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Előteľjesĺő:
Készítette:
A napirendet nyilvános ülésen kell tĺíľryalni.
A diintés elfogadásáh oz egy szsríi szavazattöbbség szĺikséges.
Melléklet: l db aján|attételi felhívás

4 db ajźn|at
1 db bontĺási jegyzőkönyv

Tisztelt Yárosgazdállkodási es Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényá||ás és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetése
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgĺĺrmesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) az
elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának,
sértetlenségének és rendelkezésre állĺásának, valamint ezek rendszerelemei sértetlenségének és
rendelkezesre állásĺĺnak zárt, teljes köľíĺ, folytonos és a kockrázatokkal arányos védelmének
biztosítĺásrínak ktivetelményeit e||átja. mely magába foglalja a tűzfa| hardwares és softwares
üzemeltetését is. Az elmrilt évben kiépítésre keriilt redundríns tílzfa| maradéktalanul te[jesítette ahonÍt
fílzöttkövetelményeket, mely licenc megtart,ĺása és éves meghosszabbításaajĺánlott és aktuálissá vált.

A fentiek a|apján,Interneten történt piackutatás, útjĺán megállapításra kerĹilt a becsült érték - bruttó
I.3970, e Ft -, meýe tekintettel a Józsefuarosi onkormányzat Közbeszerzési és BeszerzesiSzabáiyzat
(a továbbiakban: Szabá|yzat) Dí'. Része szerinti beszerzési eljĺárás került lefolytatĺĺsra. A Szabźl|yzat
20.1. pontja alapjĺín a közbeszerzési étékhatart el nem érő átrubeszBrzésről, építési beruházásról,
szolgáltaĺás megrendeléséről legalább három aján|at bekérésével lehet dönteni, ezért az aján|attételi
felhívás az a|áhbiakban fe|soľolt gazdaságitársaságok részére került megkiĺldésre:

1. ľĺónusz oFFICE.HoLDING zRt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán kÍt.76.)
2. R+R Peľifeľia Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10. 12. ép.)
3. Nádoľ Rendszeľh:áz Kft. (l152 Budapest, Telek utca7-9.)
4. 2 F 2000 Szímítástechnĺkai és Szolgáltató Kft. (|l|2 Budapest, Görbe u.4ĺB)
5. Glosteľ Te|ekom KÍt. (2142 Nag1rtarcsa, Csonka János utca |ĺA. N2. ép.)

Az aján|attételre felkéĺ szervezetek kiválasztĺásánál elsődleges szempont volt, hogy a cégek tílzfal
licenc forga|mazásáwa|, ezen belül a sophos software kereskedęlmével foglalkoz.zanak. A fentiekben
felsorolt gazdasági tĺírsaságok köziil többet korábban munkakapcsolatban áilrt Hivatalunt
teljesítésükkel elégedettek voltunk. Tapaszla|ataink alapjrán ezrln szśtyezetek alkalmasak a felhívásban
szereplő termékek |esrÁ||ítására, eseti je|leggel azok konfigutáiá.riára, zökkenőmentes betizemelésére.
Ezen szervezetekjelentős referenciákkal is rendelkeznet továbbá az OPTEN cég!ár nyilvántaľtása
szerint működésük törvényes és megfelelő,köz1artozélsuk nem áll fent.

Az ajan|attételi felhívás az onkormányzathivata|os weboldalłĺn - wwwjozsefuaľos.hu - is megjelent.

Az ajźn|attételi haüáridőig - 2017. szeptember 5. 11:00 őra - 4 daĺab ajánlat érkezett. Az ajźntatok
elbírálásĺának értékelése a ,,legalacsonyabb összegÍĺ ár'' elve szerint történt.
Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése
Nádoľ RendszerházKÍt. (1152 Budapest, Telek utca 7.9.) ajánlata:

l,i.:
ľ.f:
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F 2000 Szĺĺmítĺĺstechnikaĺ és

2.133.600,-FtBruttó ajänlatiĺíĺ összesen (nettó Ft + ÁFA)

Bruttó ajánlati áĺ összesen (nettó Ft + Áfa) 1.891.703,- Ft

A Nádor Rendszerház Kft. ajánlata 2017. szsptember 5. 09.48 órakor ép, sértetlen,zźtt csomagolásban
érkez.ett. Azajőn|atatarta|mi és a foľmai követelményeknek megfelel, ezśrtaz éľvényes.

