
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály g..,. sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság  2019.  augusztus 21-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és dísz-
kivilágítása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

Előterjesztő: dr. Henez Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Gaál Krisztián ügyintéző 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 3  db . ajánlattételi felhívás, bontási jegyzőkönyv, felolvasólap is költségvetés 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállas és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület a  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendeletében fedezetet biztosított Józsefváros 
karácsonyi feldíszítésére és díszkivilágítására. 

A  Gazdálkodási Ügyosztály — a becsült értékre tekintettel, melynek összege  14.700.000 Ft  + ÁFA — 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásra irányuló ajánlattételi felhívást  (1.  sz. 
melléklet) állított össze, amely  2019.  július  17.  napján megküldésre került az alábbi ajánlattételre 
felkért szervezeteknek, valamint megjelentetésre került a www.jozsefvaros.hu honlapon is. 

Az ajánlattételre felkért szervezetek: 

KATAZOL Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

7400 Kaposvár Hársfa  u. 8/E  fsz.  3. info@titkarsag.com 

Best-Vill.  2000  Kft. 1222 Budapest 
Fonó  u. 2-6. bestvill@bestvill.hu 

HUNILUX Kft. 1097 Budapest Vaskapu  u 43-45. hunilux@ hunilux.hu 

BDK Kft. 1203 Budapest Csepeli átjáró  1-3. bdk@bdk.hu 

MK  Hungaria Kft. 9423 Ágfalva Baracsi út  77. info@mk-illumination.hu 

Blachere  Illumination 
Hungary Kft. 2142 Nagytarcsa Csonka János út  4. 

info@blachere.hu K  épület 

Az ajánlatok benyújtásának határideje  2019.  augusztus  13.  napja  14  óra volt. 

Az ajánlattételi határidőn belül a KATAZOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:  7400 
Kaposvár, Hársfa  u. 8/E  fsz.  3.,  adószánt  11465795-2-14,  cégjegyzékszám:  14-09-314754)  nyújtott be 
ajánlatot  (3.  sz. mellékletben a felolvasólap és a költségvetés). 

A  Hivatal a benyújtott ajánlatot megvizsgálta és megállapította, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt 
formai és tartalmi követelményeknek megfelel, így hiánypótlás szükségessége nem merült fel  (2.  sz. 
melléklet). 

Az érvényes ajánlatot adó KATAZOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlati ára nettó  12.159.200,-
Ft,  azaz nettó tizenkettőmillió-százötvenkilencezer-kettőszáz forint. 
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A  fentiek alapján javaslom a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és 
díszkivilágítása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás érvényesnek és 
eredményesnek minősítését. Javaslom továbbá a KATAZOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint 
érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő nyertesnek nyilvánítását, és a Kft.-vel a vállalkozási szerződés 
megkötését. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a „Vállalkozási szerződés 
keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése  es  díszkivilágítása" tárgyú beszerzési eljárás 
eredményének megállapítása. 

A  nyertes ajánlat ajánlati ára szerint Józsefváros karácsonyi feldíszítésének és díszkivilágításának 
teljes költsége  12.159.200,- Ft  +  27%  ÁFA, azaz bruttó  15.442.184,- Ft. A  pénzügyi fedezet a  11405 
címen biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Bizottság döntése a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 
(X1.06.)  önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  1.1.3  pontján alapul. 

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I. a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  21. 

2. a határozat  1.  pontjában megjelölt beszerzési eljárás nyertesének a KATAZOL Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (székhely:  7400  Kaposvár, Hársfa  u. 8/E  fsz.  3.,  adószám:  11465795-2-14, 
cégjegyzékszám:  14-09-314754)  ajánlattevőt nyilvánítja. Az elfogadott ajánlati ár:  12.159.200,-
Ft  +  27%  ÁFA, azaz bruttó  15.442.184,- Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  21. 

3. felkéri a polgármestert a határozat  2.  pontja szerinti vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon 

Budapest, 2019.  augusztus  14. 

