
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 

It   sz.  napirend 

ELÓTERJESZTÉS 

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  2021.  szeptember  06-i  ülésére 

Tárgy:  A  „Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruha adásvételére" tárgyú beszer-
zési eljárás eredményével kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: dr. Orgoványi András, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Készítette: dr. Orgoványi András, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

A  napirendet nyilvános-ülésen kell tárgyalni. 

A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2. számú melléklet: Felolvasólap 
3. számú melléklet: Nyertes pályázati anyag az I. rész tekintetében 
4. számú melléklet: Nyertes pályázati anyag a II. rész tekintetében 
5. számú melléklet: Szerződés tervezet az I. rész tekintetiben 
6. számú melléklet: Szerződés tervezet a II. rész tekintetében 

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

L Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Józsefvárosi Közterület-felügyelet állományának egyenruházati felszerelése időszakonként 
megújításra szorul.  A  jelenleg hordott ruhák elhasználódtak, raktárkészleteink hiányosak, 
egységes pótlásra  nines  lehetőség. 

A  Hivatal jelen eljárásában a Közterület-felügyelet dolgozói részére a munkavégzéshez szük-
séges ruhaneműk beszerzésére kerül sor. 

Mindezekre tekintettel a tárgyi eljárás célja, hogy a közterület-felügyelői munkavégzés feltét-
eleinek biztosítása és az egységes, megújuló viselet érdekében a korábbi beszerzésekből 
származó ruháinti cikkek időszerű cseréje megtörténjen. 

A  jelenlegi beszerzés keretszerződés jellege lehetővé teszi az újonnan belépő közterület-
felügyelők feladatellátáshoz szükséges ruházati cikkekkel történő folyamatos ellátását, illetve 
a készletek kibővítését is a keretszerződés  2022.  június  30-i  megszűnéséig. • 

A  lehető legalacsonyabb vételár elérése érdekében külön kértünk ajánlatot a ruházati cikkekre 
/I. rész „Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruházati cikkek (ruhaneműk) adásvéte-
lére"!,  es  külön a cipőkre, bakancsokra III. rész „Keretszerződések közterület-felügyelői 
egyenruházati cikkek (lábbelik) adásvételére"!. 

ÉRKEZETT 

2021  SEP!  0  I, al° 



Az árubeszerzés becsült összértékére tekintettel (bruttó  16.800.000.-Ft)  a Józsefvárosi Ön-
kormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)  IX.  Része 
szerinti beszerzési eljárás került lefolytatásra.  A  Szabályzat  20.1.  pontja alapján a közbeszer-
zési értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, építési beruházásról, szolgáltatás megrendeléséről 
legalább három ajánlat bekérésével lehet dönteni, ezért az ajánlattételi felhívás az alábbiakban 
felsorolt gazdasági társaságok részére került megküldésre. 

Az ajánlattételre felkért gazdasági társaságok az alábbiak: 

• WISTARIA  Kereskedelmi  Cs  Szolgáltató Bt. (Cégjegyzékszám:  01 06 419884) 
(1201 Budapest,  Abrahám Géza utca  46.) 
e-mail:  - 

• D&B  Police  Kereskedelmi is Szolgáltató Kft. (Cégjegyzékszám:  13 09 140553) 
(2360  Gyál, Lejtő utca  5.) 
e-mail: ebordiszmuvek.hu 

• B-SZABI-GO  Kereskedelnü  Cs  Szolgáltató Kft. (Cégjegyzékszám:  01 09 
983936) 
(1196 Budapest,  Zrínyi utca  225.) 
e-mail:szabi.kft@indamaiLlur 

• Fatatex Kft. (Cégjegyzékszáin:  01 09 946412) 
(1204 Budapest,  Tinódi utca  3.) 
e-mail:fatatex@t-online.hu 

• Palcsák Egyenruházati Kft. (Cégjegyzékszám:  01 09 202188) 
(1205 Budapest,  Tátra tér  4/U1.  lház. fszt.  1.) 
e-mail:  egyenruhazat@gmait  cam 

• UNIFORM-NOVA Kft. (Cégjegyzékszám:  01 09 263004) 
(1204 Budapest,  Török Flóris  u. 85.) 
e-mail:  munkaruha@uniform-nova.hu 

• Lumus Swat  Kft. (Cégjegyzékszám:  01 09 945010) 
(1106 Budapest Feller (it 10.44-es  épület) 
e-mail: infogswatbalcanes.hu 

Az Ajánlattételi felhívás a felsorolt gazdasági társaságok részére elektronikus  level  utján lett 
megküldve, továbbá  2021.  augusztus 06-án megjelentetesre került a www.jozsefvaros.hu honlapon. 
Az ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a cégek 
tevékenységi körébe tartozzon egyenruházati termékek gyártása  es  értékesítése.  A  felkért 
szervezetek mind működő, megfelelő gazdasági helyzetű  es  referenciájú egyenruházati ter-
mékek értékesítésével (is) foglalkozó szervezet, melyek megbízhatónak és piacképesnek bi-
zonyulnak, a korábbi egyenruházati beszerzések kapcsán ajánlattevők voltak, illetve jelezték 
részvételi szándékukat a tárgyi beszerzési eljárások esetére. Az OPTEN cégtár nyilvántartása 
szerint működésük törvényes és megfelelő. 

Az ajánlattételi felhivásban meghatározott ajánlattételi határidőig,  2021.  augusztus  25. 12:00 
óráig  3  darab pályázati anyag érkezett elektronikus  Mon.  Az ajánlatok elbírálásának értékelése 
— külön az I. és a II. rész tekintetében — a "legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás" elve 
szerint történt. 
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Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése: 

1.  sz. Ajánlattevő: Palcsák Egyenruházati Kft.  (1205 Budapest,  Tátra tér  4/B. 1.  Ih.  fsz.  1.) 
ajánlata  2021.  augusztus  23-án, 11:52  órakor, az ügyfélkapun keresztül érkezett.  Az  ajánlat  a 

• formai követelményeknek megfelel.  Az  OPTEN cégtár nyilvántartása szerint működésük tör-
vényes és  me  felelő. 

Ajánlattevő ' ajánlati  ä Netto  aj r Bruttóajánlati  ä r 

I. rész. 

közterület-felügyelői egyenruházati 
ruhaneműkre vonatkozó, egyösszegű 

ajánlati ár 

(a 4.  számú mellékletet képező Műszaki 
leírás összes tételére) 

7.158.750.-Ft 9.091.613.-Ft 

II. rész. 

közterület-felügyelői lábbelikre vonat-
kozó, egyösszegű ajánlati ár 

(a'6.'  számú nrellékletetképező Műszaki 
leírás összes tételére) 

2.745 000.-Ft 3.486.150.-Ft 

  

2.  sz. Ajánlattevő: Fatatex Kft.  (1201 Budapest,  Tinódi utca  3.)  ajánlata  2021.  augusztus  23-
án, 12:03  órakor, az ügyfélkapun keresztül érkezett. Az OPTEN cégtár nyilvántartása szerint 
működésük törvényes és megfelelő. Ajánlattevő az I. rész vonatkozásában pénzügyileg al-
kalmatlan, mivel nem nyilatkozott az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított  24 
hónapban  2  db, egyenként legalább bruttó  4,5  millió  Ft  értékű egyen-, vagy TorMaruházati 
cikk adásvételére vonatkozó szerződés keretében megvalósult referenciáról. Az ajánlat a for-
mai követelményeknek más tekintetben  me  felel. 

Ajánlattevő Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati  är 

I. rész. 

közterület-felügyelői egyenruházati 
ruhaneműkre vonatkozó, egyösszegű 

ajánlati ár 

(a  4.  számú mellékletet képező Műszaki 
leírás összes tételére) 

8.184.300.-Ft 10.394.061.-Ft 

II. rész. 

közterület-felügyelői lábbelikre vonat-

 

kozó, egyösszegű ajánlati ár 2.558.000.-Ft 3.248.660.-Ft 

(a  6.  számú mellékletet képező Műszaki 
leírás összes tételére) 

3.  sz. Ajánlattevő:  Wistaria  Bt.  (1201 Budapest,  Ábrahám Géza utca  46.)  ajánlata  2021.  au-
gusztus 24-én,  13:47  órakor az ügyfélkapun keresztül érkezett. Az OPTEN cégtár nyilvántar-
tása szerint működésük törvényes és megfelelő. Ajánlattevő az I. és a II. rész vonatkozásában 
pénzügyileg alkalmatlan, mivel nem nyilatkozott az I. rész tekintetében  2  db, egyenként lega-
lább bruttó  4,5  millió  Ft  értékű, a II. rész tekintetében legalább bruttó  2  millió  Ft  értékű, tárgy 

3 



szerinti, egyen-, vagy formaruházati cikk adásvételére vonatkozó szerződés keretében megva-
lósult referenciáról. 

Ajánlattevő Nettó ajánlat!  är Bruttó ajánlati  är 

I. rész. 

közterület-felügyelői egyenruházati 
ruhaneműkre vonatkozó, egyösszegű 

ajánlati ár 

(a  4.  számú mellékletet képező Műszaki 
leírás összes tételére) 

8.742.100.-Ft 11.102.467.-Ft 

II. rész. 

közterület-felügyelői lábbelikre vonat-
kozó, egyösszegű ajánlati ár 

(a  6.  számú mellékletet képező Műszaki 
leírás összes tételére) 

2.732.000.-Ft 3.469.640.-Ft 

II. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntése szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja, a „Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruha adásvételére" tárgyú, köz-
beszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatása, az eljárás lezárása, eredmény 
kihirdetése, az eredményről szóló döntés meghozása. 
A  pénzügyi fedezet a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. számú rendelet  5.3. 
melléklete szerint, a  30204  címen biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Fővá-
ros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (X1.06.)  önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési 
es  Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy. 

Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési  es  Beszerzési Szabályzat  20.5.  pontja alapján az 
eljárást lezáró, annak eredményét megállapító döntést a Bizottság hozza meg. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottságának  ..../2021.  (IX.06.) számú határozata 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi Bi-
zottsága úgy dönt, hogy: 

1. a „Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruha adásvételére" tárgyú közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményes. 



LEÍRTA:  DR.  ORGOVÁNYI ANDRÁS 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYELSEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL"KEREKES PERENCOOE 

ELLENŐR 

JTOS CSILLA 

GYZŐ 

2. a  „Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruha adásvételére" tárgyú közbeszerzési 
értékhatárt  el  nem érő beszerzési eljárásban az  I.  rész tekintetében  a  legalacsonyabb össze-
gű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot  a  Palcsák Egyenruházati Kft.  (1205 
Budapest,  Tátra tér  4/B. 1.  ih.  fsz.  1.)  ajánlattevő tette, ezért ő az eljárás nyertese.  Az  Aján-
lattételi felhívás  4.  számú mellékletét képező Műszaki leírásban részletezett közterület-
felügyelői egyenruházati cikkek (ruhaneműk) vételáraként elfogadott ajánlati ár bruttó 
9.091.613.7Ft. 

3. a  „Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruha adásvételére" tárgyú közbeszerzési 
értékhatárt  el  nem érő beszerzési eljárásban  a II.  rész tekintetében  a  legalacsonyabb össze-
gű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot  a  Fatatex Kft.  (1201 Budapest,  Tinódi 
utca  3.)  ajánlattevő tette, ezért ő az eljárás nyertese.  Az  Ajánlattételi felhívás  6.  számú mel-
lékletét képező Műszaki leírásban részletezett közterület-felügyelői egyenruhánti cikkek 
(lábbelik) vételáraként elfogadott ajánlati ár bruttó  3.248.660.-Ft. 

4. felhatalmazza  a  jegyzőt  a  határozat  2.  és  3.  pontja szerinti keretszerződések megkötésére. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  1.-3.  pont esetében azonnali 

4.  pont esetében-2021.  szeptember  17. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Budapest, 2021.  augusztus-31. 

crt  
dr. Orgoványi Andras 

irodavezető 

KÉSZÍTETTE: JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLÁTÁSI IRODA 

AL EGYZŐ  

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

SÁTLY BALÁZS 

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 





AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruha adásvételére" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

(becsült összértéke: bruttó  16.800.000,- Ft) 

Budapest  Főváros VIII kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben Ajánlattevőként felkéri Önt, 
illetve az Ön által vezetett szervezetet: 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: 
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 
cím:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: dr. Sajtos Csilla jegyző 
kapcsolattartó: dr. Orgoványi  Andras  irodavezető, Belső Ellátási Iroda 
tel:  +36-1/459-2261 
e-mail:  urgovanvia@jozsefvaros.hu  

2. Az Ajánlatkérő által a szerződésekhez rendelt elnevezések: _ 

I. rész esetében: „Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruházati cikkek 
(ruhaneműk) adásvételére" Az Ajánlattevő feladata az Ajánlattételi felhívás  4.  számú 
melléklet I. rész elnevezésű pont szerinti közterület-felügyeleti, személyre szabott 
egyenruházati ruhaneműk eladása, leszállítása. 

II.rész esetében: „Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruházati cikkek 
(lábbelik) adásvételére" Az Ajánlattevő feladata az Ajánlattételi felhívás  6.  számú 
melléklet II. rész elnevezésű pont szerinti közterület-felügyeleti egyenruházati, 
megadott méretű lábbelik eladása, leszállítása. 

3. Ajánlat tárgya, műszaki tartalmának leírása: 
Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás keretében a nyertes Ajánlattevő 
feladata Adásvételi keretszerződés alapján, az eseti megrendelésekben foglalt 
közterület-felügyeleti, személyre szabott egyenruházati cikkek eladása. Ajánlattevő 
részletes feladatait az I. rész tekintetében az ajánlattételi felhívás  4.  számú mellékletét, a 
II. rész tekintetében az ajánlattételi felhívás  6.  számú mellékletét képező műszaki  tetras 
tartalmazza. 

Az ajánlat tárgyát képező ruhadarabok a rendészeti feladatokat ellátó személyek, 
valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes 
szabályokról kiadott  70/2012.  (XII.14.)  BM  rendelet alapján, a rendelet  6.  számú 
mellékletében felsorolt ruházati cikkek közül kerülnek kiválasztása. 

A  vételárra biztosított keretösszeg 

- az I. rész esetében: bruttó  12.400.000.-Ft, 

- az II. rész esetében: bruttó  4.400.000.-Ft, 

amelyek lehívása keretszerződések alapján történik. 



Az egyes keretszerződések megkötésével egyidejűleg a keretösszegből az Ajánlattételi 
felhívás  4.,  illetve  6.  számú mellékletét képező Műszaki leírásokban felsorolt 
egyenruházati cikkek adásvételére vonatkozó vételár lehívás történik. 

A  további lehívások, az egyenruházati cikkek adásvételére vonatkozó eseti, 
visszaigazolt megrendelésekkel történnek. 

4. A  szerződés időtartama, teljesítési határidő, teljesítés helye, módja: 

A  keretszerződés hatálya a keretösszeg kimerüléséig,  de  legfeljebb  2022.  június  30. 
napig tart. 

Az I. rész vonatkozásában az Ajánlattételi felhívás  4.  számú mellékletét képező 
Műszaki leírásban felsorolt egyenruházati cikkek (ruhaneműk) leszállítása a szerződés 
aláírását követő  60  napon belül, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest, 
Baross utca  63-67.)  épületébe, hivatali munkaidőben kell, megtörténjen. 

A  II. rész vonatkozásában az Ajánlattételi felhívás  6.  számú mellékletét képező Műszaki 
leírásban felsorolt egyenruházati cikkek (lábbelik) leszállítása a szerződés aláírását 
követő  30  napon belül, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest,  Baross 
utca  63-67.)  épületébe, hivatali munkaidőben kell, megtörténjen. 

Minden további megrendelés esetén a szállításh határidő a megrendelés 
visszaigazolásától számított  30  naptári nap. 

A  szállítás határidejét — a nyertes Ajánlattevő indokolt, előzetes írásbeli kérésére — 
egyszeri alkalommal,  15  nappal meg lehet hosszabbítani. 

Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja nem hivatali munkanapra esik, akkor a 
teljesítési határidő utolsó napjának a következő hivatali munkanapot kell tekinteni. 

A  hivatali munkaidő munkanapokon, 

hétfőn: 

kedden: 

szerdáw 

csütörtökön: 

pénteken: 

08.00-18.00  óráig, 

08.00-16.00  óráig, 

08.00-16.30  óráig, 

08.00-16.00  óráig, 

08.00-13.30  óráig tart. 

5. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
A  beszerzés finanszírozása az Ajánlatkérő saját forrásából történik. Az Ajánlatkérő 
előleget nem fizet.  A  vételár a teljesítést — hiánytalan, méretre szabott ruhadarabok és 
kiegészítők leszállítása és átadása — követően benyújtott számla ellenében, a teljesítés 
igazolását követően,  15  napon belül, átutalással kerül kifizetésre. 

Ajánlati ár 
Az ajánlati árat (vételárat) forintban kell megadni az  1.  számú melléklet egyértelmű 
kitöltésével. 
Az ajánlatban szereplő árnak  fix  árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással (pl.: méret filggő árazás) sem tehetnek változó 
árat tartalmazó ajánlatot. 
Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett szerepeljen az ÁFA  %-ban  és 
összegszerűen, valamint a bruttó ár. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés 
időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is. 



Az ajánlati árnak tartalmaznia kell továbbá mindazokat a költségeket, amelyek az 
ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 
feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, vámot, 
szállítási költséget, valamint a hibák kijavításához, termék cseréjéhez szükséges 
költségeket is. 
Az egyes egyenruházati cikkek megajánlott egységára a nyertes ajánlattevő részéről, az 
aláírásra kerülő Keretszerződés hatálya alatt nem változtatható. 
'Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat. 

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

A  Ptk.  6:186.  §  (1)  bekezdése alapján „a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát 
arra az esetre,  ha  olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést...." 

Meghiúsulási kötbér:  A  nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, 
ha  olyan okból, amelyért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási 
kötbér mértéke a keretösszeg (kötbéralap) általános forgalmi adó nélkül számított  5%-a. 

