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Tĺsztelt VárosgazdáIkod:ási és Pénzĺigyi Bĺzottság!

E|őzmény
A Képviselő.testiilet 20|2. oktőber 18-an tárgyattaa Budapest Fővĺáros Kormányhivatala VItr. kerületi
hivaÍaĺanak (iárási renđszer) _ a továbbiakbń: keľĹileti hivatal - kialakíüásráľa és2013.janu.áľ t-jétől
töľténő működtetésére vonatkozó előterjesztést.
Az.előterjesáésben"ismertetésre keľĹiltek a szeméýiigyi, valamint az ngat|anokĺaés az ingóságokra
vonatkozó kérdések. Az tngat|anokľa vonatkozőana kérĺileti hivatal részere áúadźsrakerĺil a Baróss u.
59. és a Prátter u.22. számalaffi önkormányzatitulajdonbarr álló ingatlan
Az ingóságokľa vonatkozóan a Képviselő-testtilet a 345/20|2. ĺx.rt.l számtt határozatźnak 4.b)
pontjában úgy diintiitt hory a Polgĺírmesteri Hivatal részére bútoľok beszeruésértbruttó 7.000,0 e Ft-
ot biztosított. A beszerz.es indokai: a Prátęr u. ?2. sz. a|atti épüIet berendezésének biztosiĺása, a" polgármesteri hívatal- irodabútorai eg1ĺ ĺészének pótlása, 

".ě.éi", 
iig5rfelszékek binosítása, a

természetes elhasználódĺís miatt a hivatali ügyintézői szśkek, egyéb bĺtořók egy részének a cseréje,. illetve a III. emelet 300--as targal'ő vendégszékeinek cserejé, tekintettel ňu, hogy a jelenlJgí
.vendégszékekből 30 a kerÍileti hivatal feladatellátrás amiattátadásra keriĺI.

A becsĺilt éľték
A relldelkezésre álIó kiiltségvetés i fedezętbruttó 7.000,0 e Ft a 1220I-01 címen biztosított.
A becsĺilt érték meghatározása éľdekében előzetes piackutatást végzett a Jeg1ĺzőiKabinet Üzemeltetési
Cs9nortja'me|ynek során a beszerzés tätgyĺfuavonatkozóan indikatív ajn!ííotkéľt be.

'' .Á"'becsůilt. érték nettó 5.511.81tr,. Ft, melynek alapjĺán a Józsefuárosi önkormĺány z.atKözbeszeľzési és
Beszerzési Szabáiyzat (továbbiakban: Szabät|yzat) IX. része szerinti besžerzési efiárĺłs kertilt
lefolytatásra.

Abeszerzés táľgya
SaáIlítási szprződés a|apJán a Polgĺĺrmesteri Hivata| részére irodai bútorok száÄ11ítátsa, az aján|attéte1i
felhívrís melléklete szerinti részletezésb en, a szerződés határozott időtartamú.

Ajánlattételľe felkéľt szervezetek

Ąsvb!|yzat a|apján aközbesznrzési éĺékhatláľ't el nem érő źru megrendeléséről dönteni legalább iit
aj án|at bekérésével lehet.
Az Ąan|attételi felhívás - mely az előterjesztés I. sz. mellékletét képezi _ 2o|2. novembeľ 27-én

. elektronikus úton az a|áhbi gazdasági tĺársaságoknak keľült megktildésre;

ELŐTERJEsZTÉs
a VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. december |7.iÍilésére

Táľgy: a ,,Polgáľmesteľi llĺvatal ľészéľe bútoľbeszeľzés'' tĺĺrg5ru, kijzbeszerzési éľtékhatárt el nem
érő beszerzśsi eljárás eredményének megállapítása

Előtdesztő: dr. Bojsza Krisztina je gyzői kabinetvezető
I(észítette: dr.Bal|aKatalinjogicsoportvezető
A napiľenđet nyilvános ůilésen kell táľgyalni.
,Ą döntés elfogadásĺáh oz egyszeríi szótöbbség szükséges.
Melléklet: aján|attéte|ifelhívás (mellékletekkeli$,ĺitt)

ajánlatok



1. WEST QUALITY lrodabútor Gyáľtó és Forgalmazó Kft.
2. KOV-SÁN Kereskedelmi Kft.
3. DecoCenter Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft.
4. RS Bútorźtruhá.z
5. Rattan Világ

A felkérés indokn: a fenti szervezetek egy részs a Hivatal részére a beszprzés tárgya szerinti
bútoľgyĺáĺrást és szźi|ítását több esetben máľ lebonyo|itott, szerzodésszeriĺen teljesített, van közöttiik
VIII' kerületi székhelýel rendelkezó, továbbá intenretes nyilvántartásból kerültek kiválasztásrą
tevékenységi körükĺe fi gyelemmel.

Fentieken kíviil üíjékoztatom a Bizottsáryot - ťlgyelemme| az ajánlattételi felhívás 2f. pontjában
foglaltakľa _, hogy az ajźnlattételi felhívás a www.iozsefvaľos.hu oldalon is megielent.

Eljáľási cselekmények
Az aján|attételi felhívĺísban nregielö'lt lratĺáľidőig - 20|2. decenrbeľ |2.00 őra _ összesen 2 ajŕn|aftevő
tett ajĺánlatot, úgymint:

l. wEsT QUALITY kodabútor Gyźtrtő és Forgalmazó Kft., székhely 1085 Budapest Mfuiau.LŻ.
2. KoV-sAN Kereskedelmi Kft., székhely 1136 Buĺĺapest, Hegedűs Gyula u. 38.

Az aján|attételi feĺhívas 18. pontja szerint az ajálnlatokat az aján|atkérő tÁĺgya|ás tltjan bíráija e|. Az
első tĺárgyalás időpontja 2012. december 06.14.00 óra vol! meýen az ajáĺn|atot tett szervezetek
megjelentek.
A második tátrgya|ás időpontja 2012. đecember 12. 14.00 óra volt, melyen szintén megjelentek az
ajźn|atottettszervezetekésvégsőajánlafu katmegtették.

Az aján|attételi felhívás 7. pontja szerint ajánlatkérő lehetővé tett ľészajánlatok tételét. Mindkét
végső aján|atot szervezet részajźn|atokat nyujtott be. A végső ajĺĺnlatok összevetése a|apjźn
megállapítrásra keriilt hogy a két ajĺánlattevő részajátn|ata egymástól eltér, nem tettek azonos része.kre
ajźn|atot.
A végső ajanlatok azalrźhbiak:.

