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Önkormányzat Képviselő-testĺiletének

I . sz. napirend
ELOTERJESZTES

aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|3' mĺíľcius 21-i ülésére

Tárgy: ,,Infokommunikáciĺís eszkiiztik beszerzése,, tárgyúl kőzbeszerzési értékh atźrt e|
nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása

Előterjesztő: Dr' Mészár Eľika - a|jegyző
Készítette: Váradi Gize||a _ intézményvezető, JCSGYK
A napirendet nyilvános ülésen kell taĺgyalni.
A dönté s elfo gadásához e gy szerű szótöbb sé g szĹikséges.
Melléklet: 1 db ajánlattételi felhívás

3 db ajánlat
I d' szá||itási szerzodés

Tisztelt Város gazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

l. Abeszerzés táľgya:

száIlítási szerzodés a|apján a Magdolna Negyed Progľam III' (a továbbiakban: MNPIII.)
végľehajtásához sztikséges infokommunikációs eszkcizok beszerzés e az a|ábbirészletezésben:

- 13 db Felhasználói, asztali munkaállomás (CPU típus Intel Pentium DualCore
2,60GHz (G620)' memóľia: 4,0 GB DDR3, VGA típus: Intel@ HD Gľaphics,hátÍértár
típus: HDD, háfiértár méľet : 500 GB' optikai meghajtó: DVD-RW, há|őzati
csatlakozás 10/100/1000 Mb/s, Windows 7 operációs ľendszer, Icon7 Classic Wiľeđ
billentyűzet fekete PS2ruSB (KC02L), A4-Tech Q3-400 GlassRun optikai egér fekete
USB' Csatlakozó(k): 1 db D-Sub ki, 8 db USB 2.0 ki,2 db PS/2, Benq G2250 2|,5,
LCD Monitor)

- 4 db laptop (Acer E1-531-B9604G50Mnks + Windows7 operációs rendszer)

- 2 đb Samsung ML-3310ND mono |ézerhá|őzati, duplex nyomtató

- 4 db Epson WorkFoľce WF-2520NF multifunkciós tintasugaľas nyomtató

. 1 db Canon iR 1133 A4 dig. fenymásoló

- 9 db Samsung El190 mobiltelefon

A Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: JCSGYK), mint az
MNPIII. pľojekt egyik megvalósítő szervezete, megvalósítja a pľogÍam alábbi pľojektjeit:

. T1'l1 Taľsadalmi akciókmegszervezése (1omta|anítás,parkok takaritása),

. TI/2 Helyi köľnyezettudatosság elősegítése (zĺlld udvarok),
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. TI/3 Lakossági tájékoztatás, tanácsadás (lakók és közös képviselők képzése),

. T4l2IntenzívcsaládmegtartőszoIgáltatások,

. T4l3 Családfejlesztési szo|gźitatás,

. T5/1 A Fiumei út és Dobozi utca közötti teľületek FiDo megújításához kapcsolódó
szociális progľam' FiDo sportnapok,

. G2l5 Köz(össégi)-Hely és mosoda.

A feladatelIátáshoz szfüségesek az e|őzőekben részletezett infokommunikációs eszközök.

A becsült érték nettó 2 l92 974,- Ft + Áfa. A közbeszerzési értéiďtatárt el nem érő beszęrzés
ťedezete a Képviselő-testület 32012012. (IX,27.) sztlmű hatátozata a|apján a 2OI3. évi
költségvetésben biztosított.

A becsült érték alapjźn a Jőzsefvárosi onkormźnyzatKözbeszerzési és Beszeľzési SzabáIyzat
(a továbbiakban: Szabá|yzat) IX' ľésze szeľintibeszerzési eljáľás került lefolyatásra'

2. Ajánlattételre felkért szeľvezetek:

A Szabá|yzat a|apjttn akozbeszerzési éľtékhatárt e| nem éľő tnubeszerzésľől mesrendeléséről
dönteni le galább öt aj án|at bekéľésével lehet.

Fentiek a|apjan az ajánlattételi felhívás (előteľjesztés |. számű melléklete) továbbításra került
az alźtbbi gazdasági taľsaságoknak, valamint a wwwjozsefilaros.hu oldalon is megjelent:

1' MóDUSZ oFFICE-HOLDING Informatikai és Ügy;ite\i Zrt,, székhely: 1087
Budapest, Könyves KáImán kÍt 7 6.

2. Systľans Rendszerintegtátor Kft., székhely: 1 1 l7 Budapest, Pľielle Kornélia u. 4.

3' Montana Tudásmenedzsment Kft., székhely: 11l8 Budapest, Rétköz u. 5.

4. TIGRA-COPY Irodatechnikai Kereskedelmi és Szo|gźitatő Kft., székhely: 1115
Budapest, Bartók Béla út 105-113.

5' Nádoľ RendszerházKft,, székhely: 1152 Budapest, Telek u.7-9.

6. D-Vision Kft., székhely: 1085 Budapest, Rigó u. 3.

Az aján|attételľe felkért szervezetekkivá|asztásĺínak indokai voltak: a szetvezetek egy tésze a
Polgiáľmesteri Hivatal áIta| 2012-ben Iefolytatott beszeruési eljríľásokban több alkalommal
nyújtott be informatikai eszközokbęszerzése taľgyában érvényes ajźn|atot' A cégek egy ľésze
VIII. kerületben műkodik, illetve szakkatalógus és internetes nyilvántaľtásból keľültek
kiválasztásra, tevékenységi köľülae figyelemmel.

3. Ajánlattevők ajánlatainak ismeľtetése:

Az aján|attételi felhívásban megjelölt ajźnlattételi határidőig _ 2013, március 18' 10.00 óra _
aza|ábbi ajźln|attevók nyújtottak be érvényes ajánlatot (2. számímelléklet):



Cégnév: MODU SZ OFFI CE-HOLDING Informatikai é s Ü gyv ite|i Zrt'

SzékheIy: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt76.

Aján|ati ár Nettó 2 190 620 Ft

Cégnév: Systrans Rendszerintegrátor Kft .

Székhely: 1117 Budapest, Pľielle Kornélia u. 4.

Aján|ati źlr Nettó 2 230 000 Ft

Cégnév: Nádor Rendszerház Kft.

Székhe|y: 1152 Budapest, Telek u.7-9.

Aján|ati ár Nettó 2 190 970 Ft

Az aján|atok az ajánIattételi felhívás szerint a ,,legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás'' elve
szerint keľültek értékelésre, melynek a|apján abeszeruési eljaľás érvényessé és eredményessé

nyilvanítható és a Bizottságnak a MODUSZ OFFICE-HOLDING Informatikai és Ügyviteli
Zrt. ajánlatának elfogadását javaslom. Az önkormányzat költségvetésében a fedezet
biztosított. Az előteľjesztés 3. szźtmu mellékletét képezi a nyertes aján|attevővel kĺitendő
szá||ittsi szerzóđés.

A Képviselő-testtilet és Szeľvei Szervezetí és MfücjdésiSzabá|yzatarő|szőIő I9l2009. (V.06.)
önkormanyzati rendelet 45' $ (4) bekezdés 1. pontjának c) alpontj a szeintYáĺosgazdálkodási
és Pénziigyi Bizottság feladat- és hatásköre különĺjsen, hogy dönt közbeszerzési igyekben az
eljáľás megindításaľól, eređmény megá||apításárő|, beszerzési ügyekben az eredmény
megállapításĺĺról.

Mindezek atapjánkérem az aléhbi hatarozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I' az,,Infokommunikációs eszközök beszerzése,, táĺgyűkozbeszerzési értékhatáľt el nem éľő
beszerzésí eljárásbarĺ a legalacsonyabb összegtĺ ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes
aján|atot a MODUSZ OFFICE-HOLDING Informatikai és Ügyvite|i Zrt. (székhely: 1087
Budapest, Könyves Kálmán krt76.) ajáĺ|attevo ađta, így az eLjarás nyertese. Az ajánlati ar
nettő 2|90 620 Ft + Afa.

Felelős: polgármesteľ

Határido : 2013' maľcius 2 1'



2. felkéri a polgaľmestert az előteľjesztés mellékletétképezo szá||itási szerzodés a|áirástra.

Felelős: polgármester

Hatĺáridő: 20L3' március 27 .

A döntés végrehajtásttvégzó szervezeti egység: JCSGYK, Rév8 Zrt., Polgármesteri Kabinet
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kózzététe| módjĺára honlapon

Budapest, 2013. március 18.
i,I f,ľ,, Č{lV ilłł.. r^v

Dr.MészárEľika ,/
aljegyző
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n..lÁ ľĺu'ľľÉľIlu r.rlľrÍvÁs

a ,,Info|ĺolrrlllunilĺlĺciĺis csz|ĺiĺzö|ĺ bcszcľzése'' táľgyťl, közbeszezési éltĺĺkhatáľt el lrenl éľő beszeľz.ési

BuĺIapcst FÍĺváľĺls VIII. lĺcľülct Jĺízscfváľoľffi:::^nyzat köz|res rnľz,é,síéľtélthatárt el nem éľő
beszeľzésic|jáľásĺ hiľc|et mcg' anleIyben a.iánlattevot<ént fetkéľi onq ilIetve gazdaságitáľsaságát:

|. Az ajánlrrt|ĺóľő neve, cĺlrre :
I}u ĺl apesĺ Főváľos VIII. |<cľii lct .Iózscfvłĺľosi oltkoľmánYzat
cítrl; l 082 l}udapest, Baľoss tt. 63^(>7.

Az ajánlaf|ĺéľő nevóbcn e|jáľo szcľvezet lteve, cínre, tctcľonszáma, e-mait címe:
BLldapcsl Pöl,álos VIII' |<eľiilet .|ózsefváľosi onkoľmárlyzat Polgáľnlesterĺ I-ĺivata|a
Polgĺiľnlestel.í Kabinet
cítrr: |082 Budapest, Baľoss tt,63.67'
tel; 06-|-Ą,59- 2|06
e- nl a i l ; 5.z*ępp íđ)jozsefi,alps.h u

f, Az ajĺĺnlat|róľő átta| a szeruőĺ|ósltez ľenĺtelt clnevczĺós:
Szállítási szcľződés alap.ján Buclapest Főváľos VlII. keľtilet .ĺózsel'vál<rsi onkonnánvzat
ľósz-ćllc az alábbi eszközö|<, kc||éke|< beszeľzése:

l.elhaszllźr|ĺĺi nlunl<aál|omások, cgy konfiguľáció az atábbi a|katl.ószekęt tafta|nazza:
[Ilł.lS Iłĺlľtc Micľosoft Winĺlows 7 asztali szánlítógóp|. A|apaĺlatol<

o Ĺ]PU típus Intel Pentiunl Dua[Corę 2,60GHz(G620)
o Menróľia;4,0 GI] Dl)|{3
o V()Á Ííptls: lnte|(D HD Gľaphics
o l',|ĺttft!ľľál.típus: l{DD
o I.Iá1ĺólĺál.nr<ĺľeĺ. : 500 GI]
o Optikail:leghajtó:DVD-RW
o ľ|á|ózati csaÍ|a|ĺozás |0/100ĺ|000 Mb/s
o Windows 7 opeľációs lpllc|sz.eľ
o Ioon7 CIassic Wiľed bil|entyĺizet fekete Ps2/UsB (I(C02L)
o A4-.l'ech Q3.400 Glass|ł'un optikai egéľ fekete USB. Csatlal<ozó(|ĺ)
o I clb D-SLrb ki
() ĺi C|b UsB 2.0 ki
o 2 clb PS/2

. I3ctlg G22502|,5" |-CD Monitoľ

I}eszeućs tĺĺľgya a fcnti lĺoufiguľációból összesen: t3 ĺtamb

Lalltop Daľab
Aceľ E|.53 l-R9604G50Mlll<s .ĺ. Windows7 oper.ációs ľentiszeľ 4 db

Ilgyób pcľifóľĺńl<
Megrc"y-ę..z.*o Daľab
Sarnsung ML.33 lOND tnollo |éz,eľ |.tá|őzati, duplex nyonttató 2 db
Epson WoľltFoľce W]r-2520NIl. mrr|tifunkciós tintasugams nyonltató 4 db
Canoll ilą l l33 A4 c|íg. fényllrásoĺó 1 db
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Je |cn közbeszcľzési éľtékhatáľt e| nenl éľő besz'eľzés becsü|t éľté|ĺc nettó 2 |g2 g|4'- Ilt.

Á szcIziĺ ĺ|és Íĺ| ŕĺtĺrľtanl a, telj esítćsi tratáľitlő :

Á szeľződóskötéstol szánrítĺlĺt |0 llap.

A ĺeljcsítés helye:
BuĺJapest [jőváľos VIIl. keľti|et Józsefválosi oĺll<ĺlnnányzaÍ PoIgáľnresteri I',livatala l082
Budapest' Baľoss tl' 63-67 ',I. enreĺet I06.

Az ajáľ|atkéľiĺ pónziigyi cllcnszo|gáltatásánalr feltótc|e:
A.iánlatkéľő c|ő|eget lrem fizet. AjánIatkéľő egy végszátlrla benyrlritásának |elretőségét
bizto'sítja' Á.jánlatkéľĺj az el|ensz-olgá|tatást a te|jesítést követően benyŕlitôĺ szánlla ellenébäll,
a teljesítés igazolásat követően, 15 na1ron belül, átuta|ással egycn|íti ki.

Ąnna|< ulcghaĺáľĺrzásrt, hogy az a.ián|attevő tehct-c tłiblrváltozatú aján|atot:
Á'i án lattevő nenr telreĺ: tölrbr,á ltoz"atťr aián| atot.

Annłlĺ lucghatáľozásao hĺlgy az aján|attcvő a besecľzés táľgyána|ĺ cgy ľészól.c tehet.e
aján|atot:
Áján|at|<ĺlľő táľgyi besz.,el.zési eljáľás vollaÍkozásálratl lle|ll teszi lehetővé lésza.iánlatok téte|ét.

Áz' a.iánlłtolĺ e|bíľálásánłr|< szem;rolltja:
Á.iĺill|atl<cľő az ajánIatokat a ,,|ega|acsonyabb ellenszolgáltatás'' elvę szeľinĺ bír.átja cl'

Ifizńľĺi olĺol<, :r|lĺalmassági lĺövetc|ménye|c
I(izĺil ĺl olrolĺ:
A.jĺin|attevő kizáľásm lĺeľiil, antenllyiben az a|ábbi kizálo okok báľnelyike vele szenrbett
ľcnltá |l:
- r'égelszánlo|ás a|atĺ á||, vag1, az e|lene inc|ított csĺlde|jáŕs vagy fe|szánlrolásí eljáľás

l'olyarnatban van;
. tc\,ćkcnységót ĺ.el1iiggesztetĺc vagy ak inck tevłĺkenységót |blfiiggesztettók ;. gazclłrsági, ĺl|ető|eg .szaknai tevé|<cnységévc| kapcso|atban jógeľős bíl.ósuigi ítéletben

Inegĺi|la;lított bĺĺncselcknléllyt köVętett e|, anlíg a buľ.teteĺt eláéřethez t\jződš Mtľĺllýok
a|Ól t]ctl.l nletltesii|t; iltető|eg a|<inek tevéĹenysógéÍ a jogi személlye| ,""n,Ĺ",.l
alka|nlazható |rĹintetöiogĺ intézkeclése|<ľől szóló zool. evĺ-cTv. ttĺľvéný s. 5-u 1zjbc|ĺezdés b). vagy g) pont.ia alap'iĺin a bíľĺ5ság .jogeľiĺs íté|etélren koľ|átoz'ta, u'iltińa'
ic|e.ie aIatt, i||ető|eg ha az ajánIatÍevő tevé|<ellysegořnlĺs bíľóság hasontó okból és módon
.iogeľősell l<oľ|átozta;

- egy évrtél ľégclrben |e.iáft adő-, vánfizeÍési l,agY táľsaclaIonrlriztosítasi jáľrrlékfizetési
kötc|czettségóne|< . a |ete|e1leĺĺése .szerilrti oľszág vagy az ąiált|atkél.ő szrkhelye szeľíntí
oľszág.jogszabá|yai.aĺapiá].- nenl tett e|eget, kil,đve, ňä nlegfizetésére halasztási l.upoti;- az állanrháztaľtásľó| sző|ő 20| ĺ. évi CXCV. t<iľvény 50. š (l) bekezdésének a; porlija
.szeľi nĺi lęndezett m uĺl |ĺa iig1ĺi kapcso |ato[< m egséľtéséve la) a nrunkaviszony |étesítéséveĺ összeÍtiggŕ! be.iclenĹési kiĺtelezeĺtség

eĺnrLllaszJásálva| összefiiggésben l<ét évné| l:ein ľégebüen 1ogeľőľe emelteJefi
|<özigazgatási, vagy atrnak' feliilvizsgátata 

"s"tén bíI:bs7gi hatáľozatĹali
nlegál|apított ós nlunkai'igyi bíľsággal vagy az adoz,ás l.enc|iéľál szolo ĺtĺľvell!
szeľinti nlulasztási bíľsággalsťljĺott.iogszalrá|yséľtést követeftäI, vagyb) kĺilfölcli Magyaloruágon engetlĺĺlyhez kötoĺi |.og|allĺoztatása esetéň"az engedéty
nlegl<éľéséle vonat|ĺozó lĺun|ĺáĺÍatói kotelezeĺtség e|nulasziásávň
összeťĺiggésbcn két ĺśvné| nenl ľégebtren.iogcľőre emellĺcdeřt |<azigaĺ.,gatási va.[y
anna|ĺ í.eĺiiĺr'izsgĺi|a|ĺl esctén bílĺis/rgi hatĺrľozatban ntegállapĺtottisž ttĺ'pořiĺ
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10.

I l.

12.

kti|tségvetésbc töľténő befizetésľe |<öteĺczésse|, vagy a haľnladik oľszágbe|i
ál|anp<rIgĺiľok beulazásáŕl| ćs taľtózkoclásáIól szóló tĺiľvény sz..eľinti
|ĺözľcndvéc|el nl i b íľságga l sujtoĹt.j ogszabá lyséľtést követett el ;

- a l]iintető .l.öľvénykönyv 
szeľínti lrĺinsz,eľvezetben rćszvĺĺtcl - ideóľtve bĺincsele|<rnérly

lrĺinszeľr,cze tben töľtónő e|l<ör,etését is .l l,ęsztcgetés, vesztegeÍés nemzetközi
ka1lcsĺrIat<l|tbalr, a7 euľĺipai kĺĺzŕisségek pé'llzugyi ér'c|ekeinek megsértése, i||etve
péllzlrrosás lrr'lncselekrltényt, va8y szenléĺyes .ioga szeľinti llason|ó bĺĺncseleknlényt
kövctctt c|, fcltéve' hogy a bĹinoseleknlény e|'követése jogeľős bíľósági íteĺetben
ntcgállapítást lryert, anríg a lrijnlctett e|őélethez fűződĺĺ hátľányo|t a|ól nem mentesi.ilt;

. háronl ér,nél l1em ľégebberr sťllyos, jogszabályban nreghatáľozott szakmai
l(ÖteIczettségszegést vagy szaknlai etilĺai szalrá|yokba tjtlĺöző cseĺc|<edetet követett e|'
vagy lĺoľábbi - háľonr évné| nenl ľégebben |ezáľĺl|t - kcizbeszeľzésiel.iáľás alap.ián r,á|la|t
sz-eľződéscs köteIezettsógót sťl|yosan lnegszegte, ame|yet az aján|at|<éro lrizonyítani tud;

Igĺtzolás lnĺiĺlja: az ajánlattóteli ĺ,elhívás nre|lék|ete sz.eľilltĺ nyi|atkozat a|áĺľ:isával, eľec|etben'

Az a| ltłr|rrrassági lctivcte|mónyek:
Az ajĺilrl:rÚter,őlĺ nónzÍiĺtvi-gazdaságĺ łrllĺalmasságállak mcgĺtélóséhcz szĺikséges aĺ|atok ós
a mcglrfĺvctclt igazolási nlóĺl:
P. t At, a.jĺrn|aĺĺevő közĺis ajánlattótel esetén minden a.jánlattevő kĺiteles csatolni
valantetlnyi cég|ĺivollatában szcľeplő szánr|avezető 1lónzintézrtnek (az a.ián|attóleli felhívás
megkĺildósét megelőző 30 napná| nenr rcgeblri) a nyilatkĺlztttát az a|ábbi taľta|omnra|:
- ntiĺ5ta vezcti a ban|<szám|át,
- szánr|á.|áll 20|f . 'ianuál. l. nap.iát |<ĺĺvetőell volt-e 60 tla;rot nreghalacĺó iclőtaľtanríl soľlran
łi Ilĺis.

Áz aiántltÍtevők pénziigyi-gazĺ|asági alkahrrasságánaIĺ mininlumlĺövctclményc(i):
P.l Ál|<almatlalt az ajánla1ter,ő, alnennyilren báľmeĺyik a cégkir,ortatában szeľeplő
szánl lavczető pénziľttó,zetéto| szér.ľnar.ó nyilat|<ozata a|apján báľnlelyik számláján 20l2. januáľ
| . utiĺll 60 napot nregha|acĺó sol{:an á|ló tóte| rnutat|<ozoÍt.

Az aján|atÍcvők mĺĺszaki-szaknrai allĺalrna.sságánalĺ Inegítólóséhez szĺiksógcs adatok:
M.l l.\jánlattevő köte|es csatolni az e|őző 24 hÓnap beszeľzés táľgya szeľinti
.szolgźr|tatłisainak isltteľtetésót - legalább a ĺe|jesítés ideje, a szeľződást kötcĺ nrásik fél, a
szolgáltatás táľgya, továĺrbá az eIlenszolgáltatás összege - Íaŕalmazó, á|tala aláíľt
llyiIatliozatĺit.

Az aiłĺllIattcvŕík lníísza|ri-szĺtlĺnlaĺ alkalnrlrsságłĺllalĺ nlinilnumlĺövctclméuye(i):
M.l A.iálllattevő all<aĺnrat|an, amennyiberr lrcm ľenc|eĺlĺezik az a.iánIattételi felhĺvás
nleglĺĹiItlósét nrege|őző 24 hónap összességélren Iegalább l clb, egy szcľzłJdésen [:ę|Ĺil
(clicsíĺett, lcgalább nettó l nliIliĺ5 Ft összéľté'kĺi, a beszeľz.rs tárgya.szeľinti áľLlbcszeľzésrc
vilnat|tt>zĺ) ľefeIĺlttciáva |.

Hi:i llypót|łĺsi |elretŕĺség:
A. j án lat|ĺéľiĺ a h iányp<itlás l ehet'oségét tol ies |<orben biztosítj a'

ĺ\.iĺinlattétcli hatáľiĺlő: 20l3. máľcius I8. t0.00 óľa

Az ajrĺlllat benyújtásállalĺ cÍmc:
|}rrdapest ljĺjváľos Vt]l. keľiilet Józsefváľosi Önlcoľnlányzat Polgáľnresteľi l{ivatala,
Polgáľtlrestel.i l(abinet l082 Budapest, Ba|oss tl'63-67.,I. emelct l06.

Az ajáulłrÍĺ.ćtcl llyclr,c: l]lagyaľ

tir \
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t4. Az ĺriánlłtoIĺ ĺblbolltásánl:rlĺ helyc, itlcjc, sz,cľz,őĺlóskiités te|Tczctt iĺlőpontja:
l]otlÍás lreIyc; Btlĺlapest I?őváľos VlIl. tĺeľiiIct.lózsefi,áľosi on|<oľlrányzat PoIgáľnresteľi
l-livata|a, PoIgĺiľlnesteľi |(abinet llI. crne|ct 309. l082 Buĺĺapest, Baľoss tĺ,63-6?,

Bontás időpontja:20|3' máľcitls l8. l0,00 ćlm

Á szeľz-odéskötés teľvezett idöporltia: az e|jáńs et.ednrényét nregállapítĺi döntést kövcĹť1en,

|cgkćsiibb 20 |3' nláľcitls 26.

Az aj ír n l alĺl |ĺ fe| |ro utásĺi ll,i c|en | ét ľe j ogos u ltĺtlĺ:
ĺ\z ajánlatĺ<éľő táľgyi beszęľzósi eljáľásban ajánlattevő|ĺ vagy a.jánlattevők eljťrľó képvise|őinek

.ielenlĺĺtót biztosítja'

Az rrj łin lati lĺötöttsóg minin á|is iĺlőta ľtama :

Áz ĺrjłinlattételi hatírľic|(i te.iáľtától szamított 30 nap'

Az, cljírľirsban lchct.c táľgyłr|ni, vagy a benyťr.jtott ajánlłtolĺłtt táľgyalás uólkĺi| bíľálják cl:
.ĺe|en eliáľásban a benyť{toĺt ąián|atokat az aján|atl<éľő ĺáľgya|ĺis nólkiil bíl.ália el.

A ĺ|ĺllcuulclltáció ľende|lĺczósľc bocsálásána|ĺ móĺIja, hatáľiĺ|eje' beszclzósi hclye ós

pénzĺigvi fcltételei:
A.iánlatkércl táľg),i 5"''.'.zési eliáńsban kii|örr dokunlentációt ncm |<é'szít,

Á.mcnllyibcn a .szrľződós IDIJ alapolrbĺĺ| fiuanszíľozott pľojcltttcl és/vagy progľamma|
|ĺ'a;rcsolaĺos, úg1' anna|< ncgielölése:
.I.ĺiľgyi 

llcsz,elzĺĺsi eliáľás az EtJ a|apokból nem Íinanszíľozott, c|e kapcso|atos a I(MOP-S.l.l/I].
l2 kóc|szirnlťr' a Magdolna Negyed Pľogmm lIl végrchajtásáľa, a Nelrrzeti |tejlesztési
Ügyllöl<sríg. rllint tánrogató lĺépvise|ctében eliáľó Pľo Regio l(<jzép-Magyaľoľszági Regioná|is
l|ejIcsztési és Sz-oIgáható Nonplclfit l(özhasznťl I(oľ|átolt l]e|elősségĹi Társaság' tnint
közľenlűl<öclő secľvez.ct ós a l}rrdapest llőváros Vltl. kel.ĺi|et.ĺózseÍVárĺ:si onkoľrnányzat, nrint
|tccĺr'czllrényczet't köZöÍt 20 |3'.ianuáľ 30-án aláírt 

.l.ánlogatási 
szprzodés és annak nlel|ékleteihęz

(azonosítti szánl: [(MOP.S. l . t/B- l2-k.20l2-000l ).