Késedelmi kötbér: a Felek megállapodása szerint,  ha  az Eladó, neki felróható okból 
késedelmesen teljesít, azaz a szerződés  IV.  pontjában írt teljesítési határidőig a 
megrendelésben szereplő egyenruházati cikkek hiánytalan leszállítására és egyéni 
méretre igazítására nem kerül sor, késedelmi kötbér megfizetésére köteles Vevő részére, 
melynek mértéke a késedelem minden napja után  5.000,-Ft/nap,_ maximuma  30  napi 
tételnek megfelelő összeg.  A  kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a 
szerződéstől elállni.  A  késedelmi kötbér megfizetése mellett Eladó továbbra is köteles a 
szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére. 

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja. 

8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére 
tehet-e ajánlatot: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában a következők szerint teszi lehetővé 
részajánlatok tételét: 

I. rész; 

rész. 
Ezen belül Ajánlattevő ajánlata akkor érvényes,  ha  az adott rész Műszaki leírásában 
szereplő minden egyenruházati cikkre ajánlatot tett. 

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
Az ajánlat elbírálásának szempontja a legalacsonyabb ár. 
Az ajánlatokat az egyes termékek ellenértéke  Ft  + ÁFA megjelölésével és darabszám 
szorzatával az I. rész tekintetében az  5.  számú melléklet, a II. rész tekintetében a  7. 
számú melléklet kitöltésével kérjük részletesen megadni, majd az összesített eredményt 
az  1.  számú melléklet értelemszerű kitöltésével feltüntetni.  A  legalacsonyabb összegű 
Ajánlatadótól az ajánlat tárgyát képező ruházati termékekből mintadarabokat kérünk. 
Az egyes egyenruházati cikkeknek meg kell felelniük a Belügyminisztérium Műszaki 
Főosztálya által,  „A  közterület felügyelők egyenruhájának műszaki leírása" című 
szabályzatban (Ajánlattételi felhívás  8.  számú melléklete) meghatározottaknak. 

10. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 



Kizáró okok: 
Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele 
szemben fennáll: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése 
az elmúlt öt 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 bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 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; 
at)  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 bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és 
bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette 
vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről 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 elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 
jogtalanul befolyásolni 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 Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet 
közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében 



említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás 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 és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. 
törvény I §  38.  tényleges tulajdonos pont a)-d)  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 gb) alpont szerinti feltétel fennáll; 
h)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint nem 
minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény  1.§ 4.  pontjára. 

Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete szerinti nyilatkozat 
(cégszerű) aláírásával. 

Pénzügyi alkalmassági követelmény: 
Ajánlattevő alkalmas,  ha  rendelkezik az eljárást megindító felhívás megjelenésétől 
visszafelé számított két évben  (24  hónapban) legalább, összesSében  min. 2  db, 
különálló, adásvételi szerződés keretében teljesített, az I. rész tekintetében egyenként 
legalább bruttó  4,5  millió  Ft  értékű, a II. rész tekintetében legalább_ bruttó  2  millió  Ft 
értékű, tárgy szerinti, egyen-, vagy formaruházati cikkek adásvételére vonatkozó 
szerződés keretében megvalósult referenciával. 

Az ajánlattevők pénzügyi alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok is a 
megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő csatolni köteles az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjától visszafelé 
számított kettő évben  (24  hónapban) teljesített 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 nyilatkozatát. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláírással. 
Nyertes Ajánlattevő eredetiben is köteles bemutatni az igazoló dokumentumokat. 

Az ajánlattevők pénzügyi alkalmasságának minimumkövetelményei: 
Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő,  ha  az ajánlattételi felhívás feladásától 
visszafelé számított  24  hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított 
megelőző  24.  hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik az I. rész 
tekintetében egyenként legalább bruttó  4,5  millió  Ft  értékű, a II. rész tekintetében 
legalább bruttó  2  millió  Ft  értékű, tárgy szerinti, egyen-, vagy formaruházati cikk 
adásvételére vonatkozó szerződés keretében megvalósult referenciával. 

Műszaki alkalmassági követelmények: 
Az Ajánlattevő műszakilag alkalmas,  ha  a szolgáltatott egyenruházati cikkek 
megfelelnek a Belügyminisztérium Műszaki Főosztálya által,  „A  közterület felügyelők 
egyenruhájának műszaki leírása" című szabályzatban  (8.  számú melléklet) 
meghatározottaknak. 

vri,„ 



Az ajánlattevők műszaki alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
Az igazolás módja: az ajánlattételi felhívás  3.  számú melléklete szerinti nyilatkozat 
(cégszerű) aláírásával. 

Az ajánlattevők műszaki alkalmasságának minimumkövetelményei: 
Az Ajánlatadó alkalmatlan,  ha  az általa szolgáltatott egyenruházati cikkek nem felel 
meg a Belügyminisztérium Műszaki Főosztályának  „A  közterület felügyelők 
egyenruhájának műszaki leírása" című szabályzatában  (8.  számú melléklet) 
meghatározottaknak. 

11. Hiánypótlási lehetőség: 
Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. 

12. Ajánlattételi határidő:  2021.  augusztus  25.  szerda,  12.00  óra 
Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi _felhívásban foglaltakkal 
kapcsolatban elektronikus úton, írásban kérdését a belsoellatas@jozsefvaros.hu címre 
megküldve kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 
A  kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje:  2021.  augusztus_24.  10.00  óra 

13. Az ajáülat benyújtásának módja: 
Elektronikus úton, PDF formátumban, minden oldalt cégszerű aláírással ellátva, az 
ajánlatot cégkapun/hivatali kapun megküldve. Tárgyként kérem megjeleníteni: 
„I. rész közterület-felügyelői ruhaneműk beszerzése" 
illetve 
„II. rész közterület-felügyelői lábbelik beszerzése" 

14.  Az ajánlattétel nyelve: magyar 

15. A  szerződéskötés tervezett időpontja: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának döntését követően. 

16.  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Ajánlattevő az ajánlattételi határidő 
lejártától számított  30  napig kötve van ajánlatához, a nyertesként ki nem hirdetett 
ajánlattevők a szerződéskötés időpontjától számítva mentesülnek az ajánlati kötöttség 
alól. 

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

18. A  dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. 

19.  Amennyiben  a  szerződés  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal kapcsolatos, úgy annak megjelölése: 
Tárgyi beszerzési eljárás az  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
nem kapcsolatos. 
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20. Egyéb információk: 
A  beküldött ajánlatnak tartalmaznia kell: 
- az elején tartalomjegyzéket, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok 
oldalszám szerint megtalálhatóak; 
- a felolvasólapot (ajánlattételi felhívás I. számú melléklete), amelyben közölni kell az 
értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában 
meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó összegben is meg kell adni; 
- az ajánlati ár részletezését  (5.  illetve  7.  számú melléklet kitöltésével); 
- ajánlattételi nyilatkozatot (ajánlattételi felhívás  3.  számú melléklete); 
- a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot (ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete); 
- az ajánlattételi felhívás  9.  pontja szerinti alkalmassági követelmények igazolására 
vonatkozó nyilatkozatokat; 
- az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál  60  napnál nem régebbi 
cégkivonat másolati példányát, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás 
van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető 
bélyegzőjével ellátott másolati példányát; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói 
igazolvány másolatát; 
- az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolatát; 
- az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek, illetve 
személyeknek, aki(k) erre a jogosult(ak)tól írásos felhatalmazást kaptak; 
- a felszerelési ruházatok bevizsgálási tanúsítványait, minimálisan az egyen pólók- és 
nadrágok tekintetében. 
Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra 
magyar nyelvü fordítása is csatolandó. 
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlati árak megismerését követően 
jelen beszerzéstől elálljon. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó 
következményekért. 

21. Ajánlattételi felhívás megküldésének a www.jozsefvaros.hu honlapon történő 
megjelentetésének időpontja:  2021.  augusztus .a.0 

Budapest, 2021.  augusztus .04-

 



1.  sz. melléklet 

Felolvasólap 
„Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruha adásvételére" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

Ajánlattevő adószáma: 

 

Ajánlattevő bankszámla száma• 

  

Telefon 

 

-  Telefax: 

 

E-mail: 

 

Kijelölt kapcsolattartó: 

 

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

 

Ajánlati ár Nettó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

Bruttó ajánlati  är 
összesen  (Ft) 

I. rész. 
A 4.  számú mellékletet képező Műszaki 

leírás összeS tételére vonatkozó, 
egyösszegű ajánlati ár 

(az  5.  számú melléklet összesítő sorában 
szereplő összeg): 

  

Ajánlad  är 
Nettó ajánlati ár 

összesen  (Ft) 
Bruttó ajánlati ár 

összesen  (Ft) 
II. rész. 

A 6  számú mellékletet képező Műszaki 

  

leírás összes tételére vonatkozó, 
egyösszegű ajánlati ár 

(a  7.  számú melléklet összesítő sorában 
szereplő összeg): 

Kelt:  

[cégszerű aláírás] 



2.  sz. melléklet 

Nyilatkozat 

„Keretszerződésekközterület-felügyelői egyenruha adásvételére" 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulírott  társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet 
ajánlattevő, aki: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt öt 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 bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  W.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag 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 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről 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; 

I .' vrt, 



e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
» esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni 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 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás 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 és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38. 
tényleges tulajdonos pont a)-d)  alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes 
megnevezni, vagy 
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati j6gga1 rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes jóga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti feltétel fennáll; - 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. 
törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény  1.§ 
4.  pontjára. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 
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3.  sz. melléklet 

Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Keretizerződések közterület-felügyelői egyenruha adásvételére" 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában 

Alulírott , mint a  ajánlattevő (székhely: 
 (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi 

felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttekintése után 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, 
akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

_ . 
2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 

nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az 
ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. 

4. Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített 
'árubeszerzést az ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

5. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a két éven 
belüli,  2  db, a követelményként meghatározott értéket elérő, egyen-, vagy formaruházati 
cikkek adásvételére vonatkozó szerződés keretében megvalósult referencia teljesítésének 
igazolására szolgáló eredeti dokumentumokat bemutatjuk. 

6. Kijelentjük, hogy az általunk szolgáltatott egyenruházati cikkek megfelelnek a 
Belügyminisztérium Műszaki Főosztálya által,  „A  közterület felügyelők egyenruhájának 
műszaki leírása" című szabályzatban  (8.  számú melléklet) meghatározottaknak. 

Kelt:  

cégszerű  aim-as 



4.  sz. melléklet 
MŰSZAKI LEÍRÁS  

az I. rész tekintetében 

Tárgy: „Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruházati cikkek (ruhaneműk) 
adásvételére" 

Ajánlattevő feladata: 

A  nyertes ajánlattevő 'feladata a Keretszerződésben meghatározott, valamint az eseti 
megrendelésekben foglalt közterület-felügyeleti, személyre szabott egyenruházati ruhaneműk 
leszállítása a  70/2012.  (XII.  14.) BM  rendelet figyelembe vételével. 

Az eseti megrendelések elektronikus úton kerülnek kiküldésre. Nyertes ajánlattevő (Eladó) a 
megrendelés tényét köteles — annak megérkezésétől számított —  2  munkanapon belül a 
kapcsolattartásra meghatározott  e-mail  címre visszaigazolni. 

A  méretlevétel az Ajánlattevő,  feladata és költsége, mely esemény — a felek által írásban 
egyeztetett időpontban — a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal főépületében, vagy előre 
meghatározott telephelyén történhet. Eseti jelleggel előre egyeztetett időpontban az 
Ajánlattevő valamely Budapesti telephelyén. 

Az Ajánlattevő feladata felső ruházat feliratozása az alábbiak szerint:  

kabátok, dzsekik, zubbonyok: tépőzár nélküli betét felirattal, a betéten a felirat fehér 
hímzéssel. 
láthatósági mellény: felirat szitanyomással; fekete színű nyomással; 
minden további felsőruházat: felirat szitanyomással; a sötétkék pólókon fehér színű, a 
fehér pólókon sötétkék színű nyomással. 

A  Keretszerződés aláírásával egyideiű megrendelés az alábbi ruházati cikkeket tartalmazza: 

Ruházati cikk 
megnevezése: 

Menny.: Szín: Megjegyzés: 

   

tépőzár nélküli betét fehér 
hímzett felirattal, vízlepergető 

textilből, bal ujján címerjelzésnek 
tépőzár, rögzítő gomba* 

ebből 
Téli kabát  %-es 22  db sötétkék 8db „JÓZSEFVÁROSI 

   

KÖZTERÜLET-

    

FELÜGYELET", 
14  db „ŐRSZOLGÁLAT" 

felirattal 

   

tépőzár nélküli betét fehér 
Téli dzseki 31  db sötétkék hímzett felirattal, vízlepergető 

textilből, bal ujján címerjelzésnek 
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tépőzár, rögzítő gomba* 
„JÓZSEFVÁROSI 
KÖZTERÜLET-

 

FELÜGYELE1"' 
felirattal 

sötétkék 

tépőzár nélküli betét fehéi 
• hímzett felirattal, bal ujján 
címerjelzésnek tépözär, rögzítő 

gomba* 
„JÓZSEFVÁROSI 
KÖZTERÜLET-

 

FELÜGYELET' 
. felirattal 

sötétkék 

 

sötétkék 

 

sötétkék 

tépőzár nélküli betét fehér 
hímzett felirattal, bal ujján 

címerjelzésnek töpözir, rögzítő 
gomba* 

„JÓZSEFVÁROSI 
KÖZTERÜLET-

 

FELÜGYELET' 
felirattal 

sőtétkék 

kör  nyakú  pole  tépőzár nélküli 
betét fehér tea felirattal, bal 

ujján címerjelzésnek tépőzár, 
rögzítő  zombi* 

„JÓZSEFVÁROSI 
KÖZTERÜLET-

 

FELÜGYELET' 
felirattal 

sőtétkék 

felirat fehér szitanyomással, bal 
ujján címerjelzésnek tépőzár, 

rögzítő gomba* 
ebből  170  db „JÓZSEFVÁROSI 

KÖZTERÜLET-

 

FELÜGYELET", 
28  db „ÖRSZOLGÁLAT', 

felirattal 
sötétkék felirat nélkül 

fehér 

felirat fehér szitanyomással, bal 
ujján címerjelzésnek tépőzár, 

rögzítő gomba* 
„JÓZSEFVÁROSI 
KÖZTERÜLET-

 

FELÜGYELET' 
felirattal 

sotetkek felirat fehér szitanyomással, bal 
ujján címerjelzésnek tépőzár, 

Átmeneti dzseki 54  db 

Téli gyakorló nadrág 108  db 

Nyári gyakorló nadrág 

Nyári gyakorló zubbony 

Pulóver 

Pamut  p616  rövid ujjú 

1- sökalmit 

eh  ér galléros p6 lo 

Sötétkék galléros  polo 

62  db 

62  db 

198  db 

178  db 

178  db 

122  db 

32  db 



   

rögzítő gomba* 
JÖZSEFVÁROSI 
KÖZTERÜLET-

 

FELÜGYELET' 
felirattal 

Kerékpáros rövidnadrág 46  db soletkek térd fölötti hossz 

Láthatósági mellény 5  db 

26  db 

sárga 

felirat elöl: 
„KÖZBIZTONSÁGI 

REFERENS", 
hátul: 

JÖZSEFVÁROSI 
KÖZBIZTONSÁGI 

REFERENS" 
3db  XL, 2  db XXL méretben 

Társasági zakó felirat nélkül 
Nyakkendő 13  db 

  

Nyáti pantalló 13 (lb 

  

Hosszú ujjú ing 26 Lib fehér felirat nélkül 

*  70/2012. (X11.14.) -BM  rendelet I.§  (4)  bekezdése értelmében: a szolgálati azonosító 
jelvényt a zsebtakaró alsó széle alá úgy kell feltűzni, hogy az a zseb függőleges 
középvonalával egybeessen. 

A  ruhadarabok alapanyagát, anyagfelhasználását a mindenkori érvényes  ISO 
munkaruházati szabvány és az ajánlat tárgyát képző egyéb más minőségi előirányzatok 
figyelembevételével kell legyártani, különös tekintettel a nyersanyag összetételre, 
színtartósságra izzadsággal szemben, szintartóság dörzsöléssel szemben, pH érték, AZO-
szinezék tartalom, Formaldehid tartalom, kioldódó nehézfémek, allergén és karcinogén 
diszperz színezékek kijelölt határértékek betartásával. 

14 K 



5.  sz. melléklet 

Összesítő táblázat 
az L rész tekintetében 

Ruházati cikk 
megnevezése: 

Mennyiség.: 
Nettó ár/db 
(mérettöl 

függetlenül) 

Nettó ár 
összesen 

Téli kabát  %-es 22  db 

  

Téli dzseki 31  db 

  

Átmeneti dzseki 54  db 

  

Téli gyakorló nadrág 108  db 

  

Nyári gyakorló nadrág 122  db 

  

Nyári gyakorló zubbony 62  db 

  

Pulóver 62  db 

  

Pamut póló rövid ujjú 198  db 

  

Esőkabát 32  db 

  

Fehér galléros póló -- 178  db 

  

Sötétkék galléros póló 178  db 

  

Kerékpáros nadrág 46  db 

  

Láthatósági mellény 5  db 

  

Társasági zakó 26  db 

  

Nyakkendő - 13  db 

  

Nyári pantalló 13  db 

  

Hosszú ujjú ing (fehér) 26  db 

  

Nettó  är 

 

ÁFA érték 

 

Bruttóár

  



6.  sz. melléklet 

MŰSZAKI LEÍRÁS  
a II. rész tekintetében 

Tárgy: „Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruházati cikkek (lábbelik) 
adásvételére" 

Ajánlattevő feladata: 

A  nyertes ajánlattevő feladata a Keretszerződésben meghatározott, valamint az eseti 
megrendelésekben foglalt közterület-felügyeleti egyenruházati, megadott méretű lábbelik 
leszállítása a  70/2012.  (XII.  14.) BM  rendelet figyelembe vételével. 

