
kell:sąeľepeltetni:

orľođaÍ:fo.rgószékek beszeľzése . Fe|n.optaĺĺ tĺtośr
c) Á bonyujtoĺ ajáĺtratnak az aläbbj foľmai követelméay"eknek keltnĺegfelelnie:

" Az ajránlat elędetr pélđlá't}łát zsinónal, tapozllatóan össee.kell frani. a gsomóĹ
matricĺívaĺ az ajáĺ|aŁ elsó vagy hátsó lapfĺłhoz Íôg?íteni, a patricát lę kęIl
b'éIyegeaĺi".ĺ19gy az ajáĺlat{evö ĺészérôl ene jogosulfuąt ďä kell ími, úgy hory
a bélýęeaő, illętöleg az ďáínás legďébb egylrłĺsze a matľicráĺ Ie' ryen;
; .Az ajánlai a|dé1,sz,áĺnazłsat eiggł'el kezdődjön es ÜIdalaľlként növekedjen
Elege.ĺđö a'szłivegeĺ vagy s.ątnokat uagy kéI'€t táĹtalmązo olaąurat számoái"
az ĺiÍgs oldalakat nem kell" de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem
kell, đe leheĹ.száĺnafr,i''Az ąiánlatkéľö az ett.ótkisméľĺékbęĺr e|t;érö, sztłĺĺozÁsÍ
(pl. egycs oldďakruál a lA, ĺB oldďszłm) is köteĺes elfogadni, ha a
taľaloąiegy2é.kbeĺ az egyes iřatok belyę .€gyértelműen azonosĺtható. Az
4ĺĺta*ere .a ĺĺisÍ.'értékbciÍthiáĺyos számoż:íbt.kieÉěszítlięti'ha'eŹ az ąiĺínlďban
vďó tájéko'zódąśą illetve ae ajrłnlatľa való hivatkozłsa érdekében szĺikséges;

"4í ąjiťtt''uk az^ . elején taľtaloaieg;.ze!ęt ľeľ . .ł. pĺy slapján az
ąi&ilátbłin sżercplő đokuľbęnfumok otdalszám,.ďapjfur mégtaláthaÍoak;

- 
'Az. 

ajánt|itoÍ.!ě.! _ az a!áľrLaĹź feĺhívásban megh#zott ęĄ.ĺli - pđdáay.ban
kďt bęädqt- ,as e,rđeti ąiänĺaĺon,meg kel! jelölĺí,.bôg}| az au éľeđeti;

- .łz ąiáĺlatb'an lévö; mindeĺ đołrłmentqmqt {ĺyilatkozatot) a végén ďá kéll
irnla az adott gazdáĺkodó szqvezptĺé| 

".." 
j.oeosutt{uk)nak vagy olyan

szeméryiĺ.ęIą Ý"égy' szemělyeknek aki(t<) erre a jo'gosult személy(ek)tőI ínĺsos.
felhatalmaz{st kaptak;

- AŹj iijén}ať miboen olyan oldđá! amelyen _ az ajuiat bęadása előtÍ *
níđosjfásÍ','bđ'to.ttak végrą az ađotĺ do}r$ľje'ntrĺnot aláíró személynek Ýagy
szęnłélť'ękueká póđosítámál ĺs;.kéąiegryotkéli, eltátii.

d) Éľvénytelen az'ajá|nJa| ha az Ajránlattevő a jeten feltłĺvásban meghatáľozoĺ kizáró
okok hatálya alatt álI'

e) Az ajĺínlatnak'taľta}maznia kell ajánlattevő ďábbi iratait:

- az ajánlattételi felhÍvás megkĚldésének idôpoĺrtjánát 60 napnál nern ľégebbi

'cłí€Biýorąt; 
mäsdt i ľĺdánýa" amennýbeĺi 

'a 
cćglivonat szeľint el nem bĺráĺt

módosítĺs van folyamaĺban' az esetleges. valtozaste.legyztr kéľelerr a
cégbft{'*Ę erkeztető belyegaőjével ellltrott másolati peld"łn'1'ą egyéni
vállalkozo eseté@n a vrłl}ďkozói ĺgquolvány mäśďłta;

- az:ajfuLatot alä{ĺó, valanreĺnyi szeméIy éľvényęg.ďáíľásj cÍĺnpdldányánakl v,agy
címmĺntájanąle.másolata.