ľJgyób inĺtlľnlációk:
a) Az aián|at ' taľtalont.jegyzékct |<övető - első olc|alal<ént ĺ,elolvasóla1r szeľepelicn, amelyben
közo|ĺlj kell az éľt.ékelés alá keľÜ|ő aĺlatokat az aján|attételi l'e|híváshoz nrel|ékelt ntilttában
nreghatítl.crzoltĺr|< szeľint. Az a.ián|ati áľat nettó és l,lľuĺtó összegben is meg kell megadni.

b) Áz łljĺłn|atĺlt l etedeti és I lnásolati pé|dányban |<e|l |ienyťljtani. Anlennyiben e |téľés va|| az
a.jánlat,,eľedeti'' ćs,,ĺnáso|at'' pé|dánya |<özött, az ajánlatkér.ő az,,eľedeti'' példáľyt tekinti
iľłinyaclónalĺ. Az a.iánlatol<at taľtalntazĺi csonra€|on a |ĺövetl<ező szöveget ke|[ szelepeltetni:

,,Infolĺo nr lrr unikációs eszlĺözölĺ beszeľzĺísc'' - Felbontan i ti|os'o

c) A bcnyťl jtott łriánlatllak az a|źrbbi fbľnlai l<övetelnrényeknek kell negfe|elnie:
. Az a.jłilllat eľccleti pó|cĺárlyĺit zsinólr.a|, lapozhatĺian ö'ssze lĺcl| ĺiizni, a c.solnót nratľicáva| az
aján|aĺ elsó l,agY hátsó |ap'jáhoztogzíteni, a nlatľicát le |ĺcll bó|yegezni, vagy az a.jánlattevő
ľészóľiĺ| eľľo.iogosultnak alá ke|l íľni, ĺlgy hogy abé|yegző, il|eĺó|eg az aláíľás lega|ább egy
ľésze a nralr.ioálr legyerl;
- Az ajtĺn|at olda|szánrozása eggye| kezdődjÖn és o|dalanl<ónÍ nöVe|(ed.ien. Elegendő a

szövegct r,ag;/ számo|<at vagy l<ópet taftalnrazó oldalakat szan1oz|li, az Ĺlľes olc|aIakat nem kel|,
cle lehct. A cĺmlapot é.s hát|apot (ha vanna|<) nenl kc|l, de lehet szálnozni. lĺz a.ján|atkéró az
e(tő| kisnléľĺ'él<bell ę|tóľő szánlozást (pl. egyes o|dalaknirl a ĺA, lI3 oldalszáln) is kÖteles

c|Íbgłrc|ni, ha a tartalonr.iegyzéltben az. egyes ĺľatok helye eg,yéľtelnlĺiell azonosíthati. Az
ajálrlaĺkéľiĺ a kisnléľték|rol lriányos sz-állloz.ást l<iegészítheti, ha ez. az aján|atban való
Í/1.ékozóc| á sa, i I letve az ajárr latľa va [ó h ir'atlĺozilsa éľc|ek ében szĺ'ikséges ;

t5.
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- 'Ąz ajárl|atnak az elejěn taľtalornjegyzekęt kęll taľtalmaznia, mely a|apján az ajánlatban
szeľep|ő dokl,ľnrelltumĺlk o'|dalszáln aIapjáIl rlregtalá|haĺóak;

. Az ajáu|atot. kéĺ) - az ajźĺntati fethívásban meglratárgzott szálĺú - példányban kell beadni, az
eľec|e1i .aj án I aton m eg kel l j elô l łi, lro gý źiz, riż ered,et'i

- Az ajźln|a!|bąn |évő, minden. dolttlmęnfumot (nyi|atkozatot) a végéli,ąIá kě|l. .írnia az: ádott
gazdá|kodó szeľvezetné| eľľe jogosult(ak)nak vagy olyzn szeiilélýnek, vagy személyeknek
atĺi (k) eľre ą j ogosult szen Ę ly(ek)tő! íľásqs. fel h atal rn azást kaptak ;

- lĺz aján|at minden "olyan oldalát, amely.en _ az ajálllat beadása elött - inóclosítast hajtottak
végre, az adott, dokuľnęlrtunlot a|áíŕó személynek vagy személyeknek a módosíträsnál iĺ
kézjeg$'el kell ellátnĺ.

d) El.vénytelen az Ąil"iat,Ila az Ajánlattevő a jelen fęlhívásban meghatáľozott kizáró .okok

hatrí1ya a|att ál|,

e) Az ajánlatnak tartal,lnaznia koll ajánlattevő a!ább.i. íratalt;

. a4 ajáulajot aláÍ.ó .a| r*ennyi szemé|y .éI:véllyes a|áírási címpé|dállyának
címin i ĺrtąjának máso|ata.

f) Az ajánlatok összeállításáva| és benyűjtĺásáva| kapcso|atban felmeľült
ąjÁlt lattevőt tel.liel i'

g) Amennyiben valameĺy ,igazolá$ vagy n}ilatkozat llęm Ínagyar nyelven keľü| b.enyújtas1a
mągyaľ llyetvĹi foľdĺtásą is. csatolandó,

22, Ąiántattóteli :Í'elhívás meg|ĺü|desénelĺ éś a www.iozsefvaros.hu olĺla|on a megie|enésidőpontja: 20ĺ3' ltláľqius l1'

BtIdapest' 20l3. lnáľcius l t.

.n l
l'"5s-=

vagy

összes. költség az
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Fclolvasó|ap

a .,luÍblroltlllrunilĺációs esz,kłiziilĺ bcs7.€l.zésc,, táľgyÚ, |<ozbeszeľzésí éltéI<hatáľt e| llenr éľó beszclzési
eIiáľásbarl

A.jłinIattcr,o ncr'c:

Á.ián Iattcvłĺ szél<heIye:

'lblefon

[|{cItczés]

fcégszeľĹĺ aláíľás]

l---_-_----'-'-'_---

| 
.I.eIcíax:

t---.....---...
ll.i-nrail:

I K iie|ö|t |(apcsolattaľtó:
I
Ir:-:::'-:-':-'r-----
| |(lic|ö|t kapc'solattal.tó eléľhetősége

| (tcleĺ'bn, |irx'. e.rnaíĺ);

I

[ il ;.iilňíil',ő ailiiat ďióni'o6tĺ lĺ"t'łs
] iisszege (ncĹtó Ft .ľ- Afa : lrľuttó Ft):
I

í;\
1).,\
(,



NYILATKoZÁT
a ,'Inĺb|ĺonrlnuuikłiciĺis csz|tłiziilĺ beszcućsc'' táľgyťr, közbeszęl.z.ési értélęhatáľt el nen1 éľő beszeľzési

eljáľásball

ajánlattevő nyilatkozom, hogy velem/gazdasági tál.saságomma|
szembell łz a|ábbi |đzáľó olĺok lreln á||nalt fenn:

a, vége|szánlĺl|árs a|aĺ1 á|l, vatsy az e||ene inc|ított csőcleljáľás vagy ľelszánrolási eliáľás fo|yamatban
van:

b. tevrĺkellys<ígét ĺ.e|fĹiggcszte tte vagy akinck tel,ó|<enysógét t'eIfĹiggesztettólĺ;
c. gaz"dasirgi' i|ĺető|eg szaknlai tevékenységével kapcsolatball jogeľős bíľósági ítéletben

nlegál|apított biĺncse|ekrnéllyt követett el, alníg a bÍintetett e|óélethez fuződő hátr.ányok a|ól nern
nlentesĹilt; iĺ|etőleg akinek tevékenységét a jogi szelllél|yel szelnbelr a|ka|mazható büntetőjogi
illtézkedóselĺrtlĺ .szó|ó 2a0l' évi ClV. tiľvény 5' $.a (2) lrettezdés b), vagy g) pontja alapjáni
bíľó'ság .iogeľĺĺs Ít.életében koľ|átozta, az e|Íi|tás ide.je a|att, ilIetőleg |,la az aián|attevő
ĺevé|ĺclĺlységét nlás [:íľ<iság hasonló okbó| és nlódon.iogeľősen koľ|átozta;

d. e8y ér,nó| Égel:ben le.iáľt ac|ó-, vámĺizetési vagy táľsadalombiztosítási jáľu|ékf'izetési
köte|c7'et'tsé8éne|< - a letelepcdése szeľinti oľszág vagy a7. ajánlatkéŕi szé|<lrelye szeľinti oľszág
jogszabłi|yai a|a1lján - llelrr teĺt e|egct, kivóve, ha nlegfizetésóę ha|asztást kapott]

o. az á|lanrĺráztaľtásľól szóló 20ll. évi CXCV. töľvény 50' $ (l) be|ĺezclésének a) pontja szeľinti
ľendezett m u n kati gy i kapcso I atok nregséľtéséve|

a) nlulrlĺaviszotry |étesítósóve| összefiiggő bejelelltési kötelezetľség e|nrulasztásával
összeĺiigg<lsben két óvnél nenr ľégebben joger.oľe eIrre|kedett kózigazgatäsi, vagy
annak felĺ'iĺvizsgá|ata esctón bíľósági hatálozatlran nlegá|lapított ĺĺs munkaügyi
bíl.sággal väBy aZ adózás lelldjéľől szóló töľvény szeľinti ľttt|as:ĺĺási bílsággal sťrjtoĺt
.iogszabályséľtóst követett el, vagy

b) kiilf(jldi Magyaľoľszágon engedélyhcz kiĺtött f'oglalkoztatása esetén az engedély
lneg|ĺéľéséľc r,olratkozó lnunká|tatói kötelez.etĺség elntu|asztásáva| ös'szeftlggésben két
ćvnĺá| nenr ľégebben jogeľóľe enrelkedett közigazgatási vagy annak fęlĹilvizsgálata
csetón bíľósági hatáľozatban nlegállapítotĺ és a kĺJzpolrti költségvetésbe töľténó
bcÍizetésľc köl.elez.csse|, Vägy a haľnladil< oľszágbeli ál|anr1rolgáľok beutaz.ásáľót és
taľtĺlzkocĺásírľól szó|ó töľvény szeľinti lĺ.özľeIlc|vódelnli bílsággal sri.itott

.iogszabá|yséľtóst l<öveteu el;
ĺ'. a Btirlĺető '|öľvénylĺönyv szeľinti bűllszeľvezetben Észvétel . ideóľtve bĺirrcse|ekmény

bĺĺn.szę.ľr,czctben töľténĺj elkövetését ĺs -, vesztegetés, veszJegetés ľienrzetkĺjzi |ĺapcso|atokban, iz
euľópĺlí |ĺözösségek pénzilgyi éldekgine|( nregséľtése, il|etve péllzmosás bĹincseleknrényt, vagy
szelnélyes .ioga szeľinti hason|ó bi'|ncselekmónyt |(övetett e|, feltéve, hogy a bĺincse|eknléĺly
e|kövctć'se jogcńs bíľósági íté|etben nlegáIla1lítást lryeľt, alrríg a bĺilltetett e|őélethez fílzodő
hłitľĺĺllyok alóĺ llenl melltesültl

g. hárorll ér'nć| ncnl ľégebben sĺllyos, jogszabályban nreghatáľozolt sza|cnrai kötclezeuségsz.egést
vagy sza|<lrrai eti|<ai szabályoklra iitköző cselekedetet követett el' vagy koľábbi - háľonr évné| rlęm
ľégebbcn lcz-áľuh. - köz,besr'.eĺ.zési e|iáľás alapján vá||a|t szęl.ződéses t<ötelezettségét sú|yosan
lnoBszcgle, anlc|yet az aiánlatkéľő bizĺllyítani tucĺ'

II(cItezésl

[cégszeľťi aláílás]
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sZÁLLÍTÁsI SZaRzoDÉS

szcľziíĺlóscs fe|tótelc|ĺ

amely |óĺ.ciĺitt egyIćszľől a
l} u ĺI apesÍ lYĺváľos VIII. lĺcľii|ęt Józsefvá ľos on ko ľmá nvzaÍ
szókhc|v: |0ĺ|2 l}tldapest, Baľo.ss u. 63-67.
adószánl: | 57357 | 5.2-42
statiszľi|ĺai szĺinl.icl: |5735.| |5-84 t | -32| -0|
töľz-sl<rirlyvi azonosító srÁn: 7 357 | 5
képvise lő nevc: dľ' Kocsis Máté polgáľnlesteľ
lran |ĺ szán |aszánl : l 4 l 0000 0 - | 9925 649 -0 l 000004
továb[liakban In Ínt Mcgľcuĺlclő

lllĺisľószľő| a

szé|theIy:
cégb íľti.sági bo j egyzés sz,:łll.rn:
ack'r.sziulra:

statiszÍikai szźurjelel
ba lllĺszánl la szállra :

képv ĺ.seletr.e.i ogostl l ĺ:

a tor,áb[ria|ĺban, nl int Szállítĺí

- a tĺlr,áblrĺakl:an egyĹittesen: I]elek - lĺöz,ött alutíl.ott he|yen és ltapon az alábbi fe|téte|ek sz-eľiltt'

Eliízmény
A Ncnlzeti lłcjlesztési Ügynö|ĺség az -|1j Széchenyi .|.eľv'' 

Közép-n.lagyal.oľszágí opeľatĺv Pľogľam
lnegvalĺisítása ćľc|c|tében kiel.llelt pla|y,álzati t'elhívást tett|<özzś,,ĺjzociá|is .i|.i uá'u-"lla.bĺlitacios Éřnájú
kielľc|ľ pľĺlielĺtjavas|atok'' (kóc|szanl: I(MoP.5 '|.|lB.|2) ténrában 20l2. augtrszÍus l0.én. Megľendeiő
I(ćpr.iseĺő-ľestii|etc ä 320/20|2' (|x,27.) számú hatáľozatában elĺbgaĺ|ta a Mafdolna Negyed Progl.am III.
(a tovŕlbbiakban: MNP III) benyťlitásához sziikséges acĺat|apot.

|z MNP lI| végleha.jtását- a Nenlzeti Fej|esztési Ügynrikség, llrint tánrogató lĺépviseletében e|járĺ5 Pľo
|t9s1o l(özép-Magyaľoľszági Regiolrális Fejlesztósi és Sżolgáĺtató Nňlpľofit l(Ćizhasznrl KoľIáto|t
felcliisségii támaság, rllint közľenlűkclc!ő szilvezet és a Buc|apest |jőváros VIIl. keľiilet Józsefváľosi
onkĺrľntárt\.zaÍ, nlirrÍ |ĺedveznényezett köztjÍl 20l3. januáľ 30-án aláíľt.länrogatĺisi szeľződés és arlnak
m c I lólĺ | ctei s'l.tlbá|y oz-zátk (azon osító szá m ; I(Mo P.5. l' l /B- l 2-|c2 0 l 2.000 l ).

A Jt'lzscĺv1lľosi C.sa|ádsegítő és Gyeľme|<jóĺéti Köz1ront, nlint aZ MNPIII pľojekt rnegvalósíÍó szeľvezete,
nlegvalĺisíĺ.ia az MNP III' pľogľanl alábbi pľojcktieit:
r .l.|/l ,|..ársadalnli 

akoiók lrregszeľvezése (|ontalanítás, paľ|<ok takaľítłĺsa),
o .|' 

l 12 l..leIyi köľl:yczettuc|atosság elősegítése (zöld ucĺvar ok),
o .l'Ii3 

|,akos.sĺigi tá.iékoztatás, tanácsadás (lakól< és |<özö.s képvisc|ök kótrlzése)'l, l. 4 / 2 I lltcnzív csa lác| lnegtal.tó .szolgá ltatások',
o,l t /3 Ĺ]sa |á c|ĺb i lc.sztósi szo| gá l taĺrĺs'
. .l..5/| Á l;itlmci ŕlĺ és Dobozi utca lcözöĺti teľĹitetek |".iDo lnegťliíÍłĺsához kapcsolóĺló szociális pľogľan1'

l;iDo spoľtnapor,
o (.)2l5 l(öz-(össógi)-ľlely és lnosĺrda''

I
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A |relclĺ ľögzíĺik, hogy az eĺőzőektlen ľés'z|etezctt ĺ.elac|atok végľeha.jtása ĺ!ľdel<ében Megľenc|e|ő
köz-bcszoľz-ósi éľt:ékhatáľt eI neĺrr éľő beszeľzési eIjáľás |ĺeľetében a.iirnIattóteli ĺ.'elhívást kii|döĺt a

,.Infilkonllntlllikĺfuiĺ5s e'szktjzok l)e,szeľzése,, táľgyú, lttjzbesz.eľzési éľĺékhatáľÍ: e] nenr ĺĺľö beszeľzési e|jálás
tilľgyában.

Buclape.st l:ővárcs VllI. |<eľiilet Józsefváľosi tnkoľnlányzat l(épviselő-testiileténelĺ Váľosgazdálkodási és
Pénziigyi l}izotts/rga a ,..,,''.120|3.(.......) sánrú lratáľoz,atában negál|apította, hogy a beszerzési eljáľás
nycľtese a Szá|lító' nlelyľe te|<illtette| a Megľendelö és a Szá|lĺtó sz-ęľződést l<ötnek jelen szeľződés és az
ehhcz kapcso|órlĺi nlc||ékletok (a továhhiakball e.gyiitĺ.ese|l: ,,S,zĺ)ľzőĺ1ćs'') feltételci szeľĺnt,

l. A szcľzŕĺĺ|ós táľgy:t

Mcgľende|ő Icsz'éľe Szál|ító a,,lnĺ'oĺ<onrllrunil<ációs eszközök beszeľzése'' tál.gyťr beszerzési e|jáľás
a.iłi n I aftćtc I i ĺ'eĺ h ívĺi.sábalr fog| a lt esz|ĺözĺjk' kcl lékek szá| l ítása.
A lrcszcľzłj"^ie|jáľás a.ián|attéteti felhívása.jelell sz.eľződés l' szálnĺl melléklctćt képezi.

2,. Ä teljcsĺtósi |ratírľidő' a telicsĺtés móĺlja és helye

2,|' Száĺlító ezęn szerz.őc|ós aláírásával a Megľendelő által kiíl.t beszeľzĺĺsi e|,iáľás soľán tett aján|ata
e|ĺbgaclása eľedmónyekóllt l(ötelezettséget válla| aľľa, Itogy a Meglellc|e|ő ľószélę az | . szÁmís mollékletben
mcghatáľozot1 esz|<iĺzöl<et. kellékel<et az abban meghatáľoz,ott tllennyiségct a Megrende|ő ľeszéľe
lc'szállída. Szá||ító a.jánlata és végsŕĺ aján|ataie|en szeľzőclés 2. szánlĺl nle llók|etet képezi.

f .2' A szeľződés |. szánrťl nreIlékletbcrt nlegltatáľozott eszkozö|<, kellékek szállításárlak teljesítési
h a ĺ áľ i cĺc.i c : a szcl.zőĺlć,s|<ötóstő l .szánl ított | 0 nap.

f..1. A Megľcllc|elő 3.l. pont szcľinti |<apcsolattaľtóia az átvet1 csolnagolt eszk<izöket a Szállító
.iclcnlótćben köte|cs téĺ:e|eselt titvenni és az átvéĺeltől szánlított egy rtrtltrkalrap a|att az eszközök nlinőségi
vizsgĺilatát clvégezlli, nlirrőségi hilra esctért a |relek lĺözös.jegyzőkönyvet vesznel< fe|.

Megľcllclelćĺ kapc'soIaĹ1aľÍő.ia az eszk<jzöl< rnennyisógi ós lninőségi vizsgálatát |ĺövetően átlítja ki a
teIics ĺtésigazo|ást,

?'4' A tcljcsítćs ĺĺs a lninőség nlegviz,sgá|ás hclye a Megľende|ő székhelye (t082 Budapest, Baľoss l't.
63..6'1.).

3. l(apcsolattaľtásľa |ĺiic|öltszcnlólyc|ĺ

3. | . Megľenclc|ő ľészéľől |<apcso|attaľtásľa kije|ö|t szenló|y:
Nĺĺr.:
Ĺ]íru: Buc1apcst llilváľos V)II' kcľiilet Józsefváľosi tn|<oľnlártyzata Polgĺiľmesteľi ľIivataIa,
Po|gitľmcsteľi l(abínet l0ĺ}2 Budapest, Baľoss tl' 63-6"l'
.|-eIclĺ'bn:

e-nla i l:

3'2, Szá|lító ľćszĺĺľő| kapcsoIattaľtásľa kiiclölt szenlélv:
Nél,:
Cĺlll:
'I.e lcÍbll:
c.ĺna il:

Á szeľz(ĺĺlé.s ta ľtalnra

A Sz'ál|ító a |cszá||íĺ:ott teľnléke|<et boĺttaĺlan gyáľi csonlagolásban, nlinőségtanílsítássa| és egyéb

4,

4.t.

2

,.łr



c|olĺunle ll(ilciókkal cgyĺitt adja áÍ a Mcgľenclelőnek. A csomagolásnak alkalInasnak kell |entlie aľľa. hogy a
teľnlékck cpségĺĺt a |ilr,aľĺ':ás és a táľo|ŕrs időtaľtanra atatt nlcgóv.ia.

Á Sz-á||ító. alnenrryilrell az á|ta|a ajźrn|oĺt teľnléket a foľgalomból kivoll'ia szál|íthat he|yeĺtesítő teľméket,
legí.'cliebb a ;rźl|1,{7ą156'l e|nycľÍ egységáľon a Megľencĺelővel töľtént egyeztetćst követően'

A, nlinőség nlcgviz.sgálás helye a Megľencĺelő székhelye. A Megľcndelő a leszá|lított teľrnók nlennyiségi,
lniniĺségi átvóte|ét |"o|yanratosallvégzi. Á Szátlítĺl vállaĺja, hogy a szeľzőcĺés teljesítósének időtarÍanla alatt
ĺbl)lanlaĺĺlęttll ľcnclelkezésľe áll, kollzu|táci<is lehetőséget lriztosít.

4'2. Megrclldc|ő |'enntaľtja nragának a jogot a szeľzödés teljes idejére, hogy a beszálĺított áľut
eĺlellőľizze és abban az esetbell, ha a sz".eľződő fe| nenr azt (vagy azza| egyenü.tél<ťl) teľméket szá||ítja, anrit
a Mogľcndcĺő a szeľződés|<ötést ĺnegelőzően elfogaclott, akkoľ jogosu|t a szęľződéSt azonna|' indoklás
nćlkii l i í.ęllnĺlrlĺĺan i,

4 '3, ľ.clck ľögzíĺi|ĺ, hogy a megľe tlc|elésben foglalt sz-á||ítási kötelczetuség teljesíĺjésének |<ésecĺelnte vagy
c|nrulasztĺisa. r,alanrint a ferlti pontokban e|őíľt kĺjte|ezeĹ1ségek ĺigye|nlen kíl'ĺiI haB)'ása a jelen szál|ítási
szeľződés lnegszegósét.iclellti, anrinek kövct|ęeztóben a Szállítót a je|cn sz.cľződósben szabá|yozott kötbér
és/r,a gV l< łi ľĺ:é ľítés |,i zľtćs ón elĺ ĺĺötc l ezettségc teľh e| i .

4,4' Szń|lítĺĺĺ: jelen szeződés alap.ián leszá|lított áľuľa a .iogszabá|yban lnegállapított szavatossági
l<ötclezettség tcľhel i.

Szĺil|ítćl a ĺeszirllított cszlĺözökľe, lĺcl|ékekľe f4 hőnap teljes köľĺi.ióĺállást válla|'

Alnennyibcn az. esz|<Óz, vagy cnnek e gy ľésze a jótá|lási idĺj alatt suá||ító.iótáIlási kötelezettsége alá taľtozó
hiárlyosságok trriatl lrenr Ĺiz,cnle| ľeltdeltetésszeľťlen' af, előzóekben nreghatáľozoÍt.ió1á|lási idő az éľintett
esz-kĺlzt iIlctŕjen annyi icĺőveI nlcghosszalrbodi|<, anrennyi ideigaz a ľellc|eltetésszeľĺi lrasatálafu'a alkalmassá
ncnl vál1.

Ktjtc|ezťl a||ĺaInrasság: .ielen ponĺ:ban nleghatťu.ozottakon túImenően a Polgáľi Töľvénykönyvberr, kÜliin
ľellclcletel<bell ĺbg|altaknal< megfele |őerl lĺelI a kĺjte|ező a|ka.Inrassági, ós szavatossági időket alkalnazni'

5. |)íjazírs' a ĺĺzctési Íb|tételclĺ:

5.|. Mcgľcnc|eĺő előlegct nellt fizet. Szállĺtó a sz-eľzőclésben fogĺaltak teljesítóséélt összesen ......|....'-
Ir1 'ĺ Áĺżr' a'/.az' .. ' .. .. ' foľint + Áfa díjazásban ľészesiil'

5,2, Sz-ĺi||ítti egy vĺĺgszánlIa benyŕljtásáľa jogosLllt,

)..t.
szĺinl ĺźr1,

Szĺillít<i a teljesítésl' igazoló szabá|yszeľrl, nlindkét fél
a sz-cľeőc|ósszcľĹi te|jesí1éstől szálnítotÍ l5 napon

á|ta| a|áíľt átvóte| i e| ismelvénnye| felszeľelt
be|iil átutaĺássaI cgyen|íti ki a Szá|lĺtó

bankszánt Iasz'ámira,

5.4. A |lelek egyetéftenek abban, hogy a szállításbó|, illetve ĺ.Llvaľozásbó|eľedő hibákkalkapcso|atban a
Mcgľcnĺ|e|ő a tclicsítés megtöľténtétől szánrított 6 mun|<anapon beliil 'iogosult a Szállítóval sz.enrben
ĺb||ćpni.