A 2 F 2000 Számítĺístechnikai és Szolgáltató Kft. ajźn|ataf017. szeptember 5. 10.37 órakor ép,

sértetlen, zíľt csomagolásban érkezett. Az aján|at a tartalmi és a fonnai ktivetelményeknek megfelel,
ezśrt az éľvényes.

Gloster Telekom Kft. 142 N Csonka János ltca1l

A Gloster Telekom Kft. ajanlata 201'7. sznptember 5. 10.47 órakor ép, séľtetlen, ztĺrt csomagolásban
érkezett. Az aján|at a taľtalmi és a formai követelményeknek megfelel, ezért az érvényes.

R+RPerĺféria Kft. 1106 Buda Fehér út 10. 12.

Az R+R Periféria Kft' ajĺánlata 2017. szeptember 5. 10.57 órakor ép, sértetleno zÄrt csomagolásban
érkezett. Az ajáln|at a tartalmi és a formai követelményeknek megfelel, ezéĺt az érvényes.

Tekintettel a becsiilt éľtékre és az ajánlatok éľtékelésének elvére javasolt abeszerzési eljĺáras nyeľtes
ajánlattevőjeként a R+R Periféľia Kft. (1106 Budapest Fehér út 10. 12. épület) aján|attevót
megielö|ni, elfogadott ajőn|ati ára bruttó 1.802.l30'- Ft.

II. A beteľjesztés ĺndoka
Az źĺ||ami és önkoľmálnyzati szeľvek elekhonikus információbiztonságĺíról szćiő 2013. évi L.
töľvényben foglalt előínłsoknak eleget téve redundáns tűzfal licenc éves meghosszabbítása sziikséges.
A beszerzési eljánás eredményének és a nyertes ajánlattevőnek megállapitása a Bizottság hatĺáskörébe

tartozik.

m. A döntés célja' pénzĺigyi hatása
A döntés cé|ja: a beszerzési eljrárás eredményének megáilapitźlsa a Hivata| zavarta|an' informatikai
szempontból bizonságos és egyenletes működtetéséhez szükséges'
A beszerzesi eljríľás eredményének megállapitéséúloz bruttó 1.802.130 Ft fedezet biztosítrása
szĹikséges, mely a I220I-02 címen dologi előirányzaton rendelkezésre áll.
Elfogadott aján|ati ĺĺr: 1 éves Sophos lincencre

R+RPerifériaKft. I 106 Fehér út I0. 12.

Iv. Jogszabálý kłiľnyezet
A Képviselő-testiilet és Szervei Szeľvezeti és Működési Szabáiyzatáről szóló 36/2014 (xI.06.)
önkoľmányzati rendelet 7. melléklet 1.1.3. alpontja szerint aYátrosgazÄálkodási és Pénzügyi Bizottság
dö'nt beszerzési tiryekben az eredmény megállapítĺásĺáról.

Mindezekalapjánkéľemaza|źbbihatźtrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A VáľosgazdáIkodási és Pénziĺgyĺ Bizottság rigy dönt' hogy ilu
2

Bruttó aján|atiĺĺr összesen (nettó Ft + ÁFA)

Bruttó ajánlati ĺĺr összesen (nettó Ft + AFA) 1.802.130,- Ft

Bruttó ajáĺn|atiĺír összesen (nettó Ft + ÁFA) 1.802.130,- Ft



a ,,Sophos tíizfa| |icenc meghosszabbítiís'' tá,Ígytl.közbeszęrzési értékhaĺárt el nem éro
beszerzési eljrárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánída.
Felelős: Jegyzś
Határidő: 2017 . szeptember 1 1.

a beszerzési e[iárásban érvényes és legalacsonyabb összegiĺ ajránlatot az R+R Periféria Kft.
(szekhely: 1106 Budapest, Fehér út l0. 12. épület.; adósám: adőszźtm.. 1222|402-2-42;
cégjegyzékszźm..0I09 566583) tett, ezért a R+R Periféria Kft. a nyeľtes ajanlattevő.

Felelős: Jegyzo
Határidő: 2017 . szeptember 1 1.

3. ahatáĺoz.at2.pontjaalapjan felkéri a jegymtazadźsvéte|i szerződés a|źúrősfua.

Felelős: Jegyző
Hatáđdö: 20|7. szeptember 29.

A döntés végrehajüását végző szsrvezeti egység: Jegyzői Kabinet Belső Ellátási koda
A lakosság széles ko,rét érintő diintések esetén aze|őterjesztés előkészffiének javaslata aközzÉtéte|
módjára: honlapon

Ltuütrr.
Budapes! 2017. szsptember 06. dr. Balla Katalin

jegyzői kabinetvezető

1.

