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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság!

I. Tényá|lás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése
A Jőzsefválrosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 766/2012. nyilvántartĺísi számán kelt
irodaszeľekre vonatkozó keretszerződés lejárt a keľetösszeg kimerĺilt. Az bodai papíráruinak, íro- és
irodaszereinek uüánpótlása nélkĺilözhetelen a Hivatal üzemszeriĺ működéséheż, azok folvamatos
biztosítĺása elengedhetetlen a mindennapi munkavé gzeshez.

A fentiek alapján szükséges és indokolt egy új adásvételi keretszerződés kötése. Az áúlagos
készleĺfogyást figyelembe vételével megállapított keretösszeg |2hőnapra_nettő 4.700 e Ft - alapjň a
Józsefuáľosi onkoľmányzat Közbeszerzési és Beszerzési Smbáůyat(ä továbbiakban: Szabályát) Ix'
Része szerinti beszerzési eljánás keľült lefolytatĺásra. A Szabá|yzat20.|.pontja alapján aközbeszerzési
értékÁatárt el nem érő ĺárubeszerzésró|, építési beruhlízásróI, szolgáútatźs m"g.éňd"léséről legalább
három ajánlat bekérésével lehet dö,nteni, ezért az ajźn|attételi řehívás az alábbiakban feĹorolt
gazdasáryi tlársaságok r észér e kerü lt megkĺildésre:

Fĺrstpack MagyarorszáęKÍt. (1089 Budapest, orczy tér 4. A.ép. fszt' C.)
Vectľa-Line Plus Kft. (1l65 Budapest,lJjszźlszutca45[B. n. ép. fszt.)
Green oÍÍice Solution Kft. (l146 Budapest Heľmina lit 17. IV.em.)
Papeľ.Foľm KJÍt. (2040 Budaörs, Zombori utca 36.)
oÍfice Shop Kft. (1151 Budapest, Énekes utca 5. II.em. 6.)

Az aján|attételre felkért szrrvezetek kiváiasnásánál elsődleges szempont vol! hogy a cégek fő
tevékenységi köľébe tartozznn az irodai papíníruk, író- és irodaszerek kereskedéime. Eíözetes
információg5ĺĺijtés a|apján a kivźůasz1ott tĺársaságok megbízhatóĄ potenciális referencirákkal
rendelkezĺrek. Széles, bő és minőségi áruválasztékuk miatt vélhető, hogy nyertességük esetén
bármelyikiik maradéküalanul eleget fog tenni az ajánlattételi felhívásban sze'eplo teľmékek szái|ítźsa
vonatkozásátban. Ezen fe|ij| az OPTEN céglát nyilvántaľtĺása sznnnt működésük tö,rvényes és
megfelelő, kijnartozásuk nem álI fent.

Azaján|attételi felhívás azÖĺlkormźnyzathivatalos weboldalán - wwwjozsefvaros.hu - is megielent.

Az ajźn|attételi haĺáridöig - 20|6. szeptember 16. 10:00 óra. 4 darab aján|atérkezrtt. Az Aján|atkérő
az aján|attételi felhívás a részekłe történő aján|attete|t biztosította az Aján|attevők részeró, azza| a
feltétellel, hogy a csomagokon belůil részajánlat téte|ľe nem volt lehetőség. Az ajan|atokelbínálás.ának
értékeĺése a ,,legalacsonyabb összegĺi ellenszolgáltatáso' elve szerint töÍtént, sliýozott szímolás
a|ka|mązÁsźpa|.
Az aján|atokelbínílása az a|á.ŕlbi képlet felhasználĺís átva|tĺĺténtkiszámítźsra:
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A részszempontok szeľinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső hatráľa: 1-
10 pont.

A birźůat módszere képletekkel leírva:
P: (A legjobb / Avizsgáůt) x (10-l) + 1

ahol:
P: avizsgáůt aján|ati elem adott sze.mpontra vonatkozó pontszama
P max a pontskála felsö haüíra
P min: a pontskála alsó haüára
A legiobb: a legelönyösebb aján|at taľüalmi eleme
A vizsgált: aviz-sgáůt ajánlattarta|mi eleme

Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése

Vectľa.Line P|us Kft. (1165 Budanest. Uiszísz utca 45.lB. Rćnĺilet aiánlata:

[. csomag bruttó ajźn|ati ár összesen (nettó Ft + Áľa; 4.447,54,-Ft

[I. csomag bruttó ajránlati ár összesen (nettó Ft + Áĺa; 104.359,33,-Fr

III. csomag bruttó ajánlati ar összesen (nettó Ft + Áfa) 1.271,f7,-Ft

[V. csomag bruttó ajánlati ár összesen (nettó Ft + Áfa) 87.555,-Fr

A Vectra-Line Plus Kft. ajánlata 2016. szsptembeľ 15. 15.20 órakor ép, sértetlen, záĺt csomagolásban
érkezett. Az aján|at formai követelményeknek megfelel.
Az aján|at a felhívás 2I. c) pont a|apján - a felhívás megkiildésének időpontjánźů 60 napnál nem
régebbi _ cégkivonatának másolatát nem tarta|mazza, Ezért 20|6. szeptember l9-én hiánypótlásľa
szólítottuk fel a szervezetet, melynek beérkezési hatarideje 2016. szeptember 20. 8.00 óra volt. A
hiánypótlás elektronikus úton hiánytalanul megérkezptt. Az imént leírtakra tekintettel az ajźn|at
érvényes.

First Pack MagyarorszáE KÍt. tér 4ĺA fszt. C.) aiánlata:

I. csomag bruttó ajźn|ati iír összesen (nettó Ft + Áfa) 4.888,-Ft

[I. csomag bruttó aján|atiár tisszesen (nettó Ft + Áfa) 82.306,-Ft

III. csomag bruttó aján|atiĺĺr összesen (nettó Ft + Áľa; 2.273,-Ft

fV. csomag bruttó ajánlatiĺár összesen (nettó Ft + Áfa) 144.103.-Ft

A First Pack Magyarorczág Kft. aján|ata 20|6. szeptember 15. 15.28 órakoľ ép, séľtet|en, zárt
csomagolásban érkezett. Az ajźn|at a tartalmi és a forĺnai követelményeknek nem felel meg, ezśrt azt
j avasolj uk érvénýeleníteni.

Green oÍIice Solution Kft. 4ó Budanest. Ilermina u.

[' csomag. bru ttő ajántati ĺáľ összesen (nettó Ft + 

^fa)
4.3r6,-Ft

II. csomag bruttó ajĺánlati ĺĺr összesen (nettó Ft + Áfa) l35.0ó4.-Ft

III. csomag bruttó ajánlati iáĺ iisszesen (nettó Ft + Afa) 6.879,-Ft

fV. csomag bruttó ajźn|aťlĺár összesen (nettó Ft + Áfa) 133.974,-Ft

A Green office Solution Kft. ajĺánlata 2016. szeptember
csomagolásban érkezntt. Äz aján|at a tzrtallmi és a formai
érvényes.

16. 08.10 órakor
kiivete|ĺnényeknek

ép, sértetlen, zárt
megfelel, ezsrt az
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Kfr. Budaiirs, Zomboľi út 36.

I. csomag bruttó ajránlati ĺĺľ iisszesen (nettó Ft + Áfa) 8,-Ft

II. csomag bruttó ajĺánlati iír összesen (nettó Ft + Áfa) 15.219,8,-Ft

III. csomag bruttó aján|atiĺĺr összesen (nettó Ft + Áfa) 820,8,-Ft

[V. csomag bruttó aján|ati ár összesen (nettó Ft + Áfa) 60.96o,-Fr

A Paper-Form Kft. ajáĺllata 2016. szeptember 16' 09.15 órakor ép, séľtet|en, zárt csomagolásban
érkezett. Az ajánlat a taľtalmi követelményeknek nem felel meg a felolvasó lapon és árat ĺész|etező
mellékletben vélhetően szźmszaki hiba kelletkezet! iw u értékelhetleĺl" a tiĺbbi aján|attat
összehasonl íthata|an, ezert javaslojuk érvényteleníteni.

A fetiekre alapjĄ két társasíg aján|ata keriilt összehasonlítiísra, melyek a súlyozott sámolás
eredményeit összełetve az a|ábbi pontértékeket kaptiák, ahol a magasabb pontértékei eléľt t.ársaság a
nyertes Ajnálattevő.

Vectra-Line Plus Kft. 988,17 pont
Gľeen oÍIice Solution Kft. 722,20 pont

II. A beteľjesztés indoka
Az irodai papíráľuinak, író- és irodaszereinek utránpótlasa nélkülözlretelen a Hivatal uzpmszeríi
miiködéséhez, azok folyamatos biztosíĺása elengedhetetlen a mindennapi munkavégzéshez, ezért
annak beszerzése indokolt. Erre való tekintettel a Hivatal 2016. szsptember 12in ,,kodaszer
bes"ęrzés'' targyű közbeszerzési éľtékhatáľt el nem éró beszprzési eljárást hirdetett meg (az

. ajánlattételi felhívás aze|őter1esztés 1. számú melléklete).
' A beszerzési eljáľás eredményének és a nyertes ajánlattevőnek megállap ítźsa aBizottság hatrískörébe
tartozik.

m. A döntés célja, pénzĺigyi hatĺása
A beszerzési eljánás eredményének megállapitása a Hivatal zavarta|an és iizemszerű miĺködtetéséhez
sziikséges.
Abeszerzési eljárás fedezęte: A Józsefuríĺosi Polgáľmesteri Hivata|1f2o1-o|,12203, |2201-03 és a
I220l-04 cím dologi kiadás e|(llrányzatán- kötelező feladat _ belĹil biztosított.