Az egy<áb lninőségi hibá|<kal, vaw 
^ 

mennyiségi eltólésekkel, hiányo|<ka| l<apcso|atos igényeket a
Mcgľellc|elő azok észle|é.sét lĺovetó 6 napoĺl beltil báľmikoľ kifogás tárgyiwá teheti a SzáIlítóná|.
hz.e|óz,o kćt bekczdĺĺs báľnrelyik esetc is foľdu|jon elő, a Megrcndelii köteles a je|zett ó napos hatáľidőn
be lii ĺ a Szá l ] ítóva l l<özös jegyzőkönyv ĺ.e lvéte|ét kez.denl ónyezn i.

A .ic|erl 1mlltlran cln |í1c'tt minoségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkoľ is, ha kideľiil, hogy a

teľlllék típtlsállarl (ľendszeľében) nem lblel nreg az ajáulatbaIr foglalt nrinősógi követelményeknek, a
Mcgľenĺle|o a je|en szeľzőclésbell szalrá|yozott nréľtékĹĺ |(Ötbéľt és/va'gy káľtéľítési igényt éľvényesíthet, és

anlennyilrcll a.ielcrt bekezdós lnásodi|ĺ fbľdLrlatában Ieíľt nlin<iségi e|téľést ta1laszJallra, úgy éľdekmŕllásálrak
igazo|ása llcílkiil a szeľződéstől tryollrban elirllhat, meghiťlsulási kötbéľt: és káľĺéľítést ĺĺövete|het,

ŕ\
\ \Ą\



5.-5. |;elelĺ cg5,cfóľtcne|< alrban, hogy a teľmékkel kapcso|atos szavatosság ĺ9s .iótál|ás szabźilyaiľa az
el|ilgaĺ.|cĺĺ a.ján|at taľtalnla az iľányadó. ľ{a a Szál|ító a rnĺnijségi hibás teľlnó|<et a hibabeje|entést követő I5
nlĺln|<anatrr<rn [re|ti| nenr cseľé|í ki, a Megľenĺje|őnek jogában á[| n fent em|ítetĺ áľut haľnadik szemé|ytő|
lrcszeľezni tt Szá||íto kĺiltségéľe'

Sz-łil|ító kiicIcntí és sz.avatos.ságot vá||aI aeélÍ, hogy a je|en szeľzőclés táľgyát képező teľnlékek
ľcncĺe|kcznc|< óľvĺlnyes ĺ.oľga|ornba hozata|i engedé|lyel. Á leszátlításl.a kerĹi|<j áľtlk szavatossági ideje a
|eszállítás pi||anaĺában legalább egy óv kel|, hogy lcgyen.

Mcgľerrclelő Szá||ítóvaI szętnbęn a tę|iesítés lĺósede|me ęsetélę késedelmi köÍlléú köÍ ki, me|ynek méľtéke.
késccĺe|e rn nlittden napja után a késedelenrlnel éľintett megľerldelési ĺ|ij nettó öss:ĺegérc vetített 5%'

5.6. Fe|ek ľögzítik, lrogy a kcitbéľ|ęövetetés beha.jtásán tťl|nlenőelt a Meglende|o a szeruodésszegésből
eľcdő |ĺriľánal< nregtéľítésĺĺt ĺs követc|lreti a Szállítótól, a káľ osszegébe az-onbalr a náľ behajtott kötbéľ
összcge lre|eszźtnlít. A kötbéľ a|ĺkoľ is jáľ, ha a Megľenclelőnek |ĺáľa nenr lneľti|l. fel. ĺ\ kötbéft a
Mcgľenc|clő.iogosu|t a benyťlitott szánlÍírból visszataľtatti és azt a végszámla nettó összegébo| |ęvonní'

6. Kötbóľ' c|állás

6.l' Á Megľcllclelő egyolc|alú. íúsbęli, a Szállítóhoz intézett nyiIat|<ozatlrval az.ontlali hatá|lya| etá|lhat
a .sz.ĺ l | ítási szeľziĺdćst(í l, vagy bá ľrrlely ľészéÍő|, ha:
a) a Sz.źrĺĺító a szál|ítással l5 napot késett,
b) a Sz-łil|ítťl fizetésképtelertné vált, öncsőc|öt jelentett, iIletve el|ene csőĺlöt jelentettek be,

ĺbIszálno|łisi eliáľás folyil< ellene.

6.2' l.Ia a Megľcrrc|e|o a szeľződést a íŁrlti báľnlely okbó| nlegsztinteti egyoldalri nyi|atkozatával, a
Szĺi l | ĺt<i n eul .i ogosu ĺ1 lĺi fi zctést kövęte| n i.

7. Itg;'óbľcnĺle|l<ezósclt

7 '|, Á Szárllítót az, éľvényes 'iogszabályok szeľinti nlóc|oll titoktal.ta^si köte|ezeĺtség teľheli a szelződés
teljesítése soľĺiln a Megľendelővel, alrna|< tevékenysógével |<apcso|atban tudonlásáľa jutó rrrindennerntĺ adaĹ
inĺilľmáció' islncl.ct vonatkozásában. A titoktaftási |<ötelezettség kiteľjec| a SzálIító a|ka|nlazottaiľa,
nrtlnkatĺtľsaiľa. beszá||íĺriiľa, alĺiket tevékenysógtik nregkezĺĺésc e|őtÍ köteles a Szállító a titoktartásľa hitelt
éľdcnt lően |'ig1lqIp1.'...' i'

7,2' Á Szĺiĺ|ítti a Megľenc|e|ť5 engedélye nélkĺi| |raľnradik f'élnek ĺrenr hoz,hatja tLlctonrásáľa a szerződés,
illctve azza| |ĺapcsolatban lriu.nre|y nrás c|okunęntáció vagy inÍbľlnáció adatait. A ľlásik fél elózetes
jóváhagyásn llélkĹil titĺ<os infoľnrációt egyik fe| sem telret lĺözzé, haľnladik. szentély ľendelkezésére nenl
bocsáthat. kivévc |la ezt hatá|yos és éľvényes jogszabály alapján va|ame|y [ríľóság, vagy más hatóság
IĺöĺcIcző tĺľvénnyeI e |ľendc|i.

7.3, A Szá||ító kiĺ..ogástalan tcljesítéséľŕil a teljes teľnrélĺlncnnyiség átadás-ĺitvótelét követően a
Mcgľctlĺle|(ĺ íľásban nyilatkozil<' A Megrenc|elö e nyi|atk.ozattal fę||lata|nazza a SzáIlítót, hogy a
Meg,ľencĺelőt ľef'cľencialistá.ján ĺ.eltiintesse és ezt - előzetesen íl.ásban egyeztetett nlódolr -.-
maľketin gtevékcll5ls{966ęll ĺ.eIhasalá [hassa.

7'Ą. .ĺelell szeľzoĺlésben nent szabályozott kóľdések te|<intetéł:en łĺz 1. potltban l.oglahaktót filggően
vasy ä Szĺi|lító e|í'bgac|ott aiálllatát tel<intik a szeľzł5dő felck iranyadónak az,z,a|, hogy téte|es jogszabályi
ľe nclelkez'és|<élrt a Ptlc, ic|er,onat|<ozóan nregfe|elő szalx|yait ĺbgjálĺ alkaInlazni.
"|.5, A Megľendclőne|< és a Szállítónak nleg kell tennie rnincĺent anna'k óľclekében' hogy közvet|en
táľgyalťrso|ĺon, béké.s ťlton ľcltclezzelle|( minc|en olya'n néz.ete|tĺiľĺĺst, vagy vitát, amely közöttük a
.szc ľzijcĺésseĺ l<a ;rc.soÍatban nl eľĺi l fe l.

i }iĺl
Üt



.|clell .sz-ál|ítźrsi szcľzóĺlés ..'..'. pó|c|ánlylran. ..'. o|ĺtaĺon ké.szĹi|t' nle|yet a szeľz,őĺ|o felek elo|vastak'
éľ|clnleztę|ĺ ĺis r.rrinl akamtu|<kal nlitrĺlenben nrcgegyezötjóváhagyó|ag ílrak alá.

Mc||éklotek:
|. A.iánlattételi ĺ.blhívás
2' Szál|ító, nlínl nyeńes ajánlattcvo aján|aĺa

Buclapest,20l3.

B u dapest Fĺjvá l os V I t I. keľĹilet .Iózsefváľosi
Önl<oľmálryzat
képr.iscletében

c|ľ. l(ocsis Má1.ó
polgiĺľllresteľ
McgľcnĺIclő

Szá||ító

|lccĺezet:
Dátunl: Buc|apcst. 20 | 3.

I)ónziigyi Ieg el lenjegyzern :

Pátľis Gytr|áné
pĺÍllzti1ąy i ii gyosztá lyvezetćí

.|ogi szcĺll polltlróI et lerljegyzenl :

ĺłinlán l]dina

.iegyzó
lrcvólren és megbízásírbó|

cĺľ, Mészáľ Eľil<a
a|iegyzłi

(lľĺ \
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5r|5ľÍans&
,,IníQkorrlrnunĺkáclóe cazközök bcszcľzéec',

Felolvasólap

a,,Infokommunĺkációs eszközŕik beszeruésď'tá.rgyú, közbeszevśsi éľtékhatáľt el nem éľó
beszerzési eljfuásban

$i{n|attew neve.: SySTrans Rondszeľintegľátor KÍt.
AJánlattevő széklrelye: 1 117 Budapest, Pri}[e Komélĺa utca 4.Telefon: tl3BZ gŁt}

Budapest, 2013. mĺfucius 12.

Bálint Péteĺ

. kecęskede!ĺniigpzgató
SySľĺans Renđsze*i'rtegłátot Kfĺ

. :$y..9l-Ęl!p''
Rcnrbätiílń!ä,! rótoř KfĹ
íĺi7lBĺiłlütr|5.t':tłięl|p x' u' ł'

Adógiáłń: ĺ 083722t-2-13
E.

r/382?841

ľĺieloltkapc 30/986 9828, | ĺ382 7 841'.

Az ajánlattevő fl@
ntérĺ =bruttó Ft): 2.2f,1.AOO + 602.100= 2.832.t00.-

Föváros VIII. Kęrĺllet Józsęfvárosi Önkormányzat



AtŕĺJ.RÁsI cÍtĺĺľlĺr,ľÁľľ

Alulítĺctt.Batogh sándoľ (sztiI.: s.zeľonos, 1962.11.0'1.' an.:' G'oskó: Máľia)
Sztgválsią IGosige-okolię' Sęna 4'7' szám alatti lakosl mint a Sýsľ.Íans

kézrł| uagy:
nwgÍnet az

tľ'1 Iřf1" iĺtgľvsĺo.ÍóJ-b a' céget aĺtkent j'ę'gygo'm, ho.g,y a cég
pl íľt,. sĺőÍľfo eĺöny.,qnlott.v.ag''/ nyonotatott eliĺev.paége főlé a
iąl*.szęľĺnt'öbál1óen íľorn alŁĺ.

3'|'0ff|wI4/2.ql3'ügy'sE{gp"-..*'-.l..-'t!..Ě.b.rrr.t...-.ĺ-...
a1. n!9|$ľ Ęva ĺnntľĺlos.i kuą1.es$, ltĺv.hľłIo.snn .qnrlsĺ'ĺolłł, tĺęgy a tbnĺ'j .aĺátľ'ási
cÍmpěldńtĺ}t!. s'Eni.,Ba|lĺEh.,'E.üĺđ!oľ/Srsmno'fi...1i9.ffi 9,:ą.gv.e'ľ6bsľĺ,/*aki
919mÉ.lľa'zayo*sfrĚ.ä't..la'iBB9;0.fi.Ę'sŁ:s'ź'.ń.nlg'..ąg6** tlt|Evél|,ęĺ,;t*.|ĺp:ĺiľ.éŁBsd.fu n. 1.s62'59
XL sz..án:lťt |nk.víĺiiĺáf:r"g*Eo|i$:.hatűs.đgt.iguzo|v$nn1lo:| ĺ.gnłoltnĺ.olöttollt s.aJát keriĺlcg 'íľtn

Kelĺ $z'ęľonęs v,'áľ'.otbnn, 2.0]3" Rstł'ůeeąt'ĺaeďrnnĺarĺi}ĺ évi jalluáĺ hó 2Ł,
l.lut,6zoĺrkęttędłlĺna1g.iđn*i.-rĺ.j-:.t-..łiŁbtłiĺĺ.iFbłl'-..-'!t-.iirŤtr9b9;łi.!.*.'i.'!..ł.t-.--ił
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sq5ľrön,&
''Infokomrnunikációs 

eszközök |rcgzctzégc''

Nyilatkozat a,,Í.nfokornrnunĺkácjós eszközök beszeľzése''
, közbeszelzési:ŤŁYffi el nem éľő beszeľzésĺ

SySTrans Rendszeľinteg$t9ľ Kft' ajánlattevö nyĺlatkozom, hogy velelďgazdaságĺ tfusaságommal
szembon az aláůbi kiáľó okok nem fllňak fenn:

a. végelszámolás alatt áll, vagy az etlene indított csődeljáľás vagy felszámolási eljánás folyamatban
van;

b. tevékenységét felftiggesztette vary akinek tevékenységét felffiggesáették;
c'..gazdasági, i|letőleg szakmai tevékenységével tapcsotattan jogeľős bĺrósági ítéletben

megállapĺtott büncselekményt kövętett el, amig i ĺunteteti etőélethęz 
-ĺižoĺo 

há'ány;k alól nem
ľ'l$qlp .ĺll.etőĺeg t'^":-k tevélĺenységét a joci szoméltyel szembon alkalmazłrató büntetójogí
intézkedésekľől szóló 200l. évi cľv. torveny š. š.a (z) bekezdésének b), vary cl pánu" ul*niínäbíľó$g jogeľös ítéleĺébcn kortátoztą az elti|;ás ideje iltt, illetońg ha az ajánlattevő tevékenységét
más bÍróság hasonló okbó| és módonjogeľősen koľlátoĺa; 

.

'..9:. !{ ,éľél Égebben tejáĺ -adó., 
vámfizetési vagy táľsadalombizŕosítási jáľutékfizetésÍ

Kotelezettségének . a letelepeđése s.zerĺnti ország uagy az ajánlatkéľö székheýe sieĺnti országjogszabáJy.aĺ 
9l1nján ; ngu tott 9teg*, kivéve, ha mekeôĺesgre näiasztĺst lcapott;

e. az állĺunháłItaľtásľólszóló 20it. évi CXCV. törvény 50. $ (t) tet@áesének a) pon{ia szerinti
ľendezett munkaĺlgyi kapcsolatok megséľtésével
a) a munkoviszony létesítésével itsszoÍllggő beje|ent{si kötelezettség etmulasaásával
!s.11o$ssésben két .e,vyé!.nęm ľégebuen jógetÓľe ]g'molko'dętt közigazgňási, vagy annak
felülvizsgólata esetén híróĺńgi hgtáľocBib.n *"đatpirctĺĺsińu*ĺĺirył oĺľu;třpí,vąá'y u'*
ad6fÁs rełrdjéľől szóló törvény'szäľinti muusäĺsi'uĺ'.ecgit 

'ůit"ř-3ogsáüä'tyse#st 
Ĺovetett el,vary

b) killföldi Maryaľorsz{goĺr.e4$edý|ľ''he'z k'otöt fogla'lko.#a.tásą ęseÚén az engedély meg[<éľósérevonatkozó munlcńttatói tu'telę.żéńsé''g. plmu|asztásĺř4 o''*..qggésben k# éňéi íięn 
'te"ub"njogerőľe emęlkedefi ki'ĺĺgazsątá$ł-*ąry annak felulvĺzs'gá.üä esetén bĺrósági 

..íiitĺ'o".tu*
megáĺipĺtott és a közp.ontĺ lcoĺts*'gv.e.Éibe történö ben"ęÉiie köte|ezéssol, víry á ľrąľmaĺir<

31száebe]í 
éllampolgárok bęutgłásáŕol és taľtózkodásáľót szótó tttľvény szeľinti ńzrendvédatmi

?trsagg€t su1tott 5ogszab'ál'ysértćsü.ltö'vętętt e|;f. a bĺintetô töľvénykönyľ 
'sprlnli b{inszęĺvezetben ľ.észvéte| - ideéľtve b$ncselekmé.nybtlnszeľvozetbon olköve'té''sět..ĺs.-, veszĺogętés" voszŕoggté' n"*""*ooi-ŕupn'bi'tolo*, *euľóp,1i klzössége\ pénat.ry.í .ć.łd'.o!ĺľjľ'e,.t 

. 
*ugs' ě'té.L flpw.ě. ..ponzĺnosĺs bĺnositeiĺnJn'ył, vagy

szeméý.es jogaszp.ľĺnti trqsonlóibsnp.s'.lpkménľlo,vuię.tt.sl,.fo.l6vä.liogy a bĺĺnęsetękmény'eíkövetésejogeľős bÍrósági ítéletben mgsáĺläpffit.nýeľą-amíg 
".bĺfi|t"Ít;iátĚiř" ffi,ödó-iláülńřäót nem

montesĺllĘ
g. háľom évnél nsm 

1é99'tĘ'.I:ľtiłyp'.'ł'j.o,gpľ4'b{|ý.bao 'm9g|'lgtáľozott sząlgnąĺ kötęlełętségBzęgést
vary szpkmai etíkai szauĺlyo..k''.bĺll|ĺkb'á.'.'-lqodelę4étętlkü,rt,BĚii|ęl, y.łĐl koľábbi . ĺłołii.J"ľrel nemrégebben lęłáľtłlt . rozbosffir..öjffi.alpjĺĺ vĺilätt]'.'uęołđagses kôtelezettségét súlyosan
megszogÚo' amelyet az ajáhlatkéil.ő btzonýĺtáni fua.-

Budapest, 2013' rnárcius 12.

Bálint Péteĺ
kereslređelmi Ęazgatő

SySTľans Rendszerintegľátoĺ Kft'

'liä',#ffii6t
P'ł$ryĺ ľó"ĺ"s'VIII. Kęľtllet Józsefu áľos i tnkormányzat



*uniCľeđi.tBank

SySTra ns' tęnds.Fęĺĺntegľátor xĺ'
í1í7 Budapest, Pr|e||e Korné||a u. 4.

Tárgy: Banklnťoĺmácil

Sorszám; 21 8I?0.1 3 l BP .u.
Ügyintéző: Veśkr Natá|ia

március 12ćn keĺt kérésére h|vatkozva. kÖzbeszezési e|jáĺáshoz az a|ábbĺA Társaság 20í3.
informácilt adjuk:

A társaság neve
Szé|ĺhelýę
Alapĺŕá6 ěve
Jegy.?.gtt't6líę
Tevéĺĺänyęfgi'ikör
Szárnlaszámä|

Kép.qsg|atą.'ntr t'n icrgd |t Bąn k
Huhgaryiĺt;ivel

HUF 6;009;000,-

!

I

I

!

I

Buđapest, 20:í3:o3.ĺ2.

Ünlcĺedlt Bahk t.ungoď ŽÍt.
H-'1054 Budapest,
Szabadság téĺ 5.6.
H.1242 Budapest, PÍ. 38ó.
Te|eÍon: +36.1/301.1271
Telefax: +3ó.1/353.4959
E.maiĺ: inío@uniff€dĺtgľoUp.hu
httpy'/www'unIcĺedltbank'hu

u]ilpÍoí|ltiBtnkĺrüngäry'ťťł;

ttľ& !
Juhász Katatln

f|ókvezet6

Adószám; 1 03zs7 37 " Ą. 4Ą
tóváĺosi Bhóság mint cé9bkósá9
c0.01'10-041318
SWIFT: BACXHUHB

V|rág,ZlÍa

tänácsadó

,Á
.J

,, ., .i;..,'r:!!l:ľ:.-, .....
';:L:i,:...ir:....t;;..r:ti.,.ii;:;;.:i,'.'...'.,,;: 
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Obeľbank łc
Magyaĺorśtĺgl mokeĺĺ

Henger u.
H-í 027 Budape

Te|efon: +go ĺ gro js:
Fax +36 1 336 35ĺ
www.obeľbank,}

BANKINs,onľĺÁcll

Ügyf,é| neve:
Jogi foĺma:
Szélĺłle;lyę: 

..

Gdgíęgľ,zéksréma:
Ądós'zdľ.na:
KSIĺ száma:

Számla sz6ma: .H[IF 
l 84000ĺ0-035.4 to57.,;001 0o0 1 3 GzámlallyiMs dátuma:

20ĺ l;0ĺ.06")
EI.''R l8.łĺ000l:0;0354ĺ05:7-0ot oĺ01a (saám.ttlĺýitás dátuma:
20t 1,01.06.)
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HÉngeľ u.
H.í0278udapĺ

Te|efon: +36ĺ $6 js
Fax:+36í 33635l
www.oberbank,l

3. IIĺtetképeĺség

- folyamajoł üitelhénęp.plet
. hiúelkéľlmę' e.s.e i',megbÍzáson alapu l
- nincs hitelkapcsolat

4. P énzintézeÍi kĺpcs ola t

-jó
- megťelelö 

'

- nem megfelelő
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Szentgĺłl és Vídéke Takaľéksztĺvetkezet
Budapesti fiók

El 10p3 Budapeet, Czuczoľ utca 2.1o'
B Bp. 14ó1pfl133.
a ň(,7/413-1()06 E+36l1 413-1607

rP".,,,,M

Kelt 2013.03.72.

|kĺ.szl t0t8/2/2012

Ügyi'.té"o. Vágfaby ágncsI

t

I

I

Sygęąng.&e.ĺđ9.?..piiBÍę''gt-áto:.&ft 
.

1117 Buđa1Üésti PÍieue.Kotiiétia utca 4.

I

I

I

IGÁZolÁs

ń' Szentgál és Vidéke Takatéksztivetkezet
systÍans Réndszedĺtegľátgĺ Klľt. .1177
cégtregyzékszáłma: 01-og-2637t0, ađószáma,,{*ĺT

73600ĺ4'"1nry.296 számon pénzfotgalmi

ľsĺyí' -*ánlina'

Típusa:

I

I

I

I

I -to-
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K&H Bank Zrt.

0.ĺ8 Lakossági fiók
1í93 Budapest' t]tló| út234.
te|Ôfon; (o0 ĺ) 347-í282
fax (06 1) 3ł0.s0ąĺ
ĺ.vwv.khb,hu . bank@kh.hu

SySTľans Re'ndsz€rintěgľ.átor Kft.
Budaoest
Prielíe Korné|ia utca 4.
1117

Tárqy: Bankinformácil

Az informáoiót klzárólag abbÓ| a cé|M| adjuk, hogy azt kÖzbeszenési
Íelhaszná$ák.

I

I

I

I

I

pá|yázaton va|ó ľészvéte|hez

í. Kapcsolatünk lel|egel

A. SySTrans 'Rgnd-szo-r|nteg, r.á!oľ Kft..'(adó.sąám: 10ł8v2ł1:2"49..s.4élĺ$oJy: 1117 Btłdąpest; Frie|le Kornélia
ytĘ 4.) résżéŕę:20'4?;...:júńius 29. .näpja'.óta ,'1oŕ9.01s'.8'..,.980P6F7''9i{9'7'pí00? számon .HLJF.'.plnzforga|ml
bankszámlát, 2o!|2. december 05. napja.óta í0400{88.5052b67040701026 számon EÜR ĎénzfoĚalmi
bankszámlát vezettlnk.

z. Áz.{lgyfś|.kö{ęi1eŽ.9'.tt'9'ígłP|j9'i[ę..s..9ĺ.''. 
l'...''' ''. ' .l..l'i

A társaság $énżforjalm| bankszárnBin 20.ĺ2i.Januáľ 1. napjátkövetóen óo napot megha|adl idötaĺtamú sorban
állás nem volt.

I

T

Jelen bankinformációt .{Jgyb|gnk kéľésęrę; ?.ęędeti. peEány'ban'boosáto'ttuk ki.

Ezen lnformáoió kiboąsátäsával kapcsotäto.san$ankunkat semmi|yęn.kÖtelezettség nom terhe|i'

Budapes! 20í3. március ĺ2.

oagnhf ldť

I

I

I

I

ľ.

- |Đ{Pęc
céglogyfókszám:co.0í-10.04ĺ043 Nyl|Vántartó: FóváÍos|Bhlság,m|ntcécbííósáe
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Citĺbank Europe plc
MagyarországI FĺókteIepd
székhety: Iost Budapest.
Szabadság tér 7.

LevélcÍm: 1367 Buc|apest. Pí. l23.

LEGAL DEPAHTMENT
LG. No: 149łZOO4
STANDAHD

T +36 I 324-SOOO
F Ý36 l 374.5l0o
wWľY.cltlbanl{'hU

BANl(|NFoBMÁcÉ

Ąu|íro'tt Gĺtibanlĺ .EurĺĘffimľi{ Íľ

ÜgyÍetrjnk a..oitibank Eurone 'n|n lĺĺłł,
ľ'ľlťĺ#'"tľHä.ffiľľo$ťáĺľ:'#ľiJľ1BFj1íä#gl;iTľ#B1ľ.Ę[ĺlĺ.E-Í.ffii'i,;3x:"ry'Íóľäffil

ľi',#.'ff.lľ#$ffi'elió.lnľolrmeel'0'|ĺ sz.erint$9ýfe||lř|k. el|enlfsoř|.lil|ětve*felsáholáś| .eljárás

J.elpn

Budapest; 20! g. mář:đus 12.

Tisztelgttel,

cí...fr.bđnk

..la$ĺ4lr lił ĺ..'lp.ł9dp'ü

ffilď.*!ül.$Íffififfi#|*
tt|óiłnyl..ĺjläsa. ainôiniläř'éś az

fuł
ętnyofunfuĺ*ta

citlbąr''k Eu'rcpg p|c

Magya'orszá$ FlóHďepe
52.

