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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismertetése
A Budapest Fővĺíros VItr. keľület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
518120|6. nyilvantartási számán kelt irodai papírĺáruk, író és irodaszeľekľe vonatkozó adásvételi
keretszerződés keretösszege kimerült. A Hivatal miĺködéséhez" a mindennapi munkavégzeshez
elengedhetet|en az irodai papírĺáľuk, író- és irodaszerek megszakítĺás nélkiili utĺánpótlása. A raktĺíron
levő készletek és a folyamatos ellátĺási igények ťrgyelembe vételével legfeljebb 36 hónapra
megállapított keretösszegre _ nettó10.000,0 e Ft - tekintettel a Józsefoĺárosi onkormányzat
Közbeszerzési és Beszerzési Szabá|yzat (a továbbiakban: Szabáůyzat) D(. része szerinti beszerzési
eljárás került lefolytatĺísra. A Szabáůyzat 20.1. pontja a|apjźtn aközbeszprzśsi étékhatáľt el nem érő
árubesz.erzésről, építési beruhĺízásró|, sz.o|gáitatás megrendeléséről legalább hĺáľom aján|at bekérésével
lehet dönteni, ezért az aján|attételi felhívás az a|ábbiakban felsorolt gazÁasági tíľsaságok ĺészśre kertilt
megkiildésre, valamint a felhívás a wwwjozsefuaros.hu honlapon is megielent:

Az ajźn|attételre felkéľt gazdasági társaságok az a|átbbiak

o Vectra-Line Plus Kft. (1 165 Budape st,I]jszátszutca 45ĺB.R. ép.)
. GALÉRIA-NYoMTATVÁNY Kft. (276oNagykáta" Ady Endre tú76.)
. EpenaKft. (2o3o Éľd, Budai tÍ26.fszt.Z.)
o DB 304 Kft. (1119 Budapest, Tétényi út 63.)
o KeS Trade Kft. (1085 Budapest, Jőzsefk,ĺt.27.)

A felkét szewezetek kiválasztásĺánál elsődleges szempont volt, hogy a cégek proťrljába taĺtozzan az
irodai papíľĺáľuk, íľó- és irodaszerek kereskedelme. Az OPTEN cég!átr nyilrvátntartźlsa szerint
kereskedelmi tevékenységet folýatnak, miĺktidésük töľvényes és megfe|e|ő, koztaltozísuk nem áIl
fent. További információgyíĺjtés a|apján a kiválasztott tĺársaságok potenciális referenciiákkal
rendelkeznek' így vélhetően - nyeľtességiik esetén . a felhíváshoz melléke|t áĺazat|an terméklistĺín
szereplő tételek mindegyikét megfelelő mennyiségben és minőségben fogiák tudni szállítani.

Az aján|attételi felhívás 12. pontja szeľint az ajőn|attételi hatláľidő _ 2017. április 05. l0.30 óra volt. A
határidőig összesen 4 daĺab aján|at étkezett. Az aján|atok elbírá|ásĺának éľtékelése az aján|attéte|i
felhívás 9. pontja szerint az,,összességében legelőnyösebb'' elv a|apjántörtént.



Aj ánlattevők ajánlataĺnak ismertetése

1. sz. Ajánlattevőz lľodamarket Kft. (l044 Budapes! óradna utca 5.) aján|ata20|7. ápri|is 5. 09:53
óľakor ép, sértetlen,zźrtcsomagolasban érkezett, mely a formai ktivetelményeknek megfelel. Az teljes
ajźn|ati dokumentiĺció tartalmi szempontból történt megvizsgálását követően megállapításra kerül|
hogy a felolvasó lapon szereplő ajánlati ár helyteleniil keri.ilt megadásrą tekintettel aľľą hogy a
felhíváshoz mellélelt terméklista hiányosan keriilt beárazźsra. Erre való tekintettel javasoljuk az
kodamaľket Kft. ajánlatlít érvényteleníteni.

2. sz. zljánlattevől Galóľia Nyomtntvríny Kft. (2760 Narykátą Ády Endro tfi 76,) ajánlata 2017.
április 4. l2.4I órakor ép, sértetlen, zźrt, csomagolásban érkezett. Az aján|at foľmai és tartalmi
követelményeknek megfelel, ezśrt az érvényes.

3. sz. Ajánlattevőz DB 304 Kft. (1119 Budapes! Tétényi ŕlt 63.) ajźn|ata2017. źpri|is 4. 13:05 órakor
ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkez.ett. Az aján|at formai és taľtalmi kiivetelményeknek megfelel,
ez.értaz érvénves.

4. sz. Ajánlattevő: Vectľa-Lĺne Plus Kft. (l165 Budapest,|Jjszász utca 45.ĺb. R. épület) aján|ata
2017 . őpri|is 5. 09:30 órakor ép, séľtetlen 

' 
zárt csomagolásban érkezett. Az ajátn|at foľmai és taľtalmi

követelményeknek megfe|e|, ezéĺt az érvényes.

II. A beteľjesztés ĺndoka
A papírłáru, író és irodaszerek utĺánpótlása nélkiiliizlretetlen a Hivata| iiz.emszeru mĺíködéséhez, azok
folyamatos biztosítĺása elengedhetetlen a mindennapi munkavégznshez, ezért azok beszerzése indokolt.
Erre tekintettel a Hivata| 20|7. marcius 29.én ,,Papíráru, irő- és irodaszer beszerzés,, tárgyil
közbeszerzśsi étékhaĺáľt el nem érő beszerzśsi eljĺáľást hirdetett meg (az ajánlattete|i fe|hívás az
előterj esztés | . szÁmű melléklete).