Bruttó aján|atiĺír összesen (nettó Ft + Afa) 1.802.130,- Ft
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A'šzcifiĺtés ĺiĺłĺtaŕbiĺq'.tďiesítósĺ. haütiđö,:eľt.ĺtĺľ i!ělye: Al śxirĺódés
idótaľtama; 1 év, Teljesĺtési haüíridó: legfeljebb a szłizoaes aHĺóbától stsnĺsła l.näĺi;ä.tęliešítéshelyqÁj44|aÍkéľö,sěkhc]ľeł . ..! ;:. . '. .:l.. li'l] 

.

:

Az ajĺĺn|atkéľ6 péndtgri eľ.ĐszolBiitdűsÍnak fgltétciěl ' '. , : :'

A beszerzés finansdrozása AjeilłkéÍ'ólsäját.fiimĺśifirľ tiiľténik..áíéiňĺaÍlłérö előleget
nenrfizet. -'i ' : ''r' ';r

AiáEtsüáľ ']

Az ąiánlďi ĺírat forintban kell megadni. Hą az ďántĺi áÍ ilzáq.'ókttr:m. tt .öĺjszege
és a bétĺivel leíľt össżeg€ között.elťérés. valü akkor a bétüvel.kĺÍit öĺš#get.rct<iirtĺ Ł
ĄáÍ'Iátkérőérvényeĺiék ' : ''.:'',, .:: .'. 'i..'
Az ajáĺIptban szeĺeplö áiaku?k fix äÍ.Í'äk kell:lennig, va$đs.az Ajiĺblattevők
sianmit1en ťórmába'i* semmÍlyen hiťätkoiłáśsal seĺn'tęhětnek válożo.&at ĺiĺ.blm ó
ąl.{glatot' A nęttó ĺárakat úry kell meggdni, hogy azok.taĺiĺniłzłĺiĺat ninden
jĺámlé'kos költséget frggďlenüI alök foruiliiától és forláśätól'

ó
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ľĺĺoa"o áradalot liry kď.męaĄ!.hogy a rc4ś.s.pe.!!9tt a ňfisz*tö''neg.éłtł'lď.
formĺąo"an szerepeljen az iĺFĺ 7o-ban es ossrypzęľűeĄ valamint a bn$tó át. Az
ĺüŕ'rtąti.ĺmgk iaÍ'blqíFłtąłđl..t'ł.!e!i.ęs'ĺ,k'sl! .ąkĺ'ĺ.áłĺľálĺozął,0J ereĺö
[octĺzatpt és.lr49ąi!pĺ.isi.Áz.Ai{ďroęvő&':"ĺlęk';Epgy.aľ..foĺtďhľ..ftil''F) tehętnek

ajfotďot és ą s'z€ĺ?ódé6k.ö,!és'y.aluEpem' e is.pęFę{ę!*' 
._l- 

"ífu|,i 
out tu*ĺ ĺnĺuie.oš ĺá*ĺ i"daot i nĺnaen egyćb fizgtéś

.póé.etbgąftastlan4?Ájáqlíłk9ł9's.záŁqílą.: 'i l'" i.-...' l .:i.'; í ':.i.1. l...]; -llil..:i ,;':j.

'Az'đánlaÍok.ki-3olgo4áłakor vesľ9k fi'gľ'elęmbą łgcy1'ał'ęi41s'áPąB.ł-e'łes.Bĺffi'.
'kell len'"ią varyis magába kell foglalni mind€q.''dáBlatręyói.tfz{Ési ĺgÉ!y't;*Ał '

Ajánlattevönek az ąiánlĺi árat ą szę' Öđís tárg'iinak úgljés kör{i megvalósíssáĺp' a

befejęzésibĺáridőrerö€dtettdÍjk4ntkeilmęgadqiąf-.qp-'ĺłflĘ..,'..1'',i! 
.-llĺ:..,

szeř?ód6biztosft.ó.mp'ué!ĺł0te,Icuettégek :' '']'. . ..''. : |.',.|'' .