ŕĄ
I

I

I

trffiÜÉv.n'sf,j.m

-,tfu --

li.!fľl'oĺl':3ľĺĺ-I'łóĆonHu}|J( aEr9f!|o



sqsľ|"an5&
'Iofokommuni|cációe 

cezközök beszcľzése''

RefeľenclanyilatJľozat

Ąľĺ'"tt 36|int Péteą.oT"t 1 SyST'bans Bęłł|szerintęrńtoľ Kft. jelen közbęszeľzési
eljáľásban' :ryTlatkozatté. telľe jogäsdt képviselöje - az 

"já"Igti- 
ęiľ'ĺn'ĺ.ü*. e' Be}t"ľPlóban.fo.glďt valaľľleň1yí foľmď es tĺutalmi tovetőIn'eny' utlasítás, kikotes és

ľü*?F..|eÍľás gonđos átt.ekintésg uťán - az alábbĺak szerĺnt nyÍa*o"o* 
-ä 

ďJsľ*''Rendszariutegľáłor Kft; mint ąi'dnlattevő 4tt1l t"ryi'ĺtutt e'ĺäre;uuett, az c|őző 24 hónapbeszepés tfugya szeĺinti szolgáIiatás szállítására vonatkozó refeľencíáíľól:

A szěľuôděsÍ köt6
másĺk'fé|
(megľcndęĺl) neve
és cĺmei a lontakt
személy nove és
te|efonszśma

Áz éľtékesített
tennflýek

męnevezése és
mennyisége (db)

Az,'
ellenszolgáltatás

összegę

Á teľęsĺtĺs a
szerzódésnek
megfetelően

tÜľtént-e

Mary.aro-nzágKft.
(2800Tabbrinyą
MártÍľoĺs ú{ia 44)
Beľé'ĺryiÁndľás
(+36ĺ 4EE 5700)

3500MTCoľe i5.
2400 3'!GHą4GB

t05db

HP 6560b ProBook
10 db

IIF pBP.1e:
l2.000.000 ľt-

PľoBook-
1.554.000 Fr,-

teljęsĺtés a

tsudapesq 2013. rráĺcius 12.

SySTtans Rendszeĺintepátot Kft .

*ts-
Föv{ľos VIII. K€ľulet Józsefváľosi Önkoľĺnárryzat



sq5ľÍans&
',InfokommurútdcÍós egzközök beezcľzćee',

Mííszakĺ leíľás
az o,Infokommunikációs eszköz beszeľzésď'Íárryú, közbeszeľzési éľtékhatárt el nem éró beszerzési

eljáľásban

l. Felhasználói munkaá|Iomás: l3db

?. LapÍę:4db

'ńJANLAľ.ľÉľELI.FE'Ll{ĺVÁs!lj's'ąsiĺaesí.&.t.tJĺę.f.eľg'lpi8'IantoD:
aocľ B.l:53'ĺ:B96głcśÖlrłnla + winĺows 7 opeľációs ręndszeľ

Megajánlott laptop;

Acer E l.53-ĺrBgí04GsoMnks
Microsoft Mndows 7 pľofessíonal 64bit oEM

Bálint Péteľ
keteskedelmi tgazgatő

SySTtans Rendszeľiňtefrátoĺ KfŁ

CPU típus lntđTenEüilEuai66 IntelDuatc@

lóx DVD.MIrĺ,żłT o6Ę]3l
l6x DvD-Rw, l6x DVDIR nl 

' s"pi'ĺĺ"iii'ś]

oeni us bi l lentyĺeetffi . lTóffiffi ffi
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Mncgaľe.mĺa.zÁs

AlulíľoÍt Balogh Sándor, mint a SysTľans Renđszeľĺntégľátoľ re' (tl17 Buđapest,
Prielle K. u' 4.) cégjegyzésrejogosult képviselője meghatalmazom Bálint Pétert, a SySTrans
Rendszerintegrátor Kft. a|ka|anzottját, hogy a Budapest ľ,űvńľos vlu. keľület
Józsefváľosĺ Önkoľmánynt ä|ta|,,Infokommunilcációs eszközök beszeľzése,, táľgyban kiíľt
ajánlattéÜeli felhívás eĘéig a SySTrans Rendszeľíntegľátoľ Kft. ajánlattevőt teljes köľiĺen
képviselje, önállóan ajáqĺatot adjon.

Budapest, 2013. március 12.

keľęs'kęíę'.lłĺri.ígaglgatő
SySTrans Rendszeľ'lntegľátoľ Kft .

mint Mę'gha.tlnrazott
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AF- Bakos C. . |]eatlás: 20I3' nráľcius ĺ8. - 10:00

a. NÁpoR RENDSZERH AzKFT.
ł]ÁNĺ.,,q,TA A

Buđapest Főváľos VIII. keriilt
l őzseÍváľo si onkorm änyzat

,, Infokommuníkácíós eszktizĺik

beszerzése,,

ruÍnľ płryŁzeľÁne

Wil,nľ

NÁpon RENDszERuÁz rcľľ.
1152 Buĺlapos!.ľelek u' 29,

Tel:+36 1. 470-5000 Farc +36 L 470-50'11

Pa|yazat@naclor.lru www.nadoľ.hu
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A'jzĺlilat az ,,lrrÍokonrnrunikácils ęsz.kr)zök bc s?'e:zése,, cfurrtĺ kĺil't pályázatľa

Tartatromjegyzék

Taľtalomjegyzék

Felolvasólap

Tételes áľlista

Nyilatkozat

Pé nzii 5y i és gazd, as ági alk al m a s aág igazo|ás a

Számlaveze tő p énzntézet nyilatkozata

Mťíszaki, iI lefve szakmai alkalmas sá gi igazo|ás a

Befejezett munkák
Refeľencia nyilatkozat

Aláíľási címpéldány

Aj ánlatt evői nyilatko zato|<

N ĺt':ĺ; tl' l{ !'Nl).s Z[ lU-ĺ;\7.

1.152 Buĺiapest, Telek u. 7-9' Tel.:+só (1) 470.5000 l:ax: +3ó (1) 470.5011
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ÁjálrIat az,,Irrfok<llrrlrtltrikáciĺjs eszkÓztk besz'eľz.ésc,, cÍlntĺ kiíl.t Pályázatľa

Felotrvasólap

az,,InÍ okommurrĺkáció s es zkÖzÖk b eszerzés e,, tár gy ű, kozbeszeľzési
értékhatárt eI nem éľő beszeľzési eliárásban

Ajánlattevő rreve:

Ajánlattevő székhelye:

TeleÍon:

Telefax:

E-mail:

KijeIölt kapcsolattaľtl:

Kijelolt kapcsolattaľtó e]éľhetősége:

Budapest, 20]'2' máľcius ]'8'

Nádoľ Rendszeľház Kft.

1.152 Budapest, Telek u.7-9.

470-5000

47Q-5011

PaJyazat@nadoľ.hu

Bakos Gáboľ

TeI:470-5000
Fax:470-501.L
E-mail: palvazat@na cloľ.hu

2190 97o,-Ft + 27o/o ÁFA = f 782532,-EtAz ajáľrlattevő áltď kért ellenszolgáltatás
összege (netľT Ft + ÁľA = bľuffi Ft)

Lfpłł-,l*'x
ł/

Gonrbos Tiboľ
IJgyvezető

Nádoľ Rerrdszeľház Kft.
=.=;rNádoľRolťĺjfeíitáŁii:t. tij

t\ĺ i tl:;2 5.jddpcs(,ĺehlku. /.9.\ h'e/ Tťl.: | 47o.í00o telt:1 4.'0.ĺúĺ ĺ
||\o .ĄdĄĺráln:1Ú507326.7.4Z

{'/ Esll|ü. ĺ 11{r !U.ł.l ý'ýi |,i o.4 19cÍltľ.;

NÁ nolł' ĺ{ENĺ ).s Ź:'ĺ]l(|ĺ,Ý

1152 Budapesq Tĺ:lek u. 7-9' TeI': +36 (1) 470.5000 Fax: +36 (1) 470.5011
pą]yąz-:l.t@rcdgbu Eť]t,-.!ocl9.tb.!!
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Ąá:r'lat az,,Infokolrunrurikáci(ls eszl<()złJk trosz-etzése,, cÍtrrťi kiĹ't pályf 2ą6.ą

Téteĺes árlista

I(övetelménv Ajánlat Mennyiség
(db)

Nettó
egységát

Nettó összár Bľuttó
összesen

PC Nádor PC 13 105 290 Fr 1.368 770Ft 1. 738 338 Fr
Iľrtel pentium
DualCoľe 2,6GHz
(G620)

Intel Pentium DualCoľe
2,90GHz LGA1155 3MB
(G2020) box pľocesszoľ

4 GB DDR3 4 GB DDR31333MHz
VGA Intel HD
Gľaphics

Intel@ HD Gľaphics

5OO GB HDD 5OO GB HDD T2OORPM

DVD.RW DVD-RWSATA 24x
1,0/100/1.00a 70/rca/1,000
łVilrđows 7 Micľosoft Wirrdows 7

Home Pľemium32-bit
HUN 1

Icon 7 bill Chicony 9810M8 PSl2
fekete HUN bilten ýíizei

A4tech Q3.400 egéľ A4tech Q3-400 egéľ

Ház fekete
1 db D-Sub 1 đb D-Sub
I db usB 2.0 B db usB 2.0

2 dbPs/z 2 dbPs/z
BENQ G2250z'J..s'
monitoľ

BENQ 2L,5" G\,V2250E
LED VA-panel DM
monitoľ

' '.. ...| "..::irJ:żiĘl

' NÁuolt ltľNn5./.E!{H,\z
.1152 lJrrdapest Te]ek u' 7.9, Te|,: +3ó (1) {70.5000 Lrax: +3ó (1) 47o-5o11

pa]yéeít@l.ląd.p!r11 ĺ.ĺ'wrv.lracloľ.lrE
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Ajálrlaľ.rz,,hríokonrlrruľrikácits u'szkt|zÓk beszeľ7(lscl,, CÍt}rű liih.t l)á})'á./átl,a
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| ľudapest 20]'2' máľcius 18.
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Gombos Tiboľ l
ývuwvezeto

Nádoľ Rendszeľház Kft.
i\-
\ . ;;.; f1l.łJg;,.'Üĺtti:...:ĺ;;i .;i.-..i
'r ĺ\-ľ.' i!:.Ż !:'.'..".'''. ..l;r..,. 

,.!i..
\' F'áoí 
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ĺ? ýl.'iů .' r'J'..'. . '.

Ni\t>o tl. 1{Él'v j') S ZÍ ĺtl{,V
1 152 tstrdapesĘ Te|ek u. 7-9' 'f e|': +36 (1) 470-5000 Fax: +3ó (.I) 470.501.l

pą[gąza t@naclor'tu wwĺv.trądoľ.lru

5. Olctal

Laptop
AcerEl-531-
89604G501t'Inks +

WindowsT

Aceľ Aspiľe E1-531-
B9604G50Mnks 39.6 cm
(15.6")LED Notebook -

Intel Pentium89602.20
GHz-1366x 768 HD
Display-4cBRAM-500
GB HDD - DVD-Wľiter -
Intel Graphics Međia
Acceleľatoľ HD Gľaphics
- Webcam - Genuine
\,VÍndows8-4Houľ
Batteľy - HDMI +

Micľosoft Winđows 7 pľo
64-bit HUN ]' Fe1használó
oem lpack operációs
rendszeľ szoftveľ

.r 128 800 Ft 51.5 200 Ft 6il 304 Ft

Peľiféľiák
Samsung ML-
331oND

Samsung ML3310ND
nvomtató

ŕ) 45 230 Fr 90 460 Ft 114 884 Fr

Epson Woľk force
WF-252ONF

Epson Woľk foľce WF-
2520NF multjÍunkciós
nvorntató

4 23 590 Ft 94 360 Fr 11.9 837 Ft

Canon iR 1133 Canon ÍR 11'33 digitáIis
fénvmásoló

I 68 540 Fr 68 540 Ft 87 046 Ft

Telefon
Samsung 81190 Samsung E1190

mobÍiteleíon
9 5 960 Fr 53 640 Fr 68 123 Ft

Mindiĺsszesen: 2190 970Ft 2782532Ft



Ajálrlat az,,Inlb|ĺrltruruni|<ácjÓs eszkijzÖk beszeľzése,, cĺ|rliĺ kiiJ.t Pályázatľa
..:{'3xi'.ł.ł#äLt*5s#'*..+'É.l{.sÝry@1íaJ::

Nyítratkazat,

az,, Inf okornmunikáci ós e szkö zök b eszeĺzés e,, táĺ gy.ű, közb eszeľ zésí
értékhatáľt el nem étőbeszerzési eliáľásban

Nádoľ RenđszerházÍśt, (7152 Budapest, Telek u' 7-9., képviseli: Gombos Tiboľ
ugyvezető) ajánlattevő nyilatkozom, hog-y r'elern / gazdaságstársaságommal szemben
az a|ábbiklzátő okok nem álbrak ferur;

a) végelszámolás alatt á|I, vagu az ellene ínđÍtott csőđeliáľás vagJ Íelszámolási
eljárás folyamatban van;

b) tevékenységét felÍüggesztette vagy akinek tevékenységét felfiiggesztették
c) gazđasá'gí, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban. iogeľős bíľóságí

ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez
tĺaződö hátrányok alól nem mentesiilt; illetőleg akinek ĺevékenységét a iogi
személlyel szeńben alkalmazlrató büntető.iogi intézkedésekről szÓló 2001. évi
CľV' töľvény s. S-a (2) bekezdés b\, vagy g) pontia ďapián a bíľlság jogerős
ítéletében koflátozta, az eltiltás ideie aLafr, illetőleg ha az aiánJattevó
tevékenységét más bíl.óság lrasoriló okból és módon |ogeľősen koľlátozta;

d) egy évnél ľégebben lejáľt adó., vámÍizetési vagy táľsadalombiztosítási
iáruIékfŁetési kötelezetťségének - a letelepedése szeľintt oľszáp, vag ;ĺ aZ

aiánlatkéľő széklrelye szeľinti otszág, iogszabályai alapján . nem tett eleget
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapotĘ

e) az á!|anházlaľtásróI szóIó 2011,, évi CXCV' tcjľvérry 50. s (1) bekezdésének a)

pontia
a) a munkaviszolry létesítésével összeÍÍig,gő bejelerrtési koteIezettség

elmulasztásával osszefuggésben két évrrél nem régebben iogerőľe
emelkedett közigazgatási, vagy annak felüIvízsgálata esetén bíľTsági
hatáľozatban megáIlapÍtott és muĺkaügyi bfusággal' vaff/ az adőzás
rendiéről szó!ó töľvény szerinti mulasztási blĺsággal sú.jtott
jogszabáIyséľtést követett el, vagy

b) küifôtdi Magyaľoľszágon engedélylrez kotott foglalkoztatása esetén az
errgedély megkéľéséľe vonatkozó munkáltatóí köteiezetľség
elmutasżtásával összefiiggésben két évlrél neln ľégebben jogerőre
emelkedett közigazgatá'si vagy annak feltilvizsgálata esetén bÍľTsági
hatáľozatban megállapított és a központi költségvetésbe töľténő befizeiésľe
kötelezéssel, vaPíJ] a haľmadik országbeli állampolgáľok beutazásáľTl és
tartózkodásáľól szóIl töľvérry szeľínti közľenđvédelmi bÍľsággal sújtott
jo gszabályséľtést követetľ el;

f) a biiľrtető töľvénykolryv szeľinti bűnszervezetberr ľészvétel - icleéľtve
búncselekmény biínszeľvezetben tdľtérrő elkövetósét is .l vesztegetés,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az euľópai közosségek pérzügryi
éľđekeinek megséľtése, illetvé pénzmosás biíncselekményt, vaff/ személyes

ioga szerinti lrasonlÓ bűncselekményi követett QI, feltéve, hogy a
biíncselekmény elkörletése jogerős bíľrsági ítéIetben megáIlapítást nyert, amíg
a bi'intetett előéletlrez Íiiződő hátránvok alól rrem rnentesülĘ

NÁl)Ol( lł.ENDSZťl(ĺ.ĺ,Ý

1152 Buda1>cst, Telck u. 7-9. Te|.: +3ó (1) 470-5000 !rax: +3ó (1) 470-5011

po]ĺązaĺelodsľj!' ľ:ť.Ľ.l:o&'$q
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g) lráľorn évné] llem régebben súiyos, jogszabályba1.rnegh1táľozot.t szakmai

]<ötelez,ettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba iitköző cselekecletet

követett el, vagy koľábbi - három évnél nem ľégebben lezáľult. kozbeszeľzési

etjáľás alapian vált a|t szetződéses kotelezettségét súlyosan megszegte, amelyet

az ajánlatkéľő bizonyítani tud,

Buclapest 2012. március 18.

Gonr|ros Tiboľ
ÍIgyvezetó

Nádoľ Renđszeľház Kít.

ry
ti.dôľ[.łendś?eÍľll.ľľ;. 

."1

1í 1l Guĺ.. . . j' :'o1t
tr!. ĺ qi...: -' l .'.h.łLt,
,;;;],]l':.;.n, ;,5ĺ:ilz'... ) ;oon'

í

NÁDcll( RÍ]NDSZÉIÚĺ^7.

1152 Budapest, Te]ek u, 7.9. Te|,: +36 (1) 470.5000 ľax: +3ó (1) 470.5011

p3tyoĘa t@na-c|oľ.lru wwW.nilclg.Lb.g
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Ajłilrlat az',,Ilríokonunul.likŕrcĺós cszkÖzÖk lreszoľzósą, círlrű kÍľt piilyázatr.a

Pénziť;gyí és gazđasági alkatrrnasság igazotrása

Számlav ezet ő p énzinté zet nyilatk oza ta

ĺ' ĺ''i Ĺ..ĺ ĺ.} }'!Aľdľ7'"-

Nĺiĺlrrr. l{ľurlszcl.llrĺz lľotlanutłlllrn{Ir.ĺiIlÍsi ĺ(Íí.

Pr!s'r'3/SQZ- I 6.55/20 | 3

Ęlt(lnnc.1ĺ,l]o|ck' 
rrĺco 7-!).

I l.sZ

.ruJ.!$ I|Rlll{hli)ť|n|ició l(łl2hgs',crzćsĺ cljlĺľÍshoz

Á CĺI! l]uuk zl.t, -.\!." Í|ltcľ.|:uľ(i|nr l|ĺuk jogrĺItlĺ|irrkéttt . ozílĺotr igazoljn. |lrrgy ĺ ĺl"ĺiĺlor.
Rctlłlszcľh áz ĺl łlĺlłlr lt lolrra Iizĺihĺsi I(1l.

. t t ĺ00l04.ĺ0507326-0'0uíl()0:i szíl|ttoll (2002, szcpĺcrnbcľ l3..2007' ďecct|)|)t'jľ 3|-i!'
ĺtz lttĺcľ.l..lĺrrlpĺl [}nuk Zľt.-né|,2()08.jatt(tóľ ĺ'-löl fl cTB Bĺltk fľt..ltć|)

c l l l0í,|(l4.l05o732ó.02o0u0t6 szríurorr (2004. rror'cnr|:cr l9..2007, r|cccnlhr:ľl}|-ig az.
tl)(cľ.Eul.ol'il l3ank Zľl'.rrć|. ?008. jol)r|ŕtl. 

'..ĺól 
tt c}|] Bttnk Zľl.{lÚ|)

o | | |00l04.|0s0732(i.7000oí)(l7 szítnton (?()02. llrrr'ernhcý 5'-2007, tlcccltrl:cľ:}l.ig oZ
lntor.lftttólrĺ l!ĺltk fľt.ĺlél' 200ł|. jantttlľ |.4öl íl (]ĺl'J ľłtr|tk 7.ľ(.-n(łl)

c l I l0()l()4-l0507326.7l00000(} s2'|ĺl)lon (?0(|2.. llcll'cruboľ 5'-2007. rĺccelulreľ 3|.ig :rz
Iutoľ"ĺ.jur.ó;ln Bnllh 7.ľt.llćl' 200$jntun1ľ |..t(!l n CjlB Dĺrrlr 7-ľt..rre|)

;>ĺ!nzĺ.ol1nIuri LłorůszńrltlírkknI ľcn<|clkczik.

A l.crrĺi szíurrlŕrkoll !l szánrl|ĺrvitt.rs ĺl(ĺl .soľbĺntillti tćtcle|< nrlnr vollak rls.iclelt|cg sjttosctrch'
Iikvi<|itĺisĺ l)ľoblćttlát rł cégrtÚl rrcnl ĺlu,ítgztír|tunk. A.|.ítľsn$iłu l3alrlĺrĺrk fb|é ĺizelési
kiitcIczctĺségcillek ĺlĺltĺlcIr csctbon |'otlIosaIt és íttiĺbcrl cIc80l (|9t|, ĺ |.crllrlilló kuľc(szuľzöĺlésc.lĺ
|)ľ0b|Ú|lrt|nrglĺš$ak, 2Q12, évi szłĺllrlĺ|ił.13ĺ|lna kicgycltsrilyozoĺl cs l0 szłĺnr.|ctrgyü vĺrlĺ, o
pĺinzÍbt'gÍr|otll llapĺ lclrĺlszorcssćgiĺ.

Jclcnlcgi irtľĺu'lrrlicirĺill|ĺ szcľillt cÚgtlk cllelr bh.ósrĺgĺ vr!gľc|r:l'itds llillcs lil|yĺllrutbĺrn' il|etvc it
.|YusnsIig1 nctlr ĺill csĺ5t|-' ľclsztlrrloli|si. és vćgclsz.áľlo|;|si e|jilľlis nĺatĺ'

ĺjz.elr iut'tl.lrrÁcit5ĺ kiizbDszoľ/,ć$i u|.i11ľrtslroz' e1;y cľtl.1cĺi pé|t|ĺlllyt:alt l((!ľc|c7.c|t:sółi\,|ĺlhtltis
nćlkiiI bocsátjĺtk ľc.nĺlalkcz.csćľc, krĺrjílk bizrllttlnsnrr kczcIltí.

lltl<|apcst, 201 3. tbbľtrĺiľ l l.
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Ajánlaĺ az ',lnÍ<lkorrurrrrlrikácit5s osz|<tzÖk lrosz,eľzése.' cjrntĺ kiír.t Pá|yázatľa

Wĺ'ťÍszakí, í}'l etve Sz akm ai alkalĺnas S ági i' gaz ol ás a

Befejezett munkák
(31'0/2004. (XII.23.)Koľm. rend ]'5. $ (1) bek. a) pont)

Budapest, 20].2. máľcius ]'8.

., "f ..', a- * .,

Gombos Tiboľ
+?ugyvezeto

Nádoľ Rendszerlráz Kft.

.'.-:"- 
r.i.e^rRcndĺzerházŔÍt. ĺ,Í,

\ [ i{ / ĺ... ľ.... '..: ...l r t
\ |.l\'. ĺ..': i ,i; . ,. . ;". i01t
\ ... t.'.ąil,,',.;.- ....-.ł...'

.' )rítk l,,0:il^'l'íĄ(ř;ltĺ -,lnft]'

NÁt)cll t' ĺł'ľnĺl >sze nllv
1.152 BudapesL Telek u. 7-9' Te|': +36 (1) 470-5000 Fax: +3ó (1) 470.5011

E4błąza.t@nadol:.lrq www.rrą{91..I.rg

9. olclal

Á'ru és szolgáltatás megnevezése Megĺenđelő neve Teljesítés iđejc
MegrendeIés
nettl éľtéke

Megľendelői
ĺefeĺencĺát adó
személy neve

L30 db Lenovo Thinkpact T420
H,D,?0 db Lenovo Thtukpad
X220HD,190 db Lenovo
ThinkCenh'e M58PSFF PC

British Ameľicaĺ
Tobacco
Magyaľoľszág Kft'
2040 Budaöľs, Puskás
Tivadaľ u.5.

2011,.10.21.-

f011*11.02.
46843770,- Ft

' 7ń '.ř AľA
I(ovács Atťila

Tel:20/824-0465
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az ',llúokollrnrtrlrikáciĺis cszközÖlĺ besze ľzĺ!se,, cÍnű kĺil.t 1rályłiz,atĺa

Ref erencia nyĺlatkozat

Aluiíľott Gornbos Tiboľ, mint a Nádor Rendszeľlr äz KÍt, (1152 Budapest, Telek

u,7-9.), cégsegyzésre jogosult képviselője az alabbiak szeľínt ismeľtetem a 2011".

évben á ItaI unk teljesÍtett, kozbeszer zés táľgyával azonos szállíiást:

A sze.łződést kötÉ nrásik íél ( megľendelő ) neve és címe:

Bľítish Ameľican Tobacco MaryaľországKÍt.
2040 Budaörs, Puskás Tivadaľ u.5.
Kovács Attila TeI 20/824-0465

A száilított eszközok, teľmékels ľnggnevezése:

130 clb Lerrovo Tlrínkpad T42a lF.D,20 db Lenovo Thinkpad Xf20 H,D,190 db

Lenovo ThinkCenľľe M58P SFF PC

A teljesítés helyę:
2040 Budaöľs, Puskás Tivadaľ u. 5.

A teliesítés időpontia:
2011.10.21. -2011. .11.02.

Az ellęnszolgáltatás nettó osszege:
46843770,-Ft+ ÁFA

A teljesítés minősítése: kiváIT

A teliesítéq. a s'Łeľződésnek előíľásokrrak rnegfelelőerr töľtént-e: igen

Budapest, 201'2. máľcius ]'B.

. Gombos Tiboľ
ügyvezető

Nádor Rendszeľlr áz IśÍt,
---Tl i:..'^rRąndszeĺházKf['' iL
\ l i1 7, ĺ.r. öu.. .'.. r.t 7.oí.