Elfogadott ajánlati áľ:

Vectľa-Line Plus Kft. ajánlata:

Csomag típus Bľuttó áľ

I. csomag bruttó ajźnJrati iĺľ összesen (nettó Ft + Áfa) 4.447.54Ft

II. csomag bruttó aján|atiár összesen (nettó F't + 

^fa)
104.359,33 Ft

III. csomag bruttó ajánlati ĺáľ összęsen (nettó Ft + Áfa) 1.27I,27 Ft

fV. csomag bruttó aján|ati iír iisszesen (nettó Ft + Áfa) 87.555 Ft

Iv. Jogszabályi kłiľnyezet
A Képviselő-testiilet és Szervei Szprvezsti és Műkĺ'dési Szabáltyzatfuől szoló 36/2ot4 Qil.06.)
önkonľlĺányzati rendelet 7. melléklet 1.1.3. alpontja szerint aYárosgazÄálkodĺási és Pénztigyi Bimttság
dö,nt beszęrzési iigyekben az eĺedmény megállapítĺísráĺól.

Mindezeka|apjánkéremazalráhbihatfu ozati javaslatelfogadĺását.
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Hatńrozati iavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bĺzottság úgy dönt' hogy

1. a ,,Irodaszer beszerzÉs,, tź|Ígyű közbeszprzési értékhatáľt el nem érő beszeuśsi eljarást

érvényesnek és eredményesnek nyilvanítja.

Felelős: Jegző
Hatĺáridő: ?0L 6. szeptembet f6.

f. abeszerzśsi eljrárĺásban éľvényes és legalacsonyabb összegű ajánlatot a Vectra-Line Plus Kft.
(székhely: 1165 Budapes! Ujszász utca 45lB. R.ép. fszt.); adőszźm.. 1454844?-?-4?;

cé gi eryzéks zźm: 0| -09 -9 0 8 8 7 7) tett, ezert a Kft . a nyertes ajánlattevő.

ara:

Csomag típus Bľuttó áľ

I. csomag bruttó ajánlati áľ összesen (nettó Ft + Ára) 4.447.54Fĺ

[I. csomag bruttó ajźn|atiár összesen (nettó Ft + Ára) 104.359,33 Ft

III. csomag bruttó ajźn|atiár összesen (nettó Ft + Áa) l-f71,27 Ft

[V. csomag bruttó aján|atiár összesen (nettó Ft + lra) 87.555 Ft

Felelős: Jegyzb
Hatĺáridő: f0I6. szeptembet 26.

3. ahatfuozatZ. pontja alapján felkéri a jegyzót a szsrződés a|áításźra.

Felelős: Jegyza
Hatĺáridő: 2016. szeptember 30.

A döntés végrehajtÁsátYéE7i' szewezeti erység: JegyzőiKabinet Belső Ellátási koda
A lakosság széles kiirét érintő döntések esetén az e|óte1esztés előkészffiének javaslata a közzététe|

módjrára: honlapon

Budapest, 2016. szsptember 20. |,.-łJł,./.-.

dr. Balla Katalin
jegyzrli kabinetvezető

,{.

rÉszÍľpľrp: JBcyzol KABINET BELSÓ ELLÁTÁsI

LpÍnľe: WÉsBn H. olrvÉn Ücyn.ITrĘZo
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Flôb1.ox--kls t aĺ.|,ft{)l ,

aĺÁN ĺaĺľÉĺgr,r r-euĺÍv.Ás

,Ą Buil:rpest Főyáros 1'I1I. kpľület Jrĺzscťł"árosi Polgáľmcsteľĺ ľ{ivatlll kĺizbeszeľzési
ŕťtél&atárt ei nem éić besz*ľĺési eljfuást hirđet ĺneg, ams\.tlen' ajanlaťtevőkŕ*t flelkěľi ont,
illelvE Ę on álÍal veze{ętt szerYezetet:

1'' 'Äz ajínla(kěľő neve, łíĺ*e:
BIIDÁPEST }.il'jiRos vltl: KERt'ĹET JozsErYÁRosl
ľ{}',GÁ}Ł\{ESľIII{{ }llvÁTÁL
Cím 1082 l}udryesĺ; tsaľoss u. 63.67'.I'et; ü6-I-459-2262
E.młÍl l ftrbianqí&oetefr ar os'hu

Áł ajr{*latkéľŕi álŕtl ł szeľĺőděshez r*ndcĺÍ glneľezósl
:\dásvételi keĺeĺseęľz<iĺlés keretéhen ae Ąĺĺnlattevĺi fbladąta iĺodai papíľáruk, ĺľ.ó- és
jľĺ:daszeĺek sz{tl}iĺáśa eseti jelleggel az Äjárrlaĺtéĺeli tblhíuis 5. szú.l'lrú melléklet
szeńnÍ'

Ąr{nlattevö ľészieĹes lbladatait az ajrínlattć*ďi ťglhít:ás,3. szĺimri melřékletéŕ kćpezd
ĺniĺszaki' leíĺĺls ĺan'ąiniaz.za.

A sżeľrőđé* időÍĺrľÍaĺnai teĺjesĺÍégĺ h*tłłľiĺlő, ŕeljesífó's helyt; a keretĺisszeg
kimeľüléséig, le;;ťeiiebb a sz.eĺz.ódés ałáíľásátóI szjn:ítva t2 hólmp, a teljesités lielye:
Ą;ánlłtkéró székhelye'

Áz.*jánlatkćrö pénziip ŕ e|lcnszolgálŕatńslłnak fcltćteĺe:
,,Ą beszeľzes finanszíĺozasa az Äjániatkéľó sajÉt f*ľľásábńĺ tł'rĺćnik Áz Ąánlatkórô
c!őlege1 irefir fizei. A lennékĺ'k ellenszolgĺĺĺtataslat az Ajćtl1aĺkéľô az Ąĺtnlatter,ći
hankszámlĺłjáriak javáľa r$ľténd átrrtalassal egy.enlĺti ki, 3ü:n*pon belĹit tĺ t\k' 6:130'$

{ĺ ) bekezdés értť.imében'

Ájánl*Íi áľ
ł\z ľąza1lan kłltrtségveĺés killiin excel ĺábláľathan keĺ*] becsatďá*ľa a 4' sľámi)
ĺrel]ékletkśĺir ĺ\jánlatkóľo kóľi az, áľ:yatlaĺi ĺrsltségl'etést bcttrzuni és ilz ajánlatlroz
ęsato]r:li; Felhívjuk az ajtinĺattevök ligyeäfuét" hogy a kiiltségvetéŠbe$ a kĹiliségveĺési
sĺĺľok .soľľľ*đjén, ä iblĺiinlelett adalŁ}kan vĺiltozta'tni nem' ls.ltet, tilos' Bánnilyen
inłjololatlan váiĺoztgtalĺs kiz-rí*íst vort nlragä után" Az ajw:lati áĺaÍ foľinti:ąn kell
megad.ni ą 4' sz,ámú nrę].lĺĺklct - exoęi łíłllrt * egymtďntú kiiiihésěveĺ. A l. számű
ĺnelliśkletben .a mäľ kitĹiltdtt 5. szlĺmrl ľoeliéklet szeĺi:rt, a kotegóriáh tlsszesíteĺt
erełlĺnéĺ.vét kelI ÍElvezetni a f*lolvasilapľa, TIa az ajaulati áľ számokksl megadoÍt
össfĘ$e és a tł*túrjcl leírt össz.ege kör-otĺ eitérés .r'an, akkoľ a belťivel kiiľt tlsszeget
tckinti az Ąjaĺllatkéľĺi én,snyęsnęk.
Ae ajáł1at.bnn szeľeplĺi áľaknak fix áľnak kell Jeĺmię. vagyis az Ąánĺatter'ők
senmriĺyen ÍbnrtÉbaĺĺ ds samruilyerr hivatkozłssal sern 1ęhetnek váJtoz.ó łímt tarĺďma:lł5

ąjá:llatot. Á nettĺi áľoľat ŕlgy kell łĺlegađni' lrog1'. azok taťĺalffiłzeanalĺ miĺĺlen
jáľłlékos k<ĺttséget' Íiiggetlenĺi'l azok ĺbr:náriátóJ és foĺľrĹsáĺ*|'

4.



lvlinden 'ĺĺÍađatc}t úg1 łell rľĺĺlgadni, bogy ĺ1 'oeltó.rĺĺ ĺľĺoilstt ą tö'őgĺzesí!őn og.é.rta!ĺrú
ťoľ:rráball s7-!.ľep€ljen az Á}A -olo.błľr śs összegsz'.ľĺen" va}arľli*t a bĺuttłi łiĺ. Az
ajrfula1i áľnak taľ'talmaz.nia k+ĺi e te}.jesítés időtaľtaĺnrr alat{i {íľvá]toaásból eľedö
kockazatoÍ đs ha"sz*roi is. Áz Ąaniattevök csnk mog.ĺlaĺ ťorinĺban (HUF) tehernek

éiánlaĺot és g. szłľfô{téskaĺés r'alutalteme 'ĺs csak ez leheĺ.
.Ąz. ajá*łatĺ ĺĺĺnak taĺIalmaenia keil ininda:n.-ękat a kiĺ.ltsÉgeke! anelyeŁ az ĺ1iánla1

ĹĄrg.vallak eľeđĺlényfelelĺi5 me5alósĺtásiihoz; az ajrĺniaií feltételekben rôgzjtett
fulté.telrk betaľtŁsálroz sziikxégesek, így ĺťĺbb*k lĺijr.ött minden illeiéket, díiat, bérle.tet,

szát}íĺixi És egyéb mas kĺiltségeket is' Az ąjánlat csek ban}ii áfutalasos ÍizśĹési mĺidot
tariżIlľľla'Ihťtĺ. mirrdeh *gyéb t.izetésÁ mĺid elfogąd|atatlĺnla2 Á'jráĺlaĺkéľĺi számálta.
Áz cjántatok kiđoigozásakoľ veg1tk Íigye}cmbe, hory az ajánlari áĺnak ĺeljes k.łj.ľűuek

kei1 ]enníą beĺećrĺve .ĺz eseti megľ*ĺ:ldelések tljbbszöľi kisziltíąłsi kiilĺségeĺt ís. vagyis
magába kell ťogiaĺĺii ĺnind*ri ejánlattc.voi łiÍizetési igényt' Az A-iáuiattevőnek az
aiĺtnlrrtj arat a szerńđés ĺ{ľgylinak ĺeijes köru megľalósíĺĺĺsára, a befcjeż.ési hatáłĺdőľe
ľtigzített đĺjlĺćnt kell xnegadĺia' &ĺintban.
Áz Áj;ĺrrlaÍkéľő fe}hfujĺr *z Ájáalattevű ligľelmét arra' hĺlry éľt'érryes ĺjáĐIatgđźĺs
kizĺiľĺ5tĺlg *u áľajílnlatkéľés 1. szńnlú és 5. szárrrri meltéklet tgyiitř*s kit{ĺ}tóséľet
leheŕsěges, prelynek eég*zerů aláíľítsĺt szíiĺĺsógeľ ćs łlergeĺĺheĺ:etleĺ.