Đ Áz ajáiiiätok tĺs.szęáü!ĺ&evĺ és benyujtávłr'al kapcsoi*lban fęlinerĺttt tisszes kôltség
az ajánlattęvöj t.e.ľheĺĺ;

g} Ameanylben v'ataĺ.r,o!y igazolrłs ĺ'agy nyilathoąąt. nę!ü' magJŕaÍ nyelt,en kerĺil
benyujtásľa maryaĺ nyeJvťr fordítrłsa is csatolandó.

fui5ł t8{.$Ą*

/ĺŕrl



Żf' Äjőn|attôíeli felhíýás megkiildésének a rł1grľ.jozsefľĺľos.}u 'hontapon Íörténő
qegieleĺŕeĺésének ii!öpolfia: 20l 5. deęęnbęr łt] .

Budapest' 20t.5. ĺte.cęmhę, *. .
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.!' sz, mellékÍet

Felolvasólap
Jľođaĺ foľgós ińkek b *zeĺzéľ;e"

tárgyĘ közbeszeľfesi éľtékhaüiÍt eI nem éľő bęszeľzęsi etjránłsban

Kelli

Ąáĺla5evöneve;

Ajrfu lattevő'szękhelye:

Ajánl'áttevő adószáĺnal

Telefon

Tetęfax:

E-mail:

Kijelölt kapc9olďtärt6;

Kíjęltĺltlĺap-csolattäl.tóé1é'ĺ1t#ségě({idéfoĺufax'é.
mail):

Ą!änlati áľ: I db eseté'p.ĺetti5.F.ĺ/db,*Á& * bĺuttó
.Ft/,dbľ

Az sj4't|đi áľat kéÍjük,śzám414l.ĺł1ęEadEi''ái

[cégszerü ďráínás]

Ę.ú;{.łt-
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2, sz. meĺlékleł

Nyĺiaĺkołaŕ

"I1odaÍ 
fo;gószékek beszerzése'

1argyri közbesxľzési éĺékhatárt eI nem erő beszerzesi eliáĺłsban

Alulĺľott

az ą|äbb.i łyĺlaťkoza ŕoŕ t'esszĺikl

Nom állĺĺik .Íbnĺi velem 1 velťmk szemtlen.az ďábbi kiŻáÍo okgt mely szerint nern lehet
ajánlattevő, aki:

*:'j#:Ę| nem.Iehet.ajĄllaÍtevą Íeszvételre jelentkeĄ alĺdl|alkoĄ és ĺem veheć részt
allĺalnasság igazolásában olyan eazđa$ĺgi słrep|ô, aki

' Í/ a? 8|ábbit':ncselekmények valamelyikét elkövette' és a büncse|ekmény elköĺetese az elmů|t öt
éróen jo'.q{; bíľósági ĺtél*benĺnęgellapí t'á$ĺyelt;:ąmíg p bűeteteťt."'l#Jetliuĺm.o.łaĺ.hátľányot.6lól
nem męntesiilt:

..'""i " 
BTt"tô {o1ény|o1ľvľól szíló t978. évi IV. torvény (a továbbiak}an: 1978' évi tv. tön.eny)"

illetve e Biintetö'Törvénykön1vröl sznft 20|2, évi C. töľvény (a tovíbbiakban: BtŁ) szerinł
bűnszeľvezf!ł?n nĺszvltel' ideeľtvę a bűnc*lękĺnény bünszerľezetben ttiĺténô elköv'etését is;

ab) az 
^t978. 

