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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényáltás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal központi ftattźri elnevezésiĺ
telephelyén _ 1084 Budapest, Víg utca 3f. _ az évek során felhalmozódott iratmennyiség megfelelő
tárolása éľdekében szükségessé vá|t azirattźlro|ő polcľendszerek bővítése.
Az irattźtrazásra alkalmas területek felmérését követően megá||apitásra keľült a becsült érték _ bruttó
2.000,0 e Ft , melyľe tekintettel a Józsefuárosi ÖnkormányzatKözbeszerzési és Beszeľzé si Szabá|yzat
(a továbbiakban.. Szabźiyzat) IX. Része szerinti beszerzési eljárás keľült lefolytatásra. ASzabźńyzat
20.1. pontja a|apjźn a kcizbeszerzési értékhatáľt el nem éľő árubeszerzésrí5|, építési beruhazásról,
szo|gźitatás megrendeléséről legalább öt ajánlat bekéľésével lehet đcinteni, ezért az aján|attéte|i
felhívás az a|źtbbiakban felsorolt gazdasági tĺársaságok részére került megküldésre:

1. Polctáľ Kft. (1095 Budapest, Kozraktźtr ltca34. tV.em.2.)
2. vAsszER-Raktáľtechnika Ifft. (3 l 00 Salgótarjźtn, Erdész tÍ 3 4.)
3. Stoľage Logistic Hungary Kft. (1174 Budapest, Táncsics Mihály út 53.)
4. Novastoľe Kft. (1154 Budapest, Gáboľ Áľon utca 84.)

5. Keystones KÍt. (f|33 Sződliget, Liliom u. 8.)

Az aján|atÍételre felkért szervezętek kiválasztásźlná| elsődleges szempont volt, hogy a cégek fő
tevékenységi körébe tartozzon a beszerzendő állvány elemek forga|mazźsa és azok szakszeľĹĺ
telepítésének biztosítása. Előzetes Interneten töľtént tájékozódásunk alapján referenciákkal
ręndelkeznek, továbbá van köztitti.ik olyan szervezet is, mellyel koľábban máľ kapcsolatban állt a
Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatallal, partneľségünk optimálisnak minősíthető. Az OPTEN cégÍár
ny i|v źtntartás a szerint miĺkö dé sük töľvénye s é s me gfe lelő.

Az aján|attételi felhívás az onkoľmányzat hivatalos weboldalán - wwwjozsefuaľos.hu - is megjelent.

Az aján|attételi hataridőig - f0I6. április 07. 11:00 őra - 2 darab ajźn|at érkezett. Az ajin|atok
e|bírźitsának értékelése a ,,legalacsonyabb ĺisszegű ellenszolgáltatás'' elve szerint történt.

Ajánlattevők ajánlatainak ĺsmeftetése

Bľuttó aián|ati ńr f .090.242,-Ft



vAsszER-Raktáľtechnika Kft. (3 1 00 Sal Erdész út 34.) aián|ata:

Bľuttó ajánlati áľ 1.9f2.780.-Ft

A Storage Logistic Hungary Kft. aján|ata 2016. április 6. 10'15 órakor ép, sértet|en, zźrt
csomagolásban érkezett. Az aján|at a formai követelményeknek megfelel, ezért az érvényes.

A VASSZER-RakLárteclulika Kft. ajáll|ata 2016. április 5. 11.10 órakoľ ép, séľtetlen, zźtrt

csomagolásban érkezett. Az aján|at a formai követelményeknek megfelel, ezért az érvényes.

Az ajźnlati árak tartalmazzźlk az ajźn|atban szereplő <isszes elem beszerzését, azok kiszállítását és

helyszínen történő összeszerelését.

II. A beteľjesztés indoka

A 1084 Budapest, Víg utca 32. Jőzsefvźtrosi Polgáľmesteri Hivata|irattár állványrendszerei megteltek,
ezért azok bővítése szükséges. Ennek érdekében a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Polgármesteri Hivatal 2016. mźrcius 30-an ,,Salgó polcrendszerek beszerzése,' tárgyű közbeszerzési
értékhatĺáľt el nem éró beszerzési eljáľást hirdetett meg. (Az ajánlattéte|i felhívás az előterjesztés I.
szźtmű melléklete.)
A beszeľzési éljárás eredményének és a nyeľtes ajánlattevőnek megállapitása aBizottság hatáskörébe
tartozik.

m. A diintés célja, pénzĺigyi hatása

A beszerzési eljárás eredményének megállapitása a szakszeru és időtálló iraÍtźtrazáshoz sziikséges
salgó polcrendszer bővítéséhez szükséges.
Fedezet: A Józsefuárosi Polgármesteri Hivata| 1220I-ü cím beruhazási előirányzatán _ kötelező
feladat _ belül 2 000,0 e Ft biztosított.

E lfo gadott aján|ati ár :

Az ajźln|at a becstilt éľték 2.000'0 e Ft értéken belül van.

rv. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és MÍĺködési Szabźiyzatárő| sző|ő 36/f0I4 (XI.06.)
önkormányzati rendelet 7. melléklet l.1.3. alpontj a szęrint aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
dönt beszerzési ügyekben az eredmény megállapításĺáról.

Mindezeka|apjánkéremazalrźhbihatźtrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. a 
',Salgó 

polcrendszerekbeszerzése,, tźtrrylkőzbeszerzési értékhatáľt el nem érő beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: legyző
Hatáľidő: 2016. ápľilis 18.

2

vAssZER-Raktártechnika
Ajánlati áľ: nettó Ft összesen + AFA:

bruttó Ft ĺisszesen
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2. a beszerzési eljárásban érvényes és legalacsonyabb összegű ajánlatot a VASSZER-
Raktánechnika Kft. (székhely: 3100 Salgótarján, Erdész tÍ 34. ; adőszźlm: 10438695-2-12;
cégjegyzékszám: If 09 0007f4)tett, ezért a Kft. a nyertes ajźn|attevó.

Felelős: Jegyzó
Hatáľidő: 20l6. április 18.

3. ahatározatf . pontja a|apjźn fe|kéri a jegyzőt az adásvéte|i szerzódés a|źńrźsára.

Felelős: Jegyzo
Határidő: 2016. április 30.

A dĺjntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Jegyzói Kabinet Belső Ellátási Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata aközzététe|
módjáľa: honlapon

Budapest, 2016. ápri|is 12.

aljegyző

' n/ '' -1" "^,,k,'#!" ,,
dr. Mészrár Erika

Ajánlati áľ: nettó Ft összesen + AI;A =

bruttó Ft összesen
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.lsxs*évrí.rĺ*i ĺix}ĺ'łĺ*r$iä}.-isť řsšäáľffš{sTtíi tf ; ?rkia
{.sfp.í}nii ľxĺźłô

{becsült éÍték brutti 2.000.00CI'- FÜ

Budapesł Főváros l'IIĺ' keľíilct Józsefĺ,áľosi Polgárnesteľi řIivatal közbesze.rzési
értékhaÍłřt el nem éró besz.erzési eljrírást hirdet meg, amelyben AjánlaÍtevóként felkérí Ônt,
illewe az on által vezeĺett szeľv€zetel:

1. Áz ajánlaÍkéľő neve' címe:
BUDÁPEST rivÁnos vnl. KERÜLBT JozsEF!'ÁRCIsI
PÜLG ARI|,IESTERI HI\řATÁL
Cjm: 1082 Buctapest. Błuoss u^ 63.67,
Tel: 06-I-459-2?61
E.mail : fabianm'@iozse.&'aťos.lru

r\z ajánlaÍkóľő áItal a szerzłíděshez rende|ŕ tlncvezés:
Ádasvétęli szeľződés keretében az Ajráĺlattsł.ő {'eladaia új, csavaĺktitéses sďg'ó
állványtendszerek szďlítasa. helyszínen történő összeszeĺelése.
Ájrínlattevő ĺészletes fela<latait az ajrá*laitételi felbívas 3. számri me|lék|etét képező
müszaki leíľás tartalmazza.