Á rnegľendetés menctćľe vonttkozó nregállapłdás:
VevĹi a felmeĺĺilt igśnyek esetén ą oyeĺtes Eĺ,adónak' eseti jelleggei a Łlęáraz.ott áľulista
(S.sz. meilékĺęt} aĺapjan rnegĺendeĺőt kiild 'ki miniĺ'gális rendelćs es';tćn legalább
1Q0'00Đ Faľint oetto éĺtékben. 'fielyet az elads 5 młrnkarrapon b*lĺil lesztllítani
köteles. a 3'szłźmĺi młlłléiíłeľ ćfteĺnréŁrn.

Szeľződóst bjřtłsífó męJlékköÍelczcttségłk;
Ké^s*đel*ri köĺbéľ: 10'Ü0ü }v*nap' ,{ nlaximuma az álta]anos foigalnri adłi nélkÍii
szárnítoĺi elĺeĺĺszolgálratás l {l9lo'a. é, k<ĺĺbér mĺłľimuĺuringk elérésekor VevĺS.iogosult a
szeľzőđéĺi{ĺ} eJáitrnĺ.

lr{eghilisr:iási ĺr$rbéľ ̂A řiyséľes Ájátlláftevĺi meghilisulási kĺĺĺbÉľ megfizetésére
kiĺteles, ba .ofuan akbi'l. amľlyéľt f.eleĺĺjs a szłľzií<lés teĺieqítése meglĺiusul. Ä.

meglrińsulási kötbćľ meľĺéke a ĺelolvasótapon rsgzíteťi. é's łílĺalánas f.oľgalmi aĺtrt

nó}ktil számítĺrit ellenszolgáJłatĺis 1 0?í.a'
Ä Ptk' 6:186' $ Ĺ1) bekezđđs* alapjáĺ a kiltelezett peĺrz Íizľtésěre kdtelezbet'i lrragát

ĺrťrä a.e Śsetľe, lra ol)larr okbó'l, aĺĺďyéĺ ťeleliis, megszegi a' szeĺződést' }ĺentesü] a
kötbśľfi zetési. kôĺ*lezettség alóĺ. lra sz;lĺződéssz.egćséĺ kinenĺí"

.!lrn*kmeghlttáľozásĺu hogĺ az ajánlattevő Éehct.e t8bbváĺíozaĺu ajánłafoé:

Ąánlattcl'ó nem ĺe.het tdbbváhozafu ajánlatr.lt.

8. Ánłak me,ghrłtÁľozá*x, hĺlgr. x: ajĺĺĺllĺttevő * beszelzés Čárgx':łnak egv ľészśľe
ĺcĺrcŕ-e ajánlłtat:
ĺ\z Ájrinlstkéĺo täľgyĺ beszxľzśsi eljĺár'ĺáĺ vonatkozásában ięheĹőr;é teszi résfekľe
lilľxénö ajántafĺó1elt azz;il a iŁltételiel, hogy a $so.ltég$k.an }Éliil ľěs7,ai:ĺÍĺätok
ĺétęĺéľę ní'ncs tehefiĺség.

9. Áz ajánl*tolĺ ellriľálásának szenrpontja:
Ajánlatkóĺö az ajáĺlaiokat 3z Aiáĺiiatkóľi} icépvĺseletébcu eljfućl clŕite.rjesztěse alapj*ĺl
az összessćgÉben legel<ínyosľblr cllensz',olgáitaÍiĺs elvc szerint éĺékeii" A .í. szá:nŕl

melléklet kttłĺltésévcl éĺu zv, alapiáu az 1, szánľ(l ĺuellékletben ki.i*lĺilĺ łi'sszesitĺÍ

6.

1.
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l. csorĺag {ťénymásołó papíľ)

łsomagok beíľásĺĺval az ĺ\ján!a&éĺô sril1"oz-ott számollĺssď' ĺi.}lapitia ľneg' ä n}'el{čs
ąÍánlatot.

trl. cso:nag (irodai papíľáľ'ul

1'i}. csonrng iĺľószeľet<)

fű

I$"

.Ąz ĺ5ssiryontszím{'t oE eg.ves rťszsľrnrpofiŕgkľä nlegąiĺłnĺott aľakĺa adott.'po:ltsłímok
ćs a részszeinposlhoz tařÍÜzó s'ýlysz;łnmk sz.6ryzĺrtaiłaŁ (isszege baÍxozzaiĺeg,
'á, ľészszemponiok seeriĺrti taľtĺilmi *ieľrręĺnek u<ľtóketése soľán adhaĹó pontseáľĺ alsĺj
ás felsĺĺ haiára: 1-l0 pont,

ĺ'1' bíľĺáiat mĺl.dsąeľe kúpletekkel leiľva:
P : '(Ą legjobb i ĺ! vizsgált) x {t 0-l) +' 1

abol:
P: a ĺ'izsgált aján}ati elem adotr szempontĺa l'onałkozlr ponlsziirrrir
P max; é poatskěla felsij lłatára
P min: apolltsĺ<;íla alsó hauíra
ĺL legjobb: a legeJőo}"ösebb ajft1lat tarĺalĺni ele6e
Á vizsgálĹ: a l.izsgái-t ajłinĺaltarĺalłni eleme

äa e mĺldszeĺ alkďĺnazÉsával Íĺĺľt pontértékek keletkeanek, ék!ĺoľ azokai az áltaiiírros
szabályokrrał megfelelően két tized*s jeg.vľe keli keĺe.kiteĺi (ehhez Ąánlatkéľő
Microso&' Exoel ĺ}ľogľąłÍtsť tbg hasa:álni a pontszrtrníĺás soľan}'

Kj,zúró okoĄ łIk$lmłssági követelrnény*k:
Kĺzáľó út{Ôk:

Ąr{nla{tevő kłzáľásm keľĺiJ, amennyibm 'u a]áłjhi kifáľó okoŁ blíĺnelvike vc'le
szeĺnben ťennáll:
Äz eljánísbĺn nem lehet ajánlaĺiel'ô. ľész-:ł'éteĺľe jelentkeĄ alvátlatkozo' és ĺĺem r"etret
:ľćsz! alkaĺmaŚstig igłuolĺłsában olyaĺr gazďasági. -sz-e'replô. aki
a) az alĺhbi btł'rcselekméĺĺye.k vąlamelyikét elksĺ"ettg' ós a bĺinc*e]ekn:érry elktivetćse
a;- elrnúlĺ łiÍ él,ben jogeriĺs birg*ási ĺťéletben' ĺręgállapítást nyert, aľ'níg a bíintetełt
elĺíélet}.ez jiiződ'iĺ hzítr.;ilr-vok ąiól ĺem ĺneĺltesiilŕ:
aĺ$ a Biirĺető Töĺvényt$nyvről 'szótĺl t97s' évi IV. ĺi:n,én"v {a mriribbiakbĺrn tg?8- ěvi
Il/..t'ůľvÉ'.1ry}" ĺlletve a Btilrtęĺő Ttiĺvén'y1cön1"r,rőt sz-ĺiló 3s12. é.t:i C. ttĺrvéBy {ł}
tovłi.bbiakb'ąn: BtkJ sz-eľinti 

,bŕ'mszerv"ez-ętben 
részv*ĺel' iđ*ĺďtve a biiĺrcselekĺĺénv

bťin.szer.ý.ezetben, tcií éĺtij el kćil'ctéséĺ is:
gb) az 1ł?8. ĺ{ü ]V' ĺőrvény sz.eľinti \.esątügelśs. befoĺyłłssat Ĺiĺ-érkedés, belblyás
vásái{łisa" ,vesľĺ'egeŕćs neľn.Ze1tdzi kapcsolatokban, beťoiyás vŕs:íŕlÉsa n!ĺnzetktĺx
iarpc'so)atĺlkŁian. hťrtlen kczelćs, harryag kezeićs. ĺuetve ä 

.I}t]C. XxvÍ. ÍŁi*eeĺćř:elr

,'{, 
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meg}'!ättiľĘ7stt komlpciĺls biirrcselekmr.ľryek. l'alermint a Btk. szeľinťi 1rťltlen ker.elśs

vagy hanyag kez.elćs;
acÍitz ĺ9i8" é!i'Iv. tdn'ény szęĺinti költsógvütćsi csä1ás' euľipąi közĺisségek peĺztig.vi

ér.dekeiJie!{ ľÄegséľťésą i]]en'e a Bĺk. szeĺi'nti költség1etćsi csa]as;

tds az L9?8. éłi Iv. ĺłln.ćny' iĺletve a Btk. szeriĺrti ĺeľorcselekmén5'. l'alaľnirrt eblrez

k:rpc solódó fel buj ĺris. búnsególy vo gy kíséĺlet;
a$ az 1978. ćvi IV. tiiĺlény, illetve a Btk' sz.eľĺnti pénzľnr.rsás, ł.e}alninĺ a B1k. xzęrínt!

terľoľiz.ľnus fi nansz-írozasa;
űí) az 1978. évi IV^ töĺr'ény..ú.}'ęNę a Bĺk' szeĺi'ľlti enrbeľkeĺeskedelerrr, vtrlamiĺrt a Btk.

sgeľinĺi kéntr'*zerrnuaką
ad a7. |(}7&. évi IV. tĺiĺĺény, illeťve a Btk, szeľjnti versĚnit koľlátozó ĺnsgállaprrdás

kilzbeszeľzési és koncessziós c[ riłĹsbanl
lĺiĺ) a gĺrzi1asági szereplo sĺernélyes joga szeľłĺi" ,nz $).gl pontokban ĺęĺsoĺolĺakboz
hason}ó bťíncsejekméný;
bt *gy é\,nél ľégetrbeĺ }ejárt aclo.t vĺiĺnflzetési vagy táĺsađaionrbiztosíĺłäsi