Az eseti megrendelések elektronikus úton kerülnek kiküldésre. Nyertes ajánlattevő (Eladó) a 
megrendelés tényét köteles — annak megérkezésétől számított —  2  munkanapon belül a 
kapcsolattartásra meghatározott  e-mail  címre visszaigazolni. 

A  méretlevétel: táblázatban, személyesen, egyénileg megadott méretek elektronikus 
megküldésével az Ajánlattevő részére. Ajánlattevő a nem megfelelő méret miatti csere 
lehetőségét biztosítja. 

A  Keretszerződés aláírásával egyidejű megrendelés az alábbi ruházati cikkeket (lábbelik) 
tartalmazza:  

Ruházati cikk 
megnevezése: 

Menny.: Szín: Típus: 

S.W.A.T. bakancs 45  db fekete Force 8  WP 
S.W.A.T. félcipő 42  db fekete Chase Low 
S.W.A.T. vászon félcipő 
(sportos, könnyű) 23  db 

fekete Alpha Fury Low 

))) 
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7.  sz. melléklet 

összesitti táblázat 
a  H.  rész tekintetében 

cikk Ruházati ci 
megnevezése: 

Mennyiség.: 
Nettó

 Nettó ár/db 
(mérettől 

függetlenül) 

ár 
 összesen 

S.W.A.T. bakancs 45  db 

  

S.W.A.T. félcipő 42  db 

  

S.W.A.T. vászon félcipő 
(sportos, könnyű) 

23  db 

  

NUM  ár 

 

ÁFA érték 

 

Bruttó ár 

 

lt 
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2. st. ukeliac 

BELÜGYMIN1SZT£RIUM 

A  KÖZTERÜLET FELÜGYELŐK 
EGYENRUHÁJÁNAK 
MŰSZAKI LEÍRÁSA 

összeillitotta: 
BM 

• Műszaki  Mused ly , 7, 
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Láttam: 

FELJEGYZÉS 

Dr. Fu1RaJ László 
közigazgatási államtitkár 

<JD 
Dr. Tóth László 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 

DR.  TÓTH LÁSZLÓ 

gazdasági  áo  informatikai helyettes államtitkár 

Iktatószám: -3H/54Z — 120(4, 
Ügyintéző:  Simon Nimrod  filovh. 
Telefon:  13-094 
E-mail  eirn: nimroctsimon@bmgov.hu 
Mel»let; műszaki dokumentició 

Dr.  Pinter  Sándor 
belügyminiszter Űr részére 

Tárgy: közterület felügyelet egységes egyenruhája 

Jelentem, hogy miniszter tar döntésének megfelelően összeállításra került a közterület 
felügyeleti szervek egyenruházati műszaki dokumentációja. 

(A  rendészeti feladatokat ellátó személyek valamint a fegyveres biztonSági őrök ruházati 
ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló  70/2012. (271. 14.) BM  rendelet  1.  §  (11) 
alapján: „Az egyen- vagy forrnaruházat kialakítása is a termékről készült műszaki 
dokumentáció összeállítása a rendészeti feladatokat ellátó szerv vagy személy irányltásáért 
vagy felügyeletéért felelős miniszter feladata, amelynek összeállítására és elfogadására a 
renclészetért felelős miniszter egyetértésével kerül sor.') 

Kérem a terrnökek műszaki leírásainak elfogadását, miniszter Úr egyetértésének megadását. 

Budapest, 2014. febru,ár,ř27. 

Készilit:  2  példány/2 oldal 
Kapják:  1.  sz. pld.: miniszteri titkárság 

2.  sz. pld.: Irattár 
Melléklet: műszaki dokumentáció  1x2  csomag 

Om 1051 Budapts1.,16250f Amin u. 2-4.  postacint  )903 Budapest, PE 314. 
telefon:  (I) 441-1890, BM:13-126, fax: (I) 441-1314, BM:14-544, web: v. niitarmanyhu g@butgov.hu 



Műszaki dokumentáció 

L  A  külső, felső ruházati termékeknél használható alapsztnek: 

PMS 2767 PMS 282 

PMS 289 PMS 296 

2. A  felsőruházati termékek vonatkozásában a rendfokozat hiányában javasolt a vállpint 
elhagyása. 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

Ruházati cikk megnevezése Oldalszám 
Téli sapka (usanka) 3 
Nyári sapka (baseball) 7 
Téli kabát M-es 10 
Téli dzseki 15 
Átmeneti dzseki 20 
Esőkabát 24 
Nyári szoknya 26 
Nyári pantalló 28 
Téli pantalló 32 
Téli gyakorló nadrág 35 
Nyári gyakorló nadrág 40 
Nyári gyakorló zubbony 45 
Rövid ujjá ing 47 
Hosszú ujjú ing 51 
Pulóver 55 
Pamut póló rövid ujjú 59 
Társasági zakó (zubbony) 61 
Társasági kosztümkabát 66 
Nyakkendő 68 
NyaksáI 69 
Téli börkesztyü (ötujjas) 70 
Téli alsónadrág (hosszú alsó) 71 
Derekszlj, bőr 75 
Láthatósági mellény 76 
Fehér és sötétkék galléros póló 80 
Félcipő és Bakancs minimális követelménye 86 
Nevldtöző 87 
Barett sapka 90 
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3.2  Kellékek 

Anrgmegnevezése Előírások 
Varrócérna Nyersanyag-összetétel: poliészter 

Szín: az alapkelme szinével megegyező, vagy annál egy 
árnyalattal sötétebb. 

Méretnagyság-jelző  elflike 
Kombinált elflike 
(2  db cimke is lehet) 

Szövött  drake,  szőtt vagy nyomott felirattal. 
  Tartalma: - méretnagyság 

- nyersanyag-összetétel 
- kezdési jelképek 
-gyártó neve 

Mennyiség: 1  db 
Helye: Oldalrész összevarrás közepere 

Papír Mggőcímke Tartalma: - tennék megnevezése 
- gyártó neve 
- méretnagyság (jól lathatóan lciemelve) 
- nyersanyag-összetétel 
- kezelésre vonatkozó szőveges tájékoztató 
- a gyártás időpontja (év, hónap) 
- a gyártói minőségellenőrzés jelölése 

Mennyiség: 1  db 
Műanyag belövő szhl Menoyiség: 1  db 
Műanyag tasalc Mennyiség: 1  db 

, melyeket a tenn&k tarts az, a kezelések  1.  mosás) hatásara ne károsodjanak, és 
szintartóak legyetek. 

4.  Kiviteli előírás 

4.1  Előkészítő müveletek: 
- Elejerész és lasni bélelése műszőrmével. 
- Steppelt bélés készítése,  elflike  befogásával. 

4.2  Összeállító műveletek: 
Oldalrésze összevarrása. 

-  Tees  és oldalrész Összevarrása, tűzése. 
- Elejerész és lasni felvarrása. 
- Bélelés. 
- Oldalrész etízése kéttűs tűzéssel. 

4.3  Befejező műveletek: 
- Elejerész rögzítése az oldalrészhez 
- Patentozás 
-Szálazás 
- Végvasalás 
- Minősítés 
- Adjusztálás 
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Megjegyzés 

Szin: sötétkék ballon,  UV-álló, 

65%  poliészter-  35%  pamut 

Szín: sötétkék 

Szín: fekete 
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Anyag megnevezés 

Steppelt  bilks 

Szőrme bélés 

Műszaki leírások 

Téli sapka 

1.Külalak leírás 

Négy részből szabott, műszőrmével bélelt elején rátűzött embléma található.  A  lehajtható, 

müszörrnével bélelt fülvédő felhajtva patenttal rögzíthetö.  A  varrásszélességek áttűzöttek.  A 

sapka steppelt, painutbéléssel 

2.Modellrajz 

L 

3.  Felhasználható anyagok kellékek 

3.1  Alapkelme műszaki követelményei 



8.  Csomagolás 

Összehajtva egyesével polietilén tasakba helyezzük. Méretnagyság szerint ötösével kötegelni, 
a kötegeket - maximum bruttó  20 kg  súlyhatár figyelembe vételével — dobozolni kell. 
Vegyes méret csomagolása tilosl 



5. A  varrások alaki- is méret jellemzői 

5. I. Varrattípusok, S öltéssűrűségek 

Varrás helye Varrat tipusa öltéssűrűség Varrásszélesség  (cm) 
0,7  +/-  0,2 Összeállító varrásoknál Négyfonalas szegööltes 40- 45/10 cm 

Tűzés Huroköltésű varrat 40- 45/10 cm 

 

5.2  Tűzésszélességek 

 

Tűzés helye Tűzésszelesség  (cm) 
Összeállító varratok 

 

0,2 +/-0,1 
Oldalrész alja 

 

0,2-0,8 4/-0,1 

6.Méretelőírások 

6.1  Mérettáblázat 

Téli sapka 

éreto  r  gvság 51 52 
I 

53 54 55 56* 57 5 59 60 
Uri 
s 

s helye Méretek cm-ben ... 
Fejhőség 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0,5 

Lasni hossza 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 0,5 
Lasni 
magassága 

95 0,2 

Eleje 
magasság 

9,5 0,2 

Oldal 
magasság 

9,5 0,2 

7. összeállítandó alkatrészek alapanyag 

7.1  Alkatrész lista 

Alkatrész neve Mennyiség Anyag 

Oldalrész 1 
Alapanyag 

Tető 

 

Elejerész 1 
Lasni 1 
Tető 1 Steppelt bélés 
Oldal 1 
Elejerész 

 

Műszőrme 
Lasni 1 



Nyári sapka (baseball) 

1.Külalak leírás 

Öt részből szabott, keménysildes sapka. Eleje része nagyobbra szabott, íveltségét  1  db 
fejtetőről indított szűkítő adja.  A  sapka szabásvonalai és a sildje tűzött  A  két oldakeszen  1-1 
filzöszem található.  A  varrások összefutási pontját saját anyagival bevont gomb takarja.  Haul 
középen bőségállítóval ellátott. Elöl hímzett embléma található. 

2.Gyártmányrajz 

3. ALAPANYAGJELLEMZÓK 

Nyersanyag-összetétel: 
Fonalak lineáris sűrűsége: 
Kötésmód: 
Szakítóerő: 
Területi sűrűség: 
Méretváltozás 

vegytisztítás hatására: 
mosás hatására: 

(4scon) 

Színtartóság 
fénnyel szemben: 
izzadsággal szemben: 
mosással szemben: 

(45C-on) 

dörzsöléssel szemben: 
vasalással szemben: 
vegytisztftissal szemben: 

Vizhatlanstig: 
Vízáteresztő-képesség: 
Vízfelvevő-képesség: 
Göbösödési, bolyhosodási hajlam. 
Szín: 

Alapanyaghányad: 

65% PE  -  35%  pamut,  *2%  ballon 
line:  Tt  16,5x2  tea 

2/1  Dz»  sávoly 
line:1000  N,  vetülék:  750 N 
260g/m2,  15% 

max, *1,5% 
max.*1,5% 

min. 6 
min. 4/4/4 
min. 4/4/4 

rain, 4/4 
min. 4/4 
min. 4/4 
min.  4,91cPa 
max.  4,3% 
max.  5  % 
nem hajlamos 
sötétkék 

0,90 m x 0,52 m = 0,468 m2 
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4.  KELLÉKEK 
Cérna: 100m 
Műanyag sild: 1  db 

• Tépőzáras böségállító: 1  pár 
Ferdepánt  (5 cm  széles): 0,60m 
Fűzőszem  (0,5 cm): 2  db 
Bevont gomb fémszárral  (1,5 cm): 1  db 
Celluloid merevítő csík 0,7 cm 
széles (kiváltható rögzítő szalaggal):  0,30 in 
Keményített kanavász: 0,04 in 
Nem szőtt textília csík  (3 cm  széles):  0,60 in 
Nem szőtt textilia csík, lyukacsos: 1,70 in 

(2,5 cm  széles) 

Kresz  drake: I db 
(A  kellékek színe fekete) 

5. ÖSSZEÁLLÍTANDÓ ALKATRÉSZEK 

Főanyagból: 
Eleje rész: 1  db 
Oldalrész. 2  db 
Hátsórész: 3  db 
Sud  borító: 2  db 

6.GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA 

6.1.Ellikészítő müveletek: 

Ferdepántban nem szőtt textilia csík bevasalása, két szélének megtűzése huroköltésű 
varrógéppel  0.2 cm  szélesen. Kanavász szélének beszegése nem szőtt textilia csíkkal, rolnizó 
apparättal. Sildszorító körbevarrása huroköltésű varrógéppel  0,7 cm  szélesen. SiId beillesztése 
sildszorítóba, szélénél lerögzítése, körbetűzése huroköltésű varrógéppel négysorosan; első 
tűzés a szélétől  1,5  cm-re, a többi egymástól  0,7 cm  szélesen. Fűzőszem beütése oldalrész 
közepébe. Gomb behúzása. 

6.2,Összeällítá műveletek: 

Eleje-, oldal-, és hátsórészek összevarrása huroköltésű varrógéppel  0,7 cm  szélesen. Hátrész 
összevarrás széthajtása, varrásszélesség elszegése  nein  szőtt textília csíkkal apparät 
segítségével. Kanavász elejeközepéhez illesztése  a  visszáján; felvarrása  0,7 cm  szélesen. 
Hátsó ív körbevarrása nem szőtt textília csíkkal huroköltésű varrógéppel  0,5 cm  szélesen. 
Aljavonalra ferdepánt felvarrása (színéről) huroköltésű varrógéppel  I an  szélesen, visszájáról 
celluloid  merevítő csak aláfogásával. Hátsó ív körbetűzése sima géppel  0,6 cm  szélesen, 
bőségállító közéfogásával. 

6.3.Befejezö műveletek: 

6.3.1Bevont gomb beütése fémszárral. Szálazás. Csomagolás eljárás szerint. 
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7.VARRAT- ÉS öLTÉSTiPUSOK  A  HOZZÁTARTOZÓ MŰVELET 
MEGNEVEZÉSÉVEL 

Varratlipus 
Öltistipus 

Művelet Megnevez' 
S 

Száma 

Egysoros átmenő varrat Huroköltés 301 

Eleje-, oldal-, es hátsórészek 
összevarrása, Sildszorító körbevarrás, 
megtűzése, felvarrása elejére 
kanavász felvarrása elejére ferdepánt 
két szélének megtűzése hátsó  Iv 
összevarrása, megtűzése aljavonal 
összevantsa kanavász szélének 
beszegése 

8.öLTESSŰRŰSÉG  A  HOZZÁTARTOZÓ ÖLTÉSTÍPUS MEGNEVEZÉSÉVEL 

Öltéstípus Öltéssűrtiség 
öltés/10cm Megnevezés Száma 

Huroköltés 301 45 

Varrásszélességek: 

9.TIOEZÉSSZÉLESSÉGEK 

0,7 ern 

Silden: szélétől  1,5  cm-re, majd egymástól 
0,6  cm-re 4-szer 

Összevarrásoktól: 0,5 cm 
Hátsó 0,6 cm 

10.SZABVÁNYOK 

Alkalmazható toldások: Az  MSZ  11691.  sz. szabvány szerint. 
Fonalirány: Az  MSZ  11692.  sz. szabvány szerint. 

11.KÉSZMÉRET TÁBLÁZAT 
KÉSZMÉRET TÁBLÁZAT 
Nyári szolgálat sapka (baseball) 
(méretek cm-ben) 
Mérési hely: Méretjelzés L Megengedett 

eltérés* 
Sapkabőség körben 59,5 1,0 
Cikkelymagasság középen mérve 16 0,5 
Hátsó fv magasság 7 0,5 
Hátsó  iv  szélesség összesen 15 0,5 
Sild szélesség középen 7,5 _ 0,5 
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Tin  kabát (3/4-es) 

1.Külalak leírás 

A  kabát 150gr-os steppelt selyembéléssel bélelt, Álló galléros, egyenes vonalú, eleje középen 
húzózárral  es  a kabát bal elejére  es  gallérjára felvarrt tépőzáras takarópánttal záródik. 
Derékvonalon bőségszabályzó zsinór beflizAssel készül. Vállán karöltőbe befogott patenttel 
záródó vállpint található. 
Az eleje felső részek vízszintes szabásvonallal tagoltak, amelyek alatt cipzáras zseb található. 
Mindkét melkészen két oldalt és alul bőséghajtással készített foltzseb található zsebfedővel.  A 
zsebfedők tépőzárral záródnak.  A  kisebbik zsebfedő alján gomb található, melyre a jelvény 
kerül.  A  jobb  oldalon szélesebb a zseb, a baloldalon lévő keskenyebb foltzseb előtt, az 
elejeközepe felt függőleges cipzáras paszpolos zseb található. 
Az elején és  Elkin  a zsinór járat alsó letüzésével egyvonalban vizszintes szabásvonal van. 
Derek alatt, az eleje alsórészén mindkét oldalon  1-1  kétfunkciós, szembe  Milos  rátűzött, 
zsebfedős úgynevezett harmonika foltzseb van, amely az alján és az elejeközép felőli részen 
bővül.  A  zsebekbe felülről  es  oldalról lehet benyúlni. Az alsó zsebfedők a szabásvonalba be 
vannak fogva.  A  zsebfedők  1-1  db tépőzárral záródnak. 
A  kabát oldalvarrásai alulról paszpollal takart húzózárral nyithatóak. 
A  gallér magasan záródik állógallér, körbetűzött, a cipzártakaró befogásával készül. 
A  külön szabott takarópánt a kabát aljától a gallér felső széléig tart,  4  db tépőzárral záródik. 
Az ujja két részből szabott, ujjarn toldásos. Az ujja alja bősége a.z ujjára vaut gumiházzal van 
szűkítve. Bal ujján hírozett embléma található. 
A  steppelt selyem bélés mindkét elején a.lapanyagból készült, eleje alátéthez befogott, rétűzött 
foltzseb van.  AZ  egyik belső zseb cipzáras. 