'' ľt \ '. T.| : l q-l. , ' ';" '.Jĺ Í

....'t-*s_.w** tt*'"fo'r'";r'

N^I)OR1{ENI)sZÉltl-ĺŕ\Z 
. ]?rl3. tI.Ąn1nnńĺ\(:?al'-...l.!Ü'íi'

1152 Brrdapest,'ľelek u. 7.9, Tel.: +36 (1) 470-5000 Fax: +3ó (1) 470-5011

6!yaza t.@..46do ľ.lru www.]racloľ.Iru

10, ĺ:lclal



Ajálrlat az,,lrrŕol<onurru:ril<ácjťls eszk{Jzók l:eszeľz.ése,, cílrrií kífut pá\,ázatľa

'..1a!.$Łl^*.ei.lrc4 
J5 **'

Aláíľási címpéldány

AfuĹ ÍR,đ s ĺ cĺluĺĺ,p ĺ'-pÁ ruv
r\|rr|íľott (}onbos ?,il'xlľ l\,!iktłjs (trrly]ĺ lrer,e: l.talrrvil1' JrrtÍanrla) 1.(128 Bltĺ|n'pest'

Szillígyi El,zsĺihłl.!. ĺtl:t:n 
.]6. sztill'l ĺllzlL|i Itrl<tls, trlilrt a NłIl;o]ł Ił'enĺlsącľhiz,

]ľotliiiuĺontlĺÍł,ťttĺisi lftlľlĺiĺolĺ Fclclŕíssć11íi Tliľsĺlstig (szókhe|.,,e'. l l52 l}uĺIcrysest,

ľelek lllcĺł 7.9..) ii!!'vt,eąetiíjt:, tl cégetťrgy jegyzerrr, lrogy a cég g'ép1re| vagy kézzel

clóíľt, c|őnyolliot1: vag;. 
"íł5nyn,r'l.rtott 

cégricvc fülé ller,elrret az aláblria|< szeľilrt
önáIlĺjalt Ĺľoĺlt,

Btlcla1>estetr, 20 l 2. nríritt.s 24.

Dľ, Coszt<snyi,lű/n
Kězpgyzćr

1t]75 |tudnt)ast, vll. lęśĹ ltrllrrlrlc|r 5. ĺĺ.1t.5. t/t..
Poĺla{lnl: 1365 l'rt(ĺilPcDt, l'l., ('(;7.

ľeĺ,/Í;łx: 352.108 8, 2$7.7 7 06
M<,bl l: 0rr-20-440-'1000
tĺ-rnĺ i|: nrail(hcoľZloIlvl.hrt

1.1.0tj 0Ą. u23s2/20,l.2, ílg 1lszt1 l l t

T a ,l ú s í .í: o nl, Itogy Gol'llbtls.Ľĺĺ:oľ Mĺtiĺrs (szi:tkltct.t: Bl.ldnpesl:, 1953.

ĺ|eĺ:etnbĺ|l..!6., nľrl1.in łtezle: Hanntl,y |l.l'tinnnn).!O28 Bt,l'ĺ.Ill1scsł,, Szilłígyi Erzsćbet
tlłcn 7(i, sztÍľn iĺnľl'i lu!ęos, nlei izanlél'ytlzoltossrigĺít' n O17494M,A soľsztillľt|l

szclltćl.ynzonllsítú ignzolzvittvđĺ,nl ćs lĺlkcfunit, n 742!352 I4L' szúĺľl'l.i' lllltcíl.lle|'

igazolš ĺ.ln'tłjsńgi igńzoltl,|lľtl1ii,llnl ignzol/n, n .ftn'l.i' o!ľi."atot e.I,őt'tenl sl:tjĺ.lt, keztiíleg
íľtn tllĺí,
Az alĺíhlísi cínrpdIdĺíl'ľy ciľt'lłtllgĺíbnn' n kó1ltlisĺllł:l,i jog ignzolĺÍsúrtl ncln nlknlnlos, -

Az ĹIgvJĺ'il tílt!<llllĺis-i,t'!' uetł.e n kiirjr'1gyzťi.hclyĺłthłs tújilt<yztĺłtńsli.t. o

Iĺcizjegyzőkľől..ił,cikj -I99'I , óuÍ XLI, töľuĺíľly 1zz, 5 Q)-fl0) bekezĺlllstÍllĺlll'

.1b1tr.lnTinknil, ua3yi-s a szĺ:tltĺ:IUtlzoľl'ĺtssĺíg 
''on-Ii.nc 

clkłľlťíľr.ésé'ľp attnnt'lĺozti
..ľtłndcl'lcezéselĺľ(íl)...zląInlllil'l 

l. aľľril, hogy i szcnlŕ'Iyí nzol'lołílĺ1 jel aalĺ|sńggnl
egvczílsĺÍgćt n '!agiigylct'ek )3i'zĺ<nłsú5gút li,rősítő Aĺluł:;zolgĺíl.tĺ'ltĺisÍ
I1eľelľc.uĺlszĺlrllćíl 0ĹlB) tiil.tún'ő lekćľtlĺlzésscl' e'Iltuőľiztenl.,

KclI' I}l.lĺllt7lestttn, 20.I2, (Kł:!'lőuzlzľ-l'izcnIĺeI.te.dĺlł) ézłi lllń jl'ts hó 24',

(hllszĺlll'negyeĺtilĺ)ľtnpjńn,--------=--::.::.,.:..-.,--ĺĺ
''' . ... ' ,'!- '. ':i, !:i

.',' i 1'1}.i {'ĺĄ.i li l.',í. !

.'. \. .i!,lü ítltĺił Allđiea
'.. '' ... Jeií.łĺ.iałT-heĺyettts' ',..,..t,.)...:...i.:;..1.:11',

N Áĺlĺl lt ĺl' E I\ĺD.S ZEl{l.ĺ,ĄZ-

.l 
t52 Buclapest, Telek u. 7-9. .Íe|': +36 (1) 470-5000 Fax: +36 (1) 470.5011

ĺrąlvazą!@na cl o ľ. ll!! wrłl lv.lracl oJ.Irt!
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Ajálr|at az. ,, hríokolrullulrĺkáciůs eszl(ł'zöl( besfcľzése,, rlrrtű kíí).t ľályá7.aha

Aj ánnaffi evői nyíIatkozatok

Alulíľotť Gombos Tiboľ, a Nádoľ Rendszeľlráz KÍt, (1152 Buđapest, Telek u. 7-9,)
szetvezet, cé$egyzésre (kotelezettségvállalásra) jogosult képviselője büntetőjogĺ
felelősségem tudatábarr nyilatkozom, hogy:

. lryeľtességunk esetén a teljesíiés soľá:l nem kívánunk alvállalkozót igénybe
venrri;

. az ajánĺattételi felhívásbary illetve a miĺszaki lefi.ásban foglaltakat
megismeľtük és az azokban ľögzítetteket eľogađjuk, ajánJatot tesztjľrk a
szeľzőđéses és míÍszakí feltételeknek megfeleló módon történő teljesítéséľe
az Ajárrlatunkban szereplő áľon;

. cégiink szeľepel a NAV koztartozásmentes adózőiadatbázisában,

Budapest, 20]'2. máľcius ].8.

Gombos Tibor
Ügyvezető

Nádoľ Rendszeľház Kft.

.-.*-.?NádoĺRe.riciieľľrázíił' 
&'.

\. ill / ĺt52.ľ..,.ĺto9u,u ;;-,.:'ił:;o11

t$ ;'.b;'1iiLĺ.ľľł,!*ł;i']". ^, 
noooo.

'. ll,ł 9(ĺrľi . t '** ' .

NÁD( )l( ĺi[NDsZ[lÚtJ.\Z
1152 BudapesĘ Telek u. 7-9. Tc'I.: +3ó (1) 47o.5oo0 Fax: ł3ó (1) 47o.5o11

Palyaza t@]raĺlqľ.bu g!tw.'Jad.9il}u

.|.2. oldal



nĺĺQnu:saeľ'..T''I.eE,-I.iloLĐINGľnľq'ľľř}atĺkaĺést}gyv,i'te}tzRt'
1087 Budapest Könyves Kálmán kÍt.76.

TELEFON.:477 -7070
TELEFAX: 477 -70?7

rwww.modusz.hu

BUDAPEST, 2013.03.18.

MÁsoLAT
: ,.'

,,tľujtiltIĺt|',ll4|ilIł<ltłllllulliĺĺltľiĺĺs ľsł,!łliziJft beszeľłłjse,,
t!:ľl:lľ:::l !:!!.:ľllľ !*!!!'-!:ľ.ľ!!Jľ'l ,!ĺuc!vłíl-osi ()n|łoľnuin,yiuĺ

Áľajjĺ{nlaÍ

. t'Infoko.mmunikácłĺis; ęwkłizłĺlĺ beszoľaésę''
tá.ľgyĺńban

Ajánlatkóľő'

Brłd'ap.estFőv,tĺľqgV'[-łłtke,ľttÍet.ľ(ĺłseťvlń:ros:ĺ:Öľłkorn*đr.ty,,łtt.t
Fełgdĺ ľ nn.e$t.e ľi ľť. tv ĺtta}a

(1082 Budapest, Baross utca 63-67.)

Aj.ánlatŕevő.ł

|\ĺ
...Lvrl
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,.iľujńnIuĺ,,Iĺĺ|illiĺltltuĺlłlli!łłit,iús tlsi.hiił,iitt ht:sicľł,t!sĺ,,
Iluĺlłlptlsĺ l:iĺluiľos |.,t'Il, ĺltłl,iiĺltí ,ĺĺiłs'ĺ:|\,ĺirosi ()lllłoľlnłtn'|:i',ul

Felolvasólap

Aján|attcvő ncve: MÖDU SZ OFFICE.HOLDING Infoľmatikai és
Ügyviteli zRt.

Aj ánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Könyves K. kľt. 76.

Tclefon: (l) 477-7070

Teleťax: (l) 4se-4086

E-mail: iĺech@nrodusz'hu

Kĺj eliilt ka pcsolattaľtó l Konyicsák József infoľmatikai igazgató

Kĺjeliilt kapcsolattaľtó eléľhetősége
(telefon, fax, e-mail):

Tel.: (1) 459-408f

Fax: (1) 459-4086

e-mail: irtech@modusz.hu

Az aján|ĺttevő által kért
ellenszolgáltatás összcgc (ncttó Ft +

Áfa = bľuttó Ft):

NcttĺĎ: 2.190.620.. ľt
Áfa: 591.467,. Ft
Bľuttó: 2.782.087,. Ft

Budapest, 2013-03-l 8.

ilä#ilťbl.ů[;:k'f
8.
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NYILATKOZ,AT
a ,,rnfokonrnlunikĺ{ciós eszktizök beszeľzésc|' tárryú, ktizbeszeľzés i éĺ,ts|<határtel nenr éró
beszerzési eljánłsban

Jcx Gáboľ' mint a MlDUsZ oFFlcE-HoLDlNG Informatikai és Ügyviteli z.Rt. (1087 Budapest
Könyves K. krt' 76.) e|nök.vezérigazgatőja nyilatkozonl, hogy vc|em|gazdasági táľsaságommal
szemben az alábbĺ klzárő okok nem áilnát ľeńn:

a, végelszámolas alatt áll, vagy az ellene indított csőde|jáľás vagy fe|szÁmolrísi eljáras folyamatban
Yan;

b. tevékenységét felÍliggesztette vagy akinek tevékenységét felÍiiggesxették;c. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerós bíľósági ítéletbęn megállapított
bíincse|ekmé'lyt követett c|, alníg a biintetett előé|ethez fttzódó lrátľánýok alól nem ňentesttlt;
i|letőleg akinek tevékenységét a jogi szenléllyel szembelr a|kalmazliató bĺintetőjogi
intézkedésękľől szóló 200l. évi CIV. töľvény 5. $-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a
bíróság jogeľős Ítéletében kor|átozta, az eltiltás ideje alatt, ilietőleg l,u- *'ajánlattevő
tevékenységét más bíľóság hasontó okból és módon jogeľ<ísell koľIátozta;

d. egry évrrél ľégebben lejárt adó-, vámfizetési vagy táľsadalornbiztosítási jáľutékfizetési
kötelezettségének. a lete|epedése szeľinti orszźlgvaw aząiránlatkérő székhelye szerinti ors7ág
jogszabályai alapján - nem teff eleget, kivéve, ľ'a mcgnzetjséľe halasztást kapott;e. azái\aĺĺthäz1aľtásról szó|ó 2011' évi Cxcv. töľvérry 50. $ (1) bekezdésenek a) pontja szerinti
rendezett munkaügyi kapcsolatok megséľtésével

a) a munkavÍsz,ony létesítéséve| összefiiggö bcje|eĺrtési kötelezettség etmulasztásával
összeÍiiggésben két évnét nem ľégebben jogeľőre emelkedett kozigazgátási, vagy annak
felülvizsgá|ata esetéll bírósági hatáľozatban megál|apítoĺt és munkaügyi bíľsagga| 

.,^gy 
ąo

adózás rendjéről szóló töľvény szcľinti muląsztási bÍľsággal srijtotĺ jogšzabályséit-ést követeĺt
el, vagy
b) kĺilŕöldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély
megkéľésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulásaásával összeíttggésben két évnél
nem régebben jogerőľe emelkedett közigazgatási vagy annak fęlü|vi:-ĺ;gilłtá esetén bíľósági
hatrĺľozatban megállapĺtott és a központi költségveté.b. to'tenő befizetésre kötelezéssel, vagy
a haľmadik oľszágbeli áĺlampolgárok beutazásáról és taľtózkodásáľól szóló törvény szeľinti
közręndvédelmi bíľsággal súj tott j ogszabáIyséľtést követett el ;f, a Btintető Törvénykönyv szeĺinti bilnszeľvezetben ľészvétel - ideértve bűncselekmény

bÍĺnszervezetben történő elkövetését is., vesztegetes, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az
eutópai közösségek pénzĺigyi érdekeinek megséľtése, íltewe pénzmosás bĺincsälekményt vagy
szeméIyes joga szeľinti hasonló biĺncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény
ęlkövetěse jogel.ós bíľósági íté|etben megá|lapitást nyert, amíg a bĺintetott e|őé|ethez fiiződö
hátľányok alól nem mentcsitlt;

s. három évnél nenr ľégebben súlyos, jogszabályban meglratározott sizakmai kiite|ezetlségszegést
vagy szakmai etikai szabá|yokba ütközłi cselekedetet ktlvetstt e|,vagy koľábbi - három évné| nem
régebben lęzáľult - kiizbeszeľzési eljárás alapján váĺ|alt szpizódéses kötelezettségét súIyosan
megszegte, amelyet az ajánlatkél.ó bizonyÍtani tud.

Budapest 2013-03-t B.

MlDUsz o FFtęE.HoLĐlł'|G
lnĺoľmatikai és Ügfiteli zFłt.
10B.7.Ęp., Ktinylve-ďK. krt. 76.

Aotsz.: 10209248-2-42
8.

---t------
4,ilĺntoÍu:l,tí: iliiĺji.igz"ĺii,|i,;iłjij:-'iiiii.i;;:iiij- i;ii;;,;i;;;;;;l i;-h.].,i;.i|;ii';ii;'
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Refeľen cia- n yi Ia tkoza t

Alulíľott Jex Gáboą mint a nĺóousz oF.r.ICE.HoLDING InfoľmaÚĺkai ós Ügyvĺte|i
zRt. (1087 Budapest, Kiinyves K. krt. 76.) elnök.vezéĺigazgatója ezennel felelősségem
tudatában nyilatkozom,..hogy táľsaságunk az e|óző z+ rronalualr az a|ábbi ielentoseuuľefeľenci ákkal ľendelkezik :

Budapest, 2013-03-l 8

ĺ|'j tí u l t l t I t: vĺĺ : ;|ii, ijij:ii: i)i i.;j';i ii i:-' li i o.i.iii:ii

ľ9ĐuszqFF|ęE.HoLDING]nÍormatikaj ós Ügyviteĺĺ zBt.
tUö/.Bp.' KÖnyłes K' kÍt. 76.Aoosz.: IO2O9Z4$_Z-42

8.
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Aián|at:

1) Fe|használói munkaáIlomások, SW, monitoľ (13 db) 109.381,- Ft + Áfaldb
o CoMód ofÍice számÍtógép

ASRock H6lM GLAN SxUSB

ffi
INTEL Pentium G620

i@=ę
lPentium !
\, . ."".........!!1!d,n. r

CSX AI-PI{A Desktop 4cB DDR3

HDD 5OOGB I6MB SATA2

DVD író

xDL HAPPY-33B.Bk + Akiľa 400ttV 12cm',T,, Ház

ffi#
h/-,.'iii;l;;;;n-;iđi;:ťiEi öi,:ĺ;iüi)'ii;i:í;iic*i;ii;;;i;;;ii,-,;i.;i;iiii.;i; . .
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Tľust Billentyĺĺzet - C|assicline (c.sz: l7l96; USB; cseppátló; fekete; lnagyaľ)

Logitech oEM Bl l0 UsB fekete egéľ

Windows 7 Professĺonal 64bit HUN oEM

ffiffi
WindowsT'

fenQ 2I,5r(16:9) GW22S0HM LED moniror (13 db)
(vA panel, Black, FIiD,5000:t(DCR: 20M: l1,liillls,o-sub/DVl/HDMl;speaker)

2) Laptop, SW (4 db): 110.638'. Ft + Áfďdb

ACER NB El-53t-B9604G50Mnks-Lin 15.6" WXGA Intel Dua| Coľe 8960 2.fGHz.4GB, 500GB HDD,Intel UMA, oÝo.rtw, c"ľd reader, Linux, 6cell, Fekete (S)

/tv/
\\-'

l(,,) 7
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í:i!i,Ii',.,.i !:liľ'i;.,1' |.!ĺł. i,ł:l.ji:'t 'iii:tl:íĺ'iľilĺi !.tlli,:it'ĺł!ĺ!lły..'lil

Windorľs 7llľofcssional 64bit HUN oEM

ffv
đi| 

'\--)'

eą.

WindowsT'

3) Egyéb perifériák:

r SAMSI]NG Ĺézcľnyomtató ML3310ND, (2 db)
fekete, UsB/Háló, A4 3llap/perc FF, t200x1200, Duplex

EPsoN Tĺntasugaras nyomtató (4 db)
NY/IV/SC/F \ľorkForce WF.2520NF színos,

46.330,- F,t + Áfaldb

24.870,- Ft+ Áfa/đb

o Canon iR I133 sima csak géptetős (1 db) 79.075,- tłt + Áfa

Ij"j
i.........,!
: E-- --'
lr

-t'
ttt'

ÍV-
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4) Samsung EL190 mobĺ|te|efon (9 ĺ|b)

Mobi ltelefon késziilék, Samsu n g E l l 90j lĺĺrtyafi'iggetlen,
2 év magyarcrszégi garanciáva|

6.100,- ľÚ + Áfa/db

4. nont łisszcscn (9 db mobiltclefon): 54.900.. ľt + Áfe

Budapest, 2013-03-18.

Az njánlati kłĺtöttség ĺdőtartama: az aján|attételi határidő |ejáĺ.tátó| számított 30 nap.

Gaľancia:

1.) szímítógép 24 hónap, monitoľ 36 hónap,
2.) Laptop 24hónap,
3.) Samsung nyomtató 24hónap, Epson nyomtató 12 hónap, Canon fénymásoló 12 hónap,
4') Samsulrg mobi|Üelefon 2 év magyaľországi gaľanciávat.

Á gaĺauciá|is pľoblémák esetén Szállító a hibát a bejelentés után 8 munkaóľán bolil| helyszíni
kiszallássa| a Kiíró telephelyén lnegkísérti ellráľítani, vagy annak sikeľtelensége esetén a teľméket a
helyszínről dĺjmentesen e|saá|lítja és saját szervizében,lĽetve szakszeľvizben gondoskodik a lriba
elháľításáról. A javĺtás megtöľténte után a beľendezéseket - szintélr diimentesen - visszaszíllítja.

[ęřłffiF'.3,''ŕ'pi
L

V
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ľ'tęllĺ$,lĺlotokł

Á|áíľásĺ címpéIdány (2 db)
Meghatalmazás
PónzĺntózeÚi igazolás
cógkĺvonat
Refeľencĺa lcvól



AtÁÍRÁSI CÍMPELDÁNY

ĺl,lulíľott ľrx cÁnoR sIMoN 1aki Tzaon szĺiletett 1952. éviokŕ;;r, r. oa.
napjan, anyja neve: Gergely Anna Magdolńa) 1051 Í}udapest, október 6' utca 04.
n. emelet 5. szĺĺm alatti lakos, mint a ľĺTousz oF.FIcE -HOLDING
Infoľmatĺkai és Üryviteti zRt. (széküelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmĺán kľt.
76,) vezérigazgatíja, a céget akként jeýyzem, hogy a cég géppel, vagy kézze|
előírt, elónyomott, vagy nyomtatott neve alá nevemet - a hiteÍes nyilatkozatnak
megfelelően - önállóan az alábbiak szeľint íľom: ------

dľ. Ha|ász József köąjęyző
Budapest WIL ker.
Józsof kń.49. I. em.6/b.
tel.: 317-43-00, 266-77 -3A
317-69-3E

l L06 L -0 / 7 66 ĺ2008.ĺ2ĺH/F . {igyszám

Alulírott dľ. Halász József közjegyző tanúsítom, hogy ea a fentĺ aläíľási
címpéldányt JEx GÁBOR sIMoNłald lzdon sztĺletett L952, éviolł:tóber hó 04.

ľpján, anyja neve: Gergely Aĺna Magdolna) 1051 Budapest, októbeľ 6. utca 04.
II. emelet 5. szám alatti.lakos, aki személyazonosságát a] felmutatott 05ó952 HA
:"á*ĺ személyazonosító igazolváĺmyal, lakcímét a L99673 JL számli lakcímetiey:l9 hgtó1ági igazolvánnya| igam\ta, a mď napon előttem 

'u:ĺ*"'ĺnévaláírrásávat látta el. -----..-..-
Eljá.q közjegyző elózetesen tájékoztatta a felet a személy- és okĺnáĺryellenőľzés
vonatkozó szabályairóI -----.---.---..
Budapest, 2008. (kettőezeľ-nyolcadik) éví sze{emba hó 25, (huszonötiĺdik)
napjáĺr.

Dĺjjegyzék:
MunkadÍj (ló $): l.0o0,. Ft
KđĹségátalány (22 $): 400,- Ft
LeÍľás(2l $): loo..Ft

1.s00.- Ft

tĹ llt



łr.łÍnÁs l cÍnĺpÉrpÁnĺy

Alulírott KoNYIcs LrclozsrF (aki Budapesten szĹiletett, 1954, évi januáľ
hó 03. napján, anyja neve: Kálmán Julianna) 1.107 Budapest, Bhaľi utca
5/D. 1'. emelet 3. szám alatti lakos, mint MlDusz OFFICE-HOLDINb
]nĺo11atĺ\aí és Ügyvíteli zRt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Ká]m.án
Irľt.76.) infoľmatikai igazgaója a céget.akként jegyiem,hogy a cégkézze|
vagy géppe|, eIőfut, előnyomott, vagy nyomtatoťt neve aĺá ne.'emet - a
hiteles cégaláíľásnak megfelelően - az Llgyek meghatáľozott csopoľijaiľa
nézve az ette felhatalmazott,másik munkavállalrval az a|ábbiak szeľint
egyíittesen íľom: .-*----:_- _.----------.

dr, Hąlász |ózsef kt5zjegyző
B1dgyes| VIil''ker' |őzsef krt.49. I/6'/b.
E.: 3L7-:43-00, 266-77-38
A/fux:377-69-18

4T3 / F / 2006. |:'gy szám.

.Ąlu|Írott doktoľ l(oltai PatľÍcia mint dokt or Halász llzseÍ. budapesti
ĺ<yaji1ery1s a]o1!1gĺzahelyettege tanúsítom, hogy ",í 

, 

u fenti aŁáírásicĺmpéldány! Ko\ľYIcsÁK IlzsEF (aki tsudáp. esten szüIetett, 1954' évi

'un"1ľ 
tl3. nápjái1'anyja;r.reve: KáImán Juliaĺrna) 11.07 Budapest, Bihaľiutca Sy'D.. 1. emelejť 3.'szám alatĽi lakoš, aki'személy""o,,o.śein-;

felmutatott 706585BA q zámú szerhply'ązonosÍt{ igazolváruryal, lakcímét afelmutatott 9:32286 D!.sfmlÍ takcímet igazoJÓ hatósági ígazolvánnyal
!9^3Ia,-umai napon előttem sajátkezű|egňta at6..---..-...:....--'-------).-_--.

5*'l"o"Pestery 2006: (keťtőeźeľ-hatoaiŘ; ev aap' hó 15. (tizenötÖdik)

łą. Ł,uw^' ?*Ą.,wl-
dr. Koltai Patľícia
közjegyzőhelyettes

Dljiegyzćlc
MunkadÍj (16 $): 1.ooo,- Ft
Költségátďäny (22 $): 4oo,- Ft
lłíľás.í21 s): 100'.Ftosszesen 1.S00_Ft

*tĺzFevłj

ffi
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MEGHATALMAZI,S

Alulírott, Jcx Gáboľ a trĺóousz OFFICE-HOLDING Infoľnratikai és Üg'y.yi1g|i

Könyves Káĺmán krt. 7 6,) elnök-vezŕľi gazgatőj a

(1087 Budapest,

meghatalmazom
.'

Konyicsák JózscfeÚ (sziil.: 1954.01.03', szig.sz.: f65742P^), a ľĺóousz zRt Informatikai igazgatójőt,

hogy a Budapest Főváľos VIII. kerĺileÚ Józsefvárosĺ onkoľmányztt Polgáľmestcri ľIivataia (1082

Budapest, Baľoss u' 63.67.) ''Infokommunikációs eszktiziik besz,erzésel| tźtľgyú értékhatár1 ęl nem éľó

bęszenési 'eljarĺással kapcsolatban (aláíľĺĺs, kötelezettségvállalás, kapcsolattaĺľás, oldalszignálrís) nevemben

telj es kör.ben elj árj on.

Budapest, 2013-03-1 8.

nĺinusz Đ Fř|cE-HoĹDlNG
lnformatlkai és ÜgyviteIi zHt.
1087 Bp., Konyves K. krt, 70.

7.

informatikď igazgató
MęhataImazott

(ĺ meghatalmazást elfogadom)

Tanúk:

1.,Név: 
|.oá. .ŕ-**#-{'......

I

cĺm: ,.IlQ.b..t.:.|i! ld',;.1l.. 'ł.ą1f l2 T,ď

zRt.