ueÉiüsiĺaĺ kötbe ĺ +yęĺtes Ájánlĺĺüev$ 
"męghi.{$$4$ł 

ĺtaĺbftl'q'ę's.
köteles, ha olyan okból, amelyéĺt felelős.a.s?'.9.Ę#ęs'.{elidĺéę.pegbi'tsul. A
megbiusulási 161661 ndrt'Ąrc a felolvasólapon rögátett,.;ésiá1tąĺĺínps for'eplĘi 8dó

nélkülszrorított24haľielle'nszolÉlÍatás|g0/Ę+ '. . ] :.' ' ','.::.' ':.'
A Ptk. 6:t86. $ (l) b*'ę!đee ebpján akotilęzapt'nz..nz.a$$e kötelezheti uag&
aÍraazesete,haolyanolbót.an' ely''ěr'tfę.'l'ęlősłppgvłe[.łs.Ét9L:l:. ...
Anłłk pesbotdĘľĺ{', hogĺ:oł {ĺ!hs-ęv'őitę.bpÍ*.łFbbú[. łĺÍ'iĺitn|ĺÍłti
Ajánlafievónemtehďtöbbváltoza|úajánlatot :..'.'.' .' ':

:łĺĺat mQgla.űľoz[są hory:az a|ánlĺittĺľ6.łĐ1běiue'zćs ÚáľBŕáńäk ew.łrĺe'z#ľe

teh'' et.e 
"já''ttot'] Ájeolu*jo di# u"so.xsi eljáľáś uo*łli,9i1łĺb* liém'tęsá iehetővé rész{ánlaĺo.!

tételét.

Az aiánlatok elhíľá{ásłínak szcmpo.ntją;.
Ajáüiatkérő az aji{$Iäúikát az Ajáitaikéró képviśeletébeń.ěljáĺó elötolje5aése ĺrl!Ęj{b á

legalacsonyabb öśzegú ellenszđgáltatás.ęlve sapĺilt éÉékeli.

9.

'li



Ą
4

ad) az 1978' á/i IV. tłirvény' illetve a Btk. szłrinti temorcselekmény, valamint ęhh.ęz
kapcsolodó felbujtĺĺs' bűnsęély vagy kísérlď;
ae) az |978. évi IV. törvay, illotvo a BtL sz€finđ pmzriłoĺís, valaĘinÍ a Blk sueÍintí
terrorizmus figĺsĺľozesa;
afl az |978, {vi ľ' törve'ny, illetve a Btk. szednti embe1terđskđĺe1tżnĺ.välańiĺĺ$'ii iBtIć. :

sz€ťintikén}bżłÍmlika;. . '. . :' ' . '' ł:1 .. . i:. :.:''

?d u lns' la IV: tôiÝéńy.,. illełve a Btk,..šz€ťiiiti va;śoiyt kodátozó ilięĺ{ąiofis
kfr,żbešżeť;kiéskońs.ęsszióse1iifiđsbiĺĺ:.; .' .'i:. ': -:: .1.' l , :..ii'] 'i"":i'.

ah) a ga7ÄasĄgú' szeľep!ó személyes jogą sz€r inti, az a/Đ]pö:ĺitiitb8nfelšiĺnĺltäL'hôz.baśbnló
büncselekmény; J
b) ęg érłné! régebtą lęiáĺ adśr vámfizętsi vary táÍsadglodiztł,l*Íüń.śi.3átrékfiżetésj'
kötblez€ttségén€& nérit.tett ďęgtt kí'iéve;,liätäťtödśát és az:eśł:ttefreś *äńaüot 6 tĺÍiĺśágot;az
ajĺánlat vagl.lreśzvételi, jéĺaitkłlłiłś beńyůjüsánák Íĺlópontjfig' Ei €tÚe ivaüý.'l'ézek

męf zrtésere halaszťást kgpotq
c/ Ýéedlś'álnóláś.đatt fll, vönaĺkozásában cqüdéuffiieli€NldefésŁ'i6l szóló.b.ĺrósági. ťéEzést
kö?Zślatek"az ellene ínđítoü felśżámoláśť'eljäí'áś jogeĺóś€'n eEśĺťĺtiltĺę.1i6'fiäďEíiżđdsás
szeľeplö személy'es joga szerinti hasoďó eljár'ás van fo!ya1patb"'', v.ary aki sze'nś!ľes joga
szerinj'be5onlóhel:z*ben.vCI;
d/ ťevEkeĺr. 5,lsé!ét fě!megqśa€üeÝ.ä'g}l.
d sazy'rańd-'illětvě sŕ|onái. .łÉíiéEe
d) iałé|łeĺysége,felfrggesaere:v.a'5raliÍhtůtevékeĺíyÉé' gét.e1Ęggašae{řělt.'.. ' ', :

e) ga"Áań6.- 'illětve szäkmai .rci;éEenyšéféÝŁľ ikapŔs{iIätjan.titňĺjĺýeEĺfffuy. .elkóvetés€ az
elmult hĺárcm éven betĺtl jogerôs bírósági ĺtéletben megáll4íÍóst nyeľt;