2. Gyártmányrajz 
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3.  Felhasználható anyagok, kellékek 

3.1  Téli kabát 

rin  ' e7V -ii -OErgeillifYi 
r  

Külső kabát 

 

Alapanyag 

Panton szín :19-4010and19-4025TPX 

34  % Pamut  64  % Poliészter összetételű 
Ballon kikészítésű 
Színe: sötétkék 

Kabát bélés 100%  Poliészter steppelve  150  gr vlies 
Szín: sötétkék 

OEM: -RitersikilkI ..  , 
Szintetikus varrócéma 

 

alapanyag színével megegyező és típusának megfelelő 
Gumiszalag  50  mm-es, kabát ujja  Ababa 

 

40 cm 
Húzózár (elejébe) bontható kivitelű 1  db sötétkék &őcSnwtt  UT 10  mérettő l filgg a hossza 
Gomb 1  db  18  ram-es  sötétkék 
Húzózár (oldal hasíték) 2  db sötétkék RT10  30 cm 
Húzózár (bal elejezseb függőleges) 1  db sötétkék  16 cm  RT10 
Húzózár (elejezseb) 2  db sötétkék RTIO  14 era 
Húzózár (belső zsebhez) 1  dla sötétkék RT10  16 an 
Patent mm-es 2  db 
Gumizsinór 
PES  zsinór 

sötétkék 
sötétkék 

Műanyag zsinórszabályozó  2  lyukfi 2  db sőtétkák 
Ringli 5mm-es 2  db sötétkék 
Tépőzár  2 cm  széles párban sötétkék 
KRESZ-címke 

1  db (szövött-nyomott) Méretnagyság-jelző címke 

 

Evszá'mjelző címke 
Gyártói cfmke (,papír) 
Papírfilggő  drake 1  db 
Műanyag belövó  sal -1db 
Műanyag tasak+cellux rag.+doboz+dobozrag. 1  db 

Varrócérna:  A  varrások és tűzések készítéséhez alkalmazott varrócéma magas 
szakítószilárdságú, mely biztosítja a termék rendszeres használata során az anyagrészek 
szakadásmentes rögzítését. 
A  varrócérna színe az alapanyag színének megfelelő színű. 

4.  Összeállítandó alkatrészek 
Tartalmazza egy darab Télikabát alkatrészeinek megnevezését 

Anyag megnevezés Alkatrész 
megnevezés 

Mennyiség (db) 

Alapanyag Háta alja I 

11 
3a 



 

Hite felső 1 
Eleje alja 2 
Jobb  eleje 
középrész 

1 

Bal eleje 
középrész 

1 

Eleje felső 2 
Eleje alátét 
alaphoz /bezec/ 

2 

Húzózár alátét 2 
Bal eleje 
takarópánt 

1 

Gallér 
takarópánt 

1 

Eleje ujja 2 
Hate  ujja 2 
Ujja gumis pánt 2 
Ujja  pant o 2 
Vállpánt 4 
Gallér 2 
Gallér vég 2 

Oldal cipzés 4 

Belső zseb 2 

Alsó zseb 2 

Alsó zsebfedő 4 

Cipzár alátét I 

Bal felső zseb 

 

Bal felső 
zsebfedő 

1 

Jobb  felső zseb 1 

Jobb  felső 
zsebfedő 

 

Cipzáras zseb 
alátét felső 

2 

Bal eleje 
hUzózár 
zsebalátét 

 

Bal eleje 
húzózár zseb 
paszpól 

2 

Akasztó 1 

Alsó zseblap 2 

Nyakkör alátét 1 

Felső zsebszél 2 

Steppelt bélés kelme kabát béleléséhez 
150  gr vlies 

Háta bélés 
steppelt 

1 
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Eleje bélés 
steppelt 

2 

Ujja beles 
steppelt 

2 

Cipzár felső 
zsebtasak 

4 

Balcipzáras 
felső zsebtasak 

1 

Bal cipzáras alsó 
zsebtasak 

 

Alsó zseb alá 
bélés 

2 
_ 

5.  Kiviteli előírás 

s. l.aÖICÉSZITÉS 

-Zsebfedők készítése 
-  Mina  pántkészítés 
- Ujja pántkészítés és ujja gumiház készítés 
-Zsebfedők tépőtárazása, összeállítás, körbetűzés 
• Felső is alsó zsebek elkészítése, megtüzese 
- Takorópántra tépőzárak felvarrása 
- Belső zsebek elkészítése, felvarrása bélés elejére, egyik belső zsebre eipzár 
- Eleje  es  gallér takarópánt két végének Icistircelése, dísztűzése 
- Bevágott zsebkészítés bal eleje középrészre 
- Eleje középrészre cipzáras zsebkészítés 
-Eleje középrészekre foltzseb és zsebfedő felvarras 
- Eleje alsórészre foltzseb felvarrás, zsebfedő varrásszélhez rögzítése, húzózáras oldalnyílás 
elkészítés, paszpol közé 
- Akasztó, eünke előkészítés 
- Ujja alsó-  es  felső rész összevarrása 
- Gallárok elkészítése 
- Elejealátét felvarrása a bélesre 
-  Hats  nyakkör felvan-äsa a háta bélésre, akasztó és méret  drake  elhelyezése a nyakkör 
közepére 

Eleje alsó,- középső,- felsőrészek összeállítása 
- Háta alsó és felsőrész összeállítása zsinórjárat elkészítésével 

5.2.  ÖSSZEÁLLÍTÁS 

- Váll összeállítása, váll lap beállítása ujja körre 
- Külső gallér felvarrása eleje nyakkörre 
- Takarópántok felvarrása bal elejére  es  a külső gallér bal oldalára 
- Cipzár alátétet a jobb elejére felvarrni 

Bélés váll összevarrása 
Kabát oldala összgyarras 

- Derek gumiház készítés, ringlizés, gumi befüzés, letűzés 
- Elejealátét és belső gallér felvarrása bélésre  es  külső gallér eleje szélére, cipzár, is 
cipzártakaró befogásával 
- Ujjak bevarrása, letőzése, ujja gumiház felvarrása 

13 K-

 

38 



- Bélés oldal varrások elkészítése 
- Bélés ujjak bevarrása 
- Belső gallér felvarrása a nyakkörre akasztó  es elflike  közzé fogásával 
- Külső, belső gallér iisszevarrása 
- Az összeállított bélés rávarrása eleje alátét,  es  nyaktisztázó szélére,  es  varrás disztüzése 
- Oldala összevarrása,  slice  elkészítésével, paszpolozás, cipzárazás, tüzes 
- Kabát összeállítása a béléssel 

Elejeszél és gallérszél disztüz' ése 
- Aljazás 

5.3.  BEFEJEZŐ MŰVELETEK: 

- Patentozás 
- Tepözárazás 
- Szállazás 
- Minőség-ellenőrzés 
- Csomagolás 

6. A  varrások alaki- és méret jellemzői 
6.1.  Varrattípusok,  es  öltéssűrűségek_ 

Varrat típusa Oltéssűrűség 
Egysoros huroköltés 35  —  40  öltés/10  cm 

Kétsoros huroköltésű 35  —  40  • 0 cm 
Háromfonalas szegőöltés 3 -  40  öltés/10  cm 

7.Méretelőírások 

7. 1.  Készméret-táblázat 

Kabát készméretei XS S M L XL 2XL 3X1.. 4XL 
Türés+- 

ern 

Háta hossza  HK.-  en 73 75 77 79 81 83 85 87 

 

Ujja hossza 68 69 70 71 73 75 77 79 
Fél mellbőség 56 60 64 68 72 76 80 84 1 
Fél af  Wise 56 60 64 68 72 76 80 84 

 

Vállszélesség 14,7 15,5 16,3 17,1 17,9 18,7 19,5 20,3 0,5 
Fél ujja bőség  hon.  al. 26,9 28 29,1 30,2 31,3 32,4 33,5 34,6 0,5 

8.  Csomagolás 
A  kabátot darabonként polietilén tasakban kell helyezni úgy, hogy a papírcímkén feltüntetett 
adatok a tennék csomagból való kivétele nélkül is jól lathatók legyenek  A  címkének 
tartalmaznia kell: 
-A  termék nevet 
-A  méretét 
-A  gyártó nevét 
-A  gyártás évét 
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Téli dzseki 

I. Killalak leírás 

A  dzseki selyembéléssel  150  gr-os töltő vliessel van kibélelve. Alló galléros, egyenes vonalú, 
eleje középen házózarral  es  a kabát bal elejére  es  gallérjára felvarrt tépőzáras takarópánttal 
záródik.  A  kabát alja  panne]  záródik, a két oldalán gumi szabályozza a bőséget.  Valk 
karöltőbe befogott patenttel záródó vállpánt található. 
Az eleje felső részek vízszintes szabásvonallal tagoltak, amelyek alá cipzáras zsebek vannak 
varrva. Mindkét mellrészen két oldalt  es  alul bőséghajtással készített foltzseb található 
zsebfedővel.  A  zsebfedők tépőzárral záródnak. 
A  be) oldalon keskenyebb harmonika foltzseb található és mellette a dzseki közepe felé 
függőleges cipzáras paszpolos zseb van, a  jobb  oldalon lévő szélesebb foltzseb szintén 
harmonika kivitelű.  A  keskenyebb zsebfedő alatt gomb helyezkedik el, amire a jelvény kerül. 
A  dzseki mindkét eleje alján ferde egyszegélyes vágott zseb található. 
A  gallér magasan záródik ällógallér, körbetűzőtt, a cipzártakaró befogásával készül. 
A  külön szabott takarópánt a dzseki aljától a gallér felső széléig tart,  4  db tépőzárral záródik. 
Az ujjajkét részből szabott, ujja toldásos, hasíték nélküli. Az ujja alja bősége  at  ujjára varrt 
gumiházzal záródik.  A  bal ujján himzés található.  A bees  steppelt, és a selyem bélés mindkét 
elején, alapanyagból készült, eleje alátéthez befogott, rátűzött foltzseb van, az egyik belső 
zseb cipzáras kivitelben készül. 

2.  Gyártmányrajz 
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3.  Felhasználható anyagok, kellékek 

3.1  Téli dzseki 

Anyaginegnevezés 

 

Téli dzseki 

 

Alapanyag 
Panton szin:  19-4010  - 19-4025TPX 

34%  Pamut  66  % Poliészter 
Színe: sötétkék 

Dzseki bélés 
100%  Poliészter 
Szin: sőtétkék 

Töltő vlies 100%  Poliészter 

.14-Mortat • . . Mtgregria 

 

Szintetikus varrócérnLt alapanyag színével megegyező 
megfelelő 

s tipusimaki 

Gurniszalag 0,5cm-es dzseki oldala, ujja 0.80 cm 

 

Húzózár (elejébe) bontható kivitelű 1  db sötétket fröccsöntött OT  10 

 

Húzóz& (bal belső zseb) 1  db sötétkék  16 cm 

 

Húzázár eleie  z 2  db sötétkék  RT  10 14 cm 

 

Húzózár (ftiggöleges zsebhez) ldb  RT  10 16 cm  sötétkék 

 

Patent  14 mm-es 2db sötétkék 

 

Gomb .1  db sötétkék 

 

Tépőzár  2 cm  széles párban 0.20  ull sótétkék 

 

KRESZ-címke 

1  db (szövött-nyomott) 

 

Méretnagyság-jelző címke 
Evszárnjelző  choke 
Gyártói  drake  (papír) 
Pap_irfüggő cimke 1  db 

 

Műanyag belövő szál ldb 

 

Műanyag tasak+cellux rag.+doboz+doboz, g. 1  db 

 

Varrócérna:  A  varrások és tűzések készítéséhez alkalmazott varrócérna magas 
szakítószilárdságú, mely biztosítja a termék rendszeres használata során az anyagrészek 
szakadásmentes rögzítését. 
A  varrócéma színe az alapanyag színének megfelelő színű. 

4.  összeállítandó alkatrészek 

Tartalmazza egy darab Téli dzseki alkatrészeinek megnevezését 

An me evezés Mkatrész megnevezés Mennyiség (db) 
Alapanyag Háta 1 

Jobb  eleje középrész 1 
Bal eleje középrész 

 

Eleje felső 2 
Húzózár alátét /bezec/ 
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• 
Jobb huzózár alátét 1 
Bal el4e takarópánt 1 
Gallér takarópánt 

 

Eleje ujja 2 
Háta ujja 2 
Ujja gumiház 2 
Willmint 4 
Gallér 2 
Bels6 zseb 2 
Alsó zseb tasak bélésanyag 4 
Alsó vágott zsebalátét 2 
Also  vágott zseb paszpol 2 
Bal felső zseb 1 
Bal felső zsebfed8 1 
Jobb felső zseb 

 

Jobb felső zsebfedő 1 
Hata nyakkör. 1 
Cipzáras zsebalátét alsó 2 
Cipzáras zsebalátét felső 2 

 

Bal eleje húzózár zsebalátét 

 

Bal eleje huzózáz zseb paszpól 
, 

Felső zsebtasak /bélés/ 4 
Derékpánt 

 

Akasztó 

 

Bélés kelme a dzseki Rita  bélés steppelt 

 

bélelés éhez Eleje bélés steppelt 2 

 

Ujja bélés steppelt 2 

5.  Kiviteli előírás 

A  kivitelezést e műszaki leírás és a jóváhagyott szállítási minta határozza meg. 

5. 1.  ELŐKÉSZÍTÉS 

-.Zsebfedők készítése. 
Valhi  pántkészítés, körbetüzés. 

- Ujja gumiház készítés. 
- Felső eleje betét visszahajtása, letűzése, 
- Felső cipzáras zsebek elkészítése. 

Zsebfedők elkészítése, körbetűzése és felvarrása. 
- Felső foltzsebek /barmonilca zsebek / felvarrása. 
- Belső zseb I db cipzárazása és letűzése, 
- Belső foltzsebek elkészítése, felvarrása bélés elejére. 
- Húzózár alátétek felvarrása a steppelt bélésre. 
-  A  háta nyakkör felvarrása a háta bélésre. 
- Eleje és gallér takarópánt két végének kistircelése, tépőzárak felvarrása, dísztűzése. 
- Bevágott zsebkészítés bal eleje középrészre. 
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Varrat típusa 
Egysoros huroköltés 

Kétsoros huroköltésű 35 — 40 öltés/10 cm 

Öltéssűrűség 
35 — 40 öltés/10 cm 

-Eleje középrészre cipzims zsebkészítés. 
- Eleje középrészekre foltzseb ás zsebfedő felvarrás. 
- Eleje alsórészre egyszegélyes vágott zseb készítése. 
- Akasztó- méretjelző készítés. 
- Ujja alsó- és felső rész összevarrása. 
- Gallérok elkészítése. 
• Elejealátét összevarrása háta nyaktisztázóval, és belső gallér felvarrása nyakkör részre 
akasztó  its  címkék befogásával. 
- Eleje alsó,- felsőrészek összeállítása. 

5.2.  ÖSSZEÁLLÍTÁS 

-  Val]  oldala összeállítása, letűzése. 
- Vá1lpántok rögzítése az ujja körre. 
- Külső gallér felvarrása eleje nyakkörre 
- Takarópántok felvarrása bal és  jobb  elejére és a külső gallér bal oldalára. 
- Eleje cipzár bevarrás. 
- Ujjak bevarrása  es  oldalak összeállitása= 
- Ujja gumiház felvarrás. 
- Steppelt bélés vállvarrásainak elkészítése. 
- Bélés ujjainak bevanása. 

Bélés oldalainak az összeállítása. 
- Belsőgallér felvarrása a nyakkörre akaszto és címke közzé fogásával. 

Kifordítás. 
- Külső, belső gallér összevarrása. 
- Elejeszél és gallérszél dísztűzése. 
- Az összeállított bélés rávarrása elejealátét, és nyaktisztázó szélére, ás varrás dísztüzése. 
- Aljazás a derékpánt felvarrása és oldal gumírozása, letűzés. 

5,3.  BEFEJEZŐ MŰVELETEK: 

-Tépőzárazás 
- Patentozás 
- Szállazás 
-Minőség-ellenőrzés 
- Csomagolás 

6. A  varrások alak!- is méret jellemzői 

6. 1.  Varrattípusok, és öltéssürüségek 
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7. Méretelőirások 

7.1.  Készméret-táblázat 

Duckt  készméretei XS S M L XL 2XL 33CL 4XL Tiirés+-
em 

Háta hossza  HK.-  en 63 65 67 69 71 73 75 77 1 
Ujja hossza 68 69 70 71 73 75 77 79 
Fél mellbőség 56 60 64 68 72 76 80 84 1 
Fúl aljbőség 56 60 64 68 72 76 80 84 1 
Vállszélesség 14,7 15$ 16,3 17,1 17,9 18,7 19$ 20,3 0,5 
Fél ujja bőség hónalj 26,9 28 29,1 30,2 31,3 32,4 33,5 34,6 0,5 

          

8.  Csomagolt 

A  dzsekit darabonként polietilén tasakban kell helyezni ügy, hogy a papireimkén feltüntetett 
adatok a tennék csomagból való  Evade  nélkül is jól lathatók legyenek.  A  cirakének 
tartalmaznia kell: 
-A  teimék nevét 
-A  méretet 
-A  gyártó vállal  at  nevét 
-A  gyártás éve 

LI \ 
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Átmeneti dzseki 

1.Külalak 

Csipőig érő, eleje közepe húzózárral és 3db tépőzárral záródó, egyenes fazonú, állógallérú 
selyem béléssel bélelt, belül  2  belső zsebbel ellátott átmeneti dzseki. Az állógallér külső 
nyakkőre aranyszínű paszpollal van díszítve.  A  gallér felsö széle aranyszínű cérnával  12  mm 
szélességben letűzve. 
Vállán patentos vállpánt. Elején  2  db  also  ferde bevágott zseb, felül tépözárral záródó, 
zsebfedős bevágott  2  db rnenzseb található. Ujja kétvarrásos, alja kézelőbe fogott és patenttal 
záródik. Bal ujja felsőrészen hímzés. 
Dzseki alján gumibefogással szabályozott patenttal záródó aljapánt. 