A szelződós iđőtłľtama' te|jesíĺesi hatáľidő' te|jesíŕés he|y'e: a nregrendelésĺőt
sr"áľnÍtva 15 napon beltll, a teljesítés helye: Ąánlatkéró telephel1'e (1084 Budapesr,
Yíg utca 32')'

Az ajánlatkóľő pénzĺipi el|enszolgáltaÚásának fe|tétele:
A beszerzés Íinanszíroa1sa az Ąanlatkćrő saját forľásából töľténik. Az. l\jĺánlatkÉró
eliileget BL'm fi7.'et' 'Az silenszolgáltatris a te[iesítést k<ivetően benyrijtott számla
ellenében. a teljesí1és igazolásĺit követően, 30 napon belül, áfutalással keľĺil kiÍlzetésre.

A.iánlati áľ
Az ajzrnlati áat foľiutban kell niegałini a rnellékelt árazatlan kiiltségvetési
đokumeĺrtunloĺ. Hx a*z ajĺinlati ĺłľ sáĺnokkal megaĺiott ĺisszege ćs a beĺűvęl leirt
tisszege ktizött e]téľés van, akkoľ a betiivel kiíľt összeget tekinŁi az Ajánlatkéľĺi
Én.én!'esnek.
'Az ajánlaťban szereplő aľaknak fix áľnak kell lennie, vagyis az Aiániattęv<ik
seĺninilyen fornrában és semnúl1,'en hivatkoz;íssal senr tehet*ek vĺíltozó árat ĺaĺtalmazó
ajĺĺnlatot. A nettó áľakat úgy kell megadni. hog'v azok łarta}mazzanak ninden
.iĺłrulékos lĺoltséget. fiĺggetlenĹil azok fbrmájától' és foľásától.

Mindęr: aľadatot úgy kell mega<lni, hog-v a neťtó áĺ melleti a ťötĺsszesítón egyéĺelmi!
ťormábun szeľepeljen az ;\FA' %-ban ćs összegszeĺĺien; l,alamint a bĺuttó ár. .Ąz
ąiánlati árnak taľtalmaznia kel1 a teljesítés jđőiaĺama alatti rł'ľv'áltozísból eľeđő
koclcŁatoi és hasznot is. Ąz ĄrĺnIatĺeĺ'ők csak lnag),aľ foľinĺban űIU,F) tehetnek
ajánlaioi és a szerződéskĺjtés valutaneme is csak ez Ielret.
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á.z aján.lati árnak tartalmaznie Łeil mindazokar a kölLsśgeket, amel1,.ek az ajirůat

t'ĺ'gy.'ĺ''ot eĺedményfeielős ĺregvďósításé&ĺoz, az ajaolaĹi feltételekbeĺ ĺögĺteťt

feliételek betaľtásához szükségesek. így tőbbek köztitĺ ľninđen illęĺéket, díjat,ňéľietet.

szaltítasi, paľkolási, összeszeĺelési' ad.hoc hibák kijavítasához sztikséges kölšégeket

is. nz ajanlat csak tranki átuialäsos fizeĺési módot wta|mazhal minden egyéb frzetési

mł3d elf'ogachatatlan az Ąánlatkéĺó szi.;ĺlrźĺĺa.

az ajánia:tok kidolgozásakor r,egyék figye}embe. bogy az ajánlati árnakteljes ktÍnínek

keil leĺmie, l,agyis Í$agába kell foglalni minden ajanlattevói kiťrz-eté*i igényt. Az
;\jánlatĺevőnek_az ajárnaĺĺ árat a szerzddés tmg1ának tetrjes köľű. megr,alósításĺira. a

befejez'ési hataridőre ĺłigzÍtett d{jként keil ĺnegadnią foľintban.

5. SzenőđéstbŁtosítĺ5me|lékkôtclczettségek:

Késeđelmi kötbér: i0.0Ü0 Fvnap. A tnaximuma az álialános forgďmi adó nélktii

száĺnĺtotĺ ellenszolgáltatá s 109Ą-aj'. A kotbéĺ maĺirnunrána{ĺ eléľésekor Vev<í jogosult a

szerződésĺő1 elálini'

Meghiúsutási kdtbér: .Ą nyeŕ*s .Ąjánlattevő meghirisulĺĺsi kötbéľ megfizetéséľe

koteles, lra olyan okból, amelyéĺ felelós a szeĺzőđés teljesítése meghiťlsul. A
rneghiúsulási ŕötbér mćĺéke a felolvasólapon rtigzített. és áÍtalános forgalnri adó

néikiĺI sz-áľnított elleĺszolgáltaiás 10%-a

,Ą Ptk. 6:18ó. $ (1) bekez<lése alapján a kĺltelez"ett pénz fizetéséľe kiitelezheti ,magát

arra az esętĺe. ha olyan okbóI, aľielyért feleltis, megszegi a szerzödést.

6. .An*ak meghatáľozĺĺsa, hogľ łz ajänlaÍtevő Íehet-ę többvĺí|tozatri ajánlatot:

Ajánlatteĺ'ö nem tehet többr,áltoz.atťt ajáurlatot'

1. Äĺnak meghatáľozása, hogĺ az ajántattevŕi a boszerzés tárry.ának eg.' ľészéľe

teŁet-e aján!łÍot:
AjániaŁkéľĹ1 táľg1'i beszeĺzési et"iĺiľás vonaikozásában nen: teszi lehetővé ĺészajánlatok

tétęlét.

8. AzajáĺtatokelbírálásánakszenponÍja:
Äjłiniritkérti az ajánIatokat az Ájĺłnlatkérő kópviseletében eljáĺó elćiterjesztése aĺapj/m a

legalacson.vabb áĺ elve szcľirlt éĺékeli.