Fax: 459408(r ,: 4?7-?f)1 Fsr.t 47?-7O7'l 'l'el.: 4?7-7080 F ax: 477 -7 07 7
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Közép.M agy ar o r szÁgi Lako ssá g i Rég i r
Fehéľvári úti Fiók
l t 19 Budapest,Fehérváĺiťst79,

MlDUsz oFFICE-HoLDING Infoľmatikai ćs Ügyvitel| Zľt.

1087 Budapest
Könyves KáImán krt, ?6,

TÉľcy: Bankinfoľmáció

o
K&H

Ikt. szanl: Ą3/20|3
Ügyilltézo: MIzsEI JÁNos
Telefon: 1/382-2952

Hivatkozva 20l3. március 6.-i megkeľesésükre, me|yb.en a társaságukľól banki igazolást kérnek közl>eszprzésiedárásbanvalófęIhasználáscé|ábó|,azalábbibankinfoľmáciotad;ut: '.----.-.riv.v'

Á MTDUSZ oFFICE-HoLDING Infonuatikai és Ügyvit e|i Ztt, |998. januáľ 09. óta vezet sámlát tsankunknál.Szám|asrÁmai:

1 02009 64-?0223 894.00000099 ľqľ. (nyitás dátuma : l 998.0 l .09)
l 020 l 00ó.50023549-00000099 ŁUľ (ýĺtĺ. aáń*u : |998.| 1.2,5j
l 020 l 006.50023 563.00000099 

-{yJ 1ný itĺs Járu*u : l 99 8, | |,25j|0400968-49 5 64849 -5 s52|01? ľył ĺnýĺtJ' Jłu'u : 20 | |,03.23)|040096849564849.5'521 063 tlyj ("ýń Jło'"u : 20| I.03 'f3)|040096ą49564849.5 s52rc19 ľ{{F i;ýň afu *" : 20 1 |,03.23)
I 0400968-495 64849-555.210ľ Łqľ ť"ýiiJ. aetJ*u : 20| 1 ,03,23)|0400968-49564849-555.21094 HUF i;fiä dd.; ĺna : 20| | 'o3,f3) :

1 0400968-4956 4849 - 5 5 52| to1 Łqľ óiil ü;u*u : 20 t |,03,23)
l 040096E-49564849.5552 l l l l -'ĺuľ i;ýiä; üi1,,". ; f0 ! l.03,23)rc4009 68-49564849.5552 1 1 

?9 ľy| (;ýiň üń" : 20| I,03.23)l 0400968495 64849 -5 5 52I |,9: ľ-UJ ł;ýia; ;ä;" : 20 | l.03,23)|0400968-495a849.555z| 
11? ŁUi. ('ýil; äil" :20|1,03.23)10400968-495 64849-55521l:? 

ľ-UĚ ('íilä ä;*" : 20|I.03 '23)l 04009ó8.49564849-55521 
1 9! Łqi ł;íffi ää. : 20. |.03.23)l 0400968495 64849-5 5 521 I,1l HUř ř;íii;á' äil. : 20 I l.03.23)10400968.49564849-5552l t8g ĺuľ ł;íň äilil. :20l|,03,23)|0400968.49564849.5552I I?1 ľ9ľ öýffi ä**. : 201|.03.23)l 0400968-4956 4849-5552.lfo1 ĺ9! ł;rffi; ää*" : 2OI l ,03.23)

1 04009684 956 4849 -5 5 52,L2|ĺ ĺÜľ ("ý i,d ä#. : 20 | |,03.23)10400968-495ó 4849-5552.|22l ĺu: ĺ;ýiň äil. : ZO|t,03 '23)10400968-49564849.5552'124ĺ 
ľľľ č;ýi'a ä;;i' : 20l t.03.23)

ffiffiiffiľmł
lffitrĺ:ííiÍffi iĺľtrľľmffi *ĺłii.*a

o WęWw
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-I-K&H
|040096849564849 -55521 403 t-IlJF (nyitás dátunla : f0 | |.03.23)
10400968.49 564849.55521 4 I 0 l.lUF (ny itás dátuma : 20 I | .03.23)
l 0400968.495 64849-55521427 HUF (nyitás dáturna : 20 | | -03.23)
|0400968-49564849.5552|434 I'IUF (nyitás dátuma : 20l l.03.23)
1 0400968-495 64 849.5 5 52| 45 8 HUF (uy itás dáĺuma : 20 l 1 .03.23)
1 0400968.49 564849 -5552 1465 I{UF (nyitás dátuma : 20| I.03.23)
|0400968.49 564849 -5552|472 HUF (nyitás dátuma l 20 I 1.08.0 I )
l,0400968-49564849.5552|489 HUF (nyÍtás dáfuma : 20l l.08.l5)
1040096849564849-5552|49ó HUF (nyitás dátu'na : 201 l.08' l 8)
l0400968.49564849-55521506 HUF (nyitás dáfuma : 20l l.09.09)
t 0400968-495 64849-5552| 5 I 3 HUF (nyitás dátuma : 20||.09.2ĺ)
l040096849564849-55521520 HUF (uyitás dátuna : 20I l 'lo.oś)
|040096849564849-5552|537 HUF (nyítás dátuma : 20l |.l0.l0)
10400968-49564849-5552| 544 HUF (nyitás dátuma : 20 l l. t 0. 1 7)
10400968495 64849-5552155 l HUF (ryitás dátuma : 20l l . l0. 17)
|040096849564849-55521 568 HUF (nyitás dátuma ; 201 I. t 0.24)
104009 68.49 564849 -55 52| 575 HtJF (nyitás dátuma : 20 1 |'|o.24)
l 0400968-495 64849-55521 599 I{UF (nyitás dátuma : 20 l2'0 l.0ó)
104009 68. 49 5 64849 -5 5 52Ĺ 63 0 HUF (nyitás dáĺuma : 20 lf '0f '06)
1 0400968.495 64849..5552|647 IĺUF (nyítás dátuma : 20|2.02,09\
l 04 00 968-495 64849.5 5 52 166 1 HU F (ny itás dáfu m a : 20 |,2.03,O |j
l 0400968-495 64849-55521678 HUF (nyitás dátuma : 20 12.03'0 l )
l 0400968-495 64849 -5552| 685 I{UF (nyitás dáturna z 20 |2'03,28j
10400968-495 64849.5552|692 I]UF (nyitás dátuna l zo|2.03 ,28j
l 040096 8-495 6 4849 -s 5 52 Í.70? I{UF (nyitás dátuma : 20 |2.0 a,0 5j
1 0400968.495 64849-55 52|7 l 9 HUF (nyitás dátuma : 2012,06. I s)
l 0400968495 6 4849 -s 5 52 | 726 WF (nyítás dáturna : 20 |2'06.27)
|0400968-49 564849.55 52|,733 ř{UF (nyitás dátuma : 20t,2.O9.27j
| 0400968-49564849 -55 521740 HUF (nýitĺs oatuma : 20|2'09.27j
l 0400968-495 64849 -5552|7 

: 
7 sUF (nýitĺs aau'na : 20 l 2. t 0.0 l j

t 0400968-495 64849 -555217q4 I{UF (nýitĺs aatuma : 2O|2.|2,O5)
l 0400968495 64849.5552|71 l HUF (nýiu. aĺtu'na : 20|,3,0|,29)
l0400968.495 64849-5552|7qq ľ.U.F ("ýita' aatuľna : 20|2.,O2J2j
l 040096 8.495 64849 -5 5 52 179.5 HUF ĺnýĺta' Jĺtu'nu : 20 | 3'02.25r)

A táľsaság fizetési kötelezettség€it minden. esetben pontosan teljesÍti, 2O|2'O|,0|.napját követően a nyilatkozatkíbocsátásának napjáig 60 napđt meghaladó idötartamri soľban állás nęm volt.

Ez a bankinformáció męlvet l példányban adfunk ki, jelen|egi ĺsmereteinken alapul' Áz esetleges változáokľól Önöket
ľfhq ęt. iľányuló kifejězett kéres ęieten J'd;ítliĹ.
ľ.ľH]ľjľ.ffi1cióval 

a MTDUSZ oFFIcEHoLbľNG Informatikai és ÜgyviteliZľt-éľt garanciát, vagy egyéb fetelősséget

Budapest, 20t3. március l2.

TisztelettęI:

o w@@wp

.4>.



Közlgazgaüási és lgazságiigyi Minisztérium
Céginforn ácĺós és az Eloktronikus cégeliérásban Rölren üködě szoĺgát€lt
1055 Budapest, Kossuth lér 4,

Tárolt Cégkivonat

A Cg'0í.10-04 12sg^^ałg'egyzékszámú nnlousz oFFtcE.HoLDlNG |nfoľmatlkai és Ügyvĺtell Záľtkörílen MiĺködőRészvénytársaság (í087 Budäpést, Könyves Kátmán kŕ,76.) cég zoĺ3. ńirciuśl' napjan narälyoś áoatáĺ á ŕö*ike'äk;^....."

l. cégfoľmától független adatok

l aľo,t UegKlvol]at

ą

3t3.

A

6t1.

l'age I ot 15

Á|talánoB adatok
Cégjegyzékszám:0.| -1 0-04ĺ 289Cégforma: Részvénytársaság
BeJegyezve: 1985t12t11

A cég elnevezése
MlDUsz oFFlcE.HoLDlNG ĺnformatĺkai és Ügyvite|iZártktíüen M('lködő Részvénytáľsaság
A változás időpontja: 2o12l07to1
Bejegyzés Relte: 2o12!Ńl12 Közzétéve: 2o1ao8n6
Hatélyos: 2012107 l01 ..'

A cég řöV|dÍtett e|nevezése
MTDUsz oFFlcE.HoLDĺNG fRt.
A változ ás időpontj a : 2o1 2tO7 t01
Belegwé s kelte: 20121061 12 Közzétéve: 20,|2l08t 16
Hatálws:2012|0il01 ,..

Á cég idogen nyelvű e|nevezése(|), |degen nyelvű rövldĺtett elnevezése(i}
angolu|: MTDUsz oFF|CE.H9.!!ł!NG- |nfoĺmatĺon Techno|ogy and Business Management PÍivate Limitedcompany; rövidítelt eInevezes : trĺloUsz óÉclc-Ěił.oĹĎirĺo pl"
A váftozás idöpontja: 2Q12tD?t01
Bejegyzés kelte: 2o12to6t12 Köfzétéve: 2o12toBl16
Hatálws: 2012ĺ07 ĺo1 ..,

német{il: MlDUsz oFF|cE-HoLDlNG lnformatik und GesńäftsÍtihrung gesch|ossene Aktiengese||schaft(Aktiongesol|schaÍt nach ungarischóń Ŕ"dli;iiaäňdssenem Aktĺonärskrois); rövidĺt€tt eInevezés: MÔDUszOFFICE-HOLDING AG
A váItozás idöpontja: 2o12t07ĺO,|
Bôjggyzés kette : 20 1 2l06t 1 2 Közzé!éve : 2o12to8t 16
Hatályos: 2012t07 lO1 ...

A cég székhe|ye
1087 Budapest' Könyv€s Ká|mán krt'76.
HatáIyos: 1989t1 1 to7 ...

A cég telephe|ye(|)
ĺ089 Budapest, Go|gota u 6.
Hatályos: 20}4lĐ5ĺo7 .',

1089 8udapest, Vajda Péter u 1o/a.
Hatályos: 2oo4to5to7 ...

A |étesÍtő okirat ke|to
í989' novemboĺ 7.
Hatályos: 1989t1 1to7 .'.

1991. március 22.
Hatályos: 1991/06/07 ...

í99ĺ. május 21.

r(

5.

511.

8.

8t1.
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Ueglilvonat

Hatályos: 1 991 /09/30 ...

1992. ápíilis ĺ0.
Hatályos:,|992t04l1o ...

.|993. ápri|is 23'

Hatáws:19s3l04t23 ''.

.|993' novembeÍ í6.
Hatályos: 1993/í 1/16 ...

1994' ápr||is 27 .

Hatályos: 1994l04t27',,

í996' május 29.

Hdtályos: 1 996/05/29 ...

ĺ995. május 22.
H atályo s : 1 995105122','

1996. december 23.
Hatályos: 1sg6h2l23 ..'

1997' május 23'
Hatályos: 1997 lo5l23 ...

1998. május 27.
Hatályos: 1999105127,.'

2001. ápri|is 27.
Hatáws:2001/06/í9 ...

2003. máJus 6.

Hatályos: 2003lo7 l21 ..'

2004. május 7.

Hatályo s : 2oo4lo7 l 20,..

2005. máius 1 1.

Hatályos: ?005108ĺ0Ą ...

2006. ápri|ls 14'
Hatályos: 2006/06/15''.

2@7. febĺuár 20'
Bejegyzés kelte: 2007 t04l19 Közzétéve: 2oo7 lo5l,|7
H atályo s: 2007 lo4 l 1 9,..

2007. iúnlus 1 5,

Bejégyzés kelte: 2007 ĺaqh 1 Közzétéve: 2OO7 t1olĐ4
Hatályos: 20o7 t09/1 1 .'.

2007. december 4.
Bejegyzés kelte: ?008l03t26 Közzétéve: 2}08l04t24
H atáIyos : 2008103126 .',

2008. máius 22.
Bej egyzé s ke lte : 20o8l 07 ĺ08
H atá lyo s: 2008107 la9 ..,

2010. ápÍi|is 29.
BĐjegyzés kelté: 201ol06t04 Közzétéve: 2o1olo6t24
Hatáĺyos: 201 0106104'..

20í2. március 28.
Bejegyzés kelte: zo12lo6h2 Közzétéve : 2o12l08l 1 6

|,age.f ÖÍ |5

\/
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Uogklvonaĺ

Ha|ályos: 2o12106112 ...

A cóg tevékenysége
6820,08 saját tu|ajdonú' béÍe|t ingat|an bérbeadása, ilzeme|tetése

Főtevékenység.
Bej egyzé s ke lte : 291 3 l02l 1 8
H atáĺyos: 2013 l02l 1 8,..

4741 ,08 SzámÍtógép, periféÍia. szoflver kiskeĺeskede|me
Bejegyzés kęlte: 2o1 3l02l,| B

Hatálws: 2o13l02fi8 ,,'

4742,08 Te|ekommunikácilstermékkiskereskede|me
Bejegyzé s ke l te : 20 1 3lo2l 1 8
H atályos: 201 3ĺo2 ĺ 1 8 ..'

620í ,08 számĺtógépes programozás
Bejegyzé s ke l te : 2a 13n2n 8
Hatályos: 201 3l02l 1 8 ...

6203,08 Számítógép.tizeme|tetés
Bejegyzé s Re lte : 20 1 3t 02l 1 8
ł'ĺtáIws: 201 3l02l1 8 .,.

6311,08 Adatfe|dotgozäs, web^hosztingsfoĺgáltatás
Bejegyzé s ke l te : 20131021 1 8
Hatályos:2013loa18 .'.

6622,08 BiztosĺtásiügynÖki'bĺókeritevékenység
Beje gyzé s kelte : 2aBB2| 1 8
Hatályos: 201 3l0u 1 8',,

6832,08 |ngat|ankeze|és
Beje gyz é s kelte : 201 31 02l 1 8
H atályos: 2o1 3 l02l 1 8 .'.

7022,08 Üzletviteli,ogyóbvezetésitanácsadás
Bejeggé s ke lte : 20,|3t O2l 1 8
Hatélyos: 2013102118 .,'

8110,08 Épĺtményúzeme|totés
Betegyzés kelte : 2013lO2l1 8
Hatályos: 2013|02118,',

9511 ,08 SzámÍtógép, .periféria javĺtása
Beje gyzé s kelte : 20 1 3l02l 1 8
Hatályos: 2013lo2l18 ...

4651 ,08 számftrgép. peliféria. szoflver nagykeľeskode|me
BeJ égW é s ke lte : 201 3t02] 1 8
Hatályos: 20131021 18,,'

6202,08 |nfoÍmácil.techno|ógiaiszaktanácsadás
Beje gyzés ko lte : 201 3ĺ02 l 1 8
Hatályos: 2o1 3t02t 18 ...

6209 08 Egyéb |nfoĺmáció-techno|ógiaiszotgáltetás
Bejogyzés kélte: 2013ĺ02| 1 8
H atáIyo s: 20 1 3l02l 1 8 ..'

6831,08 lngat|aníjgynökitevékenység
Bejegyzés kelte : 2013l02t1 8
Hatályos: 201 3l02l 18'',

|,age .t oľ 15
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6920,o8 Számvite|i, ĺ(önwvizsgálói, adószakéÍtőitevékenység

B eje gyzé s kelte : f0 1 3lO2l 1 8

H atélyos: 201 31 02l 18 ..'

7733,o8 |rodagépkötcsönzése{beleértve: számĺtógép)

Boja gyzés kelte: 2o1 3l02t 1 8

Hatályos: 2013102/1 8 ...

A mĺlktitĺés beÍeJezésének ldőpontja

HatáÍozat|an.
Hatályos: 1989/11/07 ..'

A cég jegyzett tőkéje

Megnevezés tsszeg Pénznem

Összesen t 92620000 HUF

A változá s i dőpontja : 20121 07 l01

Bejągyzés Relte: 2}12t06t12 KÖzzétéve: 2o12108116

Hatályos: 2012107 lo1'..

A képvlse|etľe jogosu|t(ak) adatai

Konyicsäk JózseÍ (an': Rálmán Julianna)
szü|etési ideje: 1 954/01 /03
1 1 07 Budapest, Bihari utca 5/D.
AdóazonosÍtó ie|: 831 7783480
A képviseĺet módja: egyĺlfies
A kébviseletĺe iogosuĺt tisztsége: más munkavá||aĺT
Jogviszony kezdete: 2005/06/08

A v áÍtozá s időpontja : 201 2 ĺ07 l01

Betegyzés kelte: 2012106l,|2 Kózzétéve: 20 1 2/08/1 6

HatáWs:2012l07lo1 ...

Kurucf |mÍe (all': Haläk Ensébet)
szü|etési ideje: 1 957103/1 1

2335 Taksony' Fö utca 6.
Adóazonosĺtl je|: 832941 2636
A képvise|et módja: együttes
A képvise|etre jo!osu|t tisztsége: más munkavá|la|ó
Jogviszony kezdete; 2005/06/08

A változás ldőpontJa: 2o12t07 l01

Bejegąés keltg : 2Đ12106112 Rözzétéve: 20121081 16

Hatáĺyos: 2012107 l01 ...

Jex GáboÍ (an': Gergely Anna Magdonla)
születésl ideje: 1 952lí 0/04
í05í Budapest, októbeÍ6 u|ca4,2. em' 5/a.
Adóazonosĺtó j€|: 831 322291 3
A képviselet módja: önál|ó
A kébvise|etre jo!osu|t tlsztsége: vezérigazgató (v€zetti tisztségvlse|ő)
Jogvlszony kezdete: 2010104129

A változá s ld öpontja : 201 2107 l0 1

BejegBés ke ĺte: 2o12l06t12 Közzétéve: 2012l08t 16

Hatályos: 2012t07 t0,|',.

Énekes TÍborné (an.: Juhész t'ĺzsébet)
sz0letésĺ ideje: 1 955/07/25
2330 Dunaharaszti, Templom utca 3.
AdTazonosĺtó jel: 832346201 1

A képv|se|ot módja: egyiittes
A képvise|etÍe iogosu|i lłsztsége: más munkavá||a|ó

Jogviszony kezdete: 201 1/05/02

A változás időpontÍa: 2o12l07l01

Bejegyzés ketle : 2Đ12t}6l 12 Közzé|éve : 2012l08t 16

Hatályos:2a1a07rc1 ...

A könyvVlzsgá|ó(k) adatai

Reát Audit KönyveIö, Könyvvizsgáĺó és Adótanácsadó Korlátolt Fe|e|össégü Társaság
1Ą.

Án,

\\/
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16.

16t1.

í6/3.

20.
20t2.

2'1.

21ĺ5,

12.

22t1.

HU-1 1 93 Budapest, Bem u 34.
cégjegyzékszáín' l:@J

^ 

|ĺ9nyYĽz99álatért szemé|yében ís íe|elós szemé|y adatai:
üz||agy| tnKa pn': Kelevajda Mária)
1 í93 Bucĺapest. Bem utca 34'
Jogviszony kezd etą : 201 1 l06t01
Jogviszony vége: 20.ĺ 3/05/3.t
A váftozás időpontja: 201 1 104ĺ28
Bejegęés kelte: 201 1 t06l09 Krzzétéve: 2011 t06t3O
Hatélyos: 2011 l04l28'..

Áta|akulás fo|ytán |étľoJött cég esetében a Joge|őd cég(ek} adataI
MTDusz szervezés|, suámitástechn.iĺ€i és ügy;iteIi Kő;s Vá||alat
Cégjegyzékszám ĺ- o1{848oo43*l -.

l1atáĺyos: 198911 1 l07,..

FLÓTA Befektető Ý:y"gyo.!9.9Ľśg|átoll Fe|e|ósség{i Társaság
cégiegyzékszám: l .oJ.09-a8609Q l
Adlszám: lJ3]0?s
Bejegyzés kelte: 2007 l09l 1 1 Közzétéve: 2oo7 t1otoĄ
Hatályos: 2007 109/1 1 .,.

TURNUs Szo|gáltató és Befektető Kor|átolt Fe|o|ősségtj táĺsaság
Cégjegyzékszám' t: oi {fr 71 2. í'l
Ađószám; L.-1ua?a19.21ą.. l
Belegyzés kelte: 2oo7 to9t1 1 Közzétéve : 2oo7 t,|oto4
H atályo s: 2007 l09l 1 1'..

sz|NVA MTD KeregkedeĺT! és *glgáľató Kor|átoIt Fe|elósségú Társaság
Cég|egyzékszém: rT.mieffi l
Adószám;t."*.łl66g?.. l-
Beiegyzés kelto: 2oo7 lo9t1 1 Közzétéve: 2OO7 t1OtO4
Ha!ályos: 2007 l09t1'| ...

A cég stat|sztlka| számjote
ĺ 0209248-6820 -11 4.o1'
BeJegyz és ke lte: 2008i01 /ĺ 8
HatáIWs: 200Bl01 l01 ...

A cég adószáma
Adószá m : 1 0209248.242.
Rőzösség i adó sz á m : HU 1 02o924B'
Adószám státusza.. érvényes adószám
Státu sz ke zdete; ĺ 988/o3io7
A változás idöpontta: 2oo4to5to1
BeJegyzés kelte: 2o12lO5l1 1 KÖzzétéve: 2012t05t24
ľtatályos: 2004105ĺ01'.,

Áta|aku|ás fo|ytán |étĄött cég esetében a Jogutód cég(ekl ädataI
Átataku|ás möd!a: kiválás
Az áta|aku|ás ces í.|laĺ.!9ghaglg9lldőpontja: 20í2. július ,|.

Cfujegyzékszám: l-- Qĺ..ag.ga0s73-_|
VA JDA-o Lu B xo ĺiTđiffi]BGlřĺłs as a g
A változás időpontja: 2o12lo7to1
BejegBé s kelte : 201 2t06t12 Rözzétéve: 20 12t}8l 16
H atályos : 201 2t07 to1 ...

A cég pénzÍorga|mi Jelzőszáma
1 02009FÉ. -20223894_000ooooo
A számla megnyitásának dátuma: 1998/0ílío'
A pénzforga|mi jelzószámot a Keĺeskede|mi és Hite|bank zń' 096 Budapest (1119 Budapest, Fehéwáĺi t1t 79)

32.
32t't.
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32t13

32t14

32t15.

32t',t7.
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32ĺ12

C é glegy zékszám. t--ĽĽno] *Ł J
HatáIyos: 200210ĺ130,.'

1 020 í 006-50023549-00000000
A szám|a megnyitésának dátuma: ĺ998/.ĺ 1/25.
A pénzforgatmi je|zószámot a Keĺeskedeĺmi és Hitelbank zrt , (1095 Budapest, Lechńer Ödön fasor 9) keze|i. 

'

cégjegyzékszám. |- o"ío4oĺooŁ l
Hatályos: 20o2l01 l30 ...

ĺ 0201 006.50023563-00000000
A szám|a megny|tásának dáiuma: 1998/11/25.
A pénzforga|mije|zE4mot a Kejglk.*e|mi és HitetbankZĺt. (1095 Budapest, Lechner Ödć)n Íasor 9) keze|i.

cégjegyzékszám: [- 0í:ĺ0.0419ł3 |
Hatályos: 2oo2lo1 l30,'.

í 0400968.49564849.5552ĺ049
A szám|a megnyitásának dä|umai 2011t03l23.
A péĺzfoĺga|mi je|zószámot a Koĺeskedeĺmi és Hitelbank Zrt' 096 Budapest (1119 Budapest, Fehéruári úl 79)
kezeli.

Cég'iegyzékszám. [-91Ľ@{}
Bejegyzés kelte: 2o1'| l03l28 Közzétéve: 2a1 1 ft4l14
Hatályos: 2o1 1 l03t28 ..,

ĺ 040096849564849-55521 í 28
A számla megnyitásának dátumai 201,|l03t23.
A pénzfoÍgalml jelzószámot a Kereskede|mi és Hitelbank zÍt. 096 Budapest (1119 Budapes|, FehéNáÍi t1l 79)
kezeli.

cégjegyzékszám. I oi. o{íp43]l
Bejegyzés kelte : 201 1 l03l28 Közzétéve : 201 1 l04l 1 4
Hatályos: 201 1 la32B .. -

í M0096849564849-5552ĺ ĺ 1 1

A szám|a mognyitásának d Ä|uma: 2o1 1 l03l23,
A pénzfotgalmiJe|zőszámot a KeÍeskede|mi és Hite|bank Zń,096 Budapest(1119 Budapast, FehérvárÍ út79)
kezeli.

Cégje gyzékszám. il - 
1 94ą@il

Bejegyzés kelte: 201 1 l03l28 Közzétéve: 2o1 1 t04I14
Hatályos: 2o1 1 lo3l28 .''

í 0400968.49564849-55521 1 04
A szám|a megny|tásának d átuńai 2g1 1 l03t23.
A pé.nzforga|mi je|zőszámot a Kereskedo|mi és Hĺte|bank zľt. 096 Budapest (1119 Budapest, Fehérvárl út 79)
kezeli.