1*ľuJ*ĺ<fiziltesl kĺitelezełtség€nek nęm teĺt ęlegef, kiľćve, ha t8fĺ07.źĺsát és az esętleges
'kaľĺiatoĺ 

és bíĺstĺgoĺ. az ajránlat vagy ľt9szr,ĺlteli je|entkezé.s benl.rijĺ.ászinak iĺiĺipontjóig

ĺĺegfleette vagy eeek meg.ÍizetéŚéÍe halasu1Ést klpofi;
c7 i.ąelszamólás a!ütt ĺiĺ!, l'onatkazásában csőđeljáĺiis elręnd'ęlćséľđl szólÔ birósńgi

u:egz**t kĺĺzľ.'etetfek. łz *iiene i:ĺ:tĺítoľť fęisz*imolási eljúĺrist jog{)ľ{isen eĺrendĺś.ĺtek, vagy

hĺ} gaz-đasági szereplő sr.emélyes joga sr"eľlnťi hasoĺló eljáľá"* ĺ'aľr folyaĺnatban. vag1,

aki ĺzenélyes joga sżeĺiĺt hasonlĺi h*lyze{ben ĺ'an;

dJ tevékenysśgét felliiggesztette vägy ek{Bek t*}"éŁenységét fe1fflg$ĺ:ytették; 
'

e; gazdasági, i.ĺĺetę szaimaĺ tcvékeĺysegéĺ,eĺ kapcsolaĺban btíĺreselek*ĺény eiktiĺ.gteše

az ehnu]t háľoľrr él'e'ri bsliil jogerós bÍrós;ígi Ítéletben megállapíŁłs| ny.eľti

7ý eseteben az ajláhlatkérĺ: biz.*nyíĺani tuđją lrogy az adoti eljárásbaĺl ĺnegi<isĺérelĺe

logĺelanul betbiyáso}ni az ajánlaĺ^kéĺĺ ĺjontćshozatĺli ťol}:aliląĺát" vagy oĺy.nn biz*imas

iafvnnációt kísćreĺt ĺnegsz"e.ľe:łni, aľnely jogtaĺaĺ eiőn1't hiztosítana számáťą a

beszxĺzósi eliĺxriśban, r'agy k*ĺábbi beszerzésí eijánĺsból ebb6l az okbéttr kízáttĺÄt és a

kiľĺł*s tekintctś.ben jogoľłoslatľa nem keriilt sĺ:ľ łłz éľintštt besze.ľzesi e}jáľrfu

ĺęzáruJáęátot szlĺmĺtott háľoni śvig;
g tekinteíébeĺ a' kör'etlĺer3 ÍšlťéteJek vďarĺrelyike megvalósuĺ:

gc7 nenr az Euľĺipđ Uĺió, aĺ Euľopai öazdasági "Iěĺség .v.agy ą. Gazdĺxrigi

Eg3..tittm{ikiiđési ćs l.ejlesziési Szervezet tagátlaru{baĺl, a Keľeskcđelrni Yiĺágszeťvozet
.Łđi.bęsz.eľłési 

nlegrłĺ'tapoĺlasbim r.észes ájiambau vagy au Et]Msf t98' cikkében

*ĺľrlÍtetĺ i.engeľentĺłi orszńgok ćs 1e.ĺĺiletek bánneĺyikÉhen vagy ngrn ol}'sn ,állsmb*n

ľęnĺ1etkezik ađĺiiilerőséggĺll, a-*ellyel \,ĺag-v*aľotłzágnąk ketĺÖs adóeás elkeľĺiiésórĺĺI

sziló eg1sanérr-1.ś vałL vagy am*llyel az' Europai iJníónak kétoltla}i mcgállapodasĺr

van á közbeszeÍiés teréü'
głl ol1'an 'sza.brílyozoĺt 

Íi;imĺ!én ne,rn jegyz',ett taľsaság, amcl}' a pénznrosas es a

iennľĺinus ĺinĺrnsľ-íľĺ:luáĺa nrege!özéséľłil éĺ nregukaĺlďyozĺĺsĺłľĺjj szóló 2Ü07. évi

CXxxvL törvény 3. $ '/ pon! ľ.ď.ľňj l'$c.$ ř4-'.dJ a1ponda sze.ľinĺi ľen'ł{eges

luia'1don*sát ilem képes Ínegllev,.eal1i, v' ngy
ggiä gazđrisági szeľepliiberr kĹizveJc$üYt vfigy kijzr.eĺlerriji tłibb"'mini 25.91o-ostulajdoni

ä.ĺsszľ.-t l"ag:. sza,,lar,aťl joggul ĺendeĺkezik' olgałr jłrgi személy vagy* szeméĺyss joga

.szeĺiĺlt jogkćp*s slęľvęz.ct. łmelynek te!łintetében a łł.) alpont sz"eľĺnŁi íeltéte! fenĺall;
i) hairnadik oĺsr:ágb*lĺ állanrpaĺgar Ł{agynĺrrľszá3*n' engedélyllez köŁ$lt

łoglaikozťaíłisa esetén ir mun'kaíigyi httĺósr{g álĺď a *rłrĺr!ĺaiigý ellen'ôrz-ésľĺil szóló

tĺ*o' ĺvi LXX'V' ltilvéRy: 7ĺÁ. .{-a alapjrin két É'rrěl ĺretn ľégebben jogeľ.ör+

e;nelkedĺltt kĺizigazgatási . vagy cĺrnak Í'eltih'Ĺĺsgálata escién lrÍĺtrsiigi . határozĺ'"fuirn

$
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megiĺilapĺtort es a kiizpontí kłiltségĺ"eťésbe rôfiéno bęfizttśsľe lĺi:Jelezéssel vagy ąz
ideg*nľe*đószeti hĺtoság álĺal a hannađik oľszagbeli állanrpolg'đľ'ok beuiazasaról es
taĺt'ůzkoĺlrisáľóÍ ý-óló tđrlény sľľri*ti ki}zľendvďelmi bíłsággal sr4itotĺ
j ogseabáĺysérĺest Íĺĺ}vetett el "

ĺgazolás mrĺĺtja: eĺedetben. äu ajánlättéieli fethir,ás 2; szrĺm* melléklete szeĺinti
ĺr'ĺ.iiĺttko áĺ (cégszei.ri} aláĺľrísáĺ"ĺtl.

Az ĺlkalmassĺĺgi kłiveŕelményekl

Áz *jánlaľtevők. péilzügyi.gazđasági' alkalnrasságának męítétéséhez sz-iĺksćges
*ĺlłt$k:ós * lnegkłĺvetolt igaľĺ|ási móĺt:

ľ-1. i'2 Ájanlaĺ1er'ö kÖz$s ajĺinlattéÍel esętén nĺnően Ąántat*vő kijteles csatolni az
eÍ{izó tizleti ćv ' áIĺaĺzľros l};rgalrni ađó nélktil 6llłĺnítłtt - t*lj*s árbevéĺeléłól szólĺ'5
ĺryilatlĺ.oz*táĺ attól fiiggĺieľ! lngy az Ąjáľdatĺevö mikor 'iitlt létřą ille.ťi.e 'mikoľ kłzĺĺte
iłeg tevéksnysćgćĺ, łxneu:lyíben ezek az adat$k ľentÍe]kezesľe źĺłInaŁ
Ha az Ą{nlattevó ąz alk*lĺnĺrsĺrĺgi lě}téteĺbeu i':ĺöín iťaĹżal (aľbĐvéĺÉlľőt š7-ł:l{i
n}łilatkoz:at), nzéĺi lręm ľeĺrdglkezik nert *l.var: jogi ĺbľrĺlábáĺ m{ikĺidik. ametv
tekintetében ár iĺľbe\.éíelriiĺ sz-oló n}łlatkozaf ben;*rĘĺrisa łem leh''tséges, u" 

" 
p*'nttul

lĺapcsolaĺbarr el'öíľt alkaĺmasságĺ kôr,eťelmény ćs ígazoĺĺi*i mĺjć' lĺ5ly'ett báĺneJy, łą
ĺjáolaĺlľéŃ á,ltzrl ľnegÍ'elelőnek tekinrett eg.ł'éb ny.ilatkou'átiąi vesl doŁlrnrenĺun.ln:a|
igaz-oihatja pénzügyí és gaz"dasági alkaimasságät. Äz éľfulett Ąján'traftevč kiegészíĺłi
.tájókĺrztatĺís kérése sodrr kĺite]e* alátámá^17.!aľrl, hogy' ol.}.an jogi ťęnuában. rnüköđik,
ĺunel1. t*kiĺrt*iében az łiľbevételľÔt szólĺi ntr'ilatkozat beąvrljtiisa nem lehetséges és
tájékozĺtitítst kénri az e pÓniÍał kapcsĺllatban ę}őíťt alkĺĺlmasságĺ ki5ľetelmény ćs
igazolríiśi mód helyeÍt az alkaJmasság igluolasrinzrk ajánlatkérÍĺ ĺĺttal eifogaűott
nlóđjáról.