9. Kizárĺiokokalkĺrlmassĺĺgikövetelrnények:
Kizáľó okok:
Ajarrlattel'o kizárásľa keľiil. amennyibęn az alrihbi kiz;áró okot brłrme)yike velc

szernben fennáll;
Az eljáľásban nem leheĺ aján|attevó. részvétclrejelelrtkezó. alvállalkozó, és noĺn v.eheÁ rész4

alkalnrasság igazoláŠában ol-van gazdxági szereplő' aki

a) az a|íbbi bíinJsciekmények r'aĺalĺe}.v.ikét elkłjvette. és a bíĺncsele'knrén1., elkövetése az elmitlt öt

évbénjogerős bíľósági ítéletben ĺnegáliapítást n.teĺ. amíg a bĹintetetĺ elôélcthez füzödő hrĺtĺanyok alól

nem meĚtesült:
ĺ.ĺJ a Biintető Törr,ćnykön.v-vľöl szóĺó } 978. évi Ítr/. törlény (a ĺrvábbiakbalr: l978. évi ĺV' tön'én1,.)'

iĺleíe a BĹintctó Töłaén.Ykönyvľől szóló 2012. élui C. tłlrvéuy (a továbbiakban: Btk') s7'eÍinti

bĺĺnszen,ezetbeĺr ĺószvétet. ideóľtve a brĺncse]ekĺrđn1, brĺnsz.en,ezetben tiilténö ęlĺiör'eĺćsćt is;

ab) az |9i8' é\'ĺ 'Iv' ti)n'én). szerinri vesztegŚtés' befclÝássäl tizéĺkedés, befolttás vlisáľlása.

veszĺegetés nemz-eftözi kapcsoĺaĺokban. bcfotyas vásáľ!ása oerllzetktizi kapcsolaiokban, htitleu

keze ĺéł harr1,ag kezclés, illewe a Btk. "Y,\ v-iĺ. lejezetében rrreghaľáľozott korrupciós

bilncseleknrén!'ek, valamirrt a Btk. sz'erinti hĺ!ťlen kezelés r'agy lran1,.ag kez.elés:

,fu



at) az1'918. évi JV' töľv'ény szerintí költségveiési csalás' eur<lpai łĺ)zösségek pénzĹigyi érĺlekeinek
lnogséľtése, illetve a Bĺk' szeĺintí költségvelési csalás;

ad) az |9?8. évi IY' tórvény, illeive a Btk. szerinti terroĺcselekmény. valanlint ehhez kapcsolódti
felbujĺás, bűnsegély vagĺ kísérlet;

ue) az 1978' évi ĺ\''. tcirv,ćn1', ĺlletve a Bĺk. szerinti pćnzmosás, valanrint a Btk' szerinti tenorizmus
finanszíĺozása:

łfr az 1978. évi Iv. törY.-ény, iĺletve a Btk. szeĺinti embeľkereskedelem. valamint a Btk. szeľinii
kélryszermunka;

ag az 19 
'18. 

évĺ lV. tönény; íllewe a Bĺk. szeĺinti yerse.rlvt korlátozó megállapodás közbeszcľzési
és konccsszios eljáĺłsbaľl

ah) a gazÁasági szeľeplő szelnćl,l'es joga szeľinti, az a).g} pontokban fęlsĺrmltakhoz hasonló
btincselekmény;

ój egy évnél ľégebben lejáľt adó." vámfizętési va5i tĺáľsađalornbÍztosítási jáľuléL{eelési
köteĺezettségének nęnr tett elegeĹ kivéĺ'e. ha taÍtofásáĹ és az esetle8cs kamatłlt és bírságot az ajźn|x
vag.v részvételi jelentkezés benrłriĺásanak idópontiáig megÍizette vagy ezek nregfizeteséĺe ha|asztłst
kapoÍ;

cl végelszámolás aĺatt áłĺ. vonatkozäsában csődeljárás eĺľendeĺésĺlről szólĺi bíľósági vć'gzôst
közzetcttĄ az" ellęne indított felszanrďási e}jánstjogerősen elrendelĺók^ l,'agy ha a gazdasági szeľcpló
szcmélyes joga sz'erinti hasonló eljárás van fol.v'amatban, vagy. aki személyes joga szerint hasonló
helyzetbcn vaĺ;

d, tc}"óken},sógét ĺ'eltiiggesztctte vagy akiĺlek tevćken1ségét felftiggesfienéh;
!:) gaz'dasłLgi, illetvę szĺknlaĺ tevékcnységével kapcsolaÍban biiĺlcselekmény elköl.etésc az elnrult

hrĺľoľn ěven belül jogeľôs bíľósági ítđletben ĺnegá|lapitríst ny'ert:

l esetében az ajánlatkérő bizonyítanř tudją hory az adot1 eljáľásban nregl.ľísérelĺe jogtalanul
befo|yásołni az ajáĺtratkéľő döntéshozata|í ĺblyamatiĺĺ vagy ol-vatr bizalmas iĺfornációt kísére|t
nregszeľc'zĺli. amel-v- jogtaian eĺőnyt b,iztosiĺana szźllnáĺa a beszerzési eljánásban, vagy koĺábbi
beszerzési eljáľásbóI ebböĺ az irkbóJ kizanák. és a kizanás tekintetébcnjogoľr,oslatra nem keĺĹilt sor a2
Éľintett beszeľzési eljáľas le'zirulásátóI szánrĺtotĺ három évig;

gJ tekinĺetében a kt'vetkezó feltételek valamelyihe $egłalósu,|:
ga) lem az Európai LTnió, az llrľópai Gazdasági Térség va5l a Gaz.dásági Egytittműkiitĺési és

}'ej|esztési Szerv.ezrt tagáliaruábar\ a Ke.reskede|mi Viĺágszcn'ezet köz5eszerzesi ncgállapodásbalr
részes államban ya1g; az Euli,lsz lg8. cíkkében amlítcft tcngeľentuli orszagolĺ és teri'iletek
bármelyikében vagľ nem oly.au állambaĺ ľendelkezik adóil|eiőséggel, amell1'el Magyarországnďĺ
keĺtös adózás elkeriilésérőĺ sz-oĺó ogy.ezménye van' va91 ameĺlyel ae Európai Ulriónak kétoldalú
megállapodása van a k{izbeszerzés teľén.

gól olyan sznbály'oz-ott tőzsddn nem jeglz.eťt társaság' anrely a pénzmosás és a tcľľoľizĺnus
finanszírtrzása megelózéséľő| és negakadáIyozisáróĺ szóló 2Ü07. ĺ!v,i CXXXVI' tdľvény 3. $ lý pont
ra)-ľb) vą9; rcj-l'dj alpontja szeľinii tény|eges ruĺajdonosát nem képcs uregnevězni, vary

gci a gazőasięi szereplőbeĺ kĺjzr,ętetĺen vagv kÍ}zvetĺenĹil több, milrt 25%-os tuĺajdoni resszcl r,a5l
szavazati jogual ľendelkezik ol.van jogi személy vary személves joga szerint jogképes szeľvez.eĺ'
aniśłynek tekintetében a kh) a'ĺpont szeľinti feltéte| fennáli:

ij halrnađlk oľságbeli rilłanrpolgáľ )l{ag3arországon engedélylrez kdtött foglalkoztatásg esetén a
mtnkatig;"i hatóság.{]ml a munkaiigy*i elleuĺĺrz-ésről sz-ĺiłó l996. évi LXXV. tÖn,ény ?iÁ. $.a alap"ián
kót évnél nem régebben jogeĺőľe emelkedeit kŕlziyazgatási. va$l annalĺ feĺüiviz-sgáIata esetéa bírósági
. hatáľozłtban megállapított és a központi kilhségvetésbe történó bcfizetésľe k'ŕite|ez-éssel vag'!ł az
idegenľe.:rdészeti hatóság á}tal a haľnadik oľszág}eĺi állampolgĺirok bcutazísárol és tartóziiodásáról
szóló tön,óny szeľÍnti közľendr'édelmi bírsággal sŕrjtoĺjogszabáiyséĺtěst követeĺ eĺ.