42 9s9tĺ.be1 az Eáĺ|nkérő bizoryltaqi tuđj1 hp,ľ azlaiľöti eljáľásbän"dę8lís!ftltéljotť4ąpul'
t-ĺtyąryg&

neur kęrülf sor az äintďt beszeĺ,zési eljllrás

befolyásolni az ajánlatkér6 döntéshgzatali folyamaÍáĹ vagy olyan' bizátnas infoÍmáđót
kíséĺęlt megszeĺ.e.fii, ĺrĺnpty jdĹdđEniétó-týi.uíxósĺúíą'szłlĺłit:čb#blzdśř'Ętiggĺs9an.oqa5ľ..
koräbbí beszerżési eliáľáśbót'éblĺól aż okbol'*iżärłäL és.á;ľíärás,iekíňE iocł'ifóšiaha

g) tekinteĺében a kövętkező feltételek vďamelyike me.pďósul:
ga) nem az Eur' ópai Unió, az Erľópai ciazdasági TéBěg v"ggy a Gäłdaśági Ęiüĺtuĺĺfikotla+ie
Fejlesztesi S3ervezet tagéllamában' a K'ereskedęlni Világszrrrlez* közb€szerzési
megáilaŃásüan ľésas .tltam1idiĺ'"vary::az EIJM.SEI 19€. đElŕóęn giilĺtéttj,tđg-t'r'€-ltúli
orsżágok & tenlletek báĺidelyikében väď ĺBin!ölyarr iłlliirĺtĺaĺililerÍłleilkezĺk.ađóĺIĺöfósétigpl,
amellyel MasiarolĘzágnak kettós adózás elkeľĺilésé.ľő! szoló egye'anénye vaĺ" *ry''đmöitya
az Euĺópai Uniónak kętoldalú megáIlapodása van a kôzbeszazés teľen"
gb) olyaĺ szahĺlyozott tőzsdén đe.m iesyź',it.t.äi$B; 'a'ĺei1ii'ets*o*'Ł+iŕ.tenbrtanus. .

f"eńczíľożása łńegelózéséÍől es ĺňegákädĺlyo:łĺĺsŕiĺttl'sżótó'2:iM: év.i..ęĺoosĺ: to,rveny:. g
r) poĺt ra).Ą vagy rc)-Ą alpoĺtja szerinti téĺryleges tüđajtľóilosát.ĺem.k{És,ńeperrcai,
vag;l
gc) .a: 

gazdasÄgj szeÉplőben kozľbtéuěn Ý.agy tłiizvétlęnĺtl tobb, ini]ht.25%iłis trit{$dołiĺ i&sąel '
va'gĺ szavazalijoggal rendelkezik olyan jogi szenćly vagy sze'mélyes joga sżeňńiť jb',gképes
szerveze! anel5nek tekintetébelr a łä,) ďpont szeriili feltétel feunátl;

' 
tiaÍmďk cüszĺgteľ 

,atańptiľgátl"MäBĺańnsz{Eon: 
eĺr$eitélyhbż..''tötftr fo''gĺalköztłrtásą'.

esetén a munkaĺtgyi haĺóság ĺíltal a mr+Ba'ltryi elten0ľzlĺsĺ6l'uólé !.gpo, évĺ bÍX{/:linľĺéĺry
7lA,. $-a atapján két évnél nem ľégębtxń jt'Éerőre em4ľeđätt.*bdgd&ätášiil.vágý.átlmk
felülvizsgflak eseteĺr bírosági . h*ńĺozatban męállapított és a kóąpgnti költsęgv'etésbe
törtéhő.tiélizeüísre.Eötetei#ssdl.iłdbi ''az.iaeüěiii€nđüśzéti hĺłtóság.áttjat .a !ałíĺĺ!t oĺšz{gfueli .

állampolgáĺok b€utazásfoól és taÍtózkodásáľć! szóló törvény szqiiĚ'lrköffidýéďelni
bfosággal sujtoü jogśabáiyŚěŕtéŚt:köiétettél; . ' 

. '' .] .:-''] ',., '.. |', ,. ''.. t:il].] ''t''] '.'