4/()  

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JOVÁHAGYT 

RIMÁN EDINA SOOS Gy 
JEGYZŐ AVÁROSGAZDÁIKODÁSIÉS BIZOTISÁGEINÖKE 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: GAÁL KRISZTIÁN 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL! NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: 
ELLENŐRIZTE: 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri Önt, illetve az Ön által vezetett szer-
vezetet: 

I. Az ajánlatkérő neve, címe: 
BUDAPEST  FŐ VÁROS  VIM  KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, címe, telefon- faxszáma,  e-mail  címe: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Tel: 06-1-459- 2567 
Fax: 459-2276 
E-mail:  gazdalkodas@iozsefvaros.hu 

2. Az ajánlatkérő által a megrendeléshez rendelt elnevezés: 
Ajánlattevő feladata vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és 
díszkivilágítása az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képező Műszaki leírás szerint. 

3. A  szerződés időtartama: 
Teljesítés időtartama:  2019.  november  01. -2020.  január  31. 

4. A  szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Késedelmi kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  0,5%-a/naptári 
nap.  A  maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  7,5%-a. A 
kötbér maximumának elérésekor  (15  nap késedelem esetén) Megrendelő jogosult a 
szerződéstől elállni. 
Meghiúsulási kötbér:  A  nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,  ha 
olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási kötbér 
mérteke a felolvasólapon rögzített és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 
20%-a. 
A  Ptk.  6:186.  §  (1)  bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az 
esetre,  ha  olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

5. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
Ajánlatkérő a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás tekintetében 14.700.000,-

 

Ft+ÁFA összegben határozza meg a rendelkezésre álló fedezetet. 

Megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. 

Ajánlatkérő előleget nem biztosit. 

Az ajánlat, az elszámolás  es  a kifizetés pénzneme a forint. 

A  vállalkozói díj a szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott, 
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla  es  mellékleteinek a Megrendelő általi 
kézhezvételét követően, a Ptk.  6:130.  *  (1)-(2)  bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, 
30  napos fizetési határidővel átutalással kerül kiegyenlítésre. 

Ajánlatkérő részszámlázást biztosít: 

Ajánlattevő egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. 

A  részszámla benyújtásának időpontja a  Horvath  Mihály téren kihelyezendő nagy fenyőfa fel-
díszítését követő napjától az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában.  A 
részszámla összege a nettó vállalkozói díj  70%-a.  Végszámla benyújtására a szerződésszerűen 
igazolt teljesítést követően jogosult nyertes ajánlattevő.  A  végszámla mértéke a teljes nettó 
vállalkozói díj  30%-a. A  kifizetések módja átutalással,  30  napon belül. 
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Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló  2003.  évi XCII. törvény (a továbbiak-
ban:  Art.) 36/A.  §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban  (2013.  évi V. törvény) meghatározott  6:155. 
§  (1)  szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 

6. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

7. Annak meghatározása,  bogy  az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e 
ajánlatot: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét. 

8. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb és szempontja szerint értékeli. 

9. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 
Kizáró okok: 
Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fen-

 

náll: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,  es  nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gaz-

 

dasági szereplő, aki 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette,  es  a bűncselekmény elkövetése az el-
múlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűző-
dő hátrányok alól nem mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elköve-
tését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűt-
len kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűn-
cselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érde-
keinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcso-
lódó felbujtás, bünsegély vagy kísérlet; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terro-
rizmus finanszírozása; 
a]) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerin-
ti kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbe-
szerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési köte-
lezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az aján-
lat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 
halasztást kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséröl szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az el-
múlt három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
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esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísé-
relt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy ko-
rábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták,  es  a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem 
került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapo-
dásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok  es  terü-
letek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magya-
rországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uni-
ónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus fi-
nanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2007.  évi CXXXVI. törvény  3.  § 
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a  kb)  alpont szerinti feltétel fennáll; 

harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása ese-
ten a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény  7/A. 
§-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizs-
gálata esetén bírósági - határozatban megállapított  es  a központi költségvetésbe történő befize-
tésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról  es  tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jog-
szabálysértést követett el; 

i)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint nem minősül 
átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény I.§  4.  pontjára. 

Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás  2.  számít melléklete szerinti nyi-
latkozat cégszerű aláírásával. 

Az alkalmassági követelmények: 

Az ajánlattevők pénzüzvi-gazdasiai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok  ea  a 
megkövetelt igazolási mód: 
El  Az Ajánlattevő közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevő köteles csatolni az előző üzleti 
év - általános forgalmi adó nélkül számított — teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát attól füg-
gően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben 
ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Ha  az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért 
nem rendelkezik, mert olyan jogi fonnában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követel-
mény is igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilat-
kozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi  es  gazdasági alkalmasságát. Az érintett 
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tá-
jékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód he-
lyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 
0.1  Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az előző két üzleti évben nem rendelkezik díszvilá-

 

gítási tevékenységhez kapcsolódóan összesen minimum nettó  15  millió forint teljes árbevétellel. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
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M.1  Ajánlattevő csatolja az előző két év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését —legalább 
a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás 
összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével— tartalmazó, 
általa aláírt nyilatkozatät. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 
M.1  Alkalmatlan az ajánlattevő,  ha  nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésé-
nek időpontjától visszafelé számított három évben  (36  hónapban) szerződésszerűen teljesített, 
díszítő világítás és/vagy közterületi díszkivilágítást tartalmazó szolgáltatási referenciával, ahol a 
felszerelt és üzemeltetett díszkivilágítási elemek darabszáma legalább  1000  db volt. 
A  referencia meglétét a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással kell igazolni. 

10. Ajánlattételi határidő: 2019.  augusztus  13. 14  óra 

Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal kapcso-

 

latban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 
A  kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje:  2019.  augusztus  7.  nap  10.00  óra. 

11. Az ajánlat benyújtásának címe: 
Az ajánlatot elektronikus úton a gazdalkodas(ajozsefvaros.hu  e-mail  címre kell benyújtani. 

12. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

13. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Ügyosztály 
III. emelet  315.  sz. helyiség  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Bontás időpontja: 2019.  augusztus  13. 14  óra 

A  szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményét megállapító Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság döntését követően. 

14. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró képviselőinek 
jelenlétét biztosítja. 

15. Hiánypótlási lehetőség 
Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehe-
tőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazo-
lások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítás kérését. 
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására ha-
táridő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő 
nem hívta fel hiánypótlásra. 
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó ada-
tokat, valamint indokolást írásban kéri és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írás-
ban értesíti,  ha  az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul ala-
csony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely 
önállóan értékelésre kerül. 

16. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított  30 
nap. 

17. A  tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok: 
Jelen eljárásban az Ajánlatkérő tárgyalást nem folytat. 

18. A  dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénz-

 

ügyi feltételei: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. 
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19. Amennyiben  a  szerződés  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kap-
csolatos, úgy annak megjelölése: 
Tárgyi beszerzési eljárás az  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem 
kapcsolatos. 

20. Egyéb információk: 
a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben 
közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában 
meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó + ÁFA összegben kell megadni. 

b) Érvénytelen az ajánlat,  ha 

- az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll 

- az ajánlatkérő által az  5.  pontban meghatározott összegtől magasabb ajánlati árat tesz. 

c) Ajánlatkérő a felhívást jogosult az eljárás bármely szakaszában indokolás nélkül visszavon-
ni, is köteles erről az érintetteket értesíteni. 

Ő) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 

az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál  30  napnál nem régebbi cégkivonat 
másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van fo-
lyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjé-
vel ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány má-
solata; 

az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy cím-
mintájának másolata. 

e) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az aján-
lattevőt terheli. 

0  Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benytíjtásra ma-
gyar nyelvű fordítása is csatolandó. 

Ajánlattételi felhívás megküldésinek a www.jozsefvaros.hu honlapon történő megjelentetésé-

 

nek időpontja: 2019. 