2. Gyártmányrajz 

3.  Felhasználható anyagok, kellékek, ANYAGHÁNYAD 

Tartalmazza egy Dzseki átlag anyagszükségletét 

Külső dzseki 

 

Külső 
dzselci 

 

Alapanyag 

Panton szín 

Külső réteg vízlepergő ballon 
Belső réteg pamut 
Színe: sötétkék 
19-4010  - 19-4015TPX 

Alapanyag 66 %Pe 
34  % Pamut 

Dzseki béles 

_  

100%  Poliészter 
Szín: sötétkék 

Dzseki 
bélés 

100%  Poliészter 
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Kellékek: 

   

Patent 

  

5  db 

Eleje húzózár Bontható, sőtétkék  GTI  0 

 

ldb 

Alsó zseb húzózár Söté1kék16  cm —es  RTI  0 

 

2  db 

Gumiszalag 4 cm  széles 

 

0,30  m/db** 

Tépőzár  2 cm  széles Takarópint 5 an 
Mell zsebfed6 10cm 
Ujja zsebfedő  7 cm 

 

fekete 

Szintetikus varrócéma Alapanyag színével 
megegyező és típusának 
megfelelő 

  

Aranyszínű cérna nyak felső mérete szerint 

  

Aranyszinü paszpol nyakkör mérete szerint 
levágva 

  

Grid& drake 

Szövött-nyomott 

 

2  db 
KRESZ-címke 

 

2  db 
Méretnagyság-jelző címke 

 

2  db 
Évszámjelző  choke 

 

I db 
Müanyag belövö szál 

  

2  db 
Papírfüggő címke 

  

2  db 
Műanyag tasak Csomagoláshoz 

 

1  db 

Megjegyzés: Amennyiben egy címke több adatot tartalmaz, a  clink&  száma kevesebb. 
** Tájékoztató adat. 

Varrócérna:  A  varrások és tú'zések készítéséhez alkalmazott varrócérna magas 
szalcitószálardságú, mely biztosítja a termékek rendszeres használata során az anyagrészek 
szakadásmentes rögzítését  A  varrócérna színe az alapanyag színének megfelelő színű. 

4.  összeállítandó alkatrészek 

Tartalmazza egy darab dzseki alkatrészeinek megnevezését 

Anyag megnevezése Alkatrészek megnevezése db 
Alapanyag Eleje 2 

Háta I 
Eleje alátét 2 -1 
Háta nyaktisztázó I 
Alsó ujja 2 

Felső ujja 2 

Kézelő 2 

Házózár alátét 

 

Mellzseb zsebfedő 2 

Mellzseb paszpól 2 
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Bélés 

Mellzseb zsebalátét 2 

Alsózseb zsebalátét 2 

Alsózseb paszpól 2 

Gallér 

Eleje 

2 

2 

  

Belső zseb 2 

Aljapánt 

Vállpánt 2 

Háta 

Alsó ujja 2 

Felső ujja 2 

Mellzseb zsebtasak 
Alsózseb zsebtasak alsó 
Alsózseb zsebtasak felső 

2 
2 
2 

5.  Kiviteli előírt  

A  kivitelezést e müszaki leírás, a jóváhagyott szállítási minta és a gyártmányrajz határozza 
meg. 

5. 1.  ELŐKÉSZÍTŐ MÜVELEIEK 
Zsebfedők összevarrása, megtűzése. 
Kezelők összevarrása, megtüzese. 
Vállpánt összevan-ása, megtűzése. 
Gallér kivarrása. 
Belső foltzseb elkészítése. 
Eleje alsózsebek készítése. 
Eleje mellzsebek készítése. 
Aljapánt begumizása, végeinek kivarrása. 
Bélésre belsözseb felvarrása. 
Bélés készítése. 

5.2.  ÖSSZEÁLLÍTÓ MŰVELETEK 
Alsó és felső ujja összeállítása, eltisztázása megtűzése kéttűs huroköltésű varrógéppel. 
Kézelő az ujja aljára varrása. 
Hínázár alátét felső szélének Icistircelése. 
Húzózár felvarrása jobb és bal elejeszélbe. 
Jobb eleje felső szélének kiatircelese, eleje tűzése színoldalról. 
Válla, oldala összevarrása. 
Ujja bevarrása karöltőbe vállpánt befogásával. 
Geller  felvarrása, megtűzése az akasztó a méretnagyság jelző és a KRESZ chnke befogásával. 
Bélelés. 
Aljapánt felvarrása, megtűzése. 

5. 3.  BEFEJEZŐ MŰ VELE I bK 
Patentozás 
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Szálazás. 
Vasalás. 
Minősítés, csomagolás. 

6. A  varrtisok alaki- is méret jellemzői 

6.1.  Varrattípusok, öltéssürőségek, varrásszélességek 

Voris  helye Varrat típusa Öltéssűrűség 
(öltés/10 cml 

Varrisszaes 
ség  (cm) 

összeállító varrásoknál Huroköltésű varrat 50 1, 0±0,2 
Stirceléseknél Huroköltésű varrat 50 0, 7 ±0,2 

6.2. Tőzisek 

Tűzés helye 
öltéssiiir64 
g glitrs/lp 
- citti-

 

Tőzésszilesség 
(cm) 

Akasztó széle, öv felsó része, ujja bevarrás; 
gallér felvarrás; elejezseb körbe; mellzseb 
körbe; kézelő felső széle; húzózár bevarrása 

40 0,2 *0,1 

Gallér, elejeszél; kézelő; vállpántok; öv alsó 
széle; válla; 

40 0, 5 ±0,1 

Foltzsebek felső széle 40  - 1,5 0,2 
Zsebfelvarrás, zsebfedőlc, 40 0,2  -  0,8 ±0,1 

7. Méretelőírások 

7,  I. Készméret-biblázat 

Méretnagyság 44 46 1 43 SO 52 54 56* 
_ 

58 60 62 Ttitri 
s  0 

Mérés helye Méretek cm-ben 

 

Háthossz aljapánttal együtt 67,0 68,0 69,0 70,0 _71,0 7k3 73,0 74,0 75,0 76,0 1,0 
Fél mellbőség 55,0 57,0 59,0 61,0 

 

63,0765,0 67,0 69,0 71,0 73,0 1,0 
Fél aljabőség begumizva 43,0 45,0 47,0- 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0 6130 1,0 
Vällszólesség 16,2 16,5 16,8 17,1 17,4 17,7 18,0 18,3 18,6 18,9 ,0,5 

29,8 0,5 Fél ujja bőség hóna_ljban 24,4 25,0 25,6 26,2 26,8 27,4 28,0 28,6 29,2 
Ujja hossz kézelővel 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0, 66,0 67,0 68,0 1,0 

8. Csomagolás 

A  dzsekit papír eiggőcímkével kell ellátni belövő szállal az akasztón.  A  papíreimke egyik 
oldalán fel kell tüntetni a gyártó vállalat nevét vagy jelét, a termék megnevezését, alapanyag 
összetételt, a darabszámot, a méretnagyságot és a gyártói ME0 minősítő jelülését.A 
félbehajtott szövött méretnagyság jelző címkét, KRESZ címkét és a gyártó nevét, a gyártási 
évszámot, az alapanyag-összetételt és az akasztót a gallér közepe ald, a belső oldalra kell 
bevarrni. 
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Aayagluinyazi 

Mtenyint 
(dazed-Lan/did 

PVC bólia I 2D an 6.533 
dlidideordb 6  
peabuiree 1,2 
W.:tee edged 1 

Kiszereléshez: I db  2E420 an-ez  PVC tun 
I db termék kbrgeller átlegeülyn tankkal együtt: 

04 kg. 

Ceinastechnotergial letrde 

Eke: 
A  karnyihis lapis a dlapAnt is a diezpaat ar a nyl-

 

lir megd félbehajtva - e  =Ibis-minty  szerinti vonalra - 
felliegtsztve.  A  b2eg6  sale  vikezabajtva, lebeganave, a 
pint és alsó lap regal2-2m= leen5shve. Az cdejesztlek 
a rajunidgemb aló  Vick  befogásával behejtua, lebtg ash's. 
A  bal elejére  n  endszliett bmagulot - lx150  sale  -lelbe-
gemne, ?fgt./  24 sown  leerősítve.  A  nyom6gonebok IÁ-
vols4ánnk frleduconzditban az  thy &z  lynkpázt twee-
begaztve.  A  bal eleje felat3 végébe egy  jobb  eleje nztlf-
re  bi  »yflós  n  ayomágombok részért behests:ave. 

Cruklya: 
A-muklya küzépvonslon -  duplán behajtva  - összche-

geeme, anima 4 ma  hosszan  tomplbot. Küls6 adieu - 
alitelten  keresztül  - esinbrkivezetá kialakitva, belie% 
2,5 an  széles  zsiddjünstot dpezve, 'they-sew,. A mi-
RAF.-Myezeté détEtet  ügy  ken elhezzani, hoe a csuklyw. 
felbegrzedsi vocudáha cédeo. 

ChszTediütels: 
oldslalc tea hackbzip duplfin egymásre  hajtva,  boa-

em-begesztve. A  csuklya  a nyakkbrre hetycz-ve -  az  clajc-
sztleknél 3 ern-es el5All6t burn, telbegesonct. A basal 

-1.:Stted - 0,5 an  &ra  lehtger.tve. A mules  fel 
méléze nyotzerrxt Blom, a nynkkörre D nyakkbrre 

nyoznógocab rain, dadrctanyzfig ittr-11 OUT e" CtudzbOE., 
van fethegeszivt, A  jobb  6e bsi deject-Cat - 
ny0Azokisa t  Öl  nyeld4gomb van elbelyezve. 

Fiegerzeti rarrarot (0,3 an rn4rj: 
-oldalak 
- Makin  és  mules baszeisegesdés 
- evokes AcsrefillIttlsa 
- karnylble aid lepja 

sregt5 Es deep/hit lelbegeseks 

Hegeszea rfahak idle:saga 
- We)tszkl,  eleje  born* bad  szele 0,2 an 
- Nulty küls5 see 0,2 cm 
- Kanzjábis ebb  lapja  sztegb küls6 

belső ;die 0,2 an 
-  csuklya  s kahAt ald S2éle 0,5 an 
- &ales es gamblyukpänt vegei 0,2 is 0,5 cm 

mules zsinfularat 2,5  =II 

Elereldeek: 
- distlecet végei 
- tyukplim hegesztéti  yowls] 

csuklya rsinórjarat végén a kivezen5 nyilfts 
-jobb  ás bel Mejében lévő lyukak begeztápántial ki« 

alakliva 
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blhemeagy* I T 3 

 

WES  like Mének  reolmo Tore : al 
MU Wen /teem 11$ 125 133 1 
RI Mt 34 
Sabi= 

21,5 29 05 

Fil bin gam* 31 39 41 0,1 
ateetdienti pahtei 29 
let 01 -4744463161 

29,5 31 1 

Bee sciltalige eyiwz 44 45 47 1 
F61 ehafiet Pen 126 174 144 3 
El* kw* 67414461ald 115 12$ 13$ 1 
Mil

e
t

u
bb,3 St 153 62 0.5 

Ile s6,  ot  Lama 53 
i  IN- .--N— «MAIM 

55 57 0,5 

Igge
t
al
me

tIlle 15 

ETalcestore 
16 17 02 

Dkqz'Wh & 
alar kia  

23 TA V 

29 . 22 30 0,5 

17 IS 19 02 

252 21 28 0,3 

  

Mine43 49,5 51 0.5 

Lae paid 34 34 0,5 

Cr.dee 12 bags 76 27,3 172 0,5 

 

thsix6 net Irame 112 /16 1212 1 

Reendre Alta' 

 

Made hrhe - hunitl. 
cm-bso 

'Mae 
e Err 

eater/gust, help eleItE6161 3 0,2 
Peel nyomogomb het Mrs 
lehtl 4E9E031 U V 
L3uhpfmtbee LW eho Ea Ich6 
nyorelTomb leer is lyrkpmr teide 5.5 

 

Beg rahejtii stacetp 6 

 

Lrohpeni 'Telenet 6 0,3 

 

Lime 11) eindeemE aletthalhamet 4 0.3 
Eleitersomásomb alit& exideaste 2,5 0,2 
Nyeklbrün Ind nyüte6geseb We 
botem  bäten 7 45 
Itableilo ko5 leorekamb 411454 
hours 326/in e 05 
NyakIttnln lry,5 wynneasub tit/ 
sooltatgo 3 02 
Iblyorn6Temb  helyt  41 dal tilleib51 LS 03 
Crukhe nyorneemb Me tomes 4 0.2 ciuktr. mnraegomb Ole reatet 3 02 
leum0poteb Lehe is,  alélt' 
felottresetteulll 

25 02 

Akeate hostel 7 0,5 
ATaute evfIesseit 1 0.2 
1-Imt e163116 ettlentec 3 02 
c.pewe nine9ern utleutit 25 11.2 
reszpe et b kanigir ale lappnit 
mmteetto 

6,5 V 

GOEirtgairener. 
»diced! 
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Nyári szoknya, kék 

MilSZAKI LAU'S 

Ibranamegneyezefdp keic eyed molter, 

Egyenes  %meld, MINI, eel gali rb re ozoknya, bilk 
hasfekkal. 

Az  eleje  egybrezaborl 6;1-1  db  for naadssurlasal 
lets. A  szoknya  sterelea bvpintbe  fogon,  I  db  vtJnln 
=MUM  gomblyukon  ti 1  db gombhal  15n5dDc, asely 
bison fcharrott, 

A UM 124tközip varribeal Es 2-2  db  fmmázönrySj 
kérzhen, may ukasi beafektun Wassail  A bblöze 
nrslabso clbelyemn, mjit ben besnrri träzdzArnd ztó 

its a bits writ olyln Upset Wells biziosfua 
mtgfeleb5 lépaktoyemet A szokaya viseb%  szerinti  Iz 
hÁMhaalläka - teem szamakeben  és  bonalben -alga 
gasziott A haelék A cm Inman redid ttessel meet 
sheu A rápItá Leda mac:mega: 1 era A Kaaba tees 
ktrvetkuW  az  bezezverras vg ém kerrIAiiir  

A =tee  alja  kOE/1asjem 4 ct. 
A closapflnt  felvarrásba  n oldabunisek mr,elke isf 

lisbda készan akumb5p.int vet betel-vs. 
A Mks atje em•beazabeel, 1-1  db  old :Are pc telg 

7)5 beassal, a bid, hfalicaepturivibl ge 1-1  db  bajulssal 
Altatreser; r hhalst, WIGS! s bnst6t beJyi'k idhe 

ItisbaSentrab  A batnea a bezäzir haslels e 
lepers heshe kfavaaab 0,5 an ael men letiben. A  tank-
re  beg=  ra  agerrbisjtia felbig Et, ids, Manantgan fat  
hajtva Ez  ktüzer.„. 

.AL-pardysgjak. 

örszeetel; 45% gyapj:1 - 55% petszter 
SOEM- aire ISO cra 
lizülei gärtleg: 195 'An 
,gbesendek vine 
Szintarcessig; J6(4) 
bezetandsele 56(-1%) 
Gefiabder man  hajlamos 
Szka: Ilk 
Nfineledev Ad= 8200E1,3 

.Kzebak /*a loabxabb lama 

%ideas' maghtA 
B66 1011 neN OA bee 

ibeese bansticlIS as  
liaist64.eapainä  ah Lo la  
Sts mice= etop MG) thorn pried argence5 -  
Hider (recall, Shen) 

Gael (seem) 

132SZemb abet I at 
bilnueerithe sear I* 
ViStatSckaks Wee ab 

Amami=  egy  doilen ebb 'dal b meted, a cfm-
UK min Icrvesebb. 

elfflesiMunuld  eLlutoesel 

Ann naemasso AlloArha scarmula 0 
n fiaPffli Miloirt ticie I 

Wee Mu 2 
avplol 1 

b9b okic 1 
hiö 1 
hketn5 2 

I NA= atio le banana uzek deed 1 
Hem =Nun, bent  mait Isi  Mu knit 1 

(beülöccAnadigial !eke. 

. Eitaisderndvelesek 
, Stinegunir, - 1 db  twit 

- I  db bal  Um bailek 
A iragr.-afe beetled/net 

- es o2 .1-rzzgrief.  nem  bályazo5onm id, 
- Wtisc Whet kit sztoeldaL-a 
- a littcbozon rams/gel lteszzllirdulgaak - 5 em 

razes v'usgilart mentztvra vaflet &eke, 
ear minim/111%n -10  N-i  el Iseal kale. ' 

Stepan rabies etinzázas haromfamhs esszámr-

 

rebel. 
Plejc !ante leeesc, matt. 
lieu ktmilim: - IcmataS Vzi.u.ht,vm-u.s 

- hilktep brnentrds. ram* 
- L.....1..L  
- tt.t.r. bcr-aL4, f..ta: 

öszsaie aeveler.k. 
O.K. banevarrlek 
Fauetk 
Óvto. c fegyareas. 
Alb feasjült >Mode 

BefAke6 gnaw/net 
Goneyukarir + 'neat 
Garabazia. 
UAW*, IAAArc visible. 
AluctufesomazoLis. 

lertfurliaseek• 

MOWS to 
Vorvezame tamillle4adll tO 

 

Reinxikeretk 

111krislicliek cm 
AFp Miele 4,0 
WM  et Ice:3U' 2 x 1.0 

Imma,erzem! 
iska5 I& zotm 

a
=„d lareeküh 
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Nyári pantalló 

Külalakleírás: 
Eleje középen takart gombolású hasítékkal záródó pantalló, az elsőszárakon svédzsebbel, a 
hátsószárakon egyszegélyes bevágott zsebfedős zsebbel ellátva.  A  derékrészen hosszabbított 
kötősáv helyezkedik el övtartókkal  es  gombolható oldalszorítóval.  A  szárak az aljavonal felé 
enyhén szűkülnek.  A  pantalló alja felhajtása hajtóka nélküli, aljavédő (koptató) szalaggal 
ellátott. 