I'gazolás móđ|a: eredetben' az ajánlattételi. felhívás 2. $z6mú mellEk|ete sz€fintí .

nyilatkozat(céesz€rü)alĺíírásĺíval. : :. '':| l ]'r1' j.'...,''''

A
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Tilrg;i b€sz€rzéśí etjárás az EU algŕbkMl:fin'äĺśzÍiĺiłôÉ,projęttteĺ.éslvćt|Progľal111a3l
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vonatkozó nyilatkozatot.
- ezt követiien az ajáľitattéld,|i felhívás 9. pgnüa sząĺnti a''@tnassági lsövetelmények
igazolására vona&o zÄ ĺyi|akozđok verepe[ienek.
. ęzt követően az e.jánlatfrľlb felhíÝás 2l. pont e) ďponqja szeiĺinti dohme'nĺumok
szeĺepetjeĺrek.
b) Az ajánlatot l er€deti és 1 másolati ÉldánÉan keil be'nyrĺjtłqi.Áneo!ýbęn ełqff
van az ajrłnlat ,,eredetio' és ,,lnásolď' .ffldánya között az ajáĺtatkérö gj: ;éitiđđl".,
példányt tetinti irányadónĺk' Aż ąiántaÍo,ket taĺtalmeaĺő csomagon a'követkęzll szöveget
o"' 

mffi;sĺ szeľződés Sophog til{a-| tĺc€nc meghosszabbítás{ľa'
- Fe|bonfilĺ tilgst

c) A be'nyrljtott ajĺłnlaÍnak az álábbi fonnlli kôvete.lményeknetlell megfele|nie:
. Az ajánlat eĺedeti példányát zsinćrĺal' Japozhatóan: összo kell ffiznŁ a 'cqomót

natÍĺcával az aján|at elsö vag7 bátsó tapjilhoz rö.gd1ę.ni a matícát te kell tlélyegezni"
vagy az {ánt*tevő ÍéEzśxő| eľre jo.gogľl.Ítĺ.k'..s!á-.kéu íÍ!i' úgy hogy a wtyQgzÄ,
illetóleg az aláÍľás legďáb.b egy rcsze a.oiĄ$ięá'f|É!yei';
. Az ajánlat oldalszĺnoząsa.é'ggď kę{ffi.és:pĺ.{gĘl|${p1növekedjen. Elpgendó ą
szövęet vagy szĄnokat v.ągy kę.eŕ'@t+iał'ó.oldąlglśat számoad, az fues oldalakat
neĺn kell, de lehet. A ćŕńIĺiÍĺot és. ]łtűłsnoĹ(he;v.Esak) neĺn kell, dę'lehet számoai' Az
a3eĺa*ero az eÉől kisméÍtékben etté.ił;számozást Gl. egyes olđalaknál a iĄ /B
olĺlalszám) is köüeles elfogadqi, ha a tqtąloqjeg1'zé'kben.az gpes ira|gt.he'lp
egyéĺtelmĺĺen azonosítbató-; Áe ąiánlatkéró a kĹsméŕÍékbeĺr hiáĺ, 'yos szám'.o,záśt

kięgésdtheti' hĺ ęz az ajánlatban való tájékg"óđłásą i77ďrłe az ajánlatra vďó
bivaÍkozása érdekébeĺr szülséges;
- Az ajánlatnak az elęjén taĺ'tatgmjegzéka kell taĺ.talmqznią mĄ alqPján az
ajánlatban szeręlő dokunentunok oldatszám aląpján me'gul{$átóak;
. Az ąiánlatot két, - u ajánlati felhívásban meehątáÍozott s7ĺ4ĺ . paaĺnytan kell
tl,eadni, az eredeti ajánlato4meg kell jelölĺĹ ho.ey|azĺp łxę.léti;
. Az ajánlatban lévÖ, minden dolomięntuniiot (nyiląt|cozatd9 e v.égén ďá kell ĺryia aa
ađott gazd'álkodó szenĺeaetnél eqe jogosuĘĺk)nąk vary olyaq szcmplpęt vqry
személyeknek akift) erre a jogost'lt szeĺn.ély(ek)tó1ĺľasos felhatalmazást ksptak;
. Az ajánlat Ífsden olyan'gldaláŁ @olyeĺl - au.ąiáslat.i'€adása el6tt -nódg$tást.
bajtottak végľą az ađott dokrĺm. enümot alá.iÍró .személpek vąry sze'néýéklrek a
módosításnáI is kézjeggyel kell ellátni'

d) Éľvényelen az ajánlaą ba az Ajdnhttevő a jelen felhívásbén meghatározotr kiżĺró
gkok hatálya alatt łĺll.

e) Az ajánlatnĄ aŕalmaznia kell ąiánlattevó aláůb,i iĺatait:
- az ajfulattételi felhívás megkĺiklésének ĺdó'pontjánál 60 napnál nem régebbi

cégkivonat 
'násolati 

petdáĺyą amenny.ibe'n a cégkivonat szerint el neÍn ]hÍrált

i
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R+R'Feńféľia Ifft
B*rlapest llo6 Eehér út rĺr, l:. Épii[et
.ľtĹ: 

3aľ3,338, ]2".3034 Fĺxr 3'Jr-S!Jg?