évi tv. tön,ény szeľinti vesaegetés. befotyássa| gŹérkedés, befo|yás vrĺĺłľIrísą
veszte.getés ĺemzetközi kaposo|atokban, befobiar vłĺsíĺlrisa nemzétkôzi kapcsotatókban, hüt|en
kezeléĘ. baĺyag kezelés' i|letve a Btk. 'XXVII. fejezeÍében meýátĺľozoĺ komłpcios
büncselelonéuýĄ va|arnlnt a Btk szerinti hűtlen. t(€"łlés vary-hanyag kozeléii

ac1.-az'!9l.!'; évi 'tv. tôÍvény tzer.ińÍi lGEsęg!'Éĺí.si,'isaláś; eriĺópąi kŕiztisségek péiĺz{isd érdekeinek
me'gsért.ése; ĺlletvę a Btk' szeľinti kôlÍségvetési csatlís;

^ ťl.y]?7si é'vj rv. tö.rvé.try, ilteÍve_a. Étk, łąĘ{tíi teľÍofsséIęł$néíý, valalĺnint .ehhęe kapcsoĺódó
fe|bujús':b695ęg6|y vag kíserlet

' ąe)'.łż ,'ĺgĺ8; éNl IV' ŕörvény, illetv'e a Bttc *zętintí perranosĄ valamint e Btk szę-rinti teľľoľianus
ťlnansaíŔiałsa;

- aj az 19?8; evi ĺV' torvény, il|ewe a Btk. szerinti emberkeľęskedelem, rĺalariiĺt a Btk. szerinti
kenyszermunkt;

. 4{ą,ig!,i;i* IV. tiir'vény; illetve a Btk. szerinti 1'ersen5t koľĺĺłĺozo mpgítlbp{ás:.közbeszeľzesi
'Ésĺoncesszióse|iáľÉsban;

' ł|} a :$żl"a#s szeÍepl6 személyes joga szĺiinti, e 4)-E) prniokban felińľoltakhoz hasonló
'büncselekmé.ĺx

eJ ę eľ éľné! ľégebben lejlíľt ado.; vŔiĺfizeŕćsi vą5, tÉrsálalombiztoďtási iáruléIďizetesi
kótelezetfségeiiek nem úgtt elegeą kivévą ha tartozżięár és az esetleges kamatot és bírságot az ajźn|at
nag1 ĺeszvéuľ3eÍěatkezes benyújtásának idöpo,n$áig 

'"g57ętte'.v,řgĺ,ezek 
megÍiżłéŕre halaszŁást

kapo$
. cJ .vĘe|azěno]ás alatt áll, vonatkozásłbaĺl csódeljánĺs elĺendeléseĺőI szoló bíĺosági végzest
közzetettek; az e||ene indĺtoĺ fetselłmolási €U:íľástjogerősen elrende|tet vagŕ ha a gazđäsáĚi szeieplö
szernélyes jpga szeľinti hasonló etjĺ{łłs van folyamatban, vary aki személyes jo!ą szeľint lmson|ó
helyzetbánĺľaiĺ

'ď tevékęnységĺ9t felfiiggesaetrc vary aKn€k teYékenységét felfiiggeszEtték;

. 'e) 
gazÄasÄs'j|ĺetve szakmai tevékenységével kapcso|atban biilrcselekmény elkövetése az elmúIt

háľom évęĺ bbliiljogeľós bĺľósági ftétetben ĺnegíllapÍĺłst nyerq
i extę|ĺr;tl az ajw*atkérĺS bizonyíani mdją hory az adott e$ĺánłsban megkísáelte jogtalanu|

beťotýásolní. az,;ajánlaÍkéľó đöľrtéshozatłtĺ ftfuryatáé vagĺ o|yan bizalmas 
-ĺnĺorm,łła 

lłrceľelt
megszei€Éŕií; ałĺlply jogta]an elön}4 biztosítäna; .szirnláľa a beszeľzesi etjĺfuáśbarą vag konĺbbi

.ł"., .ýfi,t-
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besi ľzis.i eljlłrásbllebtńlaż okbóĺ kiáEták' és a kiaá''nłs teHnteteberr jogorvos[atra nem keriilt soř ae
éľintett beszerzesi eljánás tezáľu|ĺłsától szłmítou hríĺom é1,!g.