Igazolśs móĺlj*: eľecletben. az ajanlaĺietrdi 'ĺšlhívás 2' sz:Ámú mellékleÍe szeĺinti
nyilatkozat (cćgszerű) alťrírásálal.

Az alkalmassági kłivctelrnónyek:

ĺ\z ajánIttfeľĺik nćnzügyi-gäudasági alkĺlmasságának megíté|éséhez sziikségcs
adaÉok és a megkiivetelt ĺgazolási mód:

L\,Jĺą*.



P.t. Az Ajánlatteĺ'ő kÔzös ajániatĺétel esetén nrinđen ĄĺĺnJattevó kötelęs csa1olni az

előzo tizleł śv - álta]ános tbrgeimi adó nélküI szaĺoított _ teljes árbevétšléÍől' szóló

nyilatkołitát attůl fiiggtien- hogy az Ąianlattevö mikor jött létre, illetve niikoľ kezdte meg

tevékegységéL amenn1'ibelt ezck az ađatok renđelkezésre állnak'
Ha az ąjánlárcr'ô az alkalma.ssági feltét*tben eiôíĺt irattal (afbevételrőI szóló oyiiĺkozat).
a2éń n;m ĺe'ndel'kezik' ĺnert ol1..an jogi formában miikĺjdik, anel-Y tekintetében łz
áĺber'etelĺol sziló nyiiatkozat ben1,rrjtása nem lehetséges, az e porrttal kapcsoiatban előíľt

zrlhalĺnassági követelmúny és igazolasi nróđ helyett brírmely. a" ajanlatkéľó által

megťelelĺlnek ĺekintett eg""léb nyilatkozattal vagy. dokumentummal igaz-olbatja pénztigyi

és lazđasági alkalmasságát' ,Ą'z érÍntett ajániatievo kiegészítő tájékoztaLis kérése során

kotětes alít-ĺłmasztani. hog'v olyłur jogi íoľnában miíködiŁ amel.v tekintetébeĺĺ az

árbel'étetről szóló .uyilatkozat benyujtása nenr lelretséges és täjékoztatást kéĺni az e

pontíal kapcsolatban elĹĺíĺt alkalnrassági k'övetel.rnérry és igazĺlási mód hely'eÍt az

älkalmasság igazolá.sának ajánlatkéró áiĺal elťogadott nódjaról.

.Ąz ajántafÍevők pénzĺiwi-gazdasáei a}'ka|masságának miłtiÍ.nqm-kôvętelmónveil

P.1.'Alkalmat1an ä' ajlánlatte!ł' a$ennyiben az, előlm iizĺeti ér'lren nem re'ndelkezik

ôsszesen rninimlrm neťtó 1'5 nrillió tbrint teljes áťbe#te]lšl.

Igazolás módja: ÁjánlatÍető által kiallított n-l'ilatkozat eređetben, cégszeľii ďáíľÁĺsal.

Á,z aiánlatÍevôk müszakĹszakmai alka|masságának megítólésébtz sziikséges adatok
és a megkłivetclĺ igazolási mód:
N{.1. Ąánlatĺevo. isatolni kiiteles az ajanlaĺteteli 1blhívas fetadasának időpontjátói

"*isszďeĺé 
számíÍoťt eg1," évben (12 hónapban) tśUesĺtett legieleĺltősebh szolgáltatásđnak

ismer|etését

- legalább a teljesítés ideje, a szeľzôdést ktitó mŁ<ik fél. a sz'olgáltatás tríľgya. iovábbá az

etlsnszolgálĺatás összege 'vagy a koĺábbi szo]gáltatĺis menĺyiségére utaló mäs adat

nreg!elölésével. taľta]nivó, últala ďáírt nyiĺatkozatá1.

Igaz.olás módja: Ąánlatteľö áttal kiállított n-vilatkozar eĺedetben' cégszcľri aláínással.

Az ajánlattevők müszaki-szakmai a|kalmasságán*k miBin'1unłk0ye-tę!ĺ.néJrYei:

M't. az eŁiára'sban alkainrat\an az Äjĺĺnlaĺtevó, ha az ajáĺúattételi lblhíl'as těladásától

ľisszafelé szannított 12 hónapharl (feladási iđtípoat ér'/hólnaptól visszatidé szamított

meg*liiz-ő 13" hónap .hólnurpjáig terjeĺIĹi idosz.akot vizsgäva) nem rctdęlkezik

łiss}ľsségében min. t łlb ktil.ĺnái'ló szeľzôdés keľr'tében ĺeljesíteĺt, legalább nettó l millió

Ft éľtékú satgó polcľendszc.r szälitá-sára vouatkozó, adás.vćteli szerzödés keĺetében
.megvďósult referęnci áĺ'al'

ĺ 0. Hiánypĺitlási lehetŕĺség:

Ąanĺatĺ<eriĺ a hián.łpótlás leheĺôségśt eg-v ďkďorrrmal, teljes kő'ľbu.n biz'tosí.tja.

Ąłinlatkérö felhívja Ąánlancvók figyelmćt' hogy amen:ryiberr a ĺiińn,rpótlási

hatarĺaőben "z abhan fogĺaltaknak nem tčsanęk eleget, az a benyújtott ajĺinlat

érlénytelenségót vĺrnja nraga után.

11. řIĄszínbejáľás iĺliĺpontja:2016. ť*?:j.jj.*'...#k"."'ĺ.0'..#.*..*ĺ..a
ĄanlaĺtriéloheiyszílĹejĺrrást biztosít az iĺaĺtźiri te]ephelyén (1$84 ltud'aqe-1' Yíg utca

si'}. irog," az ajánlatter;o elijzetcsen |elméIhesse a telepítenclĺi hel1,.ségek -iellemzĹ1il, így

azok Íi gyelelrrbe r,étęlével ponĹosłrbb ajánlati'rt adhĺsst-ln.
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|?. Ajánlattéte|i batáridő: 20t6. .{1i.xÍj.Łt.*...#t...d4.:.*#-#ą
Ajaniattexĺ a nregťelel<ĺ ajánlattétel éĺdekében az ajánlattételi ťelhívrísban foqlaltakkal
kapcsolatban irrísban kĺegészírĺi ielĺétrnező) tájékoztałisł kérhet az ąiánlaĺliéńiől.
,Ą kiegészítő tájékoáaĺĺłs kéĺésének hatríľideje: 20i6. .dfxj.jĺij}..''Cá.'..ĺĺł'i-íiOůł.o.