Z. mail: peľilęriaĺlDotńfeńa-htt

\ľebl rĺtvrv. Lren Ř ria.lru

FELoLvAsótAP

licenc meghosszabbításl, tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési

eljárásban
,,Sophos tűzfal

Kelt: Budape st, 2OL7 . szeptem ber 4.
ľ+R FER|FĘRIA KFT.
j106.!Ya.p"'t, Fehér út 10. 12. épü|et
Tel.: 321-3588, 322-3034 fax: SZZ_SSgj

Adószám:

cégszerű aláírás

J

Ajánlattevő neve: R+R Periféria Kft.

Aján|attevő székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10. 12. ép.

Aján|attevő adószáma: L222t40t-2-42

Telefon: Lĺ32L-3588

Fax: Ll3zf-s997

E-mail: kozbeszerzes@ perĺferia. h u

Kijelii|t kapcsolattartó: Rajki Rudolf

Kijelö|t kapcsoIattartó elérhetősége (telefon,

fax, e-mail):

1/3 2 1-3588, L ĺ 322-s997,

kozbeszerzes@ pe rĺferia. h u

Szotgáttatás bruttó díja: nettó Ft + ÁFA= bruttó

Ft:

nettó 1 419 ooo tt+27%o Árł gsg 130 Ft =

bruttó 1 8o2 13o Ft

ĄO
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FELoLVRsólep

,,Sophos tűzÍa| ticenc meghosszabbĺtás'' tárgyú, közbeszeľzési értékhatárt e|

nem érő beszerzési eljárásban

/

Ajánlattevő neve: Gloster Telekom Kft.

Aiánlattevő székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca

1lA. NZ.ép,

Aiánlattevő adószáma: 13163815-2-13

Telefon: 06-1-456-8010

Fax: 06-1-456-8011

E-mail: info@gloster.hu

Kije| ö|t kapcsolattartó : Groeger András

Kijelö|t kapcsolattartó elérhetősége
(telefon, fax, e-mail):

Tel.: +36 1 456 8016
Fax: +36 17002711
Email: groeger.andras@gloster. hu

Szo|gáltatás bruttó díja: nettó Ft +

ÁFA= bruttó Ft:
-nettó 

1 436 000 Ft + 27o/o AFA387 720
Ft = bruttó 1 82372o Ft

Kelt: Budapest, 2017. szePtember 4. tu
cégszerű a|áírás

trł.e$TER Tt['ľ?i{Ütđ iiíi.
Żlłc rc*ftň.ł cBłtá.lfuoł u. 1/A

^ćffi.itt.B,16+ĺ3L

GtgsTERTEĹEKoM KFT.

21it2 Nagytarcsa' Cso*ka Jénos u. Í^/é. I tel,efon: +361 456 8.o1o I fa* +36 1 7oo 27Í-Í

e.mai l : i nło@qlĐster. hu l węb: www.g loster' hu /ą(ĺ
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I, az. melléklet
Fďolvaľólłp

'Sophoa 
tűef*l lĺcenc ry.bosszabbĺŕás"

tźsgyĘkőzbeľaftz&i éľté}<hat&t eĺ nem érő be.szerzésĺ eljĺátásban

í'<r$.^I!|']

Ajánlďtevő nevel ,i'+ 
J <laa ](łĹ

Ąánlattevô szekhelye; tr"|1 .ąE áäoąo< tr LlF-
AjáEtaŕbvó ad'íszáEł: Ą7ĺąę t} 4 ' oi La

Tđeón 14| ĺ,q'\ - ?4 - .tc!
Tslęfax: ĺĄ, i++{- ą-r.o.Ą
Eĺmil: łu"-''.ą(Đ ĺr uu

Kijelöĺt kapcsotďtaÍtó: íeŁ+".'pj k,ęl+ĺn
a|érheŕösege (telefon' frx' o.