"Ą.z 
ai{nl*tteĺ.ők nénzĺigvÍ-gazdasági aikaImasgágánalt ninimĺlinkövetelméilýeiĺ

ř.I. ..tr-Ikalĺnat1an az.Á.jánlattevő ameĺln-víbeĺr az előzö íizleti ćvbun neĺn ľendeikezi!:
i!,sszeseĺl rninimum neťĺó 4,5 millió forin re}ies árbevétellel,
Igar"a}iis nródja: Ąánĺanevti áirat kÍáiJítŁ]t1nyiiatkozaĺ eľľđetben, cěgszeľű. aiál.riíssal,

Az ajánlaĺtcvłik míiszaki-szaknlgi a|kx|m*sságrĺnak megítélěsćbe* sziiksěges
ad*toh és a meglĺłiveielt igazolási mríd:

h{.ĺ" Ąanlanevő csatolni kÔĺeles az éifui.atťéleli ťellrÍľás ľ*tadásának időponiját.ol
visszať'elé szrľnított keĺtci ér'ben Q4 hónapłlarl) teljesíĺett leg|eĺentdsebb
sz:olgáĺĺĺrtasĺĺĺnrik isnreitętćsét
_ legalábi: a té}iesĺtús icleje, a szereőđésr kłjtć nrásik Íěl. a szolgáItaĺás tárgya, io.r..ábbá
ĺlz ellerrszolgńltatás tiĺszege vagy *. koráľlbí szolgriltatiĺs menĺyiségére utr:iĺl má.s adat
:xegj eltilését'el_ Ía..talnaeií. ĺłlĺaia aláĺn nyilatkozrtát.
Igaz'.olńs móďin: Ajánĺattevt1 ätai kiállít*tt nyĺlatkozrrĺ eredętben. cśgsz'eťii ďĺĺírassal'

3
-{ť



1ĺ"

l|Jł ajánlatÍevök rnĺiszaki-szakmłi a1k*lm**.sĺĺgńnal{ miľJimumkővete|mónľej;

.M.l. Az eljánisbaĺ aĺka$ĺatlsn az Ájriĺlattevő, ha aĺ ajĺłnlattćtę1i felhĺvás íeĺadásáĺól
l.]ssřáÍblé suár'}íÍŮtt 1? hółapban {íeĺadási iđĺipont ćvl'hólĘaptól visszafclć sz;łĺnított

niegelűző t2. ir$nłp hóinapjáig ĺe{edĺ5 íctősz*kot viasgálva) neĺĺr rendelkeák'

Össz-ességé[reł mi'*. 2 db kii]ilnĺtlló szeĺzőđés keretéb*n teljesĺtttt, egyenlłént legďább
nettó 3,5 millió Ft éľtéktí a. szeieődés táľgyáľĺ r'on-atkozó szolgáĺ{atasi szĺ.ľz.ődés

keľetébeĺ rnegvłlósult ľefeľenciáÝal.

Hiánypótlásŕ leheťősóg:

Ąĺtnlaĺ'icéĺô a hirinypótiás le}retłĺségéĺ: egy aikalolľrĺmal. teljes kőľb*n bi:łtĺl'sít.!a.

eJánlatkeľĺ felhívja Ájánlaĺtev.1k ťlgýeln:éÍ. hog3* aruenn1iben a biárrypót}asi

hatariđÖben ajł abban ftrglďĺa}ĺna.t.n neľn tes:mek ęlegel* az a benyťljtott ajanla;t

ćľ'l'én3ĺelenségét vonj a maga ućrín.

ĺ3" Áĺ ajĺtnl*t bcĺytijtásának tĺĺne;
.I}uĺlĺrpest řol"ricos \íĺII^ ĺĺeľtileĺ Jĺizseŕvaľosi Po}'gánnesteri l.ĺi'ł'ataĺ, Jeryzői Kabin*',ĺ

Belsti Ellátáśi ĺľada 1082 Budapest. šaĺoss u. 63*67" I' emelęt.lĺÜ" sz: i:elyiség

Än ajárrbĺlčtel rryelvel ł}ągyirľ

Äc *já*tatok fel'borrtĺisának |retye, iĺleieł szerzőĺ}éskłit€s feľl'*z.ett időpontj*:
Bxđapest Fővĺłľ*s YIII. k*ĺtĺJet Józ-.seťv&'osi Polgiirnresteľi Hir.ęta1 l' eĺłęlęt l'lťJ' xz'

helyiség {1ü82 BuđapesÍ" Baľoss. u. 63..67'}

Bontás ĺđiíponťja: ?{' 1 đ, #'3'' j{. 
. .''.'.3s:íÝ .' **

Ä szerzőĺ|ésĺ<.öĚés tqľyeztÍÍ iĺlőpoatjé: a Budapest F(ĺváľos v}:I. kcp}le1 '!óuse&áľosi
Ĺ).ĺ'rkoľłlányzat Képľisell.testijĺete YárosgazdalkqĺŁásí és PÉ*ziĺg$i Rizottságr{nak

diĺntÉsét kovetćen'

Áz ajánlatok felbĺlntás#r jelenlétrg jogosĽltak
Az Äjánlatké.ni ĺáĺg},i besz,eľz.r.isi e$iĺssban ̂ Ąjániatĺelćik r,agy Ájánlattevók eijáro

képl'iseĺrinsk jeleírlćiót bi7-tosítj a.

t?' Az *jr{blat! kii'ĺitt$óg mĺnilrláIis iĺliĺtaľtam*: Az ajánlat?ćt+li hatfuidő lejúľłaÍól

száĺníĺ'ott 30 n*p.

18. A ĺáľgĺ*lńs lofolytntásánłk rt}e'Bůŕ€ és a* *jňnlatkŕľtĺ áItal elôíľt alapvetü
sz*|rályukl
Jel'en sljáľáxlran ae Ąaĺĺatkéľö ĺárgyalast nenr ťĺll-ĺttit.

19. Ä đoĺirrrnegfátiĺĺľelldelkłzósľe łlgcsáŕáĺ*nak rrrĺíĺIjĺ, lr*fáľk|eje, besze$.ési he|ye é's

pénĺiigBi fextétłleil
Ajfuiaĺkéró ĺaĺ*qyi beszeľzúsi *ljáĺäsban kĺ:].łjn ĺklkwrren1'á*iÔ| nem késuit.

14,
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Áĺnennyĺbeu ł s'sľlűďéś EU a}apolłIlóI firranszíľozoŕt, pľoje|ĺ'ttcl ésil"a$l
pľogľammal k:rpcsol*fos, rĺgi aĺłnak megjĺ'lĺilés*:
1äĺgyi besz-eľz'tisi eljáľĺis az EU alapoki:óI Íinaĺlszĺroeoti projektĺel és/vagy pŕogranrłn'a1
ne'ĺn kapcsolaĺ'<ls.

Egyéb inťoľmricĺók:
d ĺ\z ajiĺnlat - kľtł.lonrjeg.vzéket követiĺ -
- el"sö oldalaként t.elolvasólap szeľepeljeĺ {ajánlattételi fe]bÍv*s t. saíĺľlú ,meiiéklete).
B$relyben köZ.jlni kell az éľtékelés alá keľiitó ađalokat ae ajalrlattéĺeli 'ĺidhívríshoz
meliékelt rnĺnĺ.áb*a meghatĺĺľoz.ottďĺ szeľint. Az tý,átilaiiźrat.rlettá és bruttl t}sszegben is
meg keĺl łregađni.
- másođi'k oldalkénĺ ajáłlati łiľ ľészlśĹefésr.
. hľmađj} cldalakénĺ (ajárrlattételi łblhívas 4. szimťr *rpllśklete} ajáĺlaĺi n"vilatkozatot.. negyedik oldalaként (ajánlgttéte]i ťehívris 2' számú rnellékĺótĐ a ki:áľĺi okokĺa
vonolkozó nyilatkozatot.
. ezt ktil"etćen az ajániattételi tb}hir'as g. pon$a sŹeľínti alkatmłussági kćir'etelméľyek
iguzolásĺiĺ-a r:onatkozó rr3'itatkozatak sr.erepe}jenek.
- ezľ kör'etden az; ajánĺattéĺeli ťelhfvás 30. pont e) ałpontja szeriĺĺi đokuľnęnfumok
sz"eĺepeJjerrek.
- végiil a beĺiĺazoĺt áľulisÍa (5' számú nreĺ}úkleĺď.
b} Áz ajánla'ĺoĺ ]' eredeĹi éx ] ľnasotati példányban kell beĺyťrjĺaĺri' .Ąmennyiben eltérćs
l'an "z ajál]al ,;eľedeĺi'' és ,,máxo[at'J póIdĺinya k'Özdĺt. az éiantatkćľő 

-az 
,eľeđet\,.péĺ&ínyt tekínii ĺrányadónak. Az ajániatokat ťaľtai'ł3azó csorna€oü a ĺ<iĺĺl*tlĺezťÍ.śzĺiveget

kel 1'sz*r'epeltętrli;.

''Iľođ*szeľek 
beszeľr:óse*,Felbont*ni ŕĺłos''

cJ A. bén}tljťctt ajánlamak az a-lábbĺ fĺlľmąi kĺ:r'stetirrén1'ekĺek Łell megf*.ielĺrie:- Áz 'ajanlat sĺedet.i péĺdetl:ĺtt ztin*ľľal' ĺapoz'Äaĺóan iissze keil ňi:żni, a csomót
makicával az ajánlat ciső vagy hrĺtsó lapjúhoz ľiigzíterri, a matricát le kell bélyegezrri.
]:3s}j."u ajłintłtĺeĺ1ő részéľö] eľre.iognsultnak a}á kell írni' úgy. lrogy a łel5;p*'o,
illetőieg az aláÍrás iegaiább egv* resze a l'natricán legyen:
- Áz ajánĺat olda]sy.áľnoz.iisą eggyei keuĺtŐd.}iin ćs oldatanként nöĺ"ekedjen" Eĺegendiĺ a
sz{iveget l.agy sĺ;łmokar vagy képęt tąľĺ*hrązó oldalakat szrámoni' af iir*s okiďakat
nenr kell, de lehet' ,Ą oíĺnlapôt és hátlapoĺ ťha vannak) nerx kel!, dq-lialiet szílmozĺi. Áe
ajríĺlat.kěrő az. etťőŁ kismérĺěkbęn elĺéľd szlfui}oz.ást (pl' egyes o]đalakłál a ĺĄ, |I)
uldalseĺim) is k$teles elłbgadnĺ. ba a taĺalomjegP..ítĺ"n äľ' eg}.es iratĺlk hel1:*
*gyérĺelmrĺen gzonosí{ható, Áz ąiĺániatkéľő a kisméĺékben hian3"ĺ:s szźłnozást
kiegészíĺheti, ha tz az. ąi$ďatban vaĺó tłíjékozóđásą iĺletl'e az ą!áľrlatm való
hivatkozá.<ą érdękében sziikséges;
-éz ajłinlatnak ĺ1z- ylejćn tarta1o,ąi*gy'zéket keli taľtalmaĺnia, mely alapján az
ailinlutbarr sz'eĺ"lplô dokumentirĺnok oiđaiszánr ďapján megtĺlritiratóak;
. "'tz ą!ánlatot ket, ^ az, ajríĺrĺati fellĺivĺtsba$ ineghätáioäott Śz&m|: - példĺín,l,ban kell
head.*i; ae erec{eri a^!ĺłnlaton rneg kelljelłtlni" hogl az az *ľ*detii
. Á'e ajánlaÍban lévĺi; mindelĺ dokulĺreiitąm'ĺlt (nýtaikozatĺli} a vćgélr aIá keil íruia az
adott gazdálkodó szeĺv.pzettléI' erĺe jogosult(ak}nak vagy oĺyłď sz^e'ĺmć1yne.k, riagy
szenréIyelĺnek atr;í{kJ ene ajogosuĺt személy:(ek)től Íras*s tbihntatrnnzást ŕďptak:. A'z ajánlat miĺrden oĺyan olĺielát, ame}yen * az ajánlat b+adása eiön _ nróáĺlsivist
,}rajĺott*k végłe' az ałJoÍť dĺrkuinenturnĺ:t aláíró srľmélynek vag'y szemré|yekĺrek a
mĺiđrrsíĺásĺáĺ is kézieggyet kr:ł] el!áĺni'