Ajánlattcvő Nettĺó ajánlati áľ

2597.580,-Ft
2.715.906,-Ft

wEsT QUALITY Irodabútor Gyátrtó és Forgalmazó Kft.
KOV-SAN Kereskedelmi Kft.

Fenti két gazdasźęi társaság végső ajĺánlata az e|ćteqesztés 2. sz. melléklete. A két aján|at egyiittesen
5.313.486,- Ft + Afa összegű.

Az aján|attételi felhívás a|apjáĺn az aján|atok bínílatĺ szempontja.. a |ega|acsonyabb összegíí
ellenszolgáltatás.

.Fentiekben ismertotett bírěiati sznmpont és az aján|atok szerint a WEST QUALITY Irodabútoľ Gyĺártó
és Forgalmazó Kft. és a KOV-SAN Kereskedelmi Kft. ajánlata éľvényes, szerződéskötésre alkalmas.

A Képviselő-testtilet és Szeľvei Szervezęti és Műki'dési Szabá|yzatfuő| sző|ő |gĺ2oog. (V.19.)
iinkormrínyzati rendelet 45. $ (4) bekezdés 1. pontjĺfurak c) alpontja szerint Yárosgazdźtlkodási és
Péĺlzllgyi Bizottság feladat- és hatĺásktire kiilönösen, hory dönt közbesizerzési ügyekben az e|járás
megindítĺásáról, eľedmény megállapítĺásátrő|,beszerzési iigyekben azeredmény megállapításáról.

Mindezeka|apjźnkéľemaza?źhbihatärozati javaslatelfogadasát.



Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság úgy diĺnt' hogy

1. .ą,Polgármesteri Hivatal részére bútoľbeszerzés'' tárgý, közbeszerzési éľtékhatáľt el nem éľő
beszeľzési eljáľásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást taľtalmazó érvényes ajánlatot a

- WEST QUALITY Iľodabútor Gyáľtó és Foľgalmazó Kft. székhely 1085 Budapest, Mrźriau.2.
Kov-SÁN Kereskedelmi Kft. 1136 Budapest, HegedÍis Gyula u. 38.

aj ánlattevő adta, így az e|jérás nyeľtese

WEST QUALITY Irodabútor Gyáľtó és Forgalmazó Kft., ajźn|ati ára2.597.569,- p1 + Áfa,
- Kov-SAN Kereskedelmi Kft'' ajźn|ati ára2.7l5 .906,- Ft + Afa.

2. az 1 . pont alapján felkéri a jegyzőt a szźů|itási szeľződések a|źirźsfua.

Fele|ős: jegyn
Határidő: 2012. december I7.

A döntés végrehajtĺását végző szervezeti egység: JegyzőiKabinet Üzemeltetési Csopor1
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára: honlapon

Budapest, 2012. december 14. 
/ snł żĺ,./.-ą-
dľ. Bojsza Krisztina
jegyzoi kabinetvezető
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ĺ;Áľĺ,ĺ'ľrÉľnr,l ľnr,u.ÍvÁs

a ,,Polgármestel.ĺ llivatal ľĺészól.e btiĺoľbcszeľzćs'' táľgyú, közbeszezési éľtékhatáľt e| nem érĺĺ
beszeľzési eljárásbalr

a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefváľosĺ Onkoľmányzat Po|gáľmesteri l{ĺvatala
kozbeszsl'zési éľtókhatóft e| ncnl óľó bcszcrzósi c|jórást lrirdct mcg, amclybcn ajánlattcvőkónt fclkéľi
Ont, i l I etve gazdasági táľsaságát:

1. Az ajánlatkéľő ncve, címe:
BUDAPEST rovÁnos VIII. KERÜLET ĺozsnrvÁRosl oľxonľĺÁNYzAT
PoLGÁRMESTERI HIVATALA
cínr: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

Az ajánlatkéľő nevébcn cljáľó szervezet neve, címc, telefon- faxsľáma, e-mail címe:
Budapest Főváľos VItI' keľÜlet Józsęfváľosi Önkonnányzat Polgármesteľi Hivata|a
J egy zói Kabinet Üzemeltetési Csopoft
cím: I082 Budapest, Baross u.63-67.
l'el: 06-1459- 22,61

E-nlaí| : stefancs@j ozsefuaI os. hu

f. Az aján|atkéľő által a szeľződéshez ľendclt e|nevczés:
Szál|ítási szerzi5dés alapján Ajánlatkéľö részére irodai bútoľok sáIlítasa, az ajáI.iattéte|i
felhívás l. nrelléklete szeľinti lész|etezesben, a7f,A|,|logy az ]. számú nręl|óklet részétképezi a
2. és a 3. számú nlel|éklet.
Ajánlatkéľő az ajánlatokhoz színkód ismeľtetőťbemutatót kéľ.
Aján|aĺevo a szílrkódokat legkósőbb az aján|attéte|i felhívás |8. pontja szeľinti tárgyalás
idópontjáball bocsáthatja Ajánlatkérő rendelkezésére.

Jelełl kiizbaszeł.zési érlłlkhątĺjrt eI. nenl ěrő beszeľzési etjdreźs becsiiľĺ értéke nettó 5'433.070,-
Iłl.

3. A szeľziíĺ|és időtaľtama, teljesítési határidő:
A szá|Iítási szerzodés|latározoLt időtaĺĺamú, végteljesĺtési hatáľidó 20l3. januáľ l5.

4. A te|jesítés he|ye: Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefv&osi Öllkorlrrányzat Polgáľmesteľi
Hivatala, l082 Budapest, Baľoss utca 63^6.1,

5. ÁzajánlatkéľőpénzÍigyiellcnszolgá|Úatásánakfełtéte|e:
Aján|atkáo e|ő|eget nenl fizet. Az e||enszolgáltatás a teliesítést követően benyújtott számla
el|enében, ateljesítés igazolását követően, |5 naporr bęlij|, átuta|ással keľiilkifizetésle.

Aján|ati áľ
Az aján|ati árat forintball kell nregadni.

Ha az ajárl|ati ár szálnokkal rnegadott összegc és a betűve| Ieílt összege közöĹt ettéľés van.
akkor a betiivel kiíľt ĺĺsszeget tekinti az Aján|atkéIo éľvényesnek'

Az aján|atbalr szeľeplő áľaknak fix ánlak kel| lennie, vagyis az aján|aĹtevők senrmi|yen
formában és senrmi|yen hivatkozással sem tehetnek vá|tozó árat tafta|nazó ajłn|atot.