13. Az ajánlaŕ beĺyújtásának címe;
Budapest Fĺĺviäĺos VIII. kerĺi]et .Toz.sef.v'árosi Polgármesteri Hivatal. Jegyzói Kabinet
tselsó Elláĺ{si Iľoda l0B2 Eudapest. Baľoss u. 63-67 . |. eľnęlet ĺ 10' sz' helvisée

t4" Az ajĺĺn|aŕtétel nyclve: magyaĺ

15. .Ą'z ajánlatokfelbontásának hel]ie, ideje, szerzŕídéskötés teľv.czctt időpontja:
'Budapesĺ Fĺll'łiros VĺIĺ. kenilet Józsefuárosi Polgĺírmesteľi Hivatď I. imelet t10. sz'
helyiség (1'082 Brrdapest, Baľoss u. 63-67.)

1 6. Bontás iđđpontja: ?0 l 6,'íł.}*.rjlĺ*..*?.ř.'./ĺí;.Đł Ôľn
;{' szerződéskcités těľÝ'ez€tt iđőpontja: a Budapest Föváľos YIII" keľĺilet Jtlzseftárosi
ý*oľmanyzat Képviselő.testtilete VáĺosgazdálkodrĹsi és Pénziigyi Bizoĺtságĺának
döntését kô1'ďő9n.

|7. Az ajántaÚok fe|bontásán jelenlétľe jogosulÚak:
Az ajáłlatkérő tríľgyi beszeľzesi eljáľásban Ájĺínlatteĺ'ők vagy Ájánlanevdk eljáľó
képl'iseloinek j elenlćtét biztositja.

18. Az ajánlati kiitötÚsóg minimális idćĺtaľtama: Az ajánlaĹtéĺeli határiđő lojártától
számított 30 nap.

19. Á trĺrg;a|ás lcfolytatáŚán^k menete és *z ajánlatkérő ĺ{ltat előírt alapvető
szabályok:
Jelen el.jr{tásbalr az Ajiłnlatkéľó táľgyalást nem folytat'

za. Á ĺIokurnenÍáciĺ5ľenĺlelktzésre bocsátásának módja' batáľiĺleje, beszeľzési helye és
pénzü5ĺi fe|tśtelei:

'Ąjánlatkéľő táľgyi beszeľzési eljáĺĺŁsban ĺ<ülön dokumenÉciót neĺn készjt.

2l. 'Ąmennyiben a szeiződós ĚU ł|apokbĺĎl Íinanszíľozott pľojekttel és/vagv
pľogrammal kapcso|atos, úg'. annak megielłilése:
Tárgyi beszeĺzési etjáľás az E|J alapokból linansz-íromĺt projektĺel és/vagy progľammal
nem kapcsolatos.

22. Egĺéb inťoľmáciłíkl
a) Áz ajánlat - ta$alornje.gyzéket ktiveiő _

. elsii oldalaként felolvasóla1r szc'repeljen (ajĺinlattételi těihí\'aś l. sziinrú melléklete)^
arnel.vbe.tt kiĺzŕjlni kell az éľtékelés alá kerĹitó adatokat az aiĺinlaĹtéteti felhívrishoz
mellékelt mintábirn nregiiatárr:zotlak szerint. ;\z ajĺinlati áľat neĺtó és bruttó összggben is
neg keil negađni'

- masodik oldal ąirínlari áĺ ľészietezésének bemutaĹzisa (az ajániattéÍeli fblbíręis 4.sz'
nlĺ:liéklete alapjan}
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- hanna<lík o}daiaként (ajänlattételi felhívas 5. szĺĺmťr melléklete) 4ánlati uyilatkozatot'

- negyedik oiđirlakónĺ {ajĺĺnlanércIi felhivás 2. szźlritű ĺnellékiete} a kizÉró okokra

r,'onatkoz.ó n-""il atkozatot'

- ezt követően az ajanlaEételi fetbjľás 9. pontja szeľintí aikalmassági kiiveteinlén,vek

i gazolásáĺa vonatkozó ny ilatkoz.atok sx.repelj eneŁ

- efi kiivetden az Ąánlatićteii felhívas 2f. pont e) alponüa szeńnii dokumentumok

szeĺepeljenek.

b) Az ajanla1ot 1 eredeti és 1 náso]ati példanyban kell tlen1rijtani. ,{merľr-łiben eltérés

vt az.ajánlat ,,ereĺleti'. és .máso!at'; peldánya közaÍt, aa ajriniatlĺéľó az 
"'eĺedeti''

példan.-.t iekinti iľányadónali. Az ajánlatokat taĺalrrraĺ-ó csomagon a kôvetkező 52$veget

keli szerepeltemi:

,,Salgó polcrcndszerek beszeľłése - Fclbontani tilos'

c) A beny"ŕijtoĺt ajánlatnak az alábbi fonnai követelrnény'eknek kell megfeleln.ie:. 
.- e,aiĺiniat eredeti példanyát zsinórĺa.|. Iapozhatůan össze kell f[vĺri, a csorgót

ma$i;aval az ajántil elsd,vagy hátsó lapjához. ľögzíĺeni, a mät'icát le kell

bél-vege'zĺri, yagy azajánlattevő ĺÉszéróÍ *rre jogosultnak alá kęll írni' úgy hog1

a bŁI1'egzö, illetoleg az aláíľás legalább egy része a matriciín legyen;

- Az aitnlat olĺjalszĺimĺ:zása eggye} kezdóditin és otdalanként növekedjen.

Elegendó a szövegeĺ vagy szĺiĺnokaĺ t.agy képet tarĹďrnazri oldalakat száľnoaiĺ,

az ňľes oidalakat nenr kell' de lehet' A címiapot és hátlapot (ha l'annak) nerĺ
keil. de jehęt szĺmozni. Az ajánlatkérő az eťtĺll kisľnóńékben eltéró száľnozást

(p1' egyes ol<lalaktal a iĄ /B oldďszam) is kötęles elfogadni' 'ha a

ä*dĺliijegyzékben az eg'}'€s iľatok he1ye egyéľtelmiien. ailonosítható. Az
ajanlatkěľđ a kisnrértékben hiťmyos sz.línrozást kiegészítlreti. ha ez azajánlaiban

ňlĺĺ ujékozóđłsą illetĺ,e az a1änlatravłJt1 hivatkoz-ása éľdekébu-n sziikséges:

- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tarta.lmaznią nrely alapjáĺ a:z

ąiaĺlatbausz.eľepliĺdokum.entuľnokoldalsz.árnalapjanmegtalálhatóak;
- A'z ajánlatot keĺ _ az ajánlati felhívrłsban meghaĺlíĺozott sáłllú - péIdan1'ban

ke[ bôachi, az eľcdeĺi ajánlaton rneg kell jelôini, hogy az az e.rsđeti;

- ĺ\z ajantatban lévó. rninđen dÔklffi}entumot (nyiiatkoz.ato1) a végén aIá kel]

írnia áz' ađoĹt gazdálkoĺlr! szervez-ęhrél erre jogosult(ak)nak vrrgy oJyalr

személ,ĺnek. lag''- személyeknek aki(k) erre a jogosulĺ szernély(ek)til íľásos

felhatalmazást kaptak;

- Az ajaniaĺ rninden oiyan oldalat, amely-en - aJz ajánlat beaĺlasa eĺ<itt -
mó.losíiást hajtottak végre, az adott dokrrnr*nĺumot aláíró személ3'nek vagy

szrmélyekriek a rnódositasnáI is kézjeggyel kell ellátni.

d) 'Đĺvényteien az ajáulat. ha az Ajánlatter'ő a jele'n felhíĺ'ĺtsban meghataľozott kiáró
okok haiál,ĺ'a ďatĺ áIl.