1.  sz. melléklet 

Felolvasólap 

”Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldiszítése és díszkivilágítása" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem  6115  beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

Adószáma: 

 

Telefon: 

 

Telefax: 

 

E-mail: -1 

Kijelölt kapcsolattartó: 

 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetösége 
(telefon, fax,  e-mail): 

 

Nettó ajánlati ár összesen  (HUF) 

[Keltezés] 

[cégszerű aláírás] 
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2.  sz. melléklet 
Nyilatkozat 

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulirott  társaság (ajánlattevő), 
melyet képvisel:  

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, és 
nem vehet részt alkalmasság igazolásában, aki: 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette,  ea  a bűncselekmény elkövetése az elmúlt  tit 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV.  törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszer-
vezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, veszte-
getés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, ha-
nyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint 
a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 

af) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 

ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési 
és koncessziós eljárásban; 

ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a,)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncse-
lekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezett-
ségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását  es  az esetleges kamatot  es  bírságot az ajánlat vagy rész-
vételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzé-
tettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági szereplő sze-
mélyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló hely-
zetben van; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt há-

rom éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyá-

solni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, 
amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból 
ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési 
eljárás lezárulásától számított három évig; 

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fej-

lesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban ré-
szes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok  es  területek bármelyiké-
ben vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás 
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elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van 
a közbeszerzés terén, 

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás  es  a terrorizmus finanszí-
rozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2007.  évi CXXXVI. törvény  3.  §  r)  pont ra)-rb) 
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a  kb)  alpont szerinti feltétel fennáll; 

I,) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény  7/A.  §-a alapján 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
- határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az ide-
genrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 

az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41  .§  (6)  bekezdése szerint nem minősül átlátható 
szervezetnek, figyelemmel a törvény I.§  4.  pontjára. 

Kelt: 

cégszerű aláírás 
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3.  sz. melléklet 

„Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

1. A  kiemelt helvszínek díszítése 

Horváth Mihály tér feldíszítése 
Horvath Mihaly  téri fák feldíszítése fényfűzérrel.  (2019.  december  1-án  vasárnap) 
Meglévő adventi koszorú kihelyezése 
Az  aluminium  vázú adventi koszorú (belső átmérője  170 cm;  külső átmérője 250cm) a 
1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 6.  szám alatti raktárban található.  A  koszorút a  Budapest, 
VIII. kerület  Horvath Mihaly  téren kell elhelyezni a kiíró által megjelölt helyen  2019. 
december 1-jén (vasárnap). 
Az adventi koszorú ellenőrzése (a megrongálódott elemek kicserélése), alkalmi feldíszí-
tése, az első gyertya ünnepélyes felkapcsolása advent első vasárnapjára  2019.  december 
1-jén, ezt követően az adventi vasárnapokon egy—egy gyertya ünnepélyes keretek közöt-
ti felkapcsolása (vasárnaponként,  de  a pontos időpont meghatározäsa később). 
Meglévő betlehemi jászol kihelyezése 
A  jászol paraméteri:  2,8  m széles  1,7  m magas és  1,6  m mély tömör fából készült biz-
tonsági üveggel ellátott. Kihelyezésének időpontja:  2019.  december 1-jén 

A  kerület karácsonyfáinak feldíszítése 
Budapest.,  VIII. kerület Horváth Mihály téri Pázmány Péter szobor előtt kialakí-
tott helyen  1  db — a pályáztató által biztosított —  12-14  m magas fenyőfa felállítása 
és feldíszítése, esti díszkivilágítása, 
Műszaki tartalom: 
Az ajánlatkérő által biztosított fenyőfa felállítása, beemelése legkésőbb  2019.  december 
13-ig a  Horvath Mihaly  téren, a Pázmány Péter szobor előtt kialakított faverembe, majd 
a fa feldíszítése, díszkivilágítás felszerelése.  2019.  január  I7-ig a fa lebontása, feldara-
bolása (ezt követően a faanyag hasznosításáról a pályáztató gondoskodik). 
Egyéb helyszínek ahol  1-1  db  4-5  méteres fenyőfát kell elhelyezni: 

• Lőrinc pap tér; 
• Teleki tér; 
• Mikszáth Kálmán  ter; 
• Golgota tér; (fényfüzérrel történő feldíszítése) 
• Kálvária tér; (fényfüzérrel történő feldíszítése) 
• Mátyás tér. (fényfüzérrel történő feldíszítése) 