,r,ĺn



d) É,ĺv'éĺl:telęn az ajáďa! ha az Ajrĺn}at{evs a -ieten ťeIhíl'śsban nreghaĺáľozott kŁáľó

okok }:aĺ.rälya aŁ*i rill'
e) .Ąz 4janlatna| taľĺá}mamia kell źUaÍllatteÝ"o áiábbi iľataitl' - -1z 

Ęánlattételi felhjvés megkiiidésének iđciponüán,at 60 neľ1ál nem ĺégebbi

cégŁivonai másoiątĺ pdldánya, &}IeÍ}Jt}'iben łr cégki'vonat .szeľ'int .el.nem' biľáIt

ĺĺiđdosíĺás van folyamatbän. az esetlt'ges valtozásbsjeg1"zési 'kéĺeleĺn a
cđgbíróság ćrkeztets bétyegzłĺjével ęllátott másolati péld:tnya; egyéni

vlál}aĺkozi esetében a vállaJkozói igĺzolvány nĺńsolata;

- az ĺijánlatot a]áí,ro vďamennyi személy éľĺťĺry-es ďáĺľási eĺnpélđfu3'ĘaŁ vagy

cÍnmrin!áj,éľsli maso] ata'
p; .Ąz ąiáülatok.jsszealÍításáva.l és ben1qitíłsĺival kcpesolatban íe}:neľiil-. t'sszes k{ĺĺtŠég

az' ajĺrnlatĺevöt teĺĺreli.
g) o{mennyiben r'ďernely igazolás vĺlgy n}ĺĺaĺko7'Át nem ruąg)-aĺ n5'elven keľiil

lrepyr-1iutsra magyar nyehii fordítiisa is łsatolsndć.

re a;*nlatiéÍeti felllír'.äs megkĺitĺlehéqę!ĺ c w.w:ľj*zseftaľos.hu honlapon Útĺrténő

megielentetéséĺrek időpontja: 2Ü16. Jŕ*' J.*.: '"' ' '.'.'

Brrdapest.2Ôró. Üľ$'3

. i.ji í'\ ,l'ł - ę-u*.

,ľ,y-*ĺ-&*,łĺą
.. ĺi,*-'ä-'n*ffi;iJi;;.ł:,;,:;l 
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]. se. męłlékleĺ

FeIolvasóI*p

'.łľoĺIaszeľek 
lreszerzéserr ť}rgru, közbeseerecsi énékhanŕ el nem éľó beszerzési el-.iaĺá*baĺ

Ąánlaĺtevö neve:

.Ą!anlattevii szÉkhel1.e:

Aján lattevő adosľ.áma:

1.elcfoľl

TeIęfax:

E-mail:

Kijelöĺt kapcso|attäĺtó:

Kijel{ilt kap*solaĺlxĺtó el,éľhetłísé.ge seiefun" f,ax" e.mail):

ĺ'csomag hruĺtĺl äjáni.ati ár összesen (nettó ft + Áfł;*

ll'. csonrag bľulĺě ajánlaÍi ńr ĺlsszesÚĺl.iüefťó Ft +,Áfa)*

-ll,i;csornag bruttó dąnlati nľ{isszeseł {nttĺó ł.t + Áťč}*

IV' c5omag hrĺrĺtó ajánlałi áľ összes"en (nęttó ft +Áfa)ť

Kelt:

[cĺigszeľű. alláÍĺrís]

]{ćrjgk.plennJiben valapely c|ÔryagŤ. nem kĺván ajánlatoĺ ĺenni ú*v azi spívęskedjeĺr egvéľtelmű md<lonjel<ai {Í'l': .neĺn teszek ajĺiłlaťot'' s1b.}' Üľcsen ha.g-voĺĺ:mező eserćn a ňlolvass lap'l enĺĺllyeiä. Így az ĺjĺ{nlat
ls.



}' sz' nuľ!ĺék]et

iy'ilarlĺłz*t

,,I ľłrĺl ászeľľlł ł}eszelu ĺ(se'.

ĺlkgyú kiizbeszeľzćsi óľĺélĺłaĺarĺ el nenr ćľő beszerzési eliáĺásbał

Aluiírott .......táľsaság(ajá:$laiÍev'ö),rnelyetképvisel:

lábbĺ nyila tltozał*t tessziik:

}łęnr áilnak fenn l'elcnr 1 ĺ''elÜr:lc szenrben az alábbi Łizĺi'ľo okok, nrĄ szerint nenl lehet

ajĺkrlattevti, aki:

Ąz eljĺŁ.ásbalĺ nem lebet ajánlatĺevĺi, íészÝ.ćtelľe jelentkez-ó, aivéillaĺkoz'.o" és nerr.r r'phet

ĺćszt alkalmasság igaĺolásában a|:ya* gaz-óasági szeĺepló. riki
ĺ.$ az alábbi bűncsr':leknények r"alamel-vikćt *lkivr:tÍ.c, és a bűncselekmény elk'övetése :rz

elnrult öt évben jogeľis bírosági ítślett.relr ĺnegáĺÍapĺtási n1,eľt" amĺg a biint*ieťt elóćięthez
ffiz<idłi hátrrĺnyok alol nł:ru menlesĚii!;
ú?4j a l3tintetó Tiiľĺ'.śnyk'i1n1',rľi1l szritri !978. ćvi IV' ĺiiľvúny {a továittiiakban: ĺ978. évi
ĺtr;' tĺiľv'éĺry}, iĺ]ehę a Biinteĺö T$rténykŁĺ:ryvľőĺ' szó}ó 2Ôl2. évi C. .tiirvćny (a'

továbbiakban; tstk'} szeľinti biinszeĺvezetbeil, rćszr,ĺĺtel' ideéĺtl"* a brir:cselekrnény

biinszeľveze{beľr t$fienő e]kd.v:etését is;
ab) az 1978' Lwi ĺv. tdn,"ény" szqľinii l'esztegetés. befĺr!1'assai iizérkedĺls, beÍbly'rís

viisáľlása, v€sztegeĺés nenrzetkiĺzj kapcsolłiokbnn. beťolyńs ľasóĺlása nem:zetkĺjzi

kapcsnlirtokban" jrťlĺl*n kezelÉs^ lrmyag kez"eĺrís. iłleĺve a Bik. Xx\rfi' ĺejelletében

n.}ęglprtafrfolt koľľ.upciós bťsrcselekmćnyek, ľalamĹnĺ a Btk" *z..eľinti hútlen kezelćs vagry

lmn}'.a*q k*ze!és;
ar) 2!ł. 1|ł7i-,.él'i ĺV. tiiĺvéĺy szľľintĺ kĺiltségveiési csalás' euťóFai köz-dssógek pćnz{ig"ti

érdekęinek rllegseřtése, Íll'etvť. a Btk' szerinti kłilts.igvetési csaĺás;

<łtü az i978. évi ĺV. töľvélry. iiletr"ł a Btk' szeľintj t'er.ľoľcs*ieknrény. valamÍĺi ehbeľ'

kapcsolódó fełbtjtas, bÍlnsegély vagy kĺséľIet;

ąe) az, 191&. śr,i IV. tÓrrlény" illetve a Btk' sz'.eľinti péR7.ľngsá!Ś, val*nint a l3tk. szeľinti
ĺeľľĺlľÍzmus {inansz"íĺozrisal
a|) az1978. é'r.i I'V. tiiĺl'én-v" illeťu.* atsĺk. szeľiĺi{ eĺnbeľkeľestr;eđelem. valamirrť a lltk'

'sz'ľľiniĺ kěnyszerĺnunka :
ags az |9.ĺ8. éĺ'! lY. törłén3'' ilietve a Btk. *zęrinii versr:ĺryt krrľjátĺlľ-ó rnególilrpođás

kii zbesz-err.ć-ti ćs konces szitis el j ĺiĺásban ;
ańj a gaidasági szeĺeplő szer:rćlyes ioga szerinĺi, az il)-g} ponłokba'"l fblsoľoĺukiroz
ha*.iťmlÔ b.ri*cselekmćny ;

ňj egy éľnĺíl ĺćgebbeĺ lejzĺr1 ađó-. vámfiz.etési vag}* tář-Šadaĺambiztĺ:sĺtasi jáľu.l'ékttzetćsi

kĺiĺelezĺ-ttsćgének nęm t€ĺt elcget, ŁivÉve. ha raľtozását és az esetleges ĺłamätřt és bíľsĺigot
az ajrinlut vag-v ľészvćłeli jelentkezés b*n1újtásának idiipontjáig megÍizetĺe ýaŻf ł7śk
nregfizetéséľe halasztast kapot1:
cj vége}sĺ.ánrĺrlá-" alaĺĺ áĺ1, vonaĺkozislíban csÖdeljáľás elreądeléséľöi sz.olĺi }:irósĺigi

vógŽćst kĹtfzétetrek, az el,lene ineĺitertt ľelszdntrlási e{iłĺrast jugerősen elľ*ndeĺték. \:'.igy ha

a gĺzitasági szeĺepl(' seemélyes itrga *zerinti lrĺrsoĺťó *.ljáľas van ťrrly*;naĺhaĺ:, v*gv' aki
szeméĺ1e's joge szeľint hasonlťl lrelyzeĺberr van;