ę) Az ajanlatnak taľtalmaznia kell ajźľrlzĺter"o alábbi irataiĺ:

- az ajln|aĺtételi ťellrír'ás ľregküldósének idöpontjaná! 60 napnal rrem régebbi

cé$.iłvonat łnáso]uti péĺ<iánýa, arnernyiben a cégkivonat sz.erinr-el-nem biĺák

móđosíĺĺis vĺľl ťolyanratbatr. az eset]eges változásbejegyzési kg-ĺt}lem a

cégbĺrósá*ĺl éľkęzJetłi búlyu.gzöjéľ*l elláĺon násolati példanya; egyéni

r,á1lalkozĺi esełében a vál ia5kozói igazcllvány máso!ata:

rĘĺ



. a7. ajt!Íl.atot aiáíro ĺ,a]amenlryi szenréły én'ćnyes a1áíľási címpéIdán.vának vagy
címmintájának rn;ĺsolatłr.

Ą Az ajánlaĺok iisszeállításával és benyrijtásával kapcsolatban felmerĺilĺ' össz-es Łö}tség
ae ajlinlattevőt teĺhelí.

g) Ámennyiben vatanrely igazolás vagy nyilatkozat nem Bragyar n;ł-elven ker.ĺil
benyújtasra ĺnagyaĺ nyelvri forditłísais csatolandó'

23. Aj,átllzttéteti felbívás megkĺilĺIésének p wrvrr'jozsefr'aľos.hu honlapon ttirténő
megjelcnteÍésének idópon tja: 20 1 6. .í}tĹ} l.c.i j#.b.'ĺłQ-,.'.......'

Budapesą 20 1 6. iníä i{c;.t"ł.i;.'. :98....'......'.

..l,,... ďxrL-
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]' sz. łnełIćkĺet

řoĺolr'nsólĺp
ooSalgĺĺ polcrendszerek bcszerzóse''

iáĺgsri' közbeszerzésj értékhataĺt ei.nem érő beszeĺz.ési ełiaľásban

A i ánlattevó székhelye :

l eleÍax:

E-mail:

Kije1öIĺ kapcsolatĺaťtó :

Gaö'tkäpcsítattą"ilďérhetősége(telefon.fax,e-

Ájánlati aľ: összesęn tretĺó Ft + Afa = brutĺ,ó Ft+

ĺE" 
"la'ĺ"ďĺ*t 

reĺ* wámnral nregadni és beiüvei leímil

Kelt: .........,..

[cégsz.erű zr.láírás]

Ai ánlatter'ő adószáma:

ĄĄ



f. sz. mellěk.łet

NyilaÍkozat

,'ĺjalgó po|cľendszere|r beszeľuése!'
targ1'tl közbeszeľzési éĺtékhatríĺt el nem éľő beszerzé'si e|jáľásban

Alulíĺott ..''.- toĺsaság (ajánĺaficvĺí), melyeĺ.ĺĺépvisel:

az a|ábbi nyiIatkozatot tesszük:

Nem állnak fęiur velen / velürrk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nęm le'het
ąjánlattev-ĺi, aki:
Az eljáłisbalr ĺem lehet ajánlatťevó, ľészr,éteĺľe jelentkezj5, a1vr{ila!koz.ó, és nenr vehet resa
alkalnrasság igazolásában cllyan gazdasági szereplĘ aki

a) az aIá'ůbi bdincselekmén,l.ek vaĺanlelyikét ełkiivette, és a,biincselekmén1, elkĺivetáse az elmťrlt öt
ěvbén jogerős bírosági ítéletben megálĺapítást nveĺt, amíg a büntetett elóélethez fiíz.ôdł5 hátľálvok alół
nem menicsült:

-..aa7 
a Bĺinĺető Tön"én1.könyłľől szóĺó i978' évi lv' ti'n'ény (a továbbiakban: l978. évi IV. törł'ény),jlletve a .Biintető Tőn'énytcinyvról szóIó 2012. évi C. tiirvény (a továbt,iakbaú: Bik') słrriilti

búnszeľvezetben ĺész.v.étel, ideęrtve a lríincselekmóny bĺinszervezetben történ<! e]köÝ€tését is;
ab) az 1978. évÍ ĺv. ÍöIvény szerillti r,esztegeĺés, beťolyással üzérke<ĺés. befolyás vásárlása.

yesa.1setes nemz.et}ĺözĺ kapcsolatokban' bcfol1złs vásárlása nemzetkdzi kapcsolatäkban, hůtlen
kezelés, Iiarryag kezelés, illetłe a Bt!ĺ. Xxvtĺ.. fejezetében meghatáľozoĺt koľupciós
bűncsele'hnény'ek, valamini a Btk. szerinti hĺiilen kezelés'l'ag;- hanyag kezelés;

ac) az }"978. é\'i lv. törr'ény szeľinti költségvctési csalás, euĺópai Ĺözosségek pénzĺig1'i ćľdekeinek
megséÍtóse, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. tiirĺ'ény, illeĺ'e a Btk. szeľinti terroľcseleklněny: valamint ebĺ:ez kapcsolódó
felbujt.ĺs' biinsegéi-v vagy k ísórle6

ae) az |918. éví I1r. tőrv"ény, iile$Đ a Bik. szeľínti pénzmosás, ĺalamint a Btk. szeľilrti terrorimlus
íinanszírozása:

aj az 1978, évi IY. törv'én1'. il|eľłe a Btk. szerinti embeĺkereskedelem' va|amínt a Btk. sz.eriltti
kény."zp6untru.

ap az1978' éVl. lv. lt'rr,.ény, illehę a i]tk, szeľinti veľsenyt koľlátozti megállapo<lás kĺĺzbeszeľz.ěsi
és koncessziós eljáľrisban;

ah) a gagÁasági szereplii sz.emélłęs joga szeľíntĺ, az q.gJ pontokban felsĺlroltakhoz hasonló
bĺincselekmény;

h) egy óvnc| régebben lejáľr adó-, ĺ.ámfizetesi vag!. táfsadaloĺnbiztosítási jáľulékfizetésĺ
kötelezettségeirek nenl tett elegeĺ. kivéve, ha taÍtozásáĺ és az eset|eges kamarc1 és bíľságot az ajánlat
va$l ľészvételi jelenikezés ben-vújtasának időpontifig nlegÍizette r,aEi ezek ĺnegiiz-etésšľe hala^sztást
kapatt:

cj végelszámolá$ alatĺ áł| vonatkoásában csőde{itĺrás elĺendelésóľöl szótó birosági végzÉst
közféteĹ1ek, az e|lenc iudírott felsámoĺási e|iárastjogeľösen elrenĺlelték vagy ha a gazłíasegi szđeplĺĺ
szetnéĺ1..es joga szerinĺi hasoĺló eljáľás van folyamaiban, vagy aki 