2.  Új díszkivilágítási elemek beszerzése. melyek a megrendelő önkormányzat tulajdo-
nába kerülnek át 

• 100  db  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldha-

 

tó, kültéri fényfüzér 
6  db  4-5  méteres fenyőfa 

3.  Vállalkozó által  at  üzemelési időszakra, használatra — kizárólag a díszvilágítás ideiére 
— biztosítandó anyagok, amik a Vállalkozó tulajdonában maradnak 
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• 4.4 km  NFA 2x25-ös légkábel (az egyes díszítési helyszínek ellátásához és a bekötés-
hez szükséges) 

• 6  db elektromos szekrény 
• 400  db Ensto szigetelésátszóró vagy vele egyenértékű csatlakozó 

4.  Vállalkozó által — a saját körében felmerülő dologi  es  anyagi költségeken túl — térí-
tendő költségek 

• ELMÜ-felé: elektromos energia/áramfelhasználás díja, 
• BDK-felé: munkavédelmi oktatás díja, oszlopbérleti díj, 
• területfoglalással, engedélyezéssel kapcsolatban felmerülő költségek 

5.  Vállalkozó kötelezettsége 
• építési napló vezetése, 
• felelős műszaki vezetés, 
• együttműködés Megrendelő műszaki ellenőrével, 
• műszaki dokumentáció összeállítása, ami tartalmana különösen a megvalósulási 

tervet, a felhasznált anyagok műbizonylatait, mérési jegyzőkönyvet, FMV-
nyilatkozatot, kivitelezői megfelelőségi nyilatkozatot, 

• a meglévő díszvilágítási elemek felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, pótlása, 
helyszínre szállítása a  1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 6.  szám alatti raktárból, 

• az elemek felszerelése, beüzemelése, üzemelés közbeni ellenőrzése,  24  órás karban-
tartási ügyelet biztosítása, a hibák kijavítása, hibás elemek pótlása, az eszközök 
2020.  január 5-én éjfélkor történő kikapcsolása és az időjárástól függően  2020,  ja-
nuár végéig leszerelése, a  1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 6.  szám alatti raktárba 
visszaszállítása, 

• az átadás-átvétel során tételes hibajegyzék és a következő idényre vonatkozó kar-
bantartási, pótlási javaslatok dokumentálása, kiíró részére történő átadása. 

6.  Diszyilágítási elemek felszerelési helyszínei 

• József körút (a Blaha Lujza tér és Üllői út közötti szakaszán): 
kandeláberekre díszítő világítás  (79  db motívum elhelyezése), 
fákra:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, 
toldható, kültéri fénynizérből  876  db-ot 

D  A  Reviczky utca vagy Ötpacsirta utca: 
parti fény  (600 in)  elhelyezése a fákra az utca fölött 

• Szabó Ervin tér: 
— parti fény  (300  m) elhelyezése a fákra az utca fölött, 

• Mikszáth Kálmán tér: 
— fákra (6db):  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, 

toldható, kültéri fényfüzérből  40  db-ot (a fényfüzérek fákra történő kihelyezése); 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése, 

• Horváth Mihály tér: 
— fenyőfa fénydísszel és a kiíró által biztosított egyéb díszekkel történő felszerelése: 

>  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles.  80 LED  +  20 flash LED,  <  10 W,  meleg 
fehér, toldható, kültéri fényfüzérből  44  db-ot 

— nagy adventi koszorú elhelyezése fém tartószerkezetre, dekorációval ellátva. 
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— a  ter  díszburkolat felöli fáinak feldíszítése  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles, 
100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzérből  308  db-ot, 

— betlehemi jászol kihelyezése, melyre  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 
LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzérből  1  db felszerelése, 

— Áldott és Békés Karácsonyt" feliratú átfeszítés kandeláberekre 

• Baross utca (József körút és Orczy tér közötti szakasza) 
kandeláberekre díszítő világítás  (82  db motívum elhelyezése), 