Ajánlatĺ áľ Nettó ajánlatĺ áľ tisszesen (Ft) Bruttó ajánlati ár összrcsen (Ft)

L csomag 4.608 5.852,16

u. csomag 67.263,80 85.425,02

m. csomag 1.070 1.358,90

IV. csomag 96.772 122.900.44

Ajánlati áľ Nettó ajánlati áľ łisszesen (Ft) Bľuttĺó ajánlati áľ összesen (Ft)

I csomag 4.363 5.541,01

II. csomag 66.602,40 48.585,048

m. csomag t.273 1.616,71

rv. csomag 106.961.40 13s.840.978

Ajánlati ár Nettĺó ajánlati ár iisszesen (x't) Bľuttĺó ajánlatĺ áľ iisszesen (Ft)

I. csomag 4.rs6 5.278,rf

II. csomag 62.472,63 79.340,24

trt. csomag 964 1.224,28

ry. csomag 70.256.50 89.225.755



A beszerzési eljárás eredményének és a nyertes ajánlattevőnek megállapitása a Bizottság hatáskörébe
tartozik.

m. A diĺntés célja' pénzĺigyĺ hatása
A beszerzśsi eljaľás eľedményének megállapítása a Hivatal i)znmszera, folytonos munkavégzéshez
elengedhetetlen papíráru, író- és irodaszer igények biztosíĺásahoz szükséges.

FedezeÍ A keľetösszeg, azaz a nettó 10.000'0 e Ft összeg, af01-7. évi ktiltségvetés a 1220|-01címen
beliil, a 2018. évben ateĺvezntte|őtrźnyzat szerint biĺosított.

Äz ajén|atok elbírálásának éľtékelése az ajźn|attete|i felhívás 9. pontja szerint az ,,összességében
legelőnyösebb'' elv a|apjántörtént. (a srilyozott pontszźnnítás az előtedesztés 4. szamú melléklete)

Elfogadott aján|ati át :

Iv. Jogszabálýköľnyezet
A Képviselő-testĺilet és Szervei Szeĺlezeti és Működési Szabźiyzatfuól szóló 36/20|4 (xI'06.)
önkormĺínyzati rendelet 7. melléklet 1.1.3. alpontja szerint a Vĺárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
dö'nt beszerzési ügyekben az eredmény megái|apítźtsáról. Mindezeka|apjánkérem aza|źtbbihatźlrozati
javaslat elfogadását.

Hat,ározati javas|at

A Váľosgazdátkodásĺ és Pénzügyĺ BÍzottság úgy diint' hogy

1. az,,Papírźlru, író- és irodaszer beszęrzés,'táLÍgytlközbeszprzési értékhatĺírt el nem érő beszerzési
eljárrást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Jegyző
Hatríridő: 2017. április 10.

2. abesz'erzési eljĺírásban összességében a legelőnyösebb, érvényes aján|atot a Vectľa.Line P|us Kft.
(szekhely: 1165 Budapest, Ujszísz ll. 45ĺB. R. ép.; adőszátm: |4548442-2-42; cégsegyzékszím:Ol-
09-908877) tett, ezért a Kft. a nyertes ajánlattevő. Elfogadott aján|ati źra:

Vectľa-Line Plus Kft. (1165 Uiszász utca 45./b. R.

Aján|ati áľ Nettó ajánlati áľ tisszesen @t) Bruttĺi ajánlati ár összesen (Ft)

L csomag 4.156 5.278,12

tr. csomag 62.472,63 79.340,24

trI. csomag 964 1.224,28

TV. csomag 70.256,50 89.225,755

Ajánlati áľ Nettó ajánlati áľ iisszesen (Ft) Bľuttó ajánlatĺ ár összesen
fi'r)

I. csomag 4.156 5.278,12

II. csomag 62.472,63 79.340,24

m. csomag 964 r.224,28

IV. csomag 70.256.50 89.225.755



Felelős: Jegyzn
Haĺáridő: 2017. április 10.

3 . a hatźrozat 2. pontja alapjĺán felkéri a Jegyzőt az adásvételi keretszerződés aláírására nettó 10.000,0
e Forint értékben.

Felelős: Jegyző
Hatĺíridő: 20|7 . źryril^is 20.

A döntés végrehajtását vé# szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Belső Ellátĺási koda
A lakosság széles kiirét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészffiének javaslata a közzététe|
módjára: honlapon

Budapest, 20|7. ápril^is 6.

t'{L."ŁbLĄ.
dr. Balla Katalin

jegyzói kabinetvezető
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Papíráru' íľő. és irodaszeľ beszeľzés
Stilyozott számolás

k:

.Ąjánlati ár

I. csomag

Nettr ajánlati áľ
łisszesen (Ft)

II. csomag

III. csomag

IV. csomag

4.608,-

A bírdlat mődszere képletekkel leírua:

P : (A legiobb / A vĺzsgłźlt) x (Pmax.PmĄ + Pmin

Bruttő aján|atl
áľ łisszesen

(F0

67.f63-80

1.070,-

ahol:

P:
P masc:

P min:

A legjobb:

A vizsgźlt:

96.772,-

5.852,16

85.425,0f

1.358,90

a vizsgźlt ajánlati elem adott szempontra vonatkozö pontszáma
a pontskźla felsö határą

a pontskála alsö hat ra

a legelónyÖsebb ajánlat tartalmi eleme

a vizsgdlt ajánlat tartąlmi eleme

1f2.900,44

ĘŇ

Bruttĺĺ ajánlati
áľ iisszesen

(F0

106.961.40

5.541,01,-

BľuttÓ ajánlati
ár łisszesen

(FĐ
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