A nettó árakat úgy ke|l nlegadni' hogy azok tarta|mazzallak nrinden jáľulékos k<i|tséget,
íliggetleni.i| azok foľnlá.iától és ĺ'oľľásátó|, pl. vánr, kĺilönbözn díjakés i|Ietókek, stb'

Minden áľadatoÍ úgy kel| megadni, |togy a nettó áľ nrel|ett a ftĺösszesítőn eryéľtellnĺĺ fornlábał
szeľepeljen az AF A %o.ban és össz-egszeľiien, valaminĺ a bľut1ó ár.



Az ajánlati áľnak taŕa|nraznia kcll a teljesítés idótaĺanra alatti álváltozásbő| el.cdő kockázatot
és hasznot is.

Az ajánlattevok csak lnagyar foľintban (t{UF) tehetnek aján|atot és a szetznc|éskötés
valutauenre is csak ezlehet,

Az ąián|att áľnak tartahrraznia ke|| lnindazokat a kijltségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredrrrényfe|elős nlegvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához
szükségesek, így többek között minden illetéket, dijat' bérletet, a |tibák kijavításálroz
szĺikséges k<ĺ1tségeket is.

Az aján|at csak banki átutalásos fizetési módot tartallnazhat, mindell egyéb Í\zetési nlód
elfogadhatat|an az Ajtn|atkéľő szánráľa.

Az ajánlatok kidolgozásakoľ vegyék ĺigye lembe, hogy az aján|ati áľllak te|jes körĺinek ke|I

lennie, vagyis magába kelI fogla|ni nrinden ajánlattevtíi kifizetési igényt.

Az Ajźłĺiattevónek az aján|ati áľat a szerzódés tárgyának teljes köľii megvalósításźra, a

befejezósi h afárid őrę ľo gzÍteLt d íj kéllt ke l l nlegadlri a, foľintban.

Ajálllattev(5llek az ajánlati tn.atazalábbi nlódon kelI megadnia:
. bútoďajtánként l db mennyiségérc, nettó forint + Afa: bľuttó Ft
- bútorfa]tárrkónt a szÁ||ítandó lnenltyiségľe, nettó forint+ Áfa = bľuttó Ft
- azcĺsszes szá||ítandó bútorfajtára és mennyiségre, nettó foľint + Afa = bľuttó Ft

6. Annak meglratáľozása, hogy az ajánlattevő tehet.e többváltozatú ajánlatot:
Ąán |attevő többváltozatti aj ánlatot lleln telret.

7. Annak meghatáľozása, hogy az ajánlattevő a beszerzés táľgyának egy ľészéľe tehet-c
aján|atot:
Aján|atkérő táľgyi beszel.zŕsi eljárás vonatkozÁsában |ehetővé teszi l.észajtn latok tételét.

8. Az aián|ĺtok elbÍľálásának szempontja:
Ąánlatkéľő az ajőn|atokata |egalacsollyalrb e|lenszolgáltaĺás elve szeľint bírá|ja e|.

9. Kizńr6 okok, a|kalmassági kiivetclmónyek:
Kizáľó okok:
Aján|aĺtevő kizáľásľa kerťll, amcllnyiben az alábbi kizárő okok báľme|yike vele szęllrben
fennál|:

- végelszámo|ás a|att á|l, vagy az el|elle indított csődeljáľás vagy ĺělszánro|ási eljáľás
folyanatban van;
tevékenységét felfiiggesztette vagy akirlek tevékenységét ĺě|ĺTiggesztették;
gazdasági, il|ető|eg szakmai tevékenységével kapcso|atban jogeľős bírósági ítéletben
nregá|Iapĺtott btĺncselekményt követett el, anríg a büntetett előé|ethez {űz(jdó
háfi.ányok alól nem mentesült; i||etőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel
szenrbelr alkalrnazható biilltetőjogi intézkedésckľő| szóló 200l. éviCIV. törvény 5. Ą-

a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíľóság jogeľős íté|etében koľlátozta, az,

e|ti|tás ideje a|aĺt, illető|eg lra az ajálllattevő tevékcnységét nrás bĺľóság hason|ó okbóI
és lrródon jogeľósen koľ|átozta;

- egy évné| ľégebben leiáĺ adó-, válnfiz.etési vagy Íáľsadalombiz'tosÍtasijáľulékfiz.etési
kötelezettségének . a letelepedése szeľinti orszÁg vagy az aján|atkérő székhelye
szerinti ország jogszabá|yai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha ntegfizetésére
halasztást kapott;

- a7- ál|amháztartásról szó|ó f0|| ' évi CXCV' töľvény 50. {i (l) bckez.déséllek a) pontja
szeľinti rendezett nrun kaĹigyi kapcso latok megséľtéséve l

a) a munkaviszolly létesítésével összefiiggő bejelentési kote|ez-ettség

elnltl|asz-tásávat iĺsszeĺiiggésben két évné| neln ré.gebtrcn jogerórc elrlelkcdeĺt
közigaz-gaÍási, vagy anllak fe|Ü|vizsgáIata esctén bíľósági hatáľozatban



. Dlegál|apított és nlunkaÜgyi bĺrsággal vagy az adózás ľcrldjéľől szóló tĺĺľvény
szeľinti nrulasztási bírságga| srijtot1jogszabályséľtést köveĺęĹt e|, vagy- b) 
5ľľ.j:;' ľ:änäffiÍ-;:lJl'ľ#"lTlTŕ''j:ä:i.ľ''.ll"fiäľŤii",:'*äu'x1
összeíiiggésben két évllé| neln régebben jogerĺĺľe emelkedett közigazgatási
vagy annak felĺilvizsgá|ata esetén bírósági határozatban megá|lapĺtott és a
kĺĺzporrti költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a haľmadik
oľságbeli állarnpolgáľok beutazásáľól és taľtózkodásárol szóló tĺiľvény
szeľinti közrenĺ|védelmi bírsággal srijtott jogszabá|ysértést követett el;

- a Büntető.ľ<irvénykönyv sz..erinti bíĺnszervezetben ľészvétel - ideéftve biĺncselekmény
bűnszervezetben töľténô elkövetését is , vesztegetés, vesztegetés nenzetközi
kapcsolatokban, az euľópai kĺizosségek pénziigyi éľdekeinek megséItése, il|etve
pénzmosás biincse|ekményt, vagy szemé|yes joga szerinti hasonló bĺincse|eklnényt
kĺjvetett e|, feltéve, lrogy a biĺncselekmény elkövetése jogerős bírósági íté|etben
megállapítást nyelt amíg a btintetett előé|ethezfuzodó hátnĺnyok aló| nenr mentestilt;