' g} ĺskintetébéĺ a.Íôvethefi feltĺitelek valaĺneýike megva!ósĺIl
8a) ném az Europai Unió' az Euńpai Gazdas'rlgl- Térség vagi a Gazdasági Együttĺnűködési és

Fcjleszĺéśi S:lewejeBĹ tägáĺläľflúbäfl' ä Kéľeškedelň| v|tátŚféřvšŹěť köżbéśżčtuési Ífregillapodäsban
ĺeszes álląmban vagy az EI'JMsz t98. cil.kében említett tengerenťú|í onágok és teľütetek
bármelyikében vas/ n9m oýan á|lamban rendeĺkezik adóiltetóséggel, amet|yeĺ Maryarorszalnak
kenóś adózás elkeri'lés&ól szń|ô egeanényc van' vas/ amellyel az Euńpaí Ulriónak kétoldaĺú

'oä''ffi-*ůĹ:xffiffijTä jegzłttfársasáe ame|y a płĺn4nosás éś a teĺĺorizmus
finanszírozása megelózé'séről és megakadĺ{ly.oałsáľol sz5ló 2007' évi C}OQ(Vĺ. ttirvény 3. $ ľJ pont
m).rb) uag rc)-' rd) a|pon1ia szeľinti tényleges tulajđoĺosrłt nem képs megnev'ez4i' vagy

gc) a gazdaąŕęi szerep!óben közvetetten vary közvetleniil tł'bb,.mint 25%'os tr!ĺajdoni dssze| vag1'
szzvaziÍi jo'ryal 

'ełdelk93ik'olyan 
jogi szr;mé|y vagĺ szeméýss joge szeľint jogképes szewezą

amelýek tekinteteÚen ł tźJ.alpont szeľinti feltetel fennáll;
ý haľĺnadik onaĘgbeli áltampqlgáf Magĺarországon engedéýhez kötiifi foglalkoźatása eseten a

munkaĺigyi hatopfu'łłltal ä munlcaiiryi ellenöľzesrő| szotó 1996' évi LXXV' tőwény 7lA- $.a ďapján
két ev.nél nem rÉgebbe.n jogsĺ6ĺe eĺnelkedetkőziry1vtÁs'i . vag' annat ľelulvizsgá|ata esetfu bíÍÚfui
- ftatározatbaĺ megÁl|apított és a kőzponti kiiltégrctesbe tóĺténö beÍi'étésÍe köJelezéssel v?g ü
idege4ľ.enđészeti hatóság álta| a haľmadik orszígbeli á|lampotgúńk beuuaásáľol és taĺózkod.ĺsáról
szoló ttĺrvén}ł szer.inti lłözĺ'ęĺdvďelmi bírsíggat sújtoüjogszahi|ysértést kov*ett e|.

KeI* ..". "'.,.'...]. t ;i;; ÝJ:;?.l i ! ĺ| t t r r !.

cri$zeríi aläírás
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3. sz' meĺléHeĺ

ĺ,ĺt}szeNĺ lBÍn.Ás

,,ľrod a i forgószŕkek beszerzĺłse'
ĺíĺg;ni közbeszerzesi éĺtéLtatłĺľt el nem érô beszeľzesi eljáťás keretében

Az alábbi irodai bútoľok szallĺĺása az Á.1eĺa*ero t082 Budapest' Baross u. 63-6? . slłim alattl
címére.

BúÍor cÍkĺesaÍma, megneýezěse: oF-0222 irodaí forgoszék

Termék.Ieíľđst
. magas táłnľłs fstsęp színĺi ,J'IET textiľ błlĺís tá'nĺŕjú forgószek.i 'fekete texitb.őr

üés gel.'ás ťejtä'gĺáiál
- łiĺ'lĘú göľgős króĺn vázas csillaglábbat
- gáztiftęs nagassásńllítňssal
. leszetelhetô kaffiv'al
- tsheťbĺrás lęgĺitäbh l20,kg

MennyÍség: nłin. l50 drab lęfeljebb a kerekisszeg(nettó2.952.755,. Ft) kimeľĹiléseig