Cégjegyzékszám' l'*Ti]T60łít-l
Bejegąés kelte: 201 1 lo3l29 Közzétéve: 201 1 ĺ04114
HatáIyos: 201 1 l03l28 .,.

í 0400968-49564849.55521 063
A szám|a megnyitásának d á|uma: 201 1 l03t23.
A pénzfoľga|mi jelzöszámot a Kereskede|ml és Hiteĺbank Zrt. 096 Budapes| (1119 BudapesÍ, Fehéĺvári út 79)
kezeli.

cégjegyzékszá m. [:g:ľj11t
Bejegyzés keĺte: 2o1.| l03l28 Közzétéve: 201,| l0Ąt1 4
H atályos: 201 1 l03l28 ..'

1 0400968-49564849-5552 1 070
A szám|a megnyitásának d ätuma: 201 1 ĺ03123.
A pénzforga|mí je|zöszámot a Keíeskedetmi és Hitelbank zrt. 096 Budapes| (1119 Budapest, FehéNári út 79)
kezeli.

Cégjegyzékszám. l.@ĺ
Bejegyzés kelte: 201 1 l03l28 Rözzétéve: 201 1t0Ąl 1 4

Hatályos: 2o1 1 t03l28 ...

1 040096849564849-55521 094
A számla megnyitásának d átuma: 2o1 1 tO3I23,
A pénzforgalmi jelzószámot a Kereskede|mi és Hite|bank zń, 096 Budapest (1119 Buclapasl, Fehérváĺi út 79)

vĺ
2013.03.r2. L,l.

l
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cégjogyzékszám. t- or;o{4í9t -.i

BeJegyzés kelte: 201 1 l03t28 Rözzé!éve: 2o1 1 lcp,t| 4
Hatályos: 201 1 l03l2$ .,.

1 0400968-4956 4849-55521 087
A szám|a megnyĺtásának dátuma: 2o1.ĺ/03ý23.
A pé'zforga|m| jelzószámot a Kereskedelmi és Hite|bank zÍt, 096 Budapest (1119 Budapes|, Fehéruári tll 79)
kezelÍ.

cégjegyzékszám' ĺ*.!mo4ío€ J

Bojegnés kelte: 2o1 1 l03l28 Közzétéve: 2o1 1lo4|1 4
HatáIyos: 201 1 l03l28 ...

í 040096849564849.5552í 1 35
A szám|a megnyitásának dátuma: 2o11to3l23.
A pé.nzforgalmi joĺzószámot a Kereskede|mi és Hitelbank Zrt. 096 Budapest (1119 Budapest, Fehéruáĺi tit 79)kezoli.

cégjegyzékszám: t' 91-10{ło49-l
Bejegwés kelte: 2o1 1 lo3t28 Közzétéve : 2o1 1to4t14
Hatátws: 2o1 1 l03l28'.,

1 0400968.4956 4849 -55521 1 42
A szám|a megny|tásának d átuma:2011t03l23.
A péneíoÍgatmi ieĺzöszámot a Kereskede|mi és H|telbank zľt. 096 Budapest (1119 Budapast, Fehéruáĺl út 79)

Cégjegyzékszám t- oĺ-o*@.]
Bejegyzés Relte: 201 1 t}3t28 Rözzétéve: 2o1 1tBl1 Ą
H atályo s : 201 1 l03l28 ...

I 0400968-49564849-5552.t I 59
A számla megnyjtásának dátuma: 2o11to3lzg'
A pénzforgalmi jelzőszámot a Kereskede|mi és Hitelbank zrt. 096 Budap6st (1119 Budapest, Fehéruári l)t 79)

Cégjegyzékszán: [l1'J q.đí o43_l
Bejegyzés kelie: 201 1 tO3ľ28 Közzé!éve: 2o1 1to4t14
Hatályos: 2o1 1 103|28',,

1 040096849564849.5552í 1 73
A szám|a ĺegnyitásának dátuma; 20í.l/03123.

ä9s|lzforsa|mi 
je|zöszámot a Kereskede|ml és Hite|bank zrt. 096 Budapest (1119 Budapost, Fehéłvárl út 79)

cég jegyuékszám.l. j-o!"1o:'qF-€--l

Be]egyzés kelte: 2o11to3t28 Közzétéve: 2O'|1 ftĄt14
H atáIyos: 201 1 l03l28 .,'

Í 040096849564849.55521 ĺ 8o
A szám|a megnyitásának dátuma: 2o11lo3l2g.
A pénzfoĺga|m| Je|zöszámot a Kereskede|mi és Hile|bank zrt. 096 Budapest (1119 Budapest, Fohéĺváĺi út 79)

Cég jegyzékszá m. ĺreł *q--J
Bejegyzés kelte: 201 1 103ĺ28 Közzétéve: 2o1 1t04t14
Hatályos: 201 1 l03l28 .'.

í 040096&49564849.5552.ĺ 1 66
A számla megnyitásának dátuma: 2011/03/23'
A péĺzforga|mĺ Jé|zőszámot a Keíeskede|mi és Hita|bank zrt. 096 Budapest (1119 Budapest, Fehéruári út 79)

Cégjegyzékszám: l o1.1o.o41o43-|

Bejegyzés kelta: 201,| l03l28 Közzétéva : 2o1 1 to4t 1 4
HatáIyos: 201 1 l03l28,',

1 0400968.4956 4U9"55521 207
A számła megnyitásának d á|uma: 2011to3l23.

Łľ5ľfoÍsa|mí 
jelzöszámot a KeÍeskede|mi és Hĺte|bank zťt' 096 Budapest (1119 Budapest, FehéNáíi |jt 79)

Cégjegyzékszám. ĺ- 9Ľg9@:|

2013.03.r2.
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3A28.

B eje gyzé s Re ile : 2o1 1 l 03 l28 Közzét éve : 20 1 1 l04 l 1 4
Hatáĺyos: 2o1 1 l03l28,,',

1 0400968-49564 849-55521 21 4
A száĺn|a megnyjtásának dátuma: 2011l03l23.
A pénzfoíga|mi je|zőszámot a Keľeskedo|mi és Hite|bank Zrt.
kezeli.

09ô Budapest (1119 Budapast, Fehéruéĺi út 79)

Cégjegyzékszám: l 01-10.0a10a3 
J

Bejegyzés kelte: 2o1 1 l03I28 Közzétéva : 201,| l04l14
Hatátws: 2011 l03l28 ...

3A29. 10400968-49564849-55521197
A számla megnyitásának d átvrna1 2011l03t23'
l pénzÍoĺgalmije|zőszámot a Kereskedetmi ós Hitelbank zń. 096 Budapest (1119 Budapest, Fehérvái Út 79)
kezeli.

Cég je gyzékszá m' ĺ.-@]913*l
Bejegyzés kelto: 201 1 l03l28 Közzétéve: 2011 tMl1 4
Hatályos: 201 1 l03l28 .',

32t30. 1 0400968.49564849-55521221
A számĺa megny|tá$ának dátumai 2011l03t23,
A pénzforga|mi je|zőszámot a Kereskede|mi és Hite|bank zrt' 096 Budapost (1119 Budapest, Fehéruáĺí ťlt 79)kezeli.

CégJegyzékszám. [Tm{4 m_]
Bajog1zés kalte: 2o1 1l03l28 Közzětéve: 2o1 1 to4|14
Hatályos: 201 1 |03128 ..,

,2131. í0400968.49564849.55521245
A számla mognyitásának d átuma: 2o11lo3ľ23'
A pénzforgalm| je|zöszámot a Keĺeskedolmi és Hĺteĺbank zrt. 096 Budapest (1119 Budapest, Fehéĺvári út 79)kezeĺl.

CégJegyzékszáĺĺ. [@J
Bejegyzés kelte: 20'| 1 lo3l28 Rözzétéve: 2o1 1 lo4t14
Hatá|yos: 201 1 l03l2g ..'

'2133. 'l 040096849564849.5552 í 276
A számĺa megnyitásának d átumai 2o1 1 t03ĺ23,
A pénzÍorga|mi jelzőszámot a Kereskede|mi és Hítetbank zrt. 096 Budapest (1119 Budapest, Fehéruái tlt 79)kezeĺi.

Cégjegyzékszám: [. oíío.ď1913 l
Bejegyzés kette: 2o1 1 1o3t28 Rözzétéve: 2o1 1 tul1 4
Hatályos: 201 1 l03l28 ...

zlu. í040096849564849-55521283
A szám|a megnyitásának dätuma]. 2011ĺ03ĺ23.
A pé,nzforgatmi Je|zószámot a Kereslĺede|mi és Hitelbank zít. 096 Budapost (1119 Buclapest, Fehérván ú 79)kezeli.

Cégjegyzékszám' |- 31ío{o'o1g J
Bejegyzés kolte: 2o,|,| l03l2B Közzé!éve: 2o1 1 to4l14
HatáIyos: 201 1 lo3l28 . ' ,

ł'l35, ĺ 040096&49564849-5552 1 300
A sfámla megnyitásának d átuma 2011t03t23'
A pénzforga|mi lelzöszámot a Kereskede|mi és Hite|bank zŕ. 096 Budapest (1119 Budawst, Fehérvái tit 79)kezeli.

Cégjegyzékszám: l oľüo4To43J
Bejegyzés kelte : 2o1 1 lo3t28 RÖzzétéve: 2o1 1 lo4l 1 4
Hatálws: 201 1 t03|28 .,'

y36' í040096849564849-55521269
A számla megnyitásának d áfuma: 201,| t}3t23.
A pénzÍorga|mi ielzöszámot a Kereskedelml és Hitelbank zrt. 096 Budapest (1119 Budap€st, Fehéĺvári ut 79)kezeli,

cégjegyzékszám. |@m-|
Bejeg yzé s ke lt e : 201 1 l 03 l28 Köz f é té ve : 2a 1 1 nĄ l 1 Ą

H^táIyos: 201 1 |03ĺ28 .,.

I)age 8 oť 15
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32137. 1 0400968-49564 849 - 55521 252
A szám|a mognyitásának dátuma: 2o11n3n3.
A péĺlzforga|mi je|zószámot a Kereskede|rni és Hiteĺbank zÍt. 096 Budapest (111g Budapest, FohéNári út 79)kerell.

Cégjegyzékszám. I j!!lTmłg__l
Bejegyzés kelte: 20,| 1 lo3l28 KözzéIéve : zofi n4n 4
H atályos: 201,| n3n8 ...

1 040096M9564 849-55521 324
A szám|a męgnyit|ásának dá|t',ma. 2o1 1 to3t23,
A pénzfoęaĺm| ,elzőszámot a Koreskode|mi és Hĺtelbank zíĺ. 096 Budápest (1119 Budapes|, Fehéruári út 79)

Cégjegyzékszám' ĺ:.@|
Bejegyzés kelte: 201 1to3t28 KÖzzétéve: 2o1 1 lo4t1 Ą
Hatályos : 201 1 lo3l2g .'.

í 0400968.49564849.5552í 31 7
A számla megnyitásának <l álumai 2o11togl23.
A!énzÍoÍgahi je|zöszámot a KereskedeÍmí.és Hitelbank Zít. 096 Budapest (1119 Budapest, Fehérváĺi lit 79)

Cégjegyzékszám'|]TIJ@@{J
Bejegyzés kelte : 201 1 to3t28 Közzétéve: 2o1 1 to4t14
Hatályos : 201 1 l03l28,.,

í 040096849564849.5552 1 29o
A szám|a megnyításának d áIuma:2a11ft3t23'
A póĺzforga|mi jelzöszámot a Kereskedo|mi és Hiteĺbank zÍt' 096 Budapest (1119 Budapest, Fehérváĺi llt 79)

CégJegyzékszám' [ . oJ. ĺ o041pŁ-_J
Bajegyzés kelte: 2a1 1 F3l28 Közzétéve: 2o1,| to4t14
Hatá|yos: 201 1 103|28 .'.

32t42. 1040096849564849_55521348

ł s.ŕ'l" megnyitásának d átuma 2o111o3t23.
A penzľoÍga|mi je|zőszámot a KereskedoÍmi és Hito|bank zrt. 096 Budapost (1119 Budapest, FehéNári út 79)

3aĘ.

Cégjegyzékszám. l- o1.ío3+1 ol3*l
Bejegyzés keqte: 2o1 1 to3|28 Közzétéve: 2o1 1 lo4l14
H atáIws: 201 1 I03t28',.

í 040o968-49564849.5552.| 355
A számla megnyĺtásának d á|Uma 2o1 1 Io3ľ23'
A péĺzforga|mi jelzöszémot a Ker6skede|mi és Hlteĺb8nk zrt' 096 Budepest (11íg Budapesl, Fehéĺvári út 79)

Cégjegyzékszám. l. q"1o..9ł191Ł]
Bejegyzés kelte: 201 1lo3ľ2l Közzétéve: 2o11to4t14
H atélyos : 201 1 l03t28 .,'

1 0400968-49564849-5552í 386
Ą szám|a megnyitásának dátuma: 2o11logt23.
A péĺtzforga|mi je|zőszámot a Keĺesxodelňi és Hite|bank zń. 09ô Budapest (1119 Budapest, FehéÍVári út 79)

Cégjegyzéksám' l@.' oo3*l
Bejegyzé s ke lte : 201 1 t 03 t28 Közzét éve : 20 1 1 ĺo4 t 1 4
Hatályos: 2o1 1 l03l28 ...

ĺ 0400968.49564849-55521 393
A szám|a megnyitásának dátuma: 2o,|1lo3l23.
A Fénzforgalmĺ jelzószámot a Kereskedelmi és Hitelbank zÍt. 096 Budapest (1119 Budapast, FohéNán,fi 79)

Cégjegyzékszám: roĺ-ĺołłĺołs l
Bejegyzés kelte: 201 1 l03l28 Kőzzétéve: 2o1 1 to4t1 4
Hatályos: 2o11t03l28 .' '

ĺ 0400968.49564849.55521 403

32t46.

32t39.

32t40.
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I sz,am1a megnyj(äsánsk dátuma: 2o11|o3I23.

ä"::'nztorgalmi 
je|zószámot a Kereskede|mi és Hitelbank fĺl. 096 Budapost (1119 Budapest, Fehérvári út 79)

cégjegyzéksf ám' t" 
-đffi@J

Bel a gvés kelĺe: 20 1 1 to3 t 28 Köz z étéve : 20 1 1 I o 4 t 1 4
Hatályos : 20 1 1 !03ĺ28 ..'

32149. 10400968{9s64849-55521410

{ sz.amla megnyitásának đ átumai 2o1 1 to3l23

äff'loo,n.|ml 
jeĺzöszámot a Keĺeskodelmi és Híteĺbank zrt. 096 Budapgst (1119 Budapest, Fęhéruán ü 79)

cégjegyzékszám. t_.oi.1 o{4ifu 
*l

32t51.

Bejegyzés kelte: 2O1 1 l}3t28 Rözzétéve: 2o.| 1 to4t 1 Ą
HatáIws: 201 1 tl3t28 ...

í 0400968.4956 48Ą9.55521 427
{ sz,ám|a megnyitásának d átuma: 2o1 1 104126.A penzĺorgalmi je|zószámot a KeÍeskede|mi és Hite|bank Zrt. 09ô Budapest (t|19 Budapest, Fehéruári Út 79)

cégjogyfékszám' t:.@J
Beiegyzés kelte: 2o1 1 to4|27 Közzétéve: 201 1 tO5t12
Hatályos: 2o1 1 lo4l27,..

1 0400968-49564849-55521 434
ł sz.ámla rnegnyitásának d á|uma: 2011t}4t26.,ł penäorga|ml jelzószámot a Keĺeskede|mí és Hite|bank zľt. 096 Budapest (1119 Budapest, FehéNáĺí út 79)

Cégjegyzékszám t ořiđTłft_l
Bejegyzés kelIe: 2o1 1 l04t27 KözzéÍéve: 2O1 1 lO5t.|2
Hatályos: 201 1 |o4t27 ...

1 0400968-4956 4849_55521 465
1 sf.amla megnyĺtásának d ätuma: 201 1 t04!26,A penzĺorge|mi je|zószámot a Keroskede|mi és Hitelbank zfr. 096 Budapest (1119 Budapest, Fehéruári ťlt 79)

Gégjegyzékszám: I o' íí o.öłío4'll
Bateg5zés ketle: 201 1 l04t2? Közzétéva: 2o1 1 to5t12
Hatályos: 201 1 to4t27 ...

í 04009684956 4849.55521 458
ł szimla megnyltásának d átuma: 2}1.|t04t26.
,{ pgÍ|ftorga|mi je|zőszámot a KeÍeskedelmi és Hito|bank zÍt. 096 Budapest (1119 Budapest, Fehéĺvári .it 79)

Cégjegyzékszám: ĺ-T.1:íp.o4ĺ o13' l
Béjegyzés kełte: 2o1 1 toĄt27 Kőzzétéve: 2o1 1 lo5t12
Hatályos: 2o1 1 lo4t27,',

1 04009684956 4849 -55521 472
ł ''i'!" megnyitásának dátuma: 2o11to8to1.

^ 
pee|nzlorgalm| Je|zőszámot a Kereskodelm| és Hitetbank zrt' 096 Budapest (1119 Buctapest, Fehéruári út 79)

CégJegyzékszá'. f oj:Tdoniöa5-*}
Bejegyzés kelte : 20ť h8to3 Kőzzétéve : 2o1,| to8t18
Hatályos: 201 1 |08t03'.'

1 0400968.49564849-5552 í 489
ĺ sz.ámla megnyitásának dátuína: 2o11lo8l15'A penutoIga|mi je|zőszámot a Koreskodelmi és Hite|bank zrt. 096 Budapest (,|119 Budapest, Fohéruáń Úl 79)

Cégjegyzékszá'' ĺ_ j]:]!'.oo104Ü
Bej o gyz és ke lte : 2O1 1 lO8t 1 7 Köz zétéve : 2o1 1 l og I 01
Hatályos: 201 1 l08h7 ..,

í 0400968-49564849.5552 1 506
I szým|a megnyitásának dátuma: 20ĺ í/og/og,
A pénzfoĺga|mĺ jeĺzőszámot a xeĺesteJjiňi és Hite|bank zrt' 096 Budapest (1119 Budapest, FehéNári úl 79)
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32/65.

kezeli.

Cégjegyzékszám' i-_ oĺ:Tó:tjłĺołe -ł

Bejegyzé s kelle : 2o1 1 togt13 KÖzzétéve : 2O1 1 logl2g
Hatályos: 201 1 logt 13 ...

1 0400968.49564849-5552 í 51 3
ł s+.!" megnyitásának d á|uma: 2011|O9t21'Ą penztorgalmi je|zőszámoÍ a Kereskede|mi és Hite|bank zít' 096kereli.

Cégjegyzékszám' {_T'.1o.đlđ..3 
-|

Bejegąés kelte: 2o1 1 togl26 Közzétéve: 2011 l1ol13

l)age l' l oÍ.15

Budapest (1119 Budapest, Fehéruári út 79)

Haláĺyos: 201 1 lo9t26 ...

1 0400968-49564849-5552í 52o
Ť szjmla mognyitásának d átuma:2o11t1olo5'
/\ penzÍorgalmí jeĺzószámot a Keresk€de|mi és Hĺtelbank zrt. 096 Budapest (1119 Buclapest, Fehéruárt t,1t 79)

Beiegyzé s ke lte : 2o1 1 l 1 o t 1 1 Közzétéve : 20 1 1 t 1 ot 27
Hatályos: 201 1 l1ot 1 1 ...

32161 . 1 0400968-49564849-5552ĺ 537
.-''1*l. mog n yitá sának d áIuína| 2o 1 1 t 1 o t 1 o'A pelaorga|mí jelziiszámot a Kereskedelmi ós Hite|bank zrÍ' 096 Budapest (1119 Budapest, FehéNári út 79)

Cégjegyzékszám' I--ö]TFłEilJ
Beiegyzés kelte: 2o1 1t1ol1,| Közzétéve: 2011 t1oĺ27
Hatályos: 201 1 t,|ot11'.,

32t62. 1040096849564849-55521551

ł ..,am|a megnyĺ|ásának dáiuma: 2o11ĺ1ot17.A póÍnzforgalm| je|zószámot a x"'esrJciJlmi és Hite|bank zń. 096 Budapest (111g Bud[pest, FehéNári út 79)

Cégjegyzékszám' (lTTF3Tło43*
Beje gyzé s Re tte : 2o1.| t 10 t 1 8 Közz étéve : 20 1 1 t 1 1 to3
H atáĺyo s: 2o1 1 t 1 oI 1 8'..

32163. 10400968.49564849-5552í544

ĺ Ęĺ.!. megnyitásánaká ituma: 201,|t10l17 
'/r pBnztorga|mĺ je|zőszáľnot a Koresked8lml és Hlte|bank zrt. 096 Budapest (1119 Budapest, Fehéruáľl lit 79)

Cógjegyzékszám' [l1.n.q.oo 1.9€ J
Bejegyzés kette: 2O1 1 t10t1 8 Rözzétéve: 2011 t1 1 to3
Hatélyos: 201 1 11 o/1 8 ...

3a64' 1040096849564849.5552í568

ĺ s1áľl" mognyitásának d á|ima: 20,|1t10l24.,.peĺlzÍoľgalmi jęÍzőszámot a Kereskedg|ml és Hiteĺbank zÍt. 096 Budapsst (1119 Budapest, FehéNári út 79)

Cégjegyzékszám. l'- oĺ -ĺ 6po'*_'
Beje gyzé s kelte : 20 1.| | 1 O l28 Köz zétéve : 20 1 1 l 1 1 l 1 0
Hatályos : 2o1 u10|28'..

í 0400968-49564849.5552.| 575
ĺ ..''1,nl' megnyitásának ct ätuma: 201 1 t'|0|2Ą'/\ peĺzloÍga|mi Je|zószámot a Kereskedelmi és Hite|bank zrt. 096 Budapest (1119 Budapest, Fehéruáľi út 79)

CégJegyzékszám' l':@4íü3 -
Bejegyzé s ke lte : 20 1 1 t 1 a ĺ28 Közzé téve : 20 1 1 t 1 1 t 10
Hatályos: 201 1 l 1 0t28 ..'

32166. .ĺ 0400968.49564849-5552 í 582
I sz,á mla megny.itásánalĺ dátuma: 20 1 2to1 to6,A pénzíorga|mi je|zószámot a xeresräđeiňié9 Hite|bank zn. 096 Budapest (1119 Budapest, Fehérväri Út 79)

cégjegyzékszám' t:9]:Ľ:.9@:1

Ę/ltttp://www.e-ceg j egy2ęk.Ilu/I M()ul ine 1nl? n? ĺ1 ,c
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32t67

32n1.

32t23

32t74.

Pagc l2 ol 15

Bojegyzé s kett e : 20 1 2 t 01 t 1 4 Kozzé!é ve : 20 lao1 ĺ26
Hatáws: 2012to1t14 

',,

í 0400968.4 9564849-5552 1 599
ł *'.ám!" megnyr.tásának d átuma: 2012|01t06,
ŕ\ penzlorgałmĺ ,e|zöszámot a Keĺeskede|mĺ és Hite|bank Zľt.

CégJegyzékszám' ĺ . o-o.oooa3:|
096 Budapest (1119 Budapest, Fehérváĺi út 79)

Bajegyzés ketto: 2o12to1 t1 4 Rözzétéve: 2o12to1 126
HatáIyos: 20,|2lo1 t14 .,.

1 04oo968-49564849-5552,ĺ 6o9
Ť sŽimla megnyitásának d átuma: 2o12to1 l3o',i penzroÍgaĺÍnj jeĺzószámot a Kereskede|mi és Hiteĺbank zrt, 096 Budapest (1119 Buclapest, FohéNáĺi |]t 79)

Cégjegyzékszám: ĺ oĹ.ĺo{aiô?T_)
Bejeggés kelte : 2o12to2|o3 Rözzétéve : 2o12to2t 16
Hatályos: 2012ĺO2t03 ...

í 0400968.49564849-55521 61 6
Ť :z'1ľl" megnyjtásának dátuma: 2o12to1 ĺ3o',{ penztorgalmĺ jelzőszámot a Kereskede|mí és Hite|bank zÍt. 096 Budapest (1119 Buclapest, Fehérvárí út 79)
cégjegyzékszám: ĺlTFo-qłľí_l
Beiegyzés kelte : 2o1 2to2ĺo3 Közzétéve: 2o12lo2t 16
Hatályos : 2o1 2l02t03 ...

1 040096849564849.5552í 623
Ť :TĺnF rne€nyjtásának dátuma: 2o.|2to2to3,

[!.e,ľÍor0aĺmi 
je|zőszámot a Keĺeskede|mi és HÍte|bank zrt. 096 Budapest (,ĺí19 Buoapest, Fehé,uái Út 79)

Cégjegyzékszám: ĺJĹí ooaiüT-l
BejegFés kełte : 2O12|02IO8 Közzétéve: 2o12t}2ĺ23
H atályo s : 2o1 2tO2lO8,,'

í 0400968-49564849-55521 63o
ľ ...'''la megnyjĺásának d átuma:2}12to2t}6,
ŕ{ pelztorgahi jelzőszámot a Kereskede|mi és Hĺte|bank Zrt'

Cégje gyzékszá m. ł. 
j'- o'.í o.4l *, -l

Bejôgąés kelte : 2O1 2t02t}8 Közzétéve: 2o1 2ĺoz23
H atá lyos: 201 2to2 | 08 ...

ĺ 0400968"49564 849.55521 647
ł .'iml" megnyĺtásának d á|uma:2012l}2t09.
A pénzfoÍga|mi je|zöszámot a xeresĺ<Jđäiňi és Híteĺbank zrt. 096

Cég jegyzékszám.[.oĺ-íl*oTTeqío43l

Bej€gyzé s kelte : 2o12t)2t1 O Közfétéve: 2o12lo2l23
Hatályos: 201 2lo2t1 o,..

í 0400968-49564849.5552 
1 66í

* szímla megnyitásának d átuma: 2O12tO3ĺ01./r peĺztorga|mĺ je|zószámot a Kereskedelmi és Hĺt€lbank ZÍ|. 096

cégjegyzékszám't.@J
Bejegyzés kelte : 2O1 2103106 Közzétéve : 2o1 zo3t22
Hatályos: 2o12l03t}6 .'.