Gyártmányrajz: 

Alaparyag jerk/I-met 
összetétel:  45%  gyapjú 
Szélesség:  150 cm 
Teriäleti eg:  195  g/m2 
Kötésmód: vászon 
Színtartósság: jó  (4) 
Mérettartósság: jó  (-I%) 
Göbösödés: nem hajlamos 
Szín: középkék 
Minősítés:  MSZ  820/1,3 

5%  poliészter 

 

  

Kellékek: 

5207/45  kötősáv bélelő 1,03  m 
Danubia szalag,  13  ram-es 0,3  m 
4 Saes  gutos nadrágkapocs 2 p' 
alapanyagszínű szintetikus kontató 1,07 in 
23-as bakelit aomb  44-5212 10  db 

54- 11  db 
80-as Ameto alapanyagszinü cérna 298  m 
monofii cérna 6 in 
55  mm szővött méretnagyság-jelző I db 
Papírcimke 1  db 
ICreszdmke I  d 
Végtelenített kellékek: 
6,2 cm  széles kötősáv-betét lm 
28  mm széles,  300 cm  bosszú egyenes zsebanyagból (zsebtasakhoz, farvonal szegélyezéséhez, 
szélszegés. 
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Összeállítandó alkatrészek: 
Alapanyagból: 

2  db elsőszár, 
2  db hátsőnkr, 
1  db bal kötősáv (előállóval egybeszabva), 
1  db jobb kötősáv, 

db gomblyukpánt, 
2  db eleje zsebalátét (svédzsebhez), 
2  db hátsózseb szegő, 
2  db hátsózseb alátét, 
2  db hátsózsebfedő, 
i db belső átgomboló, 
2  db oldalszorító, 
6  db övtartó, 

db gombpánt 
Bélésből (szürke selyem): 

2  db zsebfedő bélés, 
—2  db hátsózseb legomboló, 

Üb  elejehasíté,k bélés, 
2  db gomblyukpánt bélés 

Zsebanyag: 
2  db oldalzseb-tasak, 
4  db hátsózseb-tasak, 
I  db gombpánt bélés, 

-2  db lábközti erősítő 
G  540 rag.  betét: 

2  db zsebfedő betét, 
1  db gomblyukpánt betét 

Üb  gombpint  beta, 
2  db aljabetét (eleje), 
2  db aljabetét (háta), 
2  db svédzseb alátét betét, 
2  db zsebszegő betét  1  db bal kötősáv  1  db jobb kötősáv 

Gyártástechnológiai leírás: 

Előkészítés: 
Az alábbi alkatrészek ragasztós közbéléssel való aláragasztása: 
kötősáv, zsebfedő, zsebszegő, svédzseb alátét, gomblyukpánt, gombpánt, ás szárak alja. 
Gyártás előtt a szárakon formázó vasalást kell alkalmazni (dresszírozás). 

Elejehasiték szűkítők 
A  jobb elejerész a hasíték  mental  -belső varrás vonalán a szabásminta bejelölése szerint-

elszűkítve, leigazítva.  A  hasíték alatti szögletekbe lábközi erősítő van befogva. 
Az elkészített gomblyukpántba mérett6I Mggően -  3  vagy  4  - sima gomblyuk - egymástól 

egyenlő távolságra - van kikötve.  A  belső oldalra a gomblyukpánt - béléssel eltisztázott széllel 
- fel van tűzve.  A  hasíték jobboldali szélére bélelt gombpánt van felvarrva, és az eleje felől 
széttűzve. 

A  hasíték alsó része filggőleges irányú gépi retesszel van leerősítve. 
A  gombpánt felső részére az elkészített belső átgomboló a szövet is a bélés közé be van 

fogva. Az elsőszárak illetve a hátsó nadrágszárak derékvonalára egy-egy formázó- varrás van 
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helyezve. 

Oldalzsebek (svédzsebek): 
Az oldalzsebszél ragasztó-bevonatos textíliával alá van ragasztva, a zseb behajtott széle  Es 

az alátét háromfonalas szegővarrógéppel van eltisztázva.  A  visszahajtott zsebszél meg van 
tűzve.  A  zsebtasak saját anyagából készült pánttal van beszegve és összevarrva, egy 
műveletben. 

A  zsebszél végei gépi retesszel, tűzésének alsó vége négyszeres gépi varrással van 
elerösítve.  (A  retesz iránya a zsebszélre merőleges.) 

Hátsózseb: 
Mindkét hátsószáron bevágott zseb helyezkedik el, zsebfedővel  es  legombolóval. 
A  zsebfedő kifordított varrással bélelve, széle megtűzve. 
A  zsebnyílás felső szélére az alátét, a zsebfedő  es  középre a legomboló van felvarrva 

alsó szélén  1 cm  széles szegély helyezkedik el, mely az alátéttel egybeszabott. 
A  szegély felvarrása hörögzítve van.  A  zsebnyílás széle körül van tűzve, végei négyszeres 

varrással és gépi retesszel megerősítve.  A  zsebtasak saját anyagából készült pánttal van 
beszegve és összevarrva, egy műveletben. 

Kötősáv: 
A  kötösávbeTés az öv felső szélére M  van  tűzve.  A  kötősáv  a  nadrág derékvonalára  4 cm 

hosszú övtartó befogásával  van  felvarrva.  Az  előálló (baloldalon), egybeszabott az övpánttal, 
vége összevarrás után  Id van  fordítva. 

A  kötősávra -  a  külső varrás meghosszabbított vonalába - az elkészített oldalszorítók 
vannak feivarrva.  A  kötősécvbélés alsó széle  le van  tűzve.  Az  öv eleje középrészbe  2  pár gutos 
kapocs  van  elhelyezve. 

A 108  cm-nél nagyobb derékbőség esetén az övtartók száma  8  db. 

Összeállítás: 
A  szárrészek külső, belső oldalon egyszer láncöltésű varrattal  van  összevarrva.  A  szárak 

külső varrásába paszpól  van  befogva.  A  farvarrt láncöltéssel, majd huroköltéssel  van 
összevarrva, majd szét  van  vasalva. 

A  derékhajtás pontretesszel  van  leerősítve.  A  szárak alsó végére alja védőszalag (koptató) 
van  felvarrva_  A  nadrág alja háromfonalas szegövarrattal  van  eltisztázva, az alja  a  védőszalag 
mentén vissza  van  hajtva,  es  rejtett varrással  van  levan-va  (hólozó öltéssel). 

Befejező műveletek: 
A  belső átgombolóba, oldalszorítóba sima gomblyuk kivarrása, a kész nadrág levasalása, 

gombozása. 

Vasalás: 
A  nadrág szárrészeit kezelő vasalással kell formázni. 
A  szélvonalak, a zsebek  es  a varrások szärazoló vasalással vannak préselve. 
A  kész nadrág - vasalófénytől való mentesítése - levasalása. 

Tűzésszélességek: 

 

Gombpánt tűzése 

Zsebreclö széltűzése 
Gomblyulcpánt 

3,5  cm-2,5cm 
(menetelesen)  0,2 
cm 

3,5 cm 
(végen lekerckitve) 
0,2 cm 

 

 

Oldalszoritók, belső átgomboló, 
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vtartók 
anseb alátétjánek tüzee 
Szés a zsebszegö alatt 
tin:Sett-Me feltűzése 
zoritok felvarrásának tittüzése 
omblyukpánt széltűzése 
vedzseb tüzése 0,6 cm 
anvil  is tűzésvégek háromszorosan elerösitve. 

öltéssűrűségek: 

0,2 cm 
0,2 cm 
0,2 ein 
0,6 cm 
3,5 cm 

uroköltés 
s lancöltis 

giöltés 
amblyulcvarris öltése 
ombfelvarras öltése 
jtett gépi van* (hólozó  ads) 
gorablyukak végei gépi retesszel 

4-5  öltés/cm 
4-5  öltés/cm 
4  öltés/cm 
20  öltés/cm 
16  öltés/gomb 
4  öltés/cm 
elerödtve. 

Toidások: 
A  hátsónadrág lábkőzi része szétvasalva — egyszer toldhat6.-

 

A toldás legnagyobb hossza 48-as méretig legfeljebb  22 an,  50-es mérettöl legfeljebb  25 
cDL 

A  toldások legnagyobb szélessége  8 cm,  legkisebb szélessége  4 cm  lehet. 

Fonalirány: 
Az  MSZ  11692/3  előírásai szerint. 

Megjegyzés: 
A hat  darab övtartót  a  modellrajz és az elfogadott minta szerint kell elhelyezni.  A 108 ern-

nél nagyobb derékbőségü nadrágoknál  a  két plusz övtartót  a  hátsónadrágon levő övtartók 
távolságának felezővonalába kell elhelyezni.  Az  összeállító varratok kettős láncöltésil gépen 
is  készithetők.  Az  alkatrészek fedetlen, vágott széleit  el  kell tisztázni, az előírt helyeken 
szegőcsíkkal, vagy háromfonalas szegővarrógéppel.  A  pantalló alja visszahajtásánál  a 
hátsószár közepe  1,5  cm-rel hosszabb,  mint  az első szár közepe. 
Szabványok: 

Alapanyag:  MSZ  820/1,3 
Fonalirány:  MSZ  11692 



2  db häts6sselsfedd, 
I db belsd titgambal6, 
2  db oldalszarltd, 
6  db  ewe,  
I db gombogni 

&Reba  (tor» selyesn):  2 eh amble& MS. 
• 2  db bitsdneb iegomba16. 

1  db eletehmIta  bads, 
1  db gamblyukpant bélés 

Zsetomeg: 2  db oldelzebiamk 
4  edt bles6meloonak, 
1  db gornbotnt bee; 
2  cib labkázoli  W010 

Téli pantalló 

rerúsum  LEÍRÁS 

Tennamegnewdan lazeMk OE pantaINS, férh 

Külakddebsts 

Elsie  középen takert  gambolled  hasítékkal xée6d6 
pantalld, az ebdraltaktm ty6drsebb4 a bilsóssarakon 
egyszegélyes  Wilson ambled&  zsebbel 

A  derékreun honabbhan kötdelm helyczteda el 
rmsnakni Sgocobalhat6 oldabstadtdvcd. 

A sake"  m aljavonal felé enyhén sztikillnek.  A palatal-
16 ate  fahnjbisa bejoilm nélküli, eljavdcid (koptat6) sce-
laggal  Moan. 

Alapanyagjellenue 
G 540 rue tee. 2  db radord16  bees, 

1  db gomblyukpani beté4 
1  db gozebpfan  beet, 
2  db aljabeda (e14e), 
2  db aljabctil 
2 rib  aciolzveb  diet  betét, 
2  db aseltet-g5  bah 

&seed: 
IkrOled KIrtér. 
Ktltéemdd: 
Szielendelg: 
hfiretter16.41; 
Gris5s/46/1 hajtaun 

Mintiettés  

45%  gyapjú  - 55% poDtaztex 
909 g/m2 
cord 
56(4) 

id (-1%) 
nem hajlamos 
kB. Épkk 
hi= 220,5,3 

Kritskee 

Gyárdritchnaltid kft: 

1,03 to 
0,3  m 
2 Or 

1,07  m 
10  Üb 
11  db 

298  nt 
6  m 
1db 

ldb 

Ian 
28 mm milts, MO tin, Maud crones mebmayagbd14 (zsel› 
tasakhoz,  lemma =geese/Sirs, ezélszegis 

CandeftWaudd alkodifsek: 

2  db eladistgr, 
2  db blitadazir, 
I  db bal keadside 
(c.165116val cubist:yam), 
1  Üb  jobb kblefiv, 
1  db gomblyukpänt, 
2  db clejc  ramble  t 
(svídzsebhez). 
2  db hatsdaseb ezzg6, 
2  db  ha  tet5zseb ahltét, 

alkatrizzek restIM165  vald Lan. 
sobfed5, settee-0, gvédzeb itto, pmblynk-

pant, gonabolni, ás set"  alja. 
Cryärta75 -elan a azfunkon formaz6 vaselact  kall  

(dresszfrods). 

a vidiada  

A/0143  ak)n*: » hsen  manta  - belsd van* vas:talk 
a nrhe-i-arita berantas. szedot - elettildtve, Inigultva. 
A  hasíték sati se5gletekbel/bid12:i erdenti van befogva 

Az elkdrzflett gomblyskpintba  admit&  ffiggblen  -3 
van  4  -sima gomblyuk egynden61egyen.16 1Avolulgra - 
yen  MOT. A  bels6 oldalra a gamblynkpant- Miami el. 
tiszdzott  -Eel  van tem.  A  hmItéljohboldali raf-
Mrc  Welt  gombpint van  khan-ma, és  ax  eleje felől 
tarn_ 

A  hasíték als6  rem  függ5legez irfant6  gel  reteaszel 
van lverdellve 

A  garobpint  (dad  riedreaz tail:alto« bc/sdllgombo• 
16 ream  ét a bElts közé be van fogva Az e1ellos5nk  O-
len  a tdasd nedolligalrak detékvonabbe  wet  farmi-
thverals ven  beam. 

Oldakzebek (tie): 
Az olda.b.v.herto ragasm1-bevonntas tezedval old van 

repsava, a  zseb behajtott éle és  CI eel harcenfone-
has azegdendgepel van eldastairea, A visscsbajtott mob-
mil  meg  van tars. A slickly.," sajfa  anyagából  Icetzüli 
pions] viz besregvt ets bastenern,  egy  mfiveletben. 

51477145 tözdstdo béleI5 
Do-cubit mole!. 13 mze-tat 
4  részes  gutos nadttigkepoes 
tleanyagazInd stintetikee Womb 
23-ES brink  gomb 44-52-ig 

54-

 

80-as  Ameto alaparryagrebail rime 
nermahl clam 
35 mm teeth mérernagyolg-jelz5 
Paplrcfmke 
Kzesacienke 
Wgtelenfleti »Dada 
6,2 an milts kötdev-betét 

Alapanyagbe 

SI- rcta,. 
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Gumblyulpini 

Oklalszarkók, belső iligamb0/6, 
'Mae* 

ranneb alilietj6nek  Mete 0,2 cm 
It=  a ambezeg alatt 0.2 cm 
ICM6M'Abilda faltflase 0,2 an 
Smite!'  felvartimlnak  *teen 0,6 an 
Gomblyukpint sziltűzése 3,5 an 
Svielaseb  Wake 0,6 cm 
Varrat és tgzésvigek blrommoroun eleraftve. 

ökinegregek 

hurobble 4-5 
hugs lineal= 4-5 We= 
ang5SIMe 4 me= 
goenblyukvarrile Wee 7e Nenzis 
gembielvarrie bkésc — 16 0115/gotab 
mean gdpi van& (1.61m6 We) I 1511dIrm 
A goantdreksk ego gel =meal elergettve. 

3,5 an 
(WS Mona* 
0,2 an 

A mixer AM gpt retestrel, Mgdoek ak6 vine 
Mg/acres gel vatrimal no eleatkitve. (A must idea 
a admen merdlegm.) 

liadacb: 
fenndk61 MOW= bairn nab belyezkcclik 

mcbtedtml  da  legombolóvaL 
A zebfed6kitoMItottvartimat béklve, mat =Man. 
A zselnyibla - fels6m6lEre  az  alltét, a ziebicd6 Es M-

ere a kgombol6 van lelveurva -  als'  kWh 1 an maze 
szefsly lelyezkedik  cl,  mcbqa alitittel egybarcabott 

A szegély  felvandaa lagtöszkve van. A =MIAS% nee 
Meal van Urns, Agentomme, wartime 4  gépi  numb 
mel =gaiety,. A =Murk  saját anyagból  Malik 
Modal van homage., ifs iisarrareva,  egy  mtiveletbm. 

Retickhz 
A b246alvtat it bv ttb6 on0Cze  i  van trowe. A kg. 

tram a nadrig denkvonalka 4 ma homed Ovtart6 beta 
metal nn Marna Az r364.116 (balelcialece), egybetzt-
boll  ez  bvpinttal,  vége  tbszevarrä min Sel van fun:Viva. 

A-hi:denim kigagvarria meginastabbhon  vonali-
- az  ejahryttett °Ida:kaolin* nut felverna. 

A keestvbEtés alai tile Is no tam 
Az by  eleje  Mertz= 2$r goal  kapocs  van albs. 

lymn. 
A 102 an-D61 oagyobb data:brag melee sz blurt& 

mica6  db. 

tixsa 
A-aziaricerek k126, beka  oldalon  amen' 1temeads0 

vandal nn 6mzevartn A skink 1.111.95 vanish/A paw 
p61 van bcfogva. A leant= linceasel, m* horok61-
14=1 van beectwarrva, maid erkvan man. 

A rterékhalids sattelesstel  na  ker6sitve. A sztrak 
444 ngtre  alja  videezalag  (koptat')  van Mean. A 
cad*  alja  hiromenalsa creet6Varrattal van eltinctima, 
az  aUza naitSszalag menlén visa van bait% Es nit= 
wargesal van lerann (h6lon5 Mittel). 

Begat mind:let 
A balsa itgoatbolóba, oldalmoefeba rim goroblyuk 

livirrist, a Use mdrig lentalüs, gambemüs. 

Nadu 
A end* agmfmelt kuoM msallmal  kell  tomuleni. 
A saboaalsk, a rsebek Samerritot neirazoM  vasa. 

vannak  miselve. 
A Mc nadzig -unfair:01a  való  meniesMee -  kn. 

salfea. 

Toklitat . 

A  bitsibuctrág labközi r4me ecgtvasalva - emszer 
ioldhatá. 

A midis  legnambb  boa=  4gte rneretig legfeljebb 
22 art  5Ges  =gate  legtcljetbzsaa. 