A jótállási ídő. a feĺti blitor ÍekinteÍébełr minimuĺn 12 hónapi

Ámenľ'ł/.iaen ä beszęĘ?s.ÍäĘsänak egyéľÉelmű és közéľtbető meghatáľozása szükségesĺěÍette
megbatéľoeott gyĺ*nelly.ti" eredeÍű' típusrl dologľą edárásra' tevékenységľe, szemělyę,
$uabadaloĘÍa vagy v.!flJęgł'-te ł.ďó hiva.ĺkozfut" a mepeveaés esak a üárgy jellegének
eg1értetmü 'me'ghaüIqeláša 'érdekében töľtent, és ĺrepeltzes mellett ą ',oagy 

-ażzd

ég1''enéľtékú'' :mindęn ęseĺÜěň éÍtendő. Az egyenéĺtékü dolgg megajánlása esetén aa
egyenéľtékűséget' az aÍáĺiläitevönęk az a$áĺIatĺĺban dokumentuĺ'lokkď igazotnia ke}t'
Aĺnennyibsn a fentieE śz€éíńÍjáľ el az Ajánlattevő' rlgy az aj:áĺlatla éĺtékelhetô.
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4' sz' meĺĺěHet

AjĚnluttéteti Nyileŕ ŕ

'Iĺođai:fo;gĺíszé.kęk 
bixzeľzěse'ĺ 

'

táÍwókőzłę&?ffrśśi {ĺľtékbatiĺIt Bl ňęm érő Üęszerzési eljrłĺäś Ýoflatkoząsában

Alulíľott '..'..'..l...':............; mĺĺt a
..';'..-..!.t!tr...ŕ.) ......''...'''', (kepÍłeleĺt jogkłir1titulus megĺevezése) az Ąáĺiattéts|i
fęlbívásbąa fo€lalt velamęnnŕ..fovĺlď.ps taÚab'Ĺ kovĺtelneĺy, utasĺtás; kikötés és mĺsaaki
Ieíąĺs gondos ättekinti!śq utáE
az a|ábbĺ nyitaÚkozafot tessziitc

l. Elfogadjuk. hory amenn1,ĺben olyaq kitéteĺt tettüĺk ajáplatunkban' ami ellentétbęn van
ajáĺrlattételi felhivfusat; vagy apłak mellékleteive|' illętve azok bárÍnely feltételével,
akkoľaz ąirínlatunk érvéĺrytelen'

2. M a;ĺĺat 'teny.6tłsłval' tĺ'iéte.ĺiiĺľ.. hgry. aĺaennýben nyert,es ajáłlattevóngk
nflvĺ{nítanak bennÍinket' akkoľ a szerzödest megkö$ük és a szerződést teljesítjíik az
ajánlattételĺ fell'ívásbaÍŁ aĘak'melléłleaiben es az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

3. TudaÍibaa vagymF annat hory köziis ajĺĺnlat esetén a köaĺsen ajáulątot tevök személye
'nem váItozhat se'p a beszeľzęsi eljĄlás' sęm az annak alapjan megkottĺtt szęĺzödés
te|lesítése sonán. Anĺak is tudątéban'vłigi--ĺlú hogy ä,.kÔzös aj'áqĺdttedőik egyeteĺľilegesen
fele!ósek mind a beszeętsi s.li.ňiái' ĺĺĺĺd'ąz.ałiŃ e*đmeĺyekeĺľ 

'Begkđtött 
szeĺzőđés

teljesítese soľán

4. KĺjďÉńliük' hogy amennyiben mint' n;łeľtes ąiánlattevi! kivtátasztásra kerĺiliinŁ. a
szetz6désÍ rnegkö$üŁ oveubá az a1áĺrlattételi felhíÝásban' ąnĺął mďIéklet,eiben ľög{tett
ffi.|ľlsżślzéttäzajáĺűątbéĺĺ,*ie&táĺgzoĺ dijdit.szei.żödésszeiteĺltujesí$üt('

,:'

KéJĘ: .'...........

cégszerü alĺĺíľĺłš
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JETENLETI IV

Készłilt; Bud.apest. FĺĺÝaľos V'III' 'keĺĺilet Jóesefváľosi onkormänyzat Ájánlątkéľőnek ą
,,ĺ:ľodai foľgłísz$Iłelĺ:besżęľzóse'' eljáľáśban a Polgĺĺŕmęsteľi Hir'atal (1082 Buđapes.t, Baľoss
u. 63;.67,") Ifl 12' helýségében megtzľtott beéf,éłzeĺtajántatok bontásáról.