— fákra:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldha-

 

tó, kültéri fényfüzérből  402  db-ot 
a József körúti kereszteződésében „Áldott és  Bikes  Karácsonyt" feliratú átfeszítés 
kandeláberekre, 

— az Önkormányzat épületénél (Baross  u. 63-67.)  útátfeszítés felszerelése  10  méte-
res jégcsap  2  db (az épület homlokzaterkély részét nem kell kivilágítani), valamint 
18  méteres fényfiiggöny 

» Kálvária tér 
— A  Baross utcát övező fákra:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 

W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényfilzérből  780  db-ot, 
— a Turay Színház előtti  4  fára:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 

W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényfilzérből  50  db-ot, 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése (fényfüzérrel történő feldíszítése) 

• Teleki tér: 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése, 
— a  Bauer  Sándor utca és a Népszínház utcai torkolatnál „Áldott is Békés Kará-

csonyt" feliratú átfeszítés kandeláberekre, 
— 4  db fára:  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg fehér, 

toldható, kültéri fényfilzérből  40  db-ot 
— kisméretű adventi koszorú elhelyezése, dekorációval ellátva 

• Mátyás tér 
— kandeláberekre:  10  db  Cassiopeia Pole  típusú motívum elhelyezése, 
— 1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése (fényfüzérrel történő feldiszítése) 

• Lőrinc pap  Mr 
— I db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése 
— betlehemi jászol kihelyezése, melyre  10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 

LED,  <  10 W,  meleg fehér, toldható, kültéri fényfüzérből  1  db felszerelése 

• Golgota tár 
1  db  4-5  méteres fenyőfa kihelyezése (fényfüzérrel történő feldíszítése) 

11 



Me  lévő karácsonyi cliszyilá itási elemek kellékek felsorolása 
Megnevezés mennyiség 

LED-finyfűzér, melegfehér,  10  m,  100 LED, 80/20 
flashing 44  db 

LED-fényfazér, melegfehér.  10  m,  100 LED 2653  db 
Ensto szigetelésátszúró 340  db 

parti fény 900  m  (9  db) + 
(ldb sérült  (100  m) 

parti fényhez használt izzó 925  db 
egyedi izzós dupla soros motívum (elhelyezés: József  kör-
úton és Baross utcában kandeláberekre (csillag motívum) 168  db 

szerelvények a motívumok oszlopra való rögzítéséhez (és 
a csillaghoz felszerelő készletoszlopokon van) oszlopokon 

„Áldott és Békés Karácsonyt" feliratú átfeszítés kandelá-
berekre 3 db 

0  m  x 0,9  m-es jägcsapfüzér (Baross utcában) 1  db 
Cassiopeia Pole  típusú motívum elhelyezés a Mátyás téren 
kandeláberen (felfelé emelkedő ív, tetején csillag motívu- 
mok) 

10  db ledes 

Karácsonyfa talp 6  db 
Adventi koszorú nagy (belső átmérője  170 cm;  külső átmé-
rője 250cm) 1 db 

Adventi koszorú kicsi (belső átmérője  100 cm;  külső átmé-
rője 150cm) ldb 

Betlehemi jászol 2  db 
Betlehemi figurák  (11  db) 2  készlet 



BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 

HIVATAL 
GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

Jegyzőkönyv 

mely készült a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és 
diszkivilágitása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás Előkészítő 
Bizottság ülés borítékbontásának tárgyában. 

Időpont: 2019.  augusztus  13. 14  óra 

Helye: Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály  3.  emelet  315.  számú szoba. 