ĺ/j tevékeĺységút felfriggesz1etĹe liagy ŕškjnek tel'ékenysegét fblffiggeszteíék;

!0
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e) gazśaś,ági, iiietve szakľnai teĺéken1',ĺćgŕr'el kapcsolaĺban b{incselekmény elktivetése az
elruu]t hfutim óvelr be.ĺtil iogeĺiis bÍĺosligi íteletb*n ryggĺá'lĺapĺtáŚt nyÉĺt;
*{ esełében łz Ąrfurlatkéľo bizonyĺtani. trxlja, hog1. éu adon łęoľĺ.l,u.' ln*gkĺsfľelĺe
jogtalaĺiul' beíol1'asoĺni ąz ojĺinlarkéľti döntésbozaí:al'i folyarnatĺĺĺ.. vagy ol1'an 

-biz.alľngs

információt kísóľelĺ nregszeĺezni. aĺnely jogtalan előn1"ĺ bizt.osíĺana .'J*.ĺ* a beszerzćsi
elj&Ésban. vagy koľábhi beszeľzési eljáĺásbril ebbői aĺ okból Łizáľĺák. és a kíaáľas
Éskiilŕetébe& jogowoslatĺa nenr k*ľiĺ]t soľ ae ériĺ}1eř{ besz'eęési eliĺiilis lr.zíĺĺiásáĺ.ćrl
számitott tráĺom évig;
gJ tśkĺ$ĺťtébeÍ' a kĺ}v*efkezö fęĺt€telek valaĺneĺýke,megva!ósu1:
grłl nem az 'Eitľópai Uni!' az Euľópai Gaedasági Tśľsěg vagy. a Gazĺlĺľ,źĺgi
J:.gyiitt'łnĹĺkł'{ési és FejleszÍési Saerr,'ezet tagá'tlĺlnábaľa a Ksĺesřeđetňi Világsz.rĺ'vezeĺ
ktlzbeszerzćsi n*gáll*'uirdásban ľészes áIlanrbm yał!ł az EUMsu 19s. *ikkéb;Il entíte't
tengererrttili orsz.ágok és teĺiletęk bármelyikéberr vagy neft ol1'an állambaĺĺ ľendelkezik
adóiiletôségge.ĺ. a:nellyeĺ Magyarrrxá-ĺ.'ľĺak kettiis adózŁs elkeĺĺĺleserĺĺ,l szóIó *g1,ezménye
van. vagy amel}yel ae ťiurópai Uĺiónak kétoldalń meglłllapodása van a k$äesz.gĺzés
teľén,
g.ój olyalr szabĺłiyouotf tdzsĺlćn nem jegyzett ta*ĺság, amely apénałęsás és a terľoľi'xrrus
{Ínąnszĺľozása nre15clöz-éséxil ús nregakađĺilyoeasrĺĺotr *y"ólú fG07.évi CXXX\iĺ. tćĺľr'éĺy 3'
$ rl ponÍ u*j-ľ}J vee} rci.rd} a|pantja sz-eľinŔi ĺényleg*s íulajdonosáĺ nęm kdpes
megn*ĺ'e;ni" r'ag1
gcj a gazĺlasági sz-*ľeplóbe.ĺ kijzveteťťen vłgy kiĺzr'etlentil t.'bb, nrint 259le.os tulajđoĺi
ľesszĺI vagy szar,azatj joggď rendelkezik ot;.an 'iogi szenrély vagy személyes joga szerint
{oqkeFes sueŘ"e2el amely.ĺle'k tekíntetében a lĺ&J alpoat szeĺinĺi felrótet feĺurĺáll.1 

-

| !łľmrrdik ľlľszigbcli rĺittĺĺrrpalgáľ Mag;'aroľsz.ĺłgon en-ĺeđěĺyhez kstłjtt fÚglĺ'ĺkoątäĺá*E
esetén a Tnüłkäjig}i hat$sríg ńlÉal a munkatlg}'ĺ elĺenoĺzesról szóĺó tgg6' łjvĹ L}ĹXV"
tőrŠ1ny !!Í: $-a alapjĺĺn kéÍ é.r,'ĺré| nem ľégebben.iogerőľe enrelkeden kiizĺgazgatásĺ.. vagy
łnnak feĺi!}v.izsgitla|,łr eseÉérr bĺľósĺígi . hatĺirozatban megállapítotĺ is 

*a 
kĺizpo*ĺ

kÚ]tŚégÝetésbę töĺlénô beÍiľrtésľe i<ĺifelezésseĺ l.ao}- az iđegei:ľenäđszeĺi hatćsĺ1g ättąl a
hłfinłdik oľs;ĺagheli ĺĺIilaĺupolgr{.ľ*k beutazasńľól és ĺaľtrzkołłisaról smló törvéĺrřszerinri
kiieľsnđ.Ý'4đefuni büsággď sĺ4i toĺl j ogszabĺĺ.tyséľtést lĺÔveteťt p}'

Keltr

cégszeni.aláĺľris

4r



j" sz' mellĺź,klet

ivTŰ$zAK.ĺ I'IĺíRÁ'S

.Ąz.Ąjanlattev.ő felađata a papíľ.írĺiszerek szálÍľjsa.a 4. szá:nri rnel]ékleteĺ képezo n1,eĺtes

u.j.ĺnluĺ"uĺ által beárazo|t.aĺutisĺa alapján. ĺz.Aján.ĺaĺlĺćró eseĺi megrenđelései ďapjan'

ĺészletękben . 5 rniľúianapon bůliil történĹl saíllítĺísą'
Minimá'lis ľendelés ös:*zegc: bľuttô 10Ü'0Ü Ft
ś',ĺiĺi'ĺ' hęI}e: az :rjúnlrrtkeĺĺi széklreiye" a ĺyitvataĺasÍ' ľenđ alapjáĺ, a kapcsolaÍtaĺóvai

egyezteľÝ€.

,Ą Jđz;qefĺ'&:os Polg*ĺĺnesteri Hivatal n}.it1,ilta.řĹ.ĺsi rendje;

ĺ{étft: 8.0Ü-18 ĺiľlł
Kedđ: s.00.l6 óra
sz-eľde: 8'Ü0.1ó'30 Óra

Ĺ':$iilőťt.Ôk : $.00- 1 6 đľł.

Péntek: 8.00.13'3Ü ór*

Átaĺlris-Átvéĺet:
,'l." a;ániu*e'u 'aa tiĺuĺ az Ájłínlattel"ĺi jeĺ*nlćtó'nsn kłĺteĺes áive.oni. .Ąz Ąĺłnlatkśrő jogasi}ĺĺ 

?7.

ĺt"ĺiáli mceÍagadni, iia a ciornag*lás sdĺĹilt vagĺ bárnrely jel aĺĺa mutat, hgeľ {! Ąséľĺ|lt.
:n*'*' 

'".e}.í*lďĺnenrpiségtĺ 
vagý minőségli. Af Ajanl8ti(ćrő .az íiľĺl} kizáľ'rilag akkĺlr kł}teies

ĺiu**ĺ,"l.u az átvéte!-iĺtöponĺ.iilan ľendel]iezesĺe áll a szabaĺyszerúen kiállított saillíĺtilevéI.

.Ąz Ájá*la&ěĺiÍ kizaróĺag az árulistában szerepio ĺeľnékeĺ fogadja eI'^

Kiegészíťłí *ĺi ékoz,t*tás :

;Ň|ol}'t|gr1 ä heszev,es ráľgyaĺłik egy,"ŕľtelmii ćs kĺizér1hetó meghatáľozrłsa saĺikségessé teťĺe

ni"ghoĺä*..ott g,áľfiĐÉnyü, 
-eĺe{ietrĺ' 

típusti dclogra. e{arĺłsľa, tevékenysĺigľe, sr.emÉiyĺe,

,,u,ĺoa*o*,u riagy l,édjeg.Yľ* vaĺó }riiatkozĺist, a n:eglevezes csak a łźĄrgy jeilegénelt

*gyefi*hii *.gĚiÉ'o'Á'i ŕĺdekében t.öľtónt" és ntEgnet:ez.és .me1iett a' .-ĺ''agy azzĺl

.'äí*oo't*l.ĺi" ňindeĺi ęsetbe.n éĺtenđő' ;\e egyenśĺtókii dolog nlegajńrrlĺĺsa esgtćll a.u

.Eý.*e"ĺxĺ.ĺsct, az ;łjáĺIattevőnek az ajłinlatóhan dokiunentün.okkal igazolĺia kell.

.ťm"ń'1.iĺ*n ä.aianu*e'ĺnek báumilyerr minĺĺségi ucgállu ĺneľi1lne j9j .a 
mesaján1oĺ

ĺe*lćkkel kapcsolaiban niintutśa:.abot kéibct az Ąánĺaĺ1'eviítól, nrelyet az Ąrínlatter,'ĺi kiitĺ'le*

í.gkd6ń ai*egkeresesĺ k'ij'vetó munkaoap{)n az Ájsnlatkerrl ľészÉľe eijutlafui' Ellenkező

eseĺbęn az ł\jsn]lrtĺevi1 *j:{nlata éĺvénytelíĺćsre ketiilheĺ.