,ĺ 0400968.4956 4849.55521 67 8
i Yáľ!. megnyitásának dátuma: 2o12to3to1.,\ penzfoÍga|mi je|zőszámot a Kereskede|mi és Hite|bank zÍt.

Cégjegyzékszám' |@E:l
Bejegyzés ko lte : 2012l03t06 Közzéléve : 20 1 2t03t22
Hatályos., 20.|2103106 ...

096 Budapest (1119 Butlaposl, Fehérváĺĺ .Jt 79)

Budapest (t119 Budapest, FehéNári úl 79)

Budapest (1119 Budapest, FehéNái ltt 79)

096 Budapest (11.ĺ9 Budapest, Fehérvái út 79)
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32ĺ76.

32n7.

32n8.

32t80

32t81.

32t82.

32t83.
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I

I

í M00968-49564849-5552 í685
A szám|a megnyitásánaĺ( d äÍu?fia:. 201?103128.
A pénzfoĺga|mi jelzlszárnot a Kereskede|mi és Hitolbank zrt. 096 Budapest (1119 Budapost, Fehérvári úI 79)
kezeli.

Cégjegyzékszám. |-.3]ô6o.oo3 l
Bejegvés kelte: 2012103129 Közzétévo: 2012ĺMh2
Hatályos:201a$l29 .'.

1 0400968-49564849-5552 1692
A számĺa megnyitásának dát!fia:. 2012l03t28'
A pénďoęalmi je|zószámot a Kereskede|mi és Hitelbank zrt. 096 Budapest (1119 Budapest, Fehérvéri út 79)
kezeli.

cégiegyzékszám. [-- 9]"t*'*q J
BalegWés kelto: 2012lo3t2g Közzétéve: 2012n4h2
H at ályo s : 2o12I03 l29,..

ĺ 0400968-49564 8 49.55521 7 02
A szám|a megnyi|ásának d á|uma: 2012l04t05.
A pénzforga|mi je|zöszámot a KoÍeskede|mi és Hłteĺbank zrt' 096 Budapest (1119 Budapest. FÔhéNáĺi út 79)
kezeli.

Cégjegyzékszám. L-@J
Bejegyzés kalta : 201 2lo4l1 o Rőzzé|éve: 20 12104126

Hatályos: 201 2l04l.ĺ 0 .'.

1 0400968*49564849.5552ĺ 7í 9
A szám|a ĺnegnyitásának dátuma: 20ĺ2106/18.
A pénzforga|mi jelzöszámot a Kereskede|mi és Híteĺbank zrt. 096 Budapest (1119 Budspest, Fehéĺván ű 79)
kereli.

CégJegyzékszám' f jlí.q{''o* .'
Bejegyzés kette : 2012106|20 Közzétéve: 2012107 lo5
H atályo s : 2o1 2106 l20 .'.

ĺ 0400968-4956 48 Ą9 -555217 26
A szám|a megnyilásánek däLur/ila: 2012107 l27,
A pénzfoĺga|mi je|zószámot a Kereskede|mi és Hĺto|bank Zrt. 096 Budapest (1119 Bu2lapest, Fehéruári łjt 79)
kezeli.

Cégjegyzékszám; łl. .J

Bejegyzés kelte : 2o12l07 l31 KÖzzétéve: 2012108l,|6

H atályos: 201 2107 l31 ...

1 0400968-49564849-5552.t 7s3
A számĺa megnyitásának dá|umai ?012|09127 -

A pénzÍorga|mi jelzőszámot a Keĺeskedelmí és Hiteĺbank zÍt. 096 Budapest (1119 Budapest, FehéNári út 79)
kezeli.

Cégjegyzókszám' l--9l! o.o'{g9*l
Bejegyzěs kelte : 2012l10N5 KÖzzétéve: 20121 10118

Hatélyos: 201 2ĺĺ0105''.

1 0400968-4956 4849-55521 7 40
A szám|a megnyitásának dátuma: 2012109ĺ27.
A pénzfoľga|mi je|zőszámot a Kereskedelmi és Hite|bank zÍt. 096 Budapest (1119 Budapest, Fehéĺvári úl 79)
kezeli.

cégjogyzékszám. [:.@l
Bejegyzés kelte : 20121 1olo5 Rözzétéve : 201 21 1ot1 8
Hatályos: 2o12l10105'..

. 1 0400968-4956 4849-555217 57
A szám|a megnyitásának dátuma: 2012/í0/01'
A pénzforga|mi jetzőszámot a KeÍeskede|mi és Hite|bank zrt. 096 Budapest (1119 Budapest, FehéNán ü 79)
kezeli.

Cégjegyzékszám' [n' 
" 
o"m

Bejegyzés ke lta : 201 2ĺ 10|05 Közzéléve : 201 2] 1 0I1 8
Hatáĺyos: z012t 1 0i05 .. .

1 0400968-4956 4849-555217 64

\/
?8

I
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A szám|a megnyitásának d ä|vma| 2o12t12Io5.
A pé.nzforgaĺmi je|zószámot a Kereskede|mí és l.|iteĺbank zń. 096 Budapest (1119 Budapesl, Fehéruáń út 79)kezeli.

Cégjegyzékszám' i-- oĺĺoołĺołs *J

Bejegyzés kelte : 2012l,|2t 1 Ą Közzétéve : 2o12t12t27
Halályos: 20'|21 12l,| 4 .'.

í 0400968.49564 849.5552177 1

A szám|a megnyitásának dá(uma: 2o13ffing,
A pénzíoÍoä|mi 

'jelzószámot a Kero6kodo|mi éc Hite|bank zrt. 096 Budapost (111g Buťlapesl, FelÉl./á|i út 79)kezeli.

Cógjegyzékszám' {_ľ.!:.'aft i
Bejegvés kelte : 2o13to2t 1 1

Hatályos: 2013ĺ02111 .,.

1 0400968-49564 U9 _ 555217 88
A számla megnyitásának d á|uma:2o13l)2l12.
A pénzforga|mi jeÍzószámot a Kereskede|mi és Hitelbank zrt. 096 BudapBst (1119 Budapast, Fehéruéri út 79)

Cégjegyzékszám: [:0Ĺ1 qo4 1043-]
Bejegyzé s kolte : 201 3lo2t1 4
Hatályos: 2o13102|14',,

í0400968.495M84$55521 795
A számla m€gnyitásának dátuma: 2o13lo2t25.
Apéĺzforgalmi ie|zöszárnot a KoÍeskedelmĺ és Hĺte|bank zľ1. 096 Budgpest (1119 Budapest, Fehéĺvári út 79)

Cégjegyzékszám. |@J
Bejag yzé s kelte : 20 1 3 to2ĺ28
H atäI yos : 201 3lo2l28,',

ll. cégformátót fĺiggő adatok

'l.ttľolt Cegkivoltal.

32t84.

3U86.

I

1t2.

Rószvényes(ek) adatai
Jex Gábor (an.: Gé|gely Anna Magdolna)
sz.lletési idej6: 1 9527í o/o4.|051 Budapest, október 6 utca 4. 2. em' 5/a.
A szavazatlJog mértéke mlnósÍtefi trbbségÜ befo|yásl biäosÍt.
A tagságí jogvlszony kozdete; 2oo7togt11.
A vältozás időpontja: 2o12lo7lo1
Bejegyzés kelle: 20,|2106|12 Közzétéve: 2012|08t16
Hatályos: 2012ĺ07 |01 ...

A részvénytársaság mÍiktidós| módJa
ZárÍköĺíl.
Hatályos: 2001 ĺo6t 19'.'

A részvóny átľuházását az aĺapttó oklľat koĺ|átozza
A részvény átruházását az a|apÍtó okkat korlátozza.
Bejegyzés kelte : 2007 l04l19 Közzétéve: 2007 lo5l17
Hatálws: 2oo7 la4l 1 9 ...

A részvénytáľsaságl hIrdetményok kłizzótéto|ének módja és he|ye
A krzzététel módia: hirdetínény.
Népszava
Hatályos : 2001 1061 1 9 ..'

Az ügyvezetés tÍpusa
Egyszemélyes igazgatlság
Bejegyzés kelto: 2007 l04l1 9 Közzétéve: 2oo7 to5ĺ17
Hatályos : 2007 l04l 1 9 ...

A ĺésaĺények száma és névértéke
Részvényfa ita : t(iIzs részvénv

2.

41.

ą

3t1-

8.

8/3.

o

9t1.

10.

10t4.
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Megnevezés: da.ab |Izezer Írĺint névéĺĺékÚ.
A változás időpontja: 2o12to7lo1
Bejegąé s keĺte : 20121061 1 2 KÖzzétéve: 2o12to8t16
Hatályos: 2ú2Q7lo1 ..'
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nĺoousz zRt
Budapest
Konyves Kálmán krt.76,
1087

T á r g ľ: Referencia levéi

Kérésükre a közbesoerzésí péi.yázatu|<hoz..igazo1juk, hory a MóDUszoFFI.E.H.LDING rnroľmąttläi-- e" Ügyviteti zRt az ďábbiszolgáltatásokat, szállítások.t 
"ń:t"tta számunkra,

Szeruőd,łj mástk fét neve és címe: Buđapest VIII. kerütet
Józsefiráľosl linkormányzat
(l082 Buĺlapcst, Baľoss u. og-o7. )

A tetJesítés ĺdeJe: ?a!}, októbeľ 5.; éľtéke: 12.5oo eFt,valąmlnt a szolgáltatás megn""""éL"'

o ľ.elhasznátótmunkaállomás
r Renđszeľgazdaĺmunkąállomás
o VieurSonic 19'' LED monĺtoľ. BenQ G2222HDL 22,, LED áonĺtoľr Nyomtątó HP LaseľJet 11o'o lťyomtató HP LaseľJet 4o15no Scail Canon Lide ll0o LAI{ TP-LINK Swĺtch 5po LAITI LevelOne Swltcho LAN t.Lĺnk AccPolnt ĺIíľetess

t47 db
3db

14'l db
3db
5db
zdb
4đb
5db
2db
8db

ReferencląszeméIy neve és tetefonszáma: Kollaľ Tamás IT Manager
Tel.sz.; 459-2554

A MlDusz oFF.ICE-HoLDING lnfoľmatlkaí és Ügyviteti zRt áLltď nyujtott
:í"f**ffikkal (szatlĺta*, *Ĺáštgiäleg"a.t,tĹ'ig,''iŕ, azokmegfelelnek

Budapest, Z0IZ-03-27
Udvozlettel:
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szilĺĺĺrÄĺsr szpnzŐoÉs

szeľződéses feltételek

amely létľejött egyrészről a
BudapCIt Főváľos VIII. keľĺitet Józsefváľos Onkormányzat
székńely: 1082 Budapest, Baross u.63.67.
adószám : I 57 3 57 | 5.2-42
sĺatisztikai számjel: |57357 15-84|I-3f|-0I
töľzskönyvi azonosító szÁm: 7 357 | 5
képviselő neve: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ
bantr<számlaszám: 14 100000.19925649-0 l 000004
továbbiakban mint Megľendelő

másrészről a
MóDUsz OFFICE-HOLDING Infoľmatikai és Ügyviteli Záľtkłiľĺien Mĺĺködő Ré'szvénytáľsaság
székhely: 1087 Budapest Könyves Kálĺnán W.76,
cégbírósági bejegyzśs szÁma: 0 1 - 1 0.04 1289
adőszÁma: 10209248-2-42
statisztikai számjele: 10209248-6820-| |4.0|
bankszámla szÁma: |0200964-20223 894-00000000
képviseletre jogosulĺJexGábor,e|nök-vezśngazgatő
a továbbiakban, mint Szállító

- a továbbiakban egyĺittesen: Felek - között alulíľott helyen és napon aza|ábbi feltételek szerint.

Előzmény

A Nemzeti Fejtesztési Ügynökség * ,,Új Széchenyi Teľv'' Közép-magyarorszÁgi operatív Program
megvalósítása érdekében kiemelt pá|yázati felhívást tett közzé,,Szociális célú város-ľehabilitációs témájtl
kiemelt pľojektjavaslatok'' (kódszám: KMoP.S.l.|/B.12) témában 2012. augusztus 10.én. Megľendelő
Képviselő.testÍilete a320120|2. (IX.27.) szÁműhatározatában elfogadta a Magdolna Neryed Pľogľam III.
(a továbbiakban: MNP IID benyújtásához szitkséges adatlapot.

Az MNP III végľehajtását a Nemzeti Fejtesztési Üg;rnökség, mint támogató képviseletében eljáľó Pro
Regio Közép-Magyarországi Regionáĺis Fejlesztési és Szolgáltató Nonpľofit Közhasaú Korlátolt
felelősségű társaság, mint közremiĺkoďő sz-ervezet és a Budapest Főváros VIII. kerÍllet Józsefuárosi
onkormányzat, mint kedvezményezntt között 20|3. janufu 30.án a|áírt Támogatási sz.erződés és annak
mellékletei szabá|yozzźů< (azonosító szám: KMOP-5.1.|/B-|2-k.2012-0001).

A Józsefufuosi CsaládsegÍtő és Gyeľmekjóléti Központ mint az MMIII pľojekt megvalósító sz.ewez.Ete,

megvalósítja az MNP III. progľam alábbi pľojektjeit:
o Tl/1 Társadalmi akciók megsznrvezése (lomtalanítás, paľkok takarítása),
o T|/2 Heýi kömyezettudatosság elősegÍtése (fild udvaľok)'
o T|/3 Lakossági tÁjékoztatás, tanácsadás (lakók és közös képviselők képzése)'
. T4l2 Íntenzív családmegtartó szolgáĺtatások,
o T4/3 Családfejlesztési szolgáltatás,
o T5/I A Fiumei út és Dobozĺ utca közötti terĺiletek FiDo megújításához kapcsolódó szociális progÍźrm'

FiDo spoľÍnpot
o G2/5 Ktĺz(össégi)-Hely és mosoda.



A Felek rögzitlk, hogy az előzőekben részfetezett feladatok végľehajtása éľđekében Megrendelő

közbeszerzési értékhatáľt el nem érő beszerzési eljáľás keretében ajánlattételi felhívást kiildött a

,Jnfokommunikncíós eszĺcözök beszerzése,, táÍw:ŕŁ közbeszerzési értékfiatáľt el nem éró beszerzési eljárás

tźĺrgyában.

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének Váĺosgazdálkodási és

Pénziigyi Bizottsága a ..,...,.12013. (III. 2t.) sz'őnűhatározatábanmegállapította, hogy a beszeľzési eljárás

nyertese a szÁ||itő, melyre tekintettel a Megrendelő és a szállító szerződést kötnek jelen szeľződés és az

ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban egyiittesen: ,,Szeľződés'') feltételei szeľint.

1. A szenődés tárgya

Megľendelő részére szállító a ,,Infokommunikációs eszlĺözök beszeľzése'' tátgw beszeľzési eljárás

ajánlattételi felhívásában foglalt eszközök, kellékek szÁ||ítása.
A beszerzési eljárás ajántattételi felhívása jelen szerződés 1' számú mellékletét képezi.

2. A teljesítésĺ hatáľidő' a te|jesítés mó'dja és helye

2.1. szállító ezeĺszeruódés aláírásával a Megľendeló á|ta| kiírt beszerzési eljárás során tett aján|ata

elfogadása eľedményeként ktitelezettséget vállal aną hogy a Megrenđelő ľészére az L. szárn{l mellékletben
meghatáromtt eszközöket, kellékeket az abban meghatáľozott mennyiséget a Megľendelő részéľe

|eszá||itja. sállító ajánlataés végsó ajránlata jelen szerzőđés 2, szÁműmellékletét képezi.

2.2. A szerződés 1. számű mellékletben meghatározott eszközök, kellékek szállításának teljesítési
határidej e : a szerzbdéskötéstől számított 1 0 nap.

2.3. A Megrendelő 3.1. pont szeľinti kapcsolattartója az áBłett csomagolt eszközöket a SzÁ||Ító

jelenlétében ktiteles tételesen átvenni és az átvéne|től számított egy munkanap a|att az eszkőzök minőségi

vizsgálĺatát elvégezni, minőségi hiba esetén a Felek kiiziis jegyzőkönyvet vesznek fel.

Megľendelő kapcsolattaľtója az eszközök mennyiségi és minöségi vizsgálatát követően állítja ki a

teljesítésigazolást'

2.4. A teljesítés és a minöség megvizsgálás helye a Megrendeló székÍlelye (1082 BudapesĹ Baľoss u.

63-67.r. r06.).

3. Kapcsolattartásľa kĺjeliilt személyek

3.1. Megrendelö ľészéröl kapcsolattaľtásľakijeloltszemély:
Név:
Cím: Budapest Főváľos vtII. kerület Józsefvárosi onkormányzata Polgármesteri Hivatala,
Polgármesteri Kabinet 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Telefon: 459-2574
e-mail : szepp@jozsefvaľos.hu

3 .2. Szá||itő részér ó| kapcsolattaĺtásľa kij elölt személy :

Név: Urbán József
Cím: 1087 Budapes! Könyves KálÍnán kÍt.76.
Telefon: 20-337-1844
e-mail : UrbanJ @modusz.hu

4. A szeľződés taľta|ma

4.|. A szállító a leszállított termékeket bontatlan gyáľi csomagolásban, minőségtanúsítással és egyéb



dokumentációkkal eryütt adja át a Megľendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie aľrą hogy a
teľmékek épségét afavarczÁs és a tárolás időtaľüama alatt megóvja.

A szállító, amennyiben az á|ta|a ajánlott terméket a foľgalomból kivonja szá||íthat helyettesítő teľméket,

legfeljebb apá|yázatbanelnyert erységáron a Megľendelővel történt egyeztetést követően.

A minőség megvizsgálás helye a Megĺendelő széküelye. A Megrendelő a leszállított teľmék mennyiségi,

minőségi ĺt\ĺéte|étfolyamatosan végzi, A szállító vátlalją hory a szerződés teljesítésének időtartama alatt

folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget biztosít.

4.2. Megrendelő fenntartja magának a jogot o szerződés toljes idejére, hogy a beszállított árut

e||enórizze és abban az esetben, haaszerződő fél nem azt (vagy azza| egyenéľték{ĺ) teľméket szállítja, amit
a Megrende|ő a sznrzódéskötést megelőzően elfogadott akkoľ jogosu|t a szerződést azonnal, indoklás
nélkilli felmondani.

4.3. Felek rögzítik, hogy a megľendelésben foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének késedelme vagy

elmulasztásą valamint a fenti pontokban előíľt kötelezettségek firyelmen kíl'ĺll haryása a jelen szÁ||ítási

szeľződés megszegését jelenti, aminek ktivetkeztében a Szől|it(tt a jelen szerződésben szabá|yozott kötbér
és/vagy káľtérítés fizetésének kötelezettsége teľheli.

4.4. Szállítót jelen szerződés alapján leszállított áruľa a jogszabályban megállapított szavatossági

kötelezettség terheli.

sz6||ítő a leszállított eszközökre, kellékeke 24hőnap teljes körrljótá|lástvá||a|.

Amennyiben azeszköz,vary ennek egy részs ajótállási idó alatt szállító jótállási kötelezettségea|á1a;rtoző
hiányosságok miatt nem tizemel ľendeltetésszeÍ{hen, az előzóekben meghatáĺozott jótállási ido az érintett

eszközt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszeľiĺ hasmá|attaalkďmassá
nem vált.

Kötelező alkalmasság: jelen pontban meghatáľozottakon trllmenően a Polgáľi Törvénykönyvben, külön
rendeletekben foglaltaknak megfelelően kell a kötelező alkalmassági, és szavatossági időket alkalmazni.

5. Díjazás, a Íizetési feltételek:

5.1. Megľendelő előleget nem fizet. szá||itő aszerződésben foglaltak teljesítésééľt összęsen 2 |90 620,-

Ft + Áfa, azazkettőmillió-százkilencveneznrhatszÁzhisz forint + Äfadĺjazásban részesül.

5.2. Szállító egy végszámla benyújtásáľajogosult.

5.3. szállító a teljesítést igazo|ó szabá|ysznríl, mindkét fél által alálĺt átvéte|i elismeľvénnyel felszerelt
szám|áq a szerződésszeriĺ teljesítéstől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki a szállító |0200964-
20223 89 4 -000 00000 bankszámlas zámáĺ a,

5.4. A Felek egyetéľtenek abban, hogy a szállításból, illetve fuvarozásból eredő hibákkal kapcsolatban a

Megľendelő a teljesítés megtöľténtétől számított 6 munkanapon belĺtl jogosult a Szállítóval szemben

fellépni.

ła egyéb minőségi hibákkat, vaw a mennyiségi eltéľésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a
Megrendelő azok észlelését követő 6 napon belĺil báľĺnikoľ kifogás tÁĺgyává'teheti a Szállítónál.
Az e|őz'ő két bekezdés báľmelyik esete is foľduljon elö, a Megrendelő köteles a je|zett 6 napos határidőn

belitl a Szállítóval közbs jegyzőkönyv felvételét kezdeményezni.

A jelen pontban említett minóségi vagy mennyiségí fogyatékosságok esetén, de alĺkor is, ha kideriil, hogy a

termék típusában (ĺendszerében) nem felel meg az ajánlatban foglalt minőségi követelményeknek, a

Megrendelő a jelen szeľződésben szabá|yozott méľtékű kötbért és/vary káľtérítési igényt érvényesíthet és

amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt minőségi eltérést tapasz1a|nu úgy éľdekmúIásának

igaz.olásanétkiil aszerződéstől nyomban elállhaĹ meghiúsulási kötbérÍ és káľtéľítést követelhet.



5.5. Felek egyetéľtenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jóüállás szzbá|yaira az

elfogadott ajn|ii tatzlma az iĺänyadó. Ha a SzÁ||itó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést kijvető 15

**i.*upon beliit nem cseréli ki, a Megrenđelőnek jogában ált a fent említett árut haľmadik személytől

beszerezri a szÁ||ítő költségéľe.

szá||ítő kijelenti és szavatosságot vállal az.ért, hogy a jelen szerzödés tÁrgyát képező termékek

rendelkeznók érvényes tbrgalom6a hozatali engedéllyel. A leszátlításľä keľulő.áľuk szavatossági ideje a

|eszá||itáspillanatában legalább ery év kell, hogy legyen.

Megrende|ő Szállítóval szemben a teljesítés késedelme esetére késedelmi kötbéľt köt ki, melynek méľtéke

késědelem minden napja után a késedelemmel érintett megľendelési díj nettó összegéľe vetitett 50Á.

5.6, Fetek rögzítik, hogy a kötbérkövetelés behajtásán tulmenően a Megľendelő a szerzőďésszegésből

eredő kárának *lgte'ĺte'eí is követelheti a Szźt||itótő|, a kár tisszegébe azonbaľr a már behajtott kötbér

összege beleszámít. A kötbér akkor is jfu, ha a Megľendelőnek kára nem meľĺilt fel. A kötbéľt a

Megrěndelő jogosult a benyújtott számlából visszataľtani és azt a végszÁm|anettő összegéből levonni.

6. Kötbéľ' elállás

6'|, A Megľendelő egyoldalĄ írásbeli, aSzá||itőhozintézeÍtnyilatkozatával azonnali hatá||ya| elállhat

a szállítási szeľződéstől, vagy bánnely részétől, ha:

a) a Szállító a szállítással 15 napot késett,

bi a Szá1lító Íizetésképtelenné vált, öncsődöt jelentett, illetve ellene csődĺit jelentettek be,

felszámolási eljáľás folyik ellene.
6.2, Ha a Megľenđelő a szerződést a fenti báľmely okból megszttnteti egyoldalűnyi|atkozatáva|, a

szállító nem jogosult kifizetést követelni.

7. Egyéb rendelkezések

7,|. A Szállítót az éruényesjogszabályok szerinti módon titoktartási kötelezettség teľheli a szerzśďés

teljesítése soľán a Megľendeiővei, annak tevékenységévelkapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat,

ínřoľmáció, ismeret vonatkozásában. A titoktaľtási kötelezettség kiterjed a Szá||itô ďkalmazottaira,

munkatáľsairą beszállítóira, akiket tevékenységük megkezdése előtt köteles a szállító a titoktaľtásra hitelt

éľdemlő en figyelmezetni.

7.f . A szállító a Megrendelő engedélye nélkÍil harmadik félnek nem hozhatja fudomására a szerz-ődés,

i1letve azzal kapcsolatuan baľmely más dokumentáciő vagy ínformáció adatat. A másik fél előzetes

jóváharyása néli<til titkos infonnációt eryik fél sem tehetkörué, haľmadik személy rendelkezéséľe nem
'uocsĺtrlát, 

kivéve ha ezt hatályos és éľvényes jogszabály alapján valamely bíľóság vagy más hatóság

köteĺező érvénnyel elĺendeli.

7.3. A szállító kifogástalan teljesítéséľől a teljes teľmékmennyiség átadás-awé!e|ý! követően a

Megrendelő írásban nyitatkozik. A Megrendelö e nyilatkozattz| fe|hata|mazz,a a Szál|Ítót, hogy a

Me}endelőt refeľencialistáján feltÍintesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett módon

maľketingtevékenységében felhasmálhassa.

7.4. Je|en szerzśdésben nem szabályozott kéľdések tekintetében az 1. pontban foglaltaktól ffiggően

vaw a szállító elfogadott ajáĺnaát tekintik aszsrződő felek irányadónak azlaL hogy tételes jogszabályi

reňáekezésként a Ptk. ídevonatkozóan megfele|ó snbá|yutfogják alkalĺnazni.

7.5. A Megrendelönek és a szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen

tárgyalásokon,- uete' úton ľendezzenek minden olyan nézeteltérésĹ vagy vitát, amely közöttĺik a

szeruődéssel kapcsolatban meľtil fel.

Jelen szállítási szeruődés ....... példánybäf,, .... oldalon készülĹ melyet a szeruődő felek elolvastak,

értelmeztek és mint akaĺatukJ<al mindenben megegyeziĺt jóvtŕtagólag írtak alá.



Mellékletek:
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