,ťś/
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20ló. januáľ 7. 11:00 ĺíľa

Ąanlatkéľ,ő'íészeiől .ielěĺ vannak: Anńus'Fábián ľĺárta irodavezeÍő",
Jegyzöi'.KahirĹět' Bęlső'.Ellátási lľoda
Nómeth'Bp. ĺ s. ĺi ryĺntóiző,
Jegyzői.Kabiĺefi Belső Ellatási Irodą

Ajĺĺnlaĺtev.ő.ľés' aéľđĺ jeĺe'n vaĺn ak: kiilöĺjele'nléíí ívoĺ
.1.. sz. AIá.lrla:Íieľő; N.ęt ,f7 Kft.2!ó4 Mol.g'yoĺií.dĺ Szent 'J'älĺab paľk '233' ajlíutata 20|6,

.jĺmuár' 7. 9.,3B órakoľ ép; sértetlen, zź$ĺ''csgmagoĺäs,li^ąn éltęzeĺ Az aján|at formai
ko veÍelménýeknek lľne gfelel.

BoNTÁsI JEcYzoKoNYv

Késziilt: Budppęst Fő-váľos VIII' kertilot J.,lz,$éfvarosi. Önkormányzat Ajanlatkéľőnck a

'olťodai 
forgószékek beśzerzése'' efiáľásban a Po.lgá.paesteľi l{ivatal (1:082 Eud'apest' Baľoss

u' 63-67,J[,l1t2.he|yišégében rnegtaľtott beóľkezett ąjanlaĺok bontásáról.

Ajánłati''áľ; l.đp- .nettó Ft/db + Af'a' = bnrttó
20.828 FĺlđbFťdb*

Aj4nlatĺ áry 1 đb:.ęsęÍÉĺneÍtó Ft/db +
Fťdb*

= bľuttó '22:14. FtJdb

2'.. .su. Ajánlaúte'v,ő:l l.mpala Br'itoľkeľeskedő Kfŕl '1.135 Bu.dapesą ReittoľFeľenc. utca 81b.
.ajilrt|ata?ifrĺ,6' jąnuáŕ 6, |5,5f órakoľ ép,.,.qége.'g.l9'n, zá$;osomagolasban éľ'kezętt. Az ajánlat
'fÔtrnai kő'v,ęté]nrénýekĺrelĺ mégfelel,

Aĺnus'F'ábian M.aľta

i
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Net2! Kft
2146.Mogyorőd, Szent Jakab park 233
ió634/%f 8076.

* Az ĺjáĺĺIatiáľaÍ kájĺik számrnź'I

Keltł Mogypľo.d.. 2016.0l "06

FelołľtsólłI'

'Iľodaĺ 
forgriszékek bmzelzese'

ľáĺgyú" közbeszeľzési éĺtékhatlĺrt el nem érö beszerzési eljáľ'ásban

wwrv.szekĺięt.hu

AjĄ{atevöneve: Nef 2.1Kft

Ąĺĺnl' ąĺĺevő szękÍrelye:
2146; Mogyoľłlł{ Szen1iakab paĺk

?,33

ĄiánlatÍevő adósą4qa: ?2?f9925:2-I3:

Telefos 06.3ü.932.807ó

Telefax:

E-mail: ťeđéĺinjaĺłi$@śzeknet.bu

t{iielđIt Ę.pcsolattaľtó.; ľeđěIíĺ ĺáĺos
Kiíel'olt tapc.solatartó elérĺretösége (telefon, fax, e.

mail):
06-30-932-8076

Ajanĺąti .{ľ: l đb eseténnettó Fťdb + Áťa : bruttó'
Fr/db*

t6 40Ü'Et +27Va Á A/-db =
20 82sF.t/đh qząz

hrisłzęł ľyoję buszonnyoĺc
Fťdb

Az aiánlai árat kéľiĺik számmal meeadni &

//

Ů,r,/
U. 

/ĺ 0/lL