: három évnél neln ľégebben súlyos, jogszabályban meglutározott szakmai
köte|ezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cse|ekedetet követett el,
vagy korábbi . háľonr évné| nenr régebben |ęztłult - kijzbeszerzési eljárás alapján
vá|lalt szeľzodéses kötelezettségét sťllyosall megszegteo anre|yet az ajil.iatkéľő
bizonyítani tuc|;

Igazo|ás móĺ|ja: az ajźln|attételi felhívás metĺék|ete szeľiIrti nyilatkozat a|äítäsáva|,eľedetben'

Az alkalmassági kłivetelmények:
Az ajánlattevők pénzĺigvi-gazĺlasági a|kalmasságának megÍtéléséhez szĺikségcs adatok és
a megkövetelt igazolásĺ mód:
P.l Az ajánlattevö közös ajánlatĺ:éte| esetélr lninden ajálllattevő köteles csatolni
valalnennyi cógkivollatában szeľeplő szźm|avezeto pénzintézetllek (az aján|attételi felhívás
ľlegkĺi|dését megelőzĺĺ 30 napnál nenr ľégebbi) a nyilatkozatát az a|ábbi taľtalommal:
- nlióta vezęti a bankszálrr|át,
- szám|ájźll20ĺ2. januáľ l' napját követoen vo|t-e 60 rrapot nregha|adó ic|ótaľÚamú sorban
á||ás.

Á.z ajánlaÍtevők pénzĺigyĹgazĺ|asági alkalmasságának mÍnÍnrumkiivete|ménye(ĺ) :
P.l A|ka|nrat|an az aján|aÍtevő, amennyiben bármelyik a cégkivonatában szeleplo
számlavez.ető pénzintézetétől szłľnrazó nyilatkozata alapjáll baľnle lyik szán|áján 20|2. januáľ
I. uláll 60 napot neglraladó sorban á|ló tétol nrutatkozott.

Azaján|attevők míĺszakÍ-szakmai alkalmasságńnak megíté|éséhez szĺĺkséges ac|atok:
M.I Ajánlattevő kcĺtęlęs csato|ni az e|őm 24 hónap beszerzés tárgya szeritlti
szolgá|tatásainak isĺnertetését . |ega|ább a te|jesítés ideje, a szeľz-odést kötó rnásik fé|, a
szolgá|tatás táľgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege - tal1a|mazó, á|ta|a aláíľt
nyi|atkozat-át.

Lz,aj.án|atĺevők műszg|ĺi-szakmai alka|masságának minimunrkövctc|mónye(i):
M.l Ajánlattevő alkalnrat|an, amennyiben lreln rendelkezik az aján|attéte|i fel|rívás
Inegkĺllc|ését nlegelóző f4 |lónap osszességében |egalább I db, egy szeľződésen bę|til
teĺjesített, legalább nettó l nlil|ió Ft összertékíĺ, jelen beszerzési eljárás tźrgyáĺt képező
szolgáItatásra vonatkozó refercnciávaĺ.

I1. Iliánypót|ási lchctősóg: Ajánlatkéľő a lriánypótlás lehetőségét te|es köľbelr biztosída.

|f. Äjáłn|attételi hatáľĺdő; 2012. ĺ|ecembcľ 06. 12.00 óľa



t3. Äz aján|at bcnyújtásának címe:
Budapest Fövfuos Vl|I' keľtilet Józsefváľosi onkorlnányzat Po|gármesteľi l{ivatala, Jegyzői
KabinetÜzemeltetési Csoport l082 Budapest, Baľoss u.63.6.l.,I. enrelet l ll.lľoda

14, Áz ajánlattétel nye|ve: magyar

15. Az ajánlatĺlk felbontás:ĺnak helye, Ídeje, szeruődósktĺtés tetveŻett tĺlőpontJa:
IJontás helye; Budapest lrőválos Vlll. kerĹilet Józsefvárosi onkornrányzat Po|gármesteľi
Hivatala, Jegyzői Kabinet Üzenre|tetési Csopoľt I. enrelet lII. sz. helyiség 1082 Budapest,
Baross u.63-67.

Borltás idopontja:2012. decembeľ 06. l2.00 óra

A szeľzódéskötés tervezett időpontja: aze|jäl,ás eredlnényét megállapító Városgazdá|kodási és
Pénzügyi Bizottság döntését követően.

16. Az ajánlatok t'e|bontásán jclenlétre jogosultak:
Az ajćn|atkéro tárgyi beszerzési eljárásban a.jánlattevćik vagy aján|afrevók eljáľó képviselőinek
jelen|étét biĺosítja.

17. Az ajánlatĺ kötłittség minÍmális iĺIőtartama: Äz aján|attételi lratáľidő lejártától számítot1
30 nap.

18. Az etjáľásban |ehet-e tálgya|ni, vagy a benyújtott ajánlatokat táľgyalás né|kĺil bíľálják el:
. Jelen eljárásban benyújtott aján|atokat az ajěn|atkétő táľgya|źs ritján bíralja e|.

A tárgyalás ĺdőpontja 2012. ĺ|ecembeľ 06. 14.00 óľa

A ĺágyalas lrelyszíne Józsefváľosi onkoľlnállyzat Polgármesteľi Hivatala 1082 Budapest,
Barcss u.63-67.I. enre|et l l ]. sz. helyiség

Aján|atkérő rögzíti, hogy a szerződéses, péllziigyi és egyéb feltétęlekľol, valamint miĺszaki
kéldésskľől egyszeľre kíván tárgya|ni az aján|attevőkkel, azza|, |logy aján|attevok végleges
aján|atukat írá.sban złľt borítékban köte|esek átadni (amennyiben ajánlatkérő a táľgyaláson így
rcnde|kezik) az aján|atkéľőnek, aki a végleges aján|atokat még a táľgya|áson islneľteti.
Aiánlatkérő felhívia az aiánlattcvők fieve|mét. hogv a.nrennviben a táľgva|áson nem
vesznek ľéspt. aiánlatuk éryénvgssóge csctén az aiánląttłľ az aiánlattótcli határidő
lci4ftąkoľ..ą? aiánlatok bontásakoľ ismcľtetett aiánlati áráva! kcľiil bíľálatm.

A tárgya|áson ajánlattevőt a nevében nyi|atkozattéte|ľe és kötelezettségvállalásra jogosult (az:z
céĺ{ieg}'zésľe. vagy cégie8ivzésre jogosult sz.enré|),től m.eghatalmazással '.ende|kezó) 

szené|ynek
ke|l képviselnie.

|9. A ĺIokumcnt.,ńcĺó rcndc|kczósľc |rocsrĺtĺĺsĺínak módja' hatáľiĺ|eje, bcszetzósi helye ós
pénziigyi feltéte|eĺ:
Aján|atkéľő tárgyi beszer.zcsi e|jáľásban kü|till dokuIlrellĺációt ncm készít.

f0. Alnennyiben a sz.cľződes EU alapokbó| finanszíľozott pľojckttel és/vagy pľogľammirl
kapcsolatos' rlgy annak megieltĺlése:
Táľgyi beszerzési e|iárás az EU alapokból ĺ.inanszíl.ozott projekttel ésĺvagy plogmlnma| nenr

kapcsolatos.