'zeľnđli'"s 
joga szerillt hasonló

helyz*tben van:
ď7 terćken5.ségét felfiiggeszteĺe vagy akinek ter,ékelr1'ségćt felÍiiggesztették;
e) gazt3as,ági. illeĺve szaknrai {evékenységével kapcsolatban bťrncselekmény elk{ivetése az ehuú|t

Iliłĺoĺn éven beliil jogcľős ĺríľóságÍ ítéletben nlegál|apítási nyeÍ:
- -ź esetében az. ajánĺatkéĺő bizonyíĺani tudja' hog1,' az adott eljáľásban megkíséľelte jogtalanul
befolyĺłsolni az aján1aĺkéĺő dtjniéshozatali íb|yap1u16,, vagy olyár: bízahnas l:nťormációt kíséľelt
megsz.eľezni. amel-v jogialan előnyt lriziosítatra szántáľa a' besz.erzési eljáĺásban. vagy koräbbi

,ci#*"



beszerzési eljárásból ebbő| az okból kizźruk. és a kizjľás tekintetében jogarvoslatra nem kerü,it sor az

érinie'tĺ beszerzési eljár,łs |ezáru1ásátől szźĺnitoit háľom évig;

gj takinĺGĺében a k,iivetker.ő felĺŕĺeJĺlk vĺ*lałnsl}.ĺke ĺgIe,g1alósul:

igai nem az Euľćrpai l'íĺrĺĄ az Európai Gazdasag, 'Tĺľes vagy a Gazdasági- Egyíitĺmíĺködési és

ĺ.]ł"'ae*ĺ Szeľve2j ugállamában' a kereskeds|mi Világszeĺvez"et közbeszerľśsi megállapodáshatl

réizes államban vá€ĺ. az Ev\{sZ 198. cjkkében említett tengeren{ĺili orságok ćs teriiletek

Ĺí*.lyite*n ,."g1ä** olyan állalnban renđelkezik adóilletöséggel, amell1'eĺ Mag}'aľorszagnak

kenős ädózás e*ěíĺircserel izóló e5-ezmónye vän' vagy amellyel az Erľópaí Üniónak kćtoldalú

megáłlapodása van a kězbeszeľzés teľón,

s"Ôj ł'* szabá}yazotĺ tözsdén nem jegyzett táÍsäsá& ame|y a pénznosĹs és a terroľizmĺis

ĺi'ioíszĺro^sa *"g..!ö'é.é'öl és megakadál1'ozrísrłrol szoló 2007. ér,i cxxxl'.l' tön,ény 3. $ ľj Pont

ł,ą).l.h) ,ĺasy rc).Tł) alpontja sz'eĺinti tényleges tulajdonosát nem képes ĺnegnevezni, v'ag'-
.g,,s.^ 

głźa^iagĺi'"'eplou"n közveiet1,en vagy- közvetlenĺiĺ iöbb. mini 25%.os tuIajłloni réssz-el vagĺ

.á"á'"ň joggař rendelkezik ol1,an jogi személ1'. vagy szenréIy.es joga szerint jogkćpes szen€zel

amelynek tekintetében akb) alpollÍ szerinij feltétel fenná'il:

ý Ĺannadik oĺszágbeli á|lampolgár il{ag,"aroľszagon engeđélyhez köttjĺ Íbg}alkoztaĺisa esetén a

mínkaüg,vi haĺ'óság řltal a rnuniaĺigyi elleńĺjrz:sni1l szo-|ó l99ó. évi LXXÝ.' törveny 7lA' $-a alapjál

két évnéj nern ĺegebben jogerőre e'ĺnelkedett közigazgatési - vag-v. anna!ĺ t-e|ĺih,izsgálata csełćn bírósági

- haĺározatban ňgáhiÍtott és a közponťi ktĺlĺsóg\,etésbe ti!ľténđ beÍizetésrę kiĺlelezcsse| \-agy äz

iđegenrendészeĺĺ hitóság áltál a hanltadik orseágbeli áltampolgáĺok beutazásáľó| és taľiózkodĹsáról

szóĺĺi tón.ény szeriĺlii kijzľęnĺlvćĺ}elĺni bírsäggaĺ sqitonjogszabálysóľtóst követeti el.

Keit: ^...........

cégszeľil aláĺľás
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3. ss. nĺłĺléklet

Iv{ŰsZAKI LEĺRÁ.S

n'Salgó polcľenĺlszerek btszen,ése,,
tŕtgýki}rheszenési éľtóklratáĺ el nem érd beszeľzési eljaras keretében

Ąz a|ábbi ríllványľe'ndszerek szállíĺi'sa és azok i'elepítése az Aján|atkérő 1084 Budapest, \:íg
utca32. szám alatti ĺelephelýĺe.

Termék leírds:
- Csavarktiiésesáih,án!ĺendszer
. legaiább i00 kglpolc teherbírás
- Polcközök sziĺna7'^ 9 db oszŁĺsban
. Polcközök mérete legalébb 285mm (9 polckiĺz esetén): illetve legďább 3ó5mm (7

Ęolckiĺz esetén} esetenhiĺ,l vtiltozhaĺ a helys=ĺni tu!ĺłjdonsĺźgokJig,eĺembevłteĺćvel
- Allv:ányoknlagassága: 3048mn
. Polcmérętek összetétele: 38]x9t5 ĺnm: 7ó2x915 mln

Á kír'ánt saigó áłlvány.okat az alábbi táblazatban vázolom l.el, he15,.sége,|te bontva.
iĺsszęs:i:eľeIve.

Legalább 24 hĺinapos gaľancia biztositása. a részletezefi telepíteĺ álivlányreudszęrekľe.
|Áz ól Iv ĺią,re nđszerek ľende it etésszerűe n il. a Íĺ úrazó.sľ a ! e szn ek hasznáI,-a' )

"\merur1,.iben 
a beszeĺzés tárgyĺłnak egyćľtelmrĺ' és közeĺthetŕĺ rneghatáľozása sziĺkségessé teĺte

n:eghatĺĺľozott gyártmrínyri. eredetú. típusÉ dologra, eljĺirłísľa, tevékenységre, szenél-vre'
szabadalomla v'ag-v r'édjegyľe való hivatkofást, a megnevezés csak a tárgy jellegéllek
egyérfelnrů meghatáĺozása éľđekćben' törĺént. és megnevezés mellętt a ..vagy azza|
eg1,'enértćkű.'' mincĺen esetben éľtcndtj. ;1z egyenéĺék{í ĺJolog niegaiifulrĺsa esetón az
egyeuértékúségeĺ. az aj&l,lattevŐnek az irjĺínlatábaĺ' iltrkumentrrnrokkal igaz-oinia kell'
Amcnn-v.iben a fentięk szerint jol' elaz AjánlatteĺĺÍ, üg.v az ajáulata Értékelhető.