A  tad/sole Ingnagyobb taikräge E  an,  legkisebb sM. 
kura6ge  4 an  lebet 

Fatal:ode 

Az Tat 11692/3 06 irisi maim 

meter 
A bat  darab  &tan& a toodellrajzis nelfo2a6ett mim-

eo surintkell alletbent A 106 awe  nagyobb  deckled-
natigoltMel a kit  plusz  &mat& a bitsócadrigon 

kv6 (Mae= tbolsagenak feledivonablba ken elbelyez-
ni. Az Inezeill06 marmot kends !McCue  gépen  is ké-
setthet6k. As alkanimek Medea vig= stele el ken 
tinned, at 4.16kt helyeten szegesfkkal,  vagy  Mime> 
nabs; szegóvarrógéppel. A pentane,  alja  visszabajtásfial a 
bitzószer Maas 1,5 cznit1 boss:abb. mint m ale a=  
közepe. 

711==iceigne 

Gombpint  tOzém 3,5 an-2,5 cm 
(mtneteksen) 

Zselefe65 mildest vsm  

Szalndnyat 

Alapanyag:  MSZ 6244,3 
Fonaliriny: MSZ 11692 

3 3 K 
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Téli gyakorló nadrág 

I. Külalak leíris 
Egyenes vonalú gyakorlónadrág. 
Nadrág eleién: élvonalba helyezett "pié" hajtás, az oldalzseb kialakításnál ívelt vonalú svéd 
zseb található. Nadrág oldalvarrásnál comb magasságban elhelyezett, bőség hajtással készült 
foltzseb, melyet tépőzáras zsebfedö zár le. 
Nadrág háta: derék vonalon  1-1  db szükfte, varrással, és csípd vonalon I-1db zsebfedős 
foltzsebbel készült. 
Nadrág derekát 5db bujtatóval (elején, I -Idb, hátán  3  db) derékpánt fog össze, melynél az 
eleje húzózáras hasítóknál  (slice)  gombos megoldással zárul. Háta derékrész szabályozható. 
Nadrág alja bőségét felhajtás vonalba elhelyezett bösegszabilyzó adja. 

2.Gyártmányrajz 

3. Felhasznaillutó anyagok, kellékek 

Tartalmazza egy gyakozlónadrig átlag anyagszükségletet. 

Anyag megnevezés Megiegyzés Mennyiség 
Alapanyag összetétel 

panton szín szám: 

34  % pamut  66  %  pes  ballon 
260  gr/rn2 
Szín: sötétkék 
19-4010  - 19-4015TPX 

KELLÉKEK 

  

Mesterséges alapanyagú kétlyukú 
felöltögomb 

1,8  mm-es I  db 



Eleje hasíték húzózár 21cm 

  

I db 
Tépőzár (bolyhos + hurkos) 8cm 

  

1  db 
Mil  anyag szabályzó 

   

2  db. 
Szintetikus varrócérna Alapanyag színével 

típusának megfelelő 
megegyező és 

170  m* 
Rögzítő szalag (danubia) 1,5 cm  széles 

  

1,20  m* 
Gumis zsinór 0,4 cm  széles 

  

I m 
KRESZ-címke Szövőtt-nyomott 

  

ldb 
Mére a ság-jelző  drake Szövött-nyomott 

  

1  db 
Vállalati  drake Szövött-nyomott 

  

1  db 
Papírfüggő cfmke 

   

1  db 
Műanyag belövő szál 

   

1  db 
Műanyag tasak Csomagoláshoz 

  

1  db 

Megjegyzés: 
* jelzés: tájékoztató adat, közép méretre vonatkozik. 

Aralapanyag minőségének biztositani kell rendszeres hasznalat  saran  az eredeti szín  es 
rneret megtartását. 
Varrácérna:  A  varrások S «kések készítéséhez alkalmazott varrócérna magas 
szakítászilárdsäge, mely biztosítja a  term&  rendszeres használata során az anyagrészek 
szakadásmentes rögzítését. 

4.-Összeillitande alkatrészek 

Tartalmazza egy gyakorlónadrág alkatrészeinek megnevezését 

Anyag megnevezése Alkatrészek megnevezése db 
Alapanyag Első szár 2 

Hátsó szár 2 

Eleje hasíték húzózár alátét 1 

Nadrág svéd zsebhez zseb lap 4 

Foltzseb erősítő alátét 8 

Derékpánt 1 

Farzsebfedő 2 

Farzseb 2 

Övtartó 5 
Oldalzseb 2 
Oldalzseb zsebfedő 2 
Alja bőség szabályzó  pant 2 

5.  Kiviteli előírás 

A  kivitelezést e műszaki leírás, a jóváhagyott szállítási minta és a gyártmányrajz határozza 
meg. 
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5.1  ELÖKÉSZiTÉS MŰVELETEK 

Elejehasíték készítés. 
A  rászabott hasíték visszahajtása és szélének megtűzése. 
A  belső oldalára gomblyukpánt feltűzése, a belső szélének eltignázása (háromfonalas 
szegőöltés). 
A  jobb oldalára rászabott húzózárpánt visszahajtása, húzózár felvarrása  es  rászabott 
húzózárpánt megtűzése. 
A  kész elejehasíték alsó vége vízszintes irányú retesszel elerősítve. 

Ferde benyúlású oldrdzseb készítése: 
A  zsebbenyúlás behajtása rögzítő szalag (danubia) befogásával, szélének kétszeres megtűzése. 
Zseb nyílás vonala zseblappal stircelve, visszahajtva zsebnyílás Vtizese. 
Zseblapok összeállitása. 

Farzseb készítése: 
Zsebfedön rejtett tépő zár felvarnasa. 
Farzseb zsebfedő összevarrása, szélinek kétszeres tűzése. 
Farzseb felső szélének kétszeres behajtása, tűzése. 
Zseb széleinek behajtása és feltűzése a jobb  'Also  szárra, zseberősítő alátét befogásával. 
Zsebfedö felvarrása, tűzése. 

Eleje ülepvarrás elkészítése: 
Eleje ülepvonal szabott szél eltisztázása háromfonalas szegővarrattal, összevarrása 
huroköltésű varrattal, letűzése kéttős huroköltésű varrógéppel. 
óvtartók elkészítése. 
Derékpint elkészítése. 

5.2  ÖSSZEÁLLITO MŰVELETEK; 

Nadrág külső szár összeállítása: 
Nadrág külső szár összeillítácn ferde benyúlású oldalzseb zsebszélének befogásával, ötszálas 
varrattal. 
Külső varrásvonal tőzése. 

Oldalzseb elkészítése; 
Zseb hajtás kivarrása. 
Zseb szélének behajtása, letűzése, tépőzár felvarrása. 
Oldal foltzseb feltözése. 
Zsebfedő szélének összevarrása, igazítás, kifordítás után szél letőzése. 
Zsebfedő felvarrása, letűzés. 

Nadrág belső szár 
Nadrág belső szár összeállítása ötszálas  vane  endliző géppel. 

Derekazás: 
Kötősáv felvarrása a nadrágra hátközépen címkék befog/mays". 
Hite részen danubia szalag rögzítése rejtetten. 
Elejezáráshoz  1  db  28  mm-es egyenes gomblyuk kikötése. 

evt. 



Nadrág alja: 
Alja bőség szabályzó pánt  3  fonalas tisztázó varrattal rögzítés nadrág aljához. 
Nadrág alja behajtás letűzése. 

5.3  BEFEJEZŐ MCVELETEK 

Szálazás 
Levasalás 
Minősítés 
Adjusztálás/csomagolás 

6. A  varrások alaki- és méret jellemzői 
6.  I. Tűzések 

Tűzés helye — Tűzésszelesség  (cm) 
0, 2 +0,6 Kötősáv, övtartók széltűzése, hasítékszélek 

Állító varratok, zseb széltűzése 1 
Elejehasíték tőzése 3,5 

Kétsoros tűzés kéttűs hureköltéső géppel 0,2+0,8 

6. 2.  Öltések 

Őkósűpus öltéssőrőség 
Huroköltés 35  —  40  öltés/10  cm 

Háromfonalas szegőöltés 35 —40  öltés/10  cal 
5  fonalas biztonsági varrat 35  —  40  öltés/I0  an 
Gomblyuk 22  öltés/cm 
Gomb felvarrás 16  öltés/gomb (két szállal) 

Varrás- és tűzésvégek háromszor elerősítettek. 
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(itjíttqta 25 24 23 _26 23,5 24,5 26,5 0,5 

Mérési Isely/Méret 46 54 

in its biati 43 45 47 49 51 53 55 57 1 

49 51 53 55 57 59 61 63 1 

32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 0,5 

17 18 19 20 21 22 23 24 0,3 

101 103 105 107 109 111 113 115 1 

B 6 boa:ix 79 80 81 82 83 84 85 86 1 

7.Méretelairások 
7.1.  Készméret táblázat 

8.Csomagolás 

A  gyakorlónadrágot papír függöcfmkével kel ellátni belövő szállal a baloldali elsö övtartóba 
rögzítve.  A  papircfmke egyik oldalén fel kell tüntetni a gyártó nevét vagy jelet, a termék 
megnevezését, alapanyag összetételt, a darabszámot, a méretnagyságot és a gyártói  MB<) 
minösítö jelölését.  A  nadrágot összehajtva méretnagyság szerint vfztiszta  PE  tasfikba rakva 
kell csomagolni 
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Nyári gyakorló nadrág 

1.Külalak  lairds 

Egyenes vonalú férfi gyakorlónadrág. 
Nadrág elején: élvonalba helyezett  'LW"  hajtás, az oldalzseb kialakításnál ívelt vonalú svéd 
zseb található. Nadrág oldalvarrásnál comb magasságban elhelyezett, bőség hajtással készült 
foltzseb, melyet tepüzdrits zsebfedő zár le. 
Nadrág háta: derék vonalon  1-1  db szűkítő varrással,  es  csípő vonalon 1-Idb zsebfedős 
foltzsebbel készült. 
Nadrág derekát 5db bujtatóval (elején,  1-1 db, hátán  3  db) derékpánt fog  time,  melynel az 
eleje húzózáras hasitéknál  (slice)  gombos megoldással zárul. Háta derékrész szabályozható. 
Nadrág alja bőségét felhajtás vonalba elhelyezett bőségszabályzó adja. 

2.Gyártmányrajz 

3. Felhasználható anyagok, kellékek 

Tartalmazza egy nyári gyakorlónadrág átlag anyagszükségletét 

Anyag megnevezés Megjegyzés Mennyiség 
Alapanyag összetétel 

panton szín szám 

50  % pamut  50  %  pes 
180  gr/ni2 

Szin: sötétkék 
19-4010  - 19-4015TPX 

 

KELLÉKEK 
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Mesterséges alapanyagú ketlyeá 
felöltagomb 1,8  mm-es 1  db 

Eleje  hash&  hii7A7ár 21cm 1  db 
Tépeozár (bolyhos + hurkos) 8can 1  db 
Műanyag szabid_yző 

 

2  db. 

Szintetikus varrdeérna 
Alapanyag színével megegyező és 

típusának megfelelő 170  m* 

11_806  szalag (danubia) 1,5 cm  széles 1,20 in* 
Gumis zsinőr 0,4 cm  szóles Int' 
KRESZ-cimke Szövött-nyomott ldb 
Máetnagyság-jely5 címke Szövött-nyomott 1  db 
Gyártói  drake Szövött-nyomott 1  db 
Papírfüggő címke 

 

1  db 
Műanyag belövő  said 

 

1 (lb 
Müanyag tasak Csomagoláshoz _ 1  db 

Megjegyzés: 
* jelzés: tájékoztató adat, közép  =Irene  vonatkozik. 

Az alapanyag minőségének biztosítani kell rendszeres használat során az eredeti szín is 
méret megtartását. 
Varrócérna:  A  varrások és tőzések készítéséhez alkalmazott varrócéma  mazes 
szakítószilárdságú, mely biztosítja a termék rendszeres használata során az anyagrészek 
szakadásmentes rögzítését. 

4.  Összeállítandó alkatrészek 

Tartalmazza egy darab gyakorlónadrág alkatrészeinek megnevezését 

Anyag megnevezése Alkatrészek megnevezése db 
Alapanyag Első szár 2 

Hátsó szár 2 

Eleje hasiték házázár alátét 1 

Nadrág svéd zsebhez zseb lap 4 

Foltzseb erösit6 alátét 8 

Dezékpant 1 

Fatzsakdö 2 

Farzseb 2 
Ovtart6 5 
Oldalzseb 2 
Oldalzseb zsebfedő 2 
Alja bőség szabályzó pint 2 
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5. )(ivied'  előírás 

A  kivitelezést e műszaki leírás, a jóváhagyott szállítási minta és a gyártininyrajz határozza 
meg. 

5.1  Eituctsztrd MŰ VELETEK 

Elejebasíték készítés. 
A  Szabott hasíték visszahajtása is szélének megtűzése. 
A  belső oldalára gomblyukpánt feltűzése, a belső szélének eltisztázása (háromfonalas 
szegőöltés). 
A  jobb oldalára Szabott húzózárpánt visszahajtása, húzózár felvarrása és Szabott 
húzózárpánt megtűzése. 
A  kész elejehasíték alsó vége vízszintes irányú retesszel elerasitve. 

Ferde benyúlású oldalzseb készítése: 
A  zsebbenyúlás behajtása rögzítő szalag (danubia) befogásával, szélének kétszeres megtűzésc. 
Zseb nyílás vonala zseblappal stircelve, visszahajtva zsebnyílás tűzése. 
Zseblapok ősszeállítása. 

Farzseb készítése: 
Zsebfedőn rejtett tépőzár felvarrása. 
Farzseb zsebfedő összevarrása, szélének kétszeres tűzése. 
Farzseb felső szelének kétszeres behajtása, tűzése. 
Zseb széleinek behajtása  es  feltűzése a jobb hátsó szárra, zseberösitő alátét befogäseival. 
Zsebfedő felvarrása, tűzése. 

Eleje ülepvarrás elkészítése: 
Eleje ülepvonal szabott szél eltisztázása háromfonalas szegővarrattal, összevarrása 
huroköltésű varrattal, letűzése  kale  huroköltésű varrógéppel. 
Övtartók elkészítése. 
Derékpánt elkészítése. 

5.2  ÖSSZEÁLLITO MŰVELETEK: 

Nadrág külső szír 
Nadrág külső szár összeállítása ferde benyúlású oldalzseb zsebszélének befogásával, ötszálas 
varrattal. 
Külső varrásvonal tűzése. 

Oldalzseb elkészítése: 
Zseb hajtás kivarrása. 
Zseb szélének behajtása, letűzése, tépőzár felvarrása. 
Oldal foltzscb feltűzése. 
Zsebfedő szélének összevarrása, igazítás, kifordítás után szél letűzése. 
Zsebfedő felvarrása, letűzés. 

Nadrág belső  set  összeállítása: 
Nadrág belső szár összeállítása ötszálas varró endliző géppel. 
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5.3  BEFEJEZŐ  MŰVELETEK 

Szálazás 
Levasalás 
Minősítés 
Adjusztálás/csomagolás 

6. A  varrárok alaki-és méret jellemzői 

Derekazás: 
Kötösiv felvarrása a nadrágra hátközépen címkék befogásával. 
Hum résuat danubia szalag rögzítése rejtetten. 
Elejezánishoz I db 28 mm-es egyenes gomblyuk kikötése. 

Nacirig alja: 
Alja bőség szabályzó pint  3  fonalas tisztázó varrattal rögzítés nadrág aljähoz. 
Nadrág alja  betels  letűzése. 

6.1  Tűzések 

Tűzéshelye 

 

Tűzésszélesség(cm) 
0, 2+0,6 Kötősáv, övtartók széltűzése, hasítékszélek 

 

Illit6 varratok, zseb széltűzése 

 

1 
Eleje hasíték tüzese 

 

3i5 

Kétsoros tűzés kéttűs huroköltésü géppel • 0,2+0,8 

6.2.  öltések 

öltéstípus öltissfirtiség 
Huroköltés 35-40 51e/10 cm 

Háromfonalas szegööltds 35-40  öltés/10  an 
5  fonalas biztonsági varrat 35-40  öltés/10 ma — 
Gomblyuk 22  öltés/cm 
Gomb felvarrás 16  öltés/gomb (két szállal) 

Varrás- és túzesvégek háromszor elerösítettek. 



7.Miretel6frisok 
7.1.  Készrnéret táblázat 

Mérési hely/leéret 46 48 50 52 54 56 58 60 +111: 0 

1/2  raellbilsig 43 45 47 49 51 53 55 57 1 

1/2  esipflb °sit 49 51 53 55 57 59 61 63 1 

1/2  comb/eat 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 0,5 

1/2  sljsibőség 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 0,5 

Eleje hasitikhosszs 17 18 19 20 21 22 23 24 0,3 

Köbt1  home 
derékpánt nélkül 101 103 105 107 109 111 113 115 1 

Bels6 hossz- 79 80 81 82 83 84 85 86 1 

8.Csomagolás 

A  gyakorlónadrágot papír függőcímkével kell ellátni belövő szállal a baloldali első övtartóba 
rögzítve.  A  papircimke egyik oldalán fel kell  tinted  a gyártó vállalat nevét vagy jelét, a 
termék megnevezését, alapanyag összetételt, a darabszámot, a méretnagyságot és a villalati 
ME0 minősítő jelölését.  A  nadrágot összehajtva méretnagyság szerint víztiszta  PE  tasakba 
rakva kell csomagolni. 
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Pulóver 

1.Külalak leírás 

Sükkötött bonhis kötésű környakas pulóver. Passzé 2/1-es, nyakszegély 2/1-es ketliz6 
felvarrt. Vállvarrásba erösttő szalag fogva. 
Elején:  2  db csapott sarkú zsebfedös foltzseb, alatta zseberösitővel felvarrva. 
Vállán: elején-hátán vállfolt van feltűzve. Ujja bevatrásba vállpánt befogva. 
Háta ujján könyök fult van,  tinily  az ujja összevarrásba van befogva. 