2|. Egyćb információk:
a) Az aján|at - tafta|omjegyzéket kiivető -.e|ső o|da|aként ĺ"e|olvasólap szrl.epe|jen, anrelybell
kö7-olni ke|| az érékelés a|á kerĺi|ő aĺlatokat az ajłn|altételi fe|híváshoz me|lékclt lnintĺĺban
meglratározottak szsrint. Aza.iin|ati áľat nettó és bľuttó összegben is meg ke|| megadni'



b|s Az ąiánlatoť l eľedeti. és.1'másoláti sĺdányban ke|llbenyújÍanĺ' Amennyiben ęltéľés vaíł ai
ajäłllat ,,ere{bť!lź. ÉE ,,.ryásolď.példánya kdziitt" az'Eiiiĺ|:ałkéŕő 6i ,,eľedeti'' p$ldányt telłiirtł
iľányadónak. Aą.ajłĺnlatokat tarta|mazó csomagon a következö szövegeÍ kell szeľepeltetni:

,,Btltbľbcszeľzés - Belbontanĺ tilosD

c) A benyrijtott ajánlatnak az a|źbbi formai ktivete|ményeknek kel| megfele|nie:
Áz ojrńĺIot,lercdoÍi'pó'ldrínyótzsinóľľal, lapozhntóon'összc kcll fiizni, o esomót rnĺtľioávĺrl az

aján|at első vagy llátsó lapjáh oz tőgzíteni. ä matľicát |e kell bé|yegeznĺ, v'aw az ajánlattevĺ!
részérő| eľre jogosu|tnak alá kel| ími, ťrgy 'hogy a bé|yegzo, illeCI|eg az a|túrźts legalább egy
részę a matricán legyen;
- Az aján|iat oldalszámqzasa. eggyel kezdődön és oldaĺanként niĺvekedjen. Elegendő a

'sai-vegeÍ vąg1 saíuiokát.vaýkęet'tartalľnazó a|da|akat szämozni, az iires oldalakat nem kell,
de lehet. A cílniapot és hát|apot (ha vannak) nem kell, de lęhet szímozni. Az ajtn|atkéto az
ettől kismé.ľtékbęn e|térő szŕĺtlozást (pŁ eryes oldalaknál a |^, lB olda|sałrn) is köte|es
elf,ogadní, ha a taľ,kllom.jegyzíkben az €8y.es' iratok he|ye ery.irteĺmiien azonqsít'ható. Az
ajánlatkéľő a kisméľtékben hiányos Ezámozást kiegészíthe,ti;, ha ez az ajálnĘatban Ýaló
tájékozidása, illewe az aján latra való hivatkozasa éľdekében sztikséges;

. Az ajźn|affĺlak az elején taľtalomfegyzéket kell taľtalnlazlrią mely aĺapján az aján|atban
szeľepiö dokuméntdmok o|dalszam alapján megta|á||ratóak;

- Az atáiiĺlatotkéĄ -ą7.ąé11|ati folhívásb'ąn ľreghatĺíľozott' saĺmú _ példányban kę-|J ibeädnĺ; .äz
ęredetĺ ajánlaton meg kel|je|iilni, hogy az az eľedeti;

. Äz ajäin|ahban' lévőĺ mindon dokumentumot.(nyi|atkozatot) a yégén alá kell íľnia az adoĺt..
gązdátkodó ]s?ęľ'y'ęŹęt.nél eľľe j0so.'-sxĺiht)nak vagy olyaň szęméĺynek, vagy személyeknek
akí(k) eľre a j ogosult szernéĺy(ek)tő'l íľ'asos fe| hata|mazást kaptak;

- kz ajlánląĺ mindęn. oly.an..o]lda|áĘ 
'ilneIy'ęx. - az ajánlat ..beadás'a elóĺ . nródgsĺtast hajto'ttak

végre, az adbtr, dokumelltumot aláÍľ'ó sżemélynelc vagy személ.yeknek a ńódosŕtásnäl .is

kézj eggyel kei l el|átni.

d) Eĺvénytďęnlaż.ajfi,llät" ha az Ąánlattevô a jeten felhívásban meg;hatáľozott kizáľó. okok
hatálya alatt álI.

e) Az ai án tatn ak tafia|m azłia ke ll aj án lattsvő a lábbi irata it :

': 3Z'. ajanlatot aläírłi .valamenrý' személy órvényss ałáínási' :címpéldányának ,vagy.

címmintájanak másolata.

Đ Az aján"latok összeállÍtásával és beny.ujÍźľliiua| kapesolatban. felmęľiiĺt ĺĺsszes kö'ltség,:.az
aj ĺłn lattevőt terhel i.

g) Amennýiben.'valaľnely igezo|ás vagy':lryilatkozat nem rnawat nyclven kerĺi| beny*jtásra
magy'är nye|vĺĺ foľdítása. is csatoląndó.

i2, AjlánlattéŕelÍ.,.felhívás megkiildésének és.ĺ'wwrv.i.ozse ťVaľos.hu oldalon a mggielenés
ĺđőpon,tja: 20:12;.nov.ernbeľ.2.7'

Budapest, 20 l 2. november Ż6. 6t'
.ť\

Rimált
jegyző

qĄ.r*Ą

Ż*iä NÜ,v ?.7



Fclolvasólap

a ,,Po|gáľmestcľi Hivatal ľészŕľc bútoľbcszeľzés'' tárgyil, kozbeszerzési értékhatárt e| nenr éľö
beszezési e|jámsban

Ajánlattevő neve:

Ájánlaĺtevó székhelye:

Telefon

Telefax:

Eĺnai|:

Kijelö|t kapcsolattaľtó:

K ije|ö|t kapcsolaĺtaltó e|éľhetősége
(telefon' fax, eĺnai l):

Az aiánlattevő által kéľt ellenszo|gá|tatas
<ĺsszege (nettó Ft + Afa = bl.uĺto Ft):*

*ÁjánlaĹtev,ő azá|ta| kéľt ellenszolgá|tatás összegét aza|źbbiak szeľint határozzameg,
britorfujĺínkénÍ I db mennyiségére, llettó foľint + Afa = bľuttó Ft

- britorfaitárlként a szál|Ítandó nrennyiségre, nettó forint+ Áfa : bruttó Ft
- azcĺsszes sza||ítandó bútorfajta és ńlenňyiségľe, nettó foľint + Áfa.= bľuttó Ft

[Keltezés]

|cégszsríj aláítás]
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a.

b.
c.

d.