1l

C-tH
/ĺ+

Méľ*t {mm) !i Szabad

381x91 5x3048

38ĺxl830x3048

381x9150x3048

762x10980x3048

381x2745x3048



llelység
*lenn
yiség
{db}

}Iéret (n:m}
Szabad

polckiizök
Ídb)

l{ettó eg1séýľ N'etĺó ár tisszesen

fszĺ, l"
helység

I i8I x91 5x3048 v

tszt. t.

hely'ség

t 7ó2x549Üx3048 7

fszt. tr.

helység
? 7ó2xl 830x3Ü48

,}

ťsa. i.
helység

n 76Źx9l 5x3048 9

ťszt.
ki'zlekeđij

38lx4575*?Ü4$ ?

helység
2 i 762x366łK3048 9t

!

fszł. ?.
helység

f 38ĺxI830x30,18

.eĺn teľeln i8lx2 a

I

L-.__*_-
i ĺI.em terem

1 i 38lx915ÜÍ3048

]*- i-ĺĺziiĺĺpsu*o.aiĺ

9

t

4' sz. łneĹ!ékłet

Tárgi: Salgó polcľerrđšzer víg utca 32. iřattát

!łr *zat|an költs é gľeŕés

Nettó áľ tisszesen

f7 ö/ł áťa

Br.uttó áĺ összesen

rL

Cśgszĺrľrĺ aláíĺas
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5. sz. melĺéklet
Aján|attéte|i \ilatkozat

''SaIgó 
po|crendszcrek beszerzése''

taĺgvťt közbeszeľzési éĺékhatrĺrt ęl nem. érő beszeĺzési eliáĺis vonatkozásában

Alulírott '.'''.'^ mint a................ ..' ajáĺúatt'evd (székhcly:
.'.'.'''.....'} {kep;ise\eti jogkłtľl,ĺilulus

negnevezése) az ajánlattéte]i felhívásban foglalt valamenny'i formai és taĺtalmi köłete.lmén-v,
utasítás. kikötés és mťjszaki ieírás gondos áttekintése utriĺr
az a|ábbĺ nyilaÍkozatot ŕesszĺik:

1' Elfogadjut hogy ame'nnyiben olyan kitételt lettÍink ajánlatunlĺban, ami e]lentétben van
ajánlattóteli felhír,ĺíssal, tag-v anlrak mellék1eteir,'el. illeĺ'e azok bármelv- feltételévet.
akkoľ az ajánlatunk éľvénytelen.

2. ,.Ą'z ąirinlat benylijtásáYď kijeten{iik, h'rgy ame'nnyiben nyertes ajánlatttlvönek
n'vilvánítanak benniinket, akkoľ a szerződést rnegkötjiik és a szeľződésr ĺeljesitjük az
ajánlattételi felhívásban, annak mellékłeteiben és az ajiínlatrrnkban lefektetettęk szerint.

3' Tudatában vagyunk annak, hogy ktizös ajrłnlat esetén a kciz-łjsen ajáďatot tevők' szernéi1'e
nem változ.hat se'm a beszeĺżési eljfuĺis. sem a2 aľmak alapjarr megköĺ'iĺtt szeĺzódés
teljesíĺése során. ĺ\nnak is tuĺiaraban vag1rrnk. hogy a kłĺzös aj;łnlattevók eg-Yetemlegesen
felelősek mind a beszeľz-ési eljĺłľás. mind az anna}< cľędményeké.nt megktĺ-iött szeľzódés
{eljesítćse során.

4' Kijelenĺjĺik, hogy arnennyiben mjnt nyertes ajánlatteĺ'ő kivlílasztiásľa keľílliink, a
szerzcĺdést niegkri{it1t torábbá az ajänlattéte|i fblhív'äsbąn, annak rnellékicteib$r röszített
árubeszerzést az ajánlatban meghatáĺozott díjért szeuódésszsrúen teliesír.itik.

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

cégszeríĺ aláíľás
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/J| 
Ďlmon Usaoa

RnnĺľÁ sĺ ;ĺRęvzr'lxnĺwv

Késziilt: Budapesi Föváľos VIII. keriilet Józsefuárosi PolgríľmesÍeri Hivaial Aiánlatkéľőnęk a

''Salgĺĺ 
polcrendszerek treszeruése. eljáľasban a Potgármesĺeľi łIil.atď {1Đ82 Budapest,

Baross u. ó3-67.) ĺ'1112' hel.viségében megtaľtott beérkezetr ajlánlatok bontásrĺĺói.

2016' äpľĺ|is 7. 1ĺ:00 ĺĎra

Ajĺłnla-*éľô részéről jelen l.annak: rĄ.nnus.E]ábián Mária irodavezeŕő,
Jegyzői Kabinet Belso Elĺáĺási lľoda
}Yéber łI. olivér ügdntézó.
JegyzÔi Kabinet Bęlső Ellátłási lroda

Ąátllaťtevő részéĺől jelen vannak: ktiiőn jelenléti íven
l.' sz. Aján|attevó: Ya.sszeľ-R*kÍártechnika Kťr. 3100 Salgĺü'ŕarján, Erđész út 34. aiántrata

2Ü16. ápľilis -í. 1l.10 órai<or ép- séľtetlen, zári csomagolásban érkezett' Az ajánlat fonnai
köl'etelmérľ"eknek nreuÍ.el el.

2. sz. Aján|atíevő: SÍoľage Logisŕic řIungary I{ít. 1174 tsudapest, Táncsics Mihá|y út 53.
ajén1ata2016' t{prilis 6. 10.15 $ĺakor ép. séĺtetlen. zárt csomagolásban éľkezett. Azajěn|at
fonnai kötętęl'ményeknek megfelel.

Aján|afi áľl összesen nettÔ }'t +
bľuttó řt

: összesen

ĺi

€ą+





flóŁľ1esĺ+{o b' sz- mę)\,

3.. sz. meĺ|éklet

Felo|vasólap

''Sa|gó po|crendszer beszerzésJ,'

tár gy zi kiizbeszeľzési értékhatárt e| nem érő beszerzési el.iiá rásban

kéľjük sziĺmma| mecaani es betúy€l leĺńi!

Xelt., Saĺgótarjá a, 2076.a4.Żtr.

vesszet. gsxĺÁtTEÜHiłlii,A
ł\. ř' l'

3íc0 sa|gólłI!án' Eĺdéíz 3t 34,
Aiészáía: 1 c43ôe95-2.,12

/,aĺtĺ""/"""-'r""*'-""
cégszerű aláírás

Ajánlattevđ neve: VasszeÍ fi aktártechnika Kft

Ajánĺattevő székheýe: H.31go sälgótařján, Erdész đt 34

Aján|attevő adószáma: !o434695-2:LZ

Telefon o6132-s12-6W

Telefax: a6I3Z-512-606

E-mail: vasszeĺ@vasszer'hu

Kijelôlt kapcsolettartó: Bede Tibor

Kĺje|ôk kapcso|attańó eléÍhetősé8e
{telefon, íax' e-ĺnail}:

06l3G.83ô^1731
bede.tibor@vasszer.hu

,

Ájánlati ár:
összesěn nettó Ft+Áfa=bruťtó Ft*

ł Af áiánlati árđt kéľĺük számma| m

Nettó ás összesen: 1.514.0@,.Ft azaz egymiilió-ötsz.íztizđ;égy€zer

Ápn: łog.zaą.rt araz négyszáznyo|cezeĺhéBziiznyo|cvan

osszesen Bruttó: 1.922'78ą.Ft
azae egyľnĺl|ĺó-kilencszázhuszonkétezer-hébzáznyoloran

€ĺ(&
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