Jelen vaimak 

Jelenléti ív szerint 
A  Bizottság megállapítja, hogy 

1.  az ajánlattételi felhívás  2019.  július 17-én az alábbi cégeknek került kiküldésre és a 
www.jozsefvaros.hu honlapon megjelentetésre: 

KATAZOL  Mt.  
7400  Kaposvár, Hársfa  u. 8/E  fsz.  3. 
te1:06-20-359-2350 
e-mail:  info@titkarsag.com 

Best-Vill.  2000  Kft.  
1222 Budapest,  Fonó  u. 2-6. 
te1:06-1-228-1575 
e-mail:  bestvill rit,bestvill.hu 

HUN1LUX Kft. 
1097 Budapest  Vaskapu  u 43-45. 
te1:06-1-218-2285 
e-mail:  hunilux@ hunilux.hu 

BDK Kft. 
1203 Budapest,  Csepeli átjáró  1-3. 
te1:06-1-238-4111 
e-mail:  bdk@bdk.hu 

MK Hungaria  Kft. 
9423 Agfalva,  Baracsi  út 77. 
te1:06-99-524-007 
e-mail: info@ink-illumination.hu 

Blachere  Illumination  Hungary Kft.  
2142  Nagytarcsa, Csonka János út  4. K  épület 
te1:06-70-389-1475 
e-mail:  info®blachere.hu 
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BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 

HIVATAL 
GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

2.  Az Előkészítő Bizottság megállapítja, hogy az ajánlattételi felhívás határidejére  1  db 
ajánlat érkezett, amely a következő: 
KATAZOL  Kt,  székhely:  7400  Kaposvár, Hársfa  u. 8/E  fsz.  3.; 

Budapest, 2019.  augusztus  13. 

Gaál Krisztián Lendvay OElózsef 
Gazdálkodási Ügyosztály Gazdálkodási Ügyosztály 

ügyintéző ügyintéző 
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BUDAPEST  PC/YARDS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 

HIVATAL 

GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

Jelenléti tv 

a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldiszitése és diszkivilágítása " 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt S nem érő beszerzési eljárás — borítékbontásán 
megjelentekről: 

ALÁÍRÁS Képviselt 

21)\-k-. 

 

 

Budapest, 2019.  augusztus  13. 



J. =knit  melléklet 

Felolvasélap 
„Vállalkozási sutra-ides  keretében Józsefváros karácsonyi feldiszitése és 

diszkivilágítása." tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem  «6  beszerzési eljárásban 

Ajánlaitev6 neve: KATAZOL Kereskedelmi is SzoItalian!,  KO. 

Ajánlattevő székhelye: 7400  Kaposvir,  Hirsh U. WE  Fa.  3. 

Adószáma: 11465795-2-14 

Telefon: 06/20/359-2350 

Telefax: 06/821310.812 

E-mail: infoetidtarsassom 

Kijelölt kapcsolattarló: Csall6 Zsolt 

Kijelölt kapcsolattartó clirfielöségei: 

(telefon, fax,  e-mail) 

06'20/359-2350; 06/82/310-812;  iiitatitkarsagscom 

Nettó ajánlat  if  összesen  (HUF) 12.159200 HUF 

  

Kelt: Kaposvár,  2019.  augusztus  13. 

cégszenű aláírás 
J. 

2 



Árazott költségvetések összesitése 

Árazott költségvetés megnevezése összeg nettó  Ft 

új díszkIvilágit si elemek beszerzése, melyek a rneg rend elő tulajdonába 

kerülnek  at 1 250 000 

MunkadiJt további anyagköltségek vonatkozásában 10 909 200 

Összesen nettó 12 159 200 
ÁFA  27  % 3 282 989 

Összesen bruttó 15 442 184 

Kelt: Kaposvár,  2019.  augusztus  13. 

 -Lc-7r  

cégjegyzésre jogosult 

képviselő aláirása 

25 
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Arnie«  költésgvetés 
(Új diszkiviligitäsi  eland(  beszerzeseher, melyek a megrendelő tulajdoniba kerülnek  At) 

tnegnevezés 
mennyiség 

(db) 
egységár 
(Ft/db) 

ár Összesen 
(Ft) 

10  méteres, fekete vagy zöld kábeles,  100 LED,  <  10 W,  meleg 
Fehér, toldható, kültéri fényfüzér 

100 11000 1100000 

4-5  méteres feny6fa 6 25000 150000 
összesen 1250000 

Az  Irak nettó  HUF-ban  értendőek. 

ken: Raposter,  2019.  augusztus  13. 

cégjegyzésre Jogosult ‘.. 
aláírása . 

IA 
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