NYILATKOZAT
a o'Polgáľmesteľi llivata| ľészéľe brĹtoľbcszcrzés'' !áľgyti, közbęszsrzśsi éľtókhatáľt e| neľn érő

lreszerzési e|jáľásban

............... .. ajánlattevő nyilaŕkozom, hogy velem/gazĺ|asági ťáľsasńgommal
szembcn az alábbi kizrĺľó okok ncm ĺĺ|lnak fenn:

végeĺszámolás alatt źi|, vagy az e||eľle indított csődeljárás vagy felszánlolási e|jáľás folyamatban
van;
tevékenységét fe|Íiiggesztette vagy akinek tevékenységét felftggesztették;
gazdasägi, iIletőleg szakmai tevékenységéve| kapcsolatball jogerős bírósági ítéletben
megá|lapított bíĺncselekményt követett e|, anríg a büntetett elöé|ethez fűzbdó hátľányok a|ól nem
mentesii|t; i|letőleg akinek tevékenységét a jogi szentél|yel szenrben a|ka|mazhatő btintetdogi
intézkedésekľőI szó|ó 200l. évi CIV. tciľvény 5. $-a (f)bekezdés b), vagy g) pontja a|apjźn a
bíróság jogeľos íté|etében koľIátozta, az e|ti|tás ideje alatt, illetőleg ha az aján|atĺevő
tevékenységét nlás bíróság hasonló okbólés ĺnódon jogeľősen kor|átozta;
egy évnól régebben lejĺfut adó-, várnfizetési vagy táľsada|ornbiztosíüĺsi jáľu|ékfizetési
kötelezettségének - a |ete|epedése szerinti ország vaw az ajánlatkéľő széklrelye szeľinti oľság
jogszabályai a|apján - nęm ĺeĹ1 e|eget, kivéve, ha megfizetésére ha|asztást kapott;
azá||amhánaltasró| sző|ő2011. évi CXCV. töľvény 50. $ (l) bekezdésének a) ponda szeľinti
rendezett munkaiigyi kapcsolatok megsértéséve|
l. a munkaviszony létesítésével összefiiggő bejelentési kötelezettség elmulasztłísával
összeÍiiggésben két évné| Item ľégebben jogeľőľe emelkedett közigazgatźtsi, vagy annak
felti|vizsgá|ata esetélr bíľósági |latfuozatball lnegál|apított és munkaügyi bírságga| vag az adózźs
rendjéról szóló tĺjľvény szerinti mu|asztási bírsággal sťljtott jogszabáýsélÍést ktjvetett el, vagy
b) kiilffildi Magyaroľszágon engedé|yhez kötött fogla|koĺatása esetén az engedé|y megkérésére
vonatkozó munkáItatói kötelezettség ellnulasztásávaĺ összefiiggésbelr két évnél nem régebben
jogerőľe eme|keden kozigazgatÁsi vagy annak felÜ|vizsgá|ata esetén bíľósági határozatban
nregá|lapított és a kozponti kö|tségvetésbe történő befizetésre köte|ezéssel, vagy a harnladik
oľszágbe|i á|lampo|gárok beutazásáI.ól és tartózkodásál.ól szóIó töŕvény szerinti kĺizrcndvédclnri
b íľsággal súj tott jo gszabá |ysétést kłlvetett e| ;

f. a Biintető Ttiľvénykönyv sz-eľinti biĺnszervezetbelr ľészvéte| - ideéľtve bĺincsetekmény
biĺnszervezetben tölténő e|követését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetkcĺzi kapcsolatokban,
az euľópai köztisségek pénzĺigyi órdekeinek megséľtése, illetve pénz-ľnosás bĺincseleklnélryt,
vagy szelnélyes joga szeľinti hasonló bíĺncselekményt követett e|, feltéve, hogy a
biĺncse|ęknlény elkövetése jogerős bíľósági íté|etben megá|Iapítást lryert, amíg a bĺintetet1
e|őólethez fuzódő hátľányok a|ó| nem mentesĺ.ilt;
g' háľoln évnél .ne|n régebben súlyos, jogszabályban meghatáľozott szakmai
kotelezettségszegést vagy szakmai etikai szabá|yokba ĺitktiző cse|ekedetet kiivetett e|. vagy
koľábbi - három évltél llem régebben lezáľu|t . közbeszerzśsi eljáľás a|apján vá|la|t
szeľződéses kötelezeĹtségét súlyosan lnegszegte, amelyet az ajánlatkéró bizonyítani tud.

IKe|tezés]

[cégszerÍi a|áíľás]



uj ónlaĺtételi felllílás l . szĺjnlú melléklet

,,ľo|gá rm esteľi Hĺvata l ľészére brĺ toľbeszeľzĺós''
tárgyú közbeszerzési éľtéklratáĺ ę| neln érobeszeuśsi eljálásban a

lrútoľfajtrĺkľa vonatkozó szín, nréľet ós mennyiség meghatáľozása

nGgttevezes sän mórct
mennyiség

(darab)

irodai foľgószék, kaľfás (ĺigyintézői), eľgónom
kialakítrás, állítható |láttilĺ|a, kaľfä és
ü|ésmé|ység. Gázliftes magasságállítás,
lábkeľeszt ötágú, aluminium székváz,
duplakerekíi söľ'Iők. fekete 0 50

irodai forgószék, karfás (vezetői), nlĺibőľ,
eľgónom kialakítás, magas állítható háttámla,
karfa, ĺ.i lésnl élység. Gáz| iftes magasságá l | ítás,
lábkereszt ötĺgú, a|urnínium székváz,
dup|akelękű söľsők. fekete 0 5

íróaszta| kábelvezető f.urattal el|átva cseresznYe l40X70X75 cľl
írőaszta| kábe|vezető furaffal e|láwa lrreggy 140X70X75 cm I

L alakú íves vezetói írőaszta|kźtbe|ve7eto
fuľatta| e||áĺva cseľesZnye

f. számű ne||ék|et
tatta|mazza a v źn| atr ai zoĹ' 2

L a|akú vezetői íróaszta| kábelvezető furatta|
el|áwa cs0resznye

3. számú me||éklet
tal7a|mazza a v äz|atr aizot. I

L alakú íves rccepciós pult, kábelvezető
fuľaÍk|e||áwa cseľesznve

120X63X74 cm asztal*
80x63x.l4 cnr aszta|* köľív:

63x63 cln fenrláb
alátámasztással és eľľe a pult

tész: 120X31X44 cnr krzepen
nreľevító elválasztással és

80X3lx44 cm és 31x31x44
ctn teli ív



Júlia típusú fa támlás szék, ZS-9 szövettel,
favázza|

favilzszÍne
olaszalnra 0 tfo

kolrténeľ, göľgős, 3 fiókos (központi zfura|) cseľeszllve 60X42X58 cm

do|lálly zo aszta| kör al akú, iivegfe l ti I ette l

l db bĺikk és l db
ľézcsęľeszlrve 80 cm átlnéľoiű. 5ó crn nrasas z

.+dohány zőasztal h oz ki s fotel

2 c|tl váz színe
biikk, 2 db váz
színe
rézcseresznye 0

kanapé vékony

ľézcseľesznye
színíiváz, złS|d

kárpit
150 crn hosszú, 75 clll széIes,

80 cm nlasas
tárgyalóasztal féln lábakkal meggy 170X80X75 cnr 2
tár gy a| ó aszta| fem l ábakka I cseľesznve 170X80X75 cm 5

támlás szék' támlaméľettől fiiĺIsetlen vźlz színe tneE'qv 0 6

tánl|ás szek
vaz sztfle
cseľesznve 0 12

szekÉny kétajtós, akasztós, fele polcos,
zárhatő cseľesznye 80X40X180 cm 6
szekľény kétai tós po|cos. zár|lató cseresznye 80X40Xl80 cm 6
szekrény kéta itós po lcos. záłrhatő meggy sanu 80X40X180 cm 7
szekľénv po|cos. nvitoĺ1 cseresztlye 80X40X180 cm 2

kisfakkos szekľény (l0 kisaitóból á1ló) cScl€szllve
l 70 cm |llagas' 40 cm széIes,

40 cnt mélv
mosogató szekrény alsó. kétaitós fehéľ 80X40X180 cnr I

mosogató szekt.ény felső' kétaitós' eEy Dolcca| fehéľ 80X45X80 cm I

szekl.ény to l ó ai tós' kozépr e zźr ó dó. zál.|lato cseresznve
l60 cnl hosszíl,40 cm szé|es

70 cm masas I
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WestqUä ĺlty
KÉzsŐL

Ánn.lÁNLAT
' Megnevezés, leÍrás-ł

Męnnýiiség
lobl

Nettl
'eg1łségáľ

Äpĺ' (27,lo, Brutüi,

ęgy$égáľ
Něttó

összesBn Bĺuitl Üsszeseĺr

1. Í-.ĺżĺ goszgK (opęrailv)

-P€gäżGT-s 
ErÍib'€Joí cR ŕix'farfág 

'C - fekete
tn 25,80ü-

řooo..

6'966.- 32 766.. í 290:000.. ĺ 638 300..

2. ]r;or'gqszek (veŻekii) .Ínĺib.ôr'

J1li!:ĽE]!H ęst srzg qR V. fékete
ą. zo 952t, 98,á52.. s88 000._ 492760.-

3.
loąszlaĺ ---T4ôffiđffi

7 25 060,; 6 766:. 3'l s26- 175 420;- 222783.-

4. |ąvxlaž(ĺ3
m€0-aÝ

I zs 000.. 6 766.. 31 826.* 25 060.- 31 826.-

5.
VeZeIo|:|ĺo€sztal ''L'' alakÚ _affi

-' 

2. sz. me||ék|et a|apjáfi' cseréŚ'nvA z 78.820,. 21.28,ł. ,t00 101. 157 640.- 200 203.-
h

V'e7ŔľÔ. lmäśiŕat'tr tr áre]:I.-YFšI] ]! g|gnq 1ćpx1o|Jxl.l
.3;,śA.melĘk|éľ ?lápján o9ę;gsznye

Í 48960.: 1'3.f19,. '62 179,- 48 960.- 621,79.- L
,,Í: Julĺa tlpusÚ favázas tám|äš säF

ŕł|äę7
124 13 500.- 3 645.. 1,7 145' 1 620 000_- 2 057 400.-

8.
KônténAř

'{Ux5iJx5ö
3.Íiókos']koŻponti.záias' ešÉrssżńve

7 32 400.- ą.v48.: 41 148.- ze'6 ooo.- 288 036.-

9.
lar$lQlpą521ą1 re

F'ém.lábäkka| maiínv f 40 900. 11 A43:- 61 943;. 8í 800;. 103 886.-

1A.
áröva|ő'Řat^|

].ĺjĺqx.öuXŕi'
F.9'r' |'ábąR!al ]oserosznve 40's09. 1í :043;.

51 943r 204 500.- 259 715,-

LI: o 1.5.ĺ00.- '4 077 . 19'177,. 90 600.- 1 í 5 062:-

""-

tŕ

12 15 í00'" 4ta7:7.- 19 177.- 1'0ĺ 200..' 230 124.,

13. 'F(Al(asltóssgekirceánas kivitelben ČstiétznÚô o 57,400." {5 498.- 72-898., u4 400"^ 437 388.-

14,
záras kivĺtb|benŁ

ituxit,g. X:1.90

oser,ésżnýe
t) 53 800.- 1'4,526:- 68 326r 322 800:r 409 956.-

15.
cK ĐzęKĺenĺ4'łáJt -____-Effi16đ.,'

męgsy
7 53',800.- t4,ĺza.' 68 326:- 37,q.600.- 478 282.,

to_
oľś,ĐzeKfeny,in{ltatt - q.ots-s-xň6,',.

z 33'900.-- 9 ĺ53,. 43 053;- 67 800- 86 í06..
,t7. Ęv'gvJ.o4ENrę|.l)ŕ 40x39ÍJ'70'

. ĺ0 ajtö fa|íkcis.żárt.(zár nélkti|) cséresznye
1 34 900;. s423.- 44 323j 34 900.- 44323.^ 1p

18.
ĺos.ogalo..szeKrény:ebó _'---ffi66x-s4.

]3jíjÍíi fehér
1 53 100;' 1.4337ł 67 437.r 53 100.. 67 437.- s.

19.
lv|osogatr;sféľľién!ł.felső ------reffii

. ;{ájtó.s'pbĺcgg .féfiĚi 1 €{€0ü. i.&B,.ĺ3&. \:c.{.€goi \tI ffi3*i
{ olr,ajrcs sżel(r'éný --_-_--.Te6ffiä..

zäras kivítelben cseréŚznÚě
źy,. I 67 00q,- 18'252.- E5 852., .6769p,; 85'852..