,Ąe,"Ępą.rt=, kí] | ŕ.jLtA@F lł
SzotgältaÉs bľłtttil đÍja: nstfó Ft + AFA= bľuttó Ft Ą C?,a ocą\T€ ( n{o.-)

, hađ ĺ.'.z-lalc.\ zQ ltl^ 1\

4z



Aiárrlat a ,,Sophos tíizÍa|licenc meghoss zabbitás,, clmíikiiĺt páIyázntra

FeIolvasólap
,liopltos tűzfaI licenc meghosszabbĺtó9,| flźľgylú, kĺjzbeszerzési értekhWt!írt eI nem érő

beszerzésĺ elidrósban

Aiánlattevő neve:

Ajfuüattevő székhďye:

A|árrĺattevő adószáma:

K{olölt kapcsolattaľtó:

kapcsolattaľto elérhetősége
!q!q!on, fax,
latág bruttó đĺia: rretto ľt i
.'-ĄFA = bruttó Ft

,:ll:.

i:jt,i::,
Éudapwt, N|7, ezeptembeľ 5.

ffi
tJgyvezető

Nádor Renđszerház Kft.

:... NÁDoR ReľoszeRĺĺaz
luđrpeet, Tele! u' 7-9. TeL: +36 (1) 470-5C[0 Fax +3ó (l) 47Ęil17.',.... . pal}'azat@nadoĺ.hu *ww.nadoľ'hu

Nádoľ Rendszeľház Kft.

11.52 Burtapest, Tďek u- 7-9.

10il7326-242

palyazat@ladoľ.hu

NugyGábor

47 0 -5W0, 4Z 0 -il1'1,, p ahy azat@nador.hu

1 48953o nettó Ft + ÁFA = 1 89Í 7o3 bťutti Ft

3. olđal 4i



BONTASI JEGYZOKO

Késztilt: Budapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsefvźrosi Polgáľmesteri Hivatal Ąánlatkérőnek a

,,Sophos tíizfa| licenc meghosszabbítás'' eljárásban a Polgĺíľmesteri Hivatal (l082 Budapest,
Baĺoss u. 63-67.) Fszt.S. helyiségében megtartott beéľkezett ajánlatok bontásĺáról.

2017. szeptembeľ 05. 11.00 óra

Aj ánlatkéľ ő tészétőI jelen vannak: Wébeľ H. olĺvér irodavezető,

J egyzoiKabinet Belső Ellátási Iľoda

Vľábel Olivéľ iig intéző,

Jegyzói Kabinet Belső Ellátási Iroda

Zs eb eházi 7's olt ü ryintéző,
Jegyzói Kabinet Belső Ellĺĺtási Iľoda

Rajki Rudolf (R+R Periféria Kft.)Aj rínlattevő részéről jelen vannak:

1. sz. Ajánlattevő: Nádor Rendszeľhán (I|52
szeptember 05. 09.48 órakor ép, séľtetlen, zźrrt

követelményeknek megfelel.

Bruttó ajźn|ati aĺ ĺisszesen: bruttó Ft 1.891.703,- Ft

2. sz. Ajánlattevőz 2 F 2000 Számítástechnĺkaĺ és Szolgáltató Kft. (1016 Budapest,
Hagya|ja út 5.) aján|ata 2017. szeptembeľ 05. 10.37 órakor ép, sértetlen, ztrt
csomagolásban érkezett. Az aján|at formai követelményeknęk megfelel.

Bruttó ajánlati ĺíľ összesen: bruttó Ft 2.133.600.- Ft

3. sz. Ajánlattevő: Gloster Telekom KÍt. (2|42 Nagýaľcsa, Csonka János utca 1/A..)
ajźn|ata2017. szeptember 05. |0.47 órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az
aj án|at foľmai követelményeknek me gfel el.

Bruttó aján|ati ár összesen: bruttó Ft 1.823.720,-Ft

Budapest, Telek utca 7-9.) ajźnJata f0|7.
csomagolásban érkezett. Az ajánlat foľmai

\\o sz
V ąCg vĄ+
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4. sz. Ajánlattevő: R+R Peľĺféľia Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10. l2.épület) ajénlata
2017. szeptember 5. 10.57 órakor ép, séľtetlen, zźtrt csomagoliísban érkezett. Az ajánlat
foľmai kĺjvetelményeknek megfelel.

Bruttó ajénlati ĺĺľ összesen: bruttó Ft | 1.802.130,- Ft

š'1 /ffi-
ZsebehźniZso|t

Gw-'l
Vrábel olivér

n 
^ŕ.lgÁ V, (NV\.trąaŕ\

Rajki Rudolf

N
3

ć

Wébeľ H. olivér

1í