L2

ft,
Vĺĺ
U\ Ąe



ł. .sz. mełłŕ,lrler

^Ąjánla tŕéte|i Nyĺłaŕkoaat

ĺIľoĺ! aszęľeh b€,s7€ľÍéśc'
tárgyít ktizl--eszerzési éľtékbatáľt el nem érô beszerzé*i eijłíras l'oĺatkozlásáball

Á'lulírolt aiáĺlattevó (szekliely:

"'................} {kĺip,.iseleti jĺlgkrr/rinłlus megta,ezése) łrz ajánĺattételi
Í'elhÍvásban foglalr valĺmennyi fo.rmai és taľtalni kiĺt'eielmény, uiasítlĹs" kikötés és nüszaki
leí5:is goĺldos átteki*tćse után
tz *lábbĺ nyilaÍkou*ŕot tessuĺiki

1. .Elťogadiuk, hog'v am*unyibeĺr ot1"an kiĺételt te1tünk ajfurlatLurkban, ami ellentétben van
ajĺiniattrĺteli ťelhír'ásĺal" vagy annak n:elĺéŁleĺęilęt, il'ĺetr'e azok. bárĺngtr,v íĺlltételével,
aklcoĺ az ąjtíllarunk éľł.ény.teĺen

2' "Ąz aiáďat benýjtásával kijelentjť:k, hoey ameftryibęn n!€ľtes ĺ$ánlatťeĺ,ťĺnek
nx.itrĺ:łinĺianak Łęmrtjrrkeĺ akkor a szeĺzĺldést rnqgköĺjíik és Ł sľeľződést teliesíliĺik az
ajanlaľételi ŕblhíľásbałr, amak me}1ókletei!ęq és ĺĺ ajánlafunkba,E lefeĺ*eĺĺttęk szr.ľínt.

3' Tuđntĺában vagyunk annak, trlogy kĹiz{'s Bjániat esetén a kÔzĺisęrr ajánlatoĺ tevők szemé!1'e
nęĺn vĺôlĺozhat sęnr n beŚz,erzési eljáťas. sem a? łn,rlak alap"iĺin ilügkötđtĺ szerzőtĺés
fe}jęsitase soľan. Änť'äk is tudaĺaban łĘyłmt hogý a'kčirlis ajáĺrlatĺevöĺt ęsiętęÍ1llegeseü
tblęlósek minđ a beszeľzesi eĺiĺ{ľís, rnlnd a7" ännđk eľeđmények'ćnt rnegkiltiitt szeľződés
ťs$esitese srrľan.

4' Kjjel*íj{i}ĺ. hqgy amenĺyĺben mint 'ĺiyefies Ąáłłattwö kivĺĺla-szüłsľa ke'ľiiliink, ą
sz*ľződéĺt megl-ötjiĺt toyúbbú au $jźinlafrétgli felhÍvásban, aĺrnak meilékleteibelr ľtlgaített
sznlgáitatást ajĺi*.ĺatban ľneghatáľozott' díjéľ. szcrtődésszeľűen te}jesíliĺik.

Keĺt:

cégsr-erÉ aláíľiĺs
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Késziilr: Budapest Fóvaĺos VII[' 'kerĺilet Józseti;áľosi Önkormányzat Ajrínlatkérőnek a
,|19!a1zer |leszerzés,, e}jrífiísban a Polgĺ{nnesteri Híl'atal (lo82 uua'äpest' É^*'. 
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I./l 12. }ęlyiségében-megtaitott beéľkeu€ft ajántasok bontásárol.

20l6. szepĺęmbeľ 16' 10:00 óľa

\\réber I Ierlľik olivéľ JPH Bęlső Ellátrási lroda.

Álnus.Fábián l\.írĺĺta
JPH Bolső Elláüisi lľoda.

'ł/l
{,tť23



: BoNTÁsIJEGyziľötľw"

IQsztiĺĺ: Dudapgsĺ Í.Úľlíios VIII. kcrü|pt J(ifścľ!áiośi o.ľlonĺáuyľłt Ajźľlaĺké.ró4ek é
,,I1oĺlaszer bęszsrzěs?|e ijánisban a Polgáhnen"ni giyą6l: (108ź Budapest, Baĺôss u. ó3-'67.)
I:/1 l 3. helyiségébeĺ megtaľtott beéĺkeze1t ajiŁrlato1t:bontĺĺśriľó!.

20ĺ6; széptember Í6. 1Üi00 óľa

Ájá:rlatkóĺő rćszeról jelelr vannak: Annus.!.ábián Márta iroĺJavczeÍő,
legyzői Kabineĺ Belsó Ellátási Iľoda
lVóbcľ Ilenr.ik Olivéľ iigyintézii,
Ieg1zói Kabinet Belső Ellátĺĺsi lrođa

Ajánlattełő részéĺől jĺl'len r,arurak: -

1. sz. ÁjántaÍtev,ő:' Vectra.LÍne Plusz Kft. 1165 Bgĺląpest, Ujszász utcĺ ;|5./B' R-épiitet,
ajánlata 2016.,szepĹembeĺ ĺ5. i5;20 óľakoľ ép, séľtetlerr.'zĺĺt]csonragolásban éľkezeĹI:. Az
ajáĺlat fornrai kt!'vctelményekirek megÍěIel'

csomág.brutto ajánlatĺ ár össz,esen (nettó Ft + 4ó'^.7 śÁ

Aĺa)ĺ
csonrág bruttó ajánlati ár łĺsszesen

,!łfa

2. sľ^ .Ąjáĺla!tpy'0; Fiľst Pack },Iaglaľpręőĺg ř(ft. í089 Budapest, orc.q těr 4ĺA'
fiölĺlszint C- ajánlata 2016. szepternbeľ l5. 15.28 órakoľ ép. séľtetlen. zírr csomagolásban
érke.Iett' Az ajánlat :formai kö*ete1ĺnén1''eknek nregfelel:

Íi áľ:
I. csomag bĺuľni ajäĺlati ái összesen (nettó F,t *

Áí.á]i
488E

il. csomag brutfó ajáĺlati ai összcsen (neltó Ft +

A*i'rr
82306

III,. csomag bruÍtóajánlati aĺösszesen{nettó Ft +

Áfal*
ff, csonlag h1uttó ajánlati ár iĺsszesen {nettó ľt +

Afá)*
144 I 03

ar:

IIĺ. csoinag.bĺüttó ajá.nlafj áľ Łisszescn (nettó, F.t +

I\.-. csonrag.brutió aj:ĺrrlati aĺ összesen {nettó Ft + Áfa)*

Lf'11,2'.7

,,Ó,a



j. .śż' Ajĺinlatŕet:őĺ Green offrĚe Soluŕion Kft. 1146 Budąpepť9 l{e1min* út 17; ajanlata
!016. szepteĺnber t6.8.10 óraktĺŕ ép, scĺetle,l' áľt csonagolásban éľkezett. Azajźłn|aĺ
formai kiivetelményeknek megŕ.elel.

4. sz' AjánlatÍcľő: P:rper-}]orm Kfŕ. 2040 BuĺIaöľs, Zombori út 36. airĺĺIata 20i6.
sfeptember |6, 9.15 ĺlrakor ćp, sértetle'rr; záľt csomagolásban órkezett. Az ii:ĺnlat tbmai
kcive {'ellnérł'v.eknek rne gÍel e 1.

135064

III. csolnag bľuttó ajániati ár összesen (nettó Ft +
Afal*

lY. csomaĺ: bruttĺ: ajálíĺati ár ôsszesen (nettó Ft + i- li ----ÁaĽ-_ i

I. csÜÍnag bľ(ltl(l ajálrlati i{r össz'esen (nettó }:t +

csomag brnttĺi a.ĺÁnlati ĺiľ összesen (ne!tó Ft.i-

lli. csomag bľunó a.iĄIafi áĺ összesen (nenó Ft +

iY. csoluag bĺuttó Dĺati ár összesen (nettó lt +

Aiä}*

Annus-} ríbián: It'ífita

csomag brutto ajan.lari áĺ össz'esen (llettó Ft +

Afa)Ł
trI. csonrag brutt ó ajánlatí ár összcsen (natťl Ft +

Wébęľ Henľik otívéi

/7ĺĺ
l/
ą-/-

a



I. sz' meĺIékleĺ

Fe|o|vasótap

,,Iľodaszeľek beszeľzése' tárgý.közbeszerzesiértékhaiárt eI nem érö bszetzésięliárásban

Ájánlatier'ô néro: vectra.Líne Pĺüs l(ft:

Ajállíattevő szekhel've:

AjánlatteÝii adószáma: |45Ą8442-2-42

+36 t 401 8080

Te]eÍaľ: +3ó 1 .{01 8085

E-mail: ccgcl latas,@vectral ine.hu

Kijelölt kapcsoĺattaĺtó: Kiss Szih,ia

Tel': +36 I 40i 80t13

Fax; +36 i 401 8085

F,.nlai| : kiss.szíIvia@vectľaline'htr

lI. osomag bnritó ajiĺnleti ĺĺr Čisszesell fuerĺó Ft + 2?yq Áfa)*

--"-,

i l[I.csctrnag bruttó a.iánlati ár össiresen (netti Ft + 27% ,Ęfa;)+

68'941'00 i 18;6I 4'07 = 87.555,Út

s, "s

"v \.-/'J\-Ĺll.-řL-\-/ '.r-jA .tľ|-U\ ĺ

l .00l'00 + 2.ł0,?7 : 1.27 L,2.ĺ

łKęrjlk' aĺ4cnnyiben vąlałael.y csomagľa' nom kĺ\,än ejánlatot tenni ůgy aa szĺr.eskpdjen egyéľtelm{ĺ mldon
jeleai (pi.: ,.nem teszuk ajánlalot.. stb'). Üiesen hagyott mezii esetén a íelolvasó |ap éľvlnytelar. ígj az ajáĺlat
ĺs.

Keli: Brrĺlalesĺ' 20 l 6.(t9. l 5.

Ł,^* 
-'*"

''. ť iĺś:.. ' i'.F ł',.'';';-.i.i'*. ]: ĺ ĺ;i,}.Jiĺli1 r..'':-] '"...]. ĺ 
'. ł' l i

'f6r {1 ..i),' . --r-.': ' .. .' {: il :

''*;.::1]: l.. . .''.....ĺ:.l.,.ł:a{-Ęĺ:=řŚi:..'...
'.il.".',."''...'- Kámátiáo|ĺ \

...,ł|i|.. :::| --.ť.../--*. 
;

,j;,,. 
j.ił.' ĺigyve!eto i\.- .."*,-'

"rr

i 165 Budapesq Uj szász u' 45lB.

Kijetötr kapcscllaĺraftĺi elúrlreti5sége (telefo'n' ťax. c,mail):

I.ęsonlag bľu1tó ajánlati ár össześen (nettó Ft + 27% Afa)* 3.502.00 + 945.54 = 4-417,54

82. 1,7f,?0 + 72.186,63 = 104.359,33

3c