5 822'08-0.- 7 394 042.-

A.fę|tĺintététtárált;.ptoje'kt áľat meýek taľra |m?ł:tlxa budapesti te|ephe|yre t6ľténő szĺłl|ítás., szere|és költségrĎt!

i.ł s .; ,ľ:ľľl'**ú|qŕ:oyáłióKít-.H:íoBsBudáp'ślMá*}olě?2...le|Í.+3ôlí 4J1 @'7g, |9|;\J ŕ. * !-J ô {d.ĺ (, 
o{nait vq@wes|quality.hu r ww,iÍoqqblrt9ayá'rJa:hu.

osszEsEN í 5ři 962..

'-,:.:.1..." ; .r?t :r,r .ĺ}ł.-':
.V ' l

,t
Ł.. ts t bg.6,^.
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il.5

c6
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I'J.
1)

1.3

L4ŕ\
15

1.7

L8

2A

21.

!f

1-Ą

Fĺ:rgós;lékinem á|ĺítható kaĺÍás) 23 543 ŕt 29 900 Fr 50 7 1t7 1.65 Ft 1 49s 000 Fr

Foľgó s;ĺék főn(5ki (á||ítható kaľfás) 89 000 t:t 113 03o ľt 5 445 000 Fr 565 150 ĺ:t

ľó aszta| ].40cm-s 29 000 Fr 36 fr30 Fr 203 000 Ft 257 8I0 rt
ró asz|'al 140cm-s 29 00tJ Ft 36 .q30 Ft I 29 000 Fr 36 830 Fr

Iróasztal 2.-es me ||él<|et 0 ĺ:t 0 ĺ:t f oFt 0Ft
Irĺ.lasztal 3-as nreIléklet ? 77 087 Ft 97 900 Ft 1 77 087 tt 97 900 Ft
Recepcios pult 0 ĺ:t 0 ĺ:t 1 0Ft 0Fr
úlia szé|< olasz aÍma :r0 945 Ft i.3 900 Ft rzc 1 313 386 Fr 1 668 000 Fr

Konténeľ 39 29:L Fr 49 900 Ft 7 275 C39 Ft 349 300 Fr

Dohányzó kerek 70X60-as 0Fr 0Fr z 0Fr 0Ft
|(ĺs fciteI vĺĺzas 0 i:t 0Fr 4 0Ft . 0ľ1
l(aľtapĺá 1.50cm-s G i:i. 0Fr L 0Ft 0t
árgya|ó aszta| Íénl |ábbal 49 000 ir r)f Ż3o Ft 2 98 000 Fr I?-Ą 460F

.táĺgytl|ó 
asztal fém |áľ:ba| 49 00C i'L 62 2-30 Ft ) 24s 000 Ft 3L1 150 Fr

tim|ás szék !2 52.O ri L5 900 Fr 6 75 118 Ft 95 400 ĺ:t

Tám|ás szćk n 5?a r' 15 900 Fr tf 150 236 Fr r.90 800 Ft
Szelĺrótly BO-as kombiná|t 0 i:t 0Ft 6 0Fr 0Ft
Szel<rélly 80.as po|cos 0 i:t 0Ft tr 0Ft 0Fr
SuŚ]gĐrsp-a:ľq|cos 0 ĺ.:t 0rr 7 0tr 0Ft
S]zekrény Bo-as lyitott 0Fr 0Fr 2 0Ft 0Ft
Kisfal<kos szekrény 1Q ajĺos s5 039 rr 69 900 ĺ:t I 55 039 Ft 69 900 Fr

tv4o.sogatószek. 80cm-as.ľ2- lĺled.tá|ca 62 126 Fr 78 900 ĺ:t l. 62 rz6Ft 78 900 Ft
l(onv|ra íe|ső 80.as 25 039 |ĺ: 31 800 Fr 1 25 039 Fr 31 800 Ft
To|ó ajtós szekľénV 1.60-as 0Fr 0Fr 1 0Fr 0Ft

Áľ nettĺĺ Áľ bruttó DB ossz nettó ossz bruttĺi

Ą f3Đ 2.36 Ft' 5 3.I?' ąoort,

í . .!; b ĺ. .í;l .ł.,,;# l.. i.; * ł{J



'.. 'i. . '., , ,. TÁRGVÁLÁsr ĺueyzórÓNYv ll.

Készüilt .f0|2- deoę[łbeľ ||, napj,án.14'00 órakor a ľolgánnesteri Hivatal I. ęmelet 1o6.
helyiségében

Jelen vannak Stef;án Ferencné csopoľtvezet(!
dr" Bal la Katal ín csopońveŽ-e,tłi.
és..2 ajánlattevŐ kępv'ĺ.'seletében e{ił{ĺó a;z|.;t#gyalrástror hasolrlóan

Az |. sz. és 2. sz: ajł{nlattevő a végsó ajánlatát személyesen behozta és bemutatta.
Az |, sz., dĺĺnlattev.ő,' ą hiáný$ótlásnak eieget tett, e7ľllÍ Eán|ala formai szempontból
megfelel'ő.

Aj':ínlatkérő,képvisetetćben eljáľó' ismeľteťi ľéśzleiesen'a 2 đb, boĺffitott végső ajänlatoĺ

. |; Sz. ajĺánJat1ev{,bejęleĺti; hogyłvárar-ott költségvetésénsk 19. soľa gépelési tuibźlttafta]lÍnaz,
a végső aj:áĺlłtb.an' az első' aj.ríhlatĺíbaľl szęreplĺĺ ĺĺsszeget fenntaľtja' azaz I db. bntttó
28.194,- Ft mosogató felső polcos tételre.

, Ąáltatkérő képviseleĺében eljáľó ismeľteti, hogy a 12O db sżek szrĺllítĺłsi végtetjesítesí
. hatáľideje 2013, jariuáĺ l.8. ' Ájäntátrev'ők esäk' abban aa eseJben tudják ezi vaialíĺ,,

;ĺmennyibęn 2012. éý.ben a szallítmĺ :5.4ę72$.đés alŕi.íľásľa keriil.

E.|éľhető,ség

..''. ] i ..' Ilsz. aján!attęv.ő:'jg$zio'ĘĘ , mobil: 06, 30 94:81.533

' / : Z,sz. ajáin|at1ęvő:lnf.o@szivaľvény',butoľlhu, mqbil 06''70 3'848592

rtregjelenteknek tovíbbi kéľdése nincs, tár gya|ás leziiľva.

......../:i...'Ä.. :; :...'...-1..

qť',{#. Łí:ľ.il{ŕt.