2.Gyártnninyrajz 

3. Felhasználható anyagok kellékek 
3.1  Alapkelme műszaki követelményei 

Jellemzők Követelmények 

Szin sötétkék 
Nyersanyag-összetétel 
Fonalfinomság 

50%  acryl  50  % pamut 
Nm:32/ 
Szín: sötétkák 

Rátétanyag 66  % poliészter  34  % pamut ballon 
Szin: sötétkék 
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3.2  Kellékek 

rAnyag megnevezése Előírások 
i 

Vam5céma Nyetsanyag-összetétek poliészter 
Szín: Sötétkék (az alapkelme színével megegyező)  vagy annál 
egy árnyalattal sötétebb). 

Kétlyukú műanyag gomb Szín: sötétkék 
Mennyiség: 4  db +  1  db p6tgomb 

Vállerősítő szalag Színe: fekete 
Mennyiség:  0,37  m/db 

Méretnagyság-jelző címke 
Kombinált címke 
(2  db cimke is lehet) 

Szövött címke, szőtt vagy nyomott felirattal. 
Tartalma: - méretnagyság 

- nyersanyag-összetétel 
- kezdési jelképek 
- gyártó neve 

Mennyiség: 1  db 
Helye: Hátközépen gallérfelvarrás vonalában 

Papír függőeínike Tartalma: - termék megnevezése 
- gyártó neve 
- méretnagyság (jól láthatóan kiemelve) 
- nyersanyag-összetétel 
- kezelésre vonatkozó szöveges tájékoztató 
- a gyártás időpontja (év, hónap) 
- a gyártői minőség-ellenőrzés jelölése --

 

Mennyiség: 1  db 
Műanyag belövő szál Mennyiség: I db 
Műanyag tasak Mennyiség: 1  db 

A  kellékek, melyeket a termék tartalmaz, a kezelések (pl. mosás) hatására ne károsodjanak, is 
színtartóak legyenek. 

4.  lOvItell előírás 
4.1  Előkészítő műveletek: 

Zsebfedők kivarrása, tűzése. 
Vállpánt kivarrása, tűzése. 
Könyökfolt feltűzése. 
Foltzsebek és foltzseb erősítők feltűzése. 

4.2  Összeállító műveletek: 

Vállak összevarrása rögzítő szalag közrefogásával. 
Vállrátét feltűzése. 
Ujja bevarrása. 
Oldalalc, ujjak összevarrása KRESZ-CiMKE befogásával. 
Nyakpánt felvanisa ketlizővel nagyságjelző befogásával. 

4.3  Befejező műveletek: 
Gomblyukazás 
Gombozás 
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Szálazás 
Minösités 
Adjusztálás 

5. A  varrisok Maki - is méret jellemzői 

5.1. Vanattipusok, es aitessetbeck 

Tüzés belye 
Tüzésszélesség (cm) 

Vállpánt ttrnia. 0,2 +/-0,1 
zsebfedő, zsebfeltűzés, köti ökfolt 0 2-0,8 4/-0,1  

Zseb benyúlás tűzése 1,6 +/-0,1 

14-
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Muria  helye Vtunt tipusa öltéssürits" ég Várrebitiáliiiiégi 
Összeállft6 varrásoknál Négyfonalas szegóültés 40- 45/10 cm 0,7  +/-  0,2 
Tűzés Huroköltésit varrat 40- 45/10 cm 

 

Gomblyuk Gém egyenes 14/1 cm 

   

12 isms/  gomb 

 

Gombozás 

5.2  Tűzésszélességek 

6.Méreteliiirisuk 

6.1  Mérettáblázat 

  

Sötétkék kötött pulóver 

 

Méretnagyság (betűkód) S M ; L* 1 XL XXI-• XXXL Türés+/-

 

Mérés helye 

 

Móretek  ern-ben 

% Mellbőség 

 

50 54 58 62 66 2,0 

Vállszélesség 

 

14,5 14,5 15,2 15,9 16,6 0,5 

'OE4 Ujja bőség hónaljban 

 

25A 26,0 27,0 28,0 29,0 0,5 

Ujja hossza i 57,0 9,0 61,0 63,0 65,0 67,0 1,0 

Melia  hossza i 62,0 64,0 j 66,0 68,0 70,0 72,0 1,0 i 

6.2  Részméretek 

Mérési hely Méretek Tiinis +/-

 

Alja passzé magasság 7,0 

 

lijja passzé magassig 15,0 

 

Nyakszegély magassága 3,5 

 

Foltzseb szelesség  x  mélység 14x15 0,3 

Foltzseb alsó szélesség  x  mélység 14x19 0,3 

It 



Foltzseb zsebfedö szélesság x 
mélység 

14x6 0,3 

Vfil'Sint szélesség  x  hossz 3,5x11,5 0,3 

Vällritét szélessége  Windmill 13,0 0,3 

Millet&  magassága elején 15,0 0,5 

Villrätit magassága hit  15,0 0,5 

Könyökfolt magassága 28,0 0,5 

Könyökfolt szélessége lent 10,0 0,3 

Könyökfolt szélessége  feat 14,5 0,3 

Zsebfedö helye nyaktőtől 25,0 0,5 

Zsebfedő helye elejeközéptől 5,5 0,3 

Könyökfolt vállcsúcstól 15,0 0,5 

7.  összeitlitandá alkatrészek alapanyag 

7.1  Alkatrészlista 

Alkatnász neve Mennyiség Anyag 

Eleje 1 

AlaPanYag 
Hite -  1 
Ujj a 2  
Nyakpánt 1 
Vállfolt 2 

Rátétanyag Vállpint 4 
Könyökfolt 2 
Zsebfedő 4 
Foltzseb 2 
Foltzseb alátét 2 

8.  Csomagolás 
A  pulóvert oldalvonalával párhuzamosan két oldalon behajtva, ujját visszahajtva, majd a 
pulóvert kétszeri hajtással összehajtva egyesével polietilén tasakba helyezzük úgy, hogy a 
méretjelzés és a papírcímke jól látható legyen. Méretnagyság szerint 5-sével kötegelni, a 
kötegeket- maximum bruttó  20 kg  súlyhatár figyelembe vételével - dobozolni kell. 
Vegyes méret csomagoläsa tilos! 
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Pamut pölö rövid ujjú 

MISTAKE Mtge 

OElbrmsurcegneezitemat p66, feli4 
DU, Mil is IttrfiktilLimeiell 

akelekletnit 

egymbes vonali, rövid ujj6 
Ktnk&unyakkirksita pats:dal ekzere. 
1.ttja  4a 64 pie  alja visszabajtva, eh:Nadel varrattal 

!tin. 
It-

 

Akpc ittienua: 

aeagmeglitetatt: 
ayeraanyag összetetel: 
területi  1űre4: 
aim 

leaded kehat 
103% lemur 
195 tirn2 
feher 

Alapenyiehinyzel: 1,60  im  it 1,03  m t=  1,60 tt2 

Xtleanyziak. feberolltz  fantewle jtate  

Passzi  (körköiön) 
- recgtx-vrziere• petal kiktsscL 
- anyagMinyed: 0,31 m x 0,08 m = 0,Cr248 4E2 

Cena 
- miattaus 120/3: 130m. 

Kombinfili migyitlgielz45 is bey. efmke: I  db. 

A  pamut  polo  hosszú ujjú a pamut  016  rövid ujjú kialakításának megfelelően készül, hosszú 
ujjú kivitelben. 
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401 34000 final& 
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Ws I de 
en 2'' 

Ruse& ayakbeera 1  db 

Gydnetrechnolepat kedx 

Eakdreheineketra-

 

tlyapessti ecorrserriza. 

nbüszaraisel 

llyja  'ab'  tackle= abseoludt6t: 
lealckhe Within ayakiesazd felvu rise  
Ujji  bevartia eager: 

2-1 
caL 

0,04,7 

Janette "weeks* 
Ytlik burearriza 3 vse 4 Walla cepkatittal 0.1 

2a name 
lealcsaam nyekkö rye isherriza ckake befestsival, 3 

sey 4 Iona In treeverrattd. QS cm Sims 
tea ben:rise nyltrann 3 vtici 4 fanalaz andeszzattai 

I$ ma azaesea. 
beremta nest luebaroa min tat 

Oldal  - ova etirtratmiSa 3 v4 fonalss ittjávlinat• 
V cm r.d law 

PS alien  S ens alga* Milndidge aka teal vane 
al 25 cza Wham. 

• 

Brítjad manta* 
&flask 
Gett8153. 
Cseergolle. 

Rs* istalmaita harallancei mane 

Ineem MISS 
%Intern:Se Sien 

ea* Hjrhnai W4 - temartanMa 
bnast4141T41 wean • - benerki• • 

- nine bearls 
• ardeme leads ma 

Sawa 
awe; nab 405 - C

ze
r ses aliaak 

Ism; Meter 
1mthigelt 
0091 

Obsetiblidgq beezetneS Moen swessevardstrel 

OWN. bleeds% 

timbstionet 

5sisMattibabse - lairantaalaa azelidattet 05 ea. 
eipusei feartlar OIS  

ciszaitsenSaLität MA. mitaesawaegto 
I' 14 L XL 

  

3,111440qpkit 
t 

VireteretkilaisS 33 37 41 Ő  1 
lektetlek 1596i wpipcsad leneet 

    

it 70 71 IF 71 1 
Leine Z 

 

It 71 13 

 

VISA 17.3 7/1 0•3 

 

1133 

 

/Wpm! Ifflet 38 

 

II 31 In 
elimlabutualet 

  

I 3 

 

(31060007r00 Pad 
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Társasági zakó (zubbony) 

Össactltd: 
Sedlrestr 
babe abbe: 
Race 
Sztutartbatt: 
Mbabutnssft; 
GdbOl14143 

 jekkerra5k 

45%  gyed-35116 polerter 
450 as 

orle 
rime 
» (t) 
»(-1%) 
its bangs 
'Adis 

anstatibmid estentnfunt 

Munn 
2 tees 
2db MMUS 
2db has 
l&*jaaMfll 
2 Si Math 
2 sib ilduitt 

tradIlár 
1db Mtn,* LW 
2  db  ttlerdated5 
2db febdada magity 
2  db  abeam* MI6 
4 Co %Wm* nee 
4 lb brldrne),  szegdy 
2db tola1tenb die 
2db abdaseb side 

$4 Beets X-ItN 
2* altealle 

db  felsdoja aba 
2  db  anbes dfa ' 
2db kholdablaz Wee 
2 Si tebbasided6 
2* akf2seixte65 
2* atbsub able site 
1  db  briontriblia 
2 tb látalddtdt >tit 
I  db  fcbdellir 
1db bildgale bib 

Min 
2  db  Lien 
25' babble 
2 do Ilia 
2db 1.9zbfra 
2  db  116a2s 
2* bbtaiebind6 
2  db  abitacided6 
2  da  MIMS, at 
2db Wear& embabb 
4  da  beiremrb1m 
1 db  dame 

allerves thieseia6 
2* villoOtzt6 bad. 
4  db  big sub hp 
4  db  abaci> lap 

Orresnaeroa (ZT.J4) 
2db Addbincra 
2db 46.156sabd 

edam) 
2 tlb edit; maid 

iladelke  WM  the) 
2  db  14336 cr1q 

(brad ge4 me) 
1 it bag add& 

Wad mad 
2 Si mobandt 

Item , 

Llidakidodn 

Evans, Um goabbid tiutdd nizbony ciebb1416-
Ind, dobbin:4 ga1lArraL Us4 akin • nacerbrukc et-
=geed baton naked& =bk.! tObactsdpbonalos 
eizy-egy klbsztet• mend& keno bob bald* 
vs  Abt'  t; tunpvanansd. abin bastetal tick A he-
»orbs ujial alsn ?Senn lands* de hinaza tomb blebs* 

A tubbony Wet hétdt  eleettczelbnn beb5 sub 
beirsitedb •L 

.540 re let 
clo dayabrad 

1rea liacsidal edema 
ldbblb4sswai 

Rk 
sazágügr 

I eriarbets kedadc 
1.5 on saki 3X csa 
aserk 50 rat bee 
were - rkjen# - 
vistaarbszte. 

Keilfat 

36a zubbaoy dare 
14ea tilt prab 
24-ss pains gout 
Danidonias fledge 
11,6 an Wks reef assist 
Occabirkbette Mona 
Vlabord 
Viet tire 
Oat cten• 
55 mm emettfa neremetytt jelerd dean 
Gylotnxtt extra drake 
KEE= ©bob 
taateere trite papbebuto 

Gyarsämramiérad 

Olielatift 
At tiNAAAR tutu il1bi absent*  WM* re. 

gasebradatot ktr'esnel aliapskirs: pleje, 
pa kbeAdalrfise Webs, idwidabez iljnotoid. de-
Wade. bits abmead btu b zdt*.istadata alit. ale* 
11, Sea,  'At., ig  teätSitslas Slab; besets,' 
d5ozebtodd azobsznistbiel. 

A tosrbeene t ioan5215-er6dt6 En • melba& ken 
ahem Is «Wes= bcretpadve. 

beet& she* 
Az eleiertasnitz raddom/n5 mite van ~we.  

Ez  =sera feat • Ects•Led heritisit, dasztvarrlalt 
A vadlunkkazEtet arievasaddstil, • vault *ask Wa-
piti* Az den • irboldabitz team% varriwzdm 
Seek addrterent. A Antalya' vet lam - u 4146-
nab elf- razzanda briarraYena Shad.% 

bomdlit Self. asellvondlra etrintsikees aced& be. 
Wet seb  it Iblakevn Az eldtt clez6krantanakti 

Ikkategtlyes bedpan madfalik tea kapeekail it 
M tithe-act melltae:  az  daded roestrzebao for-

aim  éj  apealb Adoat6-bewrauts t4at4Macl sz 
deed n5pftvc. As dajantszei bona ape= iamimor 
teMonahaknt zigasr16•bavaaatcd eabitikard 
AM lade MAO Woad rem 4raubdirs1 btAkorri. 

A lid eddesatibe 3 Al than ldayel acmes tomb-
et ea Web. 

öasedladt 
A 4115Ozdp tbzonusriaz bade bled es% A lad-

 

3  db 
10  db 
2* 

1 na 
V m 
is,  
15  m 

315  m 
1 do 
1 c% 
1 db 
1 db 

8( 
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5+1  db  miff beak 
itmért5X) 

6+1  db  ha tomb 
(1,4 cm atmétája) 
2  db  perlux awe 
2 fre dembie meta 

Selene 
»Ake else 
nth:216d: 
Szinteedes4g: 
IdErettarldestp 
Gábbs6de 
Utz 
Miztetitiz: 

45% itpappl -5556 poliózuer 
150 cm 
195 p(re4 
vision 
Jó (4) 
Jó (-le) 
Item belle:nos 
Idlepták 
145Z 620.1,3 

Orataittand6 aDratezek 

MŰ SZAKI LEÍRÁS 

Itnettmeem rezde MI sasIgHatl kitnfezez Mee 
(saldeny 44 Judie 

Zattem 

KüStltddebte 

Tbidle )421Z 11691 
Penalialny; MSZ 11692 

Mtn is erne« bfältat (endeltot em-/m4) 

Társasági kosztümkabát 

Pelee bemoldtatt vonütl, bowl beverrott, kiwi> 
rims njjtvel klatI116 Writ beer. 

Az dean I-1 nelzkrectilid,  mely  melculmon Wed 
be A mellimmitd a zobisrocutibe no esteem. Ekes 
ján 5  db  vizaziette tried sums gembtyuktol, Metre 
seems arddik. %le melttronehla 1-1  db  Unused 
balgen  ebbd O. Cdpávomdan zentkát Met 
kitsrefejes bent* mated&  zseb  heir- led& el. 
A reefed* Selena MS mesa belt, oldttheteel (chi 
tad team folmint embed. 

Hite kit subáneezeIlal kielsIdtatt. A leech fermi-
z6 asiablesendb4 ems Linton 1.1jje laita6 inualla 
‚rjJ'az We 9 an-ez  bestabut etp5t1(4  melyet  3* 
deseemb dtesit. A WU telltikeen todettejtimel 
nal, etude elbelyezásável. 

A:afflict kilanzok 

Regmed-bevontenz 
keldtazatre 
2  db eleje  középrezt 
2 <lb cle-jc oldalreu 
2 elb Sit Mite 
I  db keeptizz 

arjeklhejtis retake 
db  HI. ett6prész meant 
dh Utz ofttalrezz terblett 

2 it Ikle5 u11s eljzfelbemis 
bs‘liék 

20 UM ea aliatelbsitla 
to halt 61, m11 oneg 

2  db  4.10 gale 
2  db  Wed rattaglis all 
4db řeMnobpAnt 
2  db  OeM nab tLidl 
2  db  old realm$344 eli 
4  db  eb5 zest  pánt 

db  sls5  zseb  able 
20 zerred6 

Heigh Rs vometekerk 

-  eleje  embinectel, Mdalmtrkz, vállvarric HefltSIS 
%cadge: 1,5 an, 

-Mahe writ earriezliesee. 2 in, 
-41 beamed; 44 murk. pa& feberMs verriuszá-

 

lessee 1 cue 
- ujja  al>, Meer ate feTh*.tm: 4 on 
- bea takésheitie atilesse bitk(Száz.: 1 cat 
A semblyulak vlemint= We-a.  ez  elth wroblyak e 

gallér  tönisemel luedctdeel  er  mesetetgbeg bejyakr.. 
d/k el. 

Stelae* 

.4/ 4/1471/41Z 
2 tit  ekje tometfaz 
1  db eleje eddeltize 
1  db ketzepolat 
2  db  Mu °Maize 
2  db eleje  Sidi 
1  db neltdedd 

db nebsug6 
I db felságelidt 
1  db eleSbellet 
I  do Utz reek& Witt: 
2  db felellujje 
2  db  lean>  

BEIEr  
2  db eleje 
(ez elejt altdt Sete  wee 
2  db eleje oldelzdst 
1  db bIts tdeipris 
2  db  kite  aldelnits 
2  db  (clad,* 
1 alsdujje 
4dbuhóntbhp 
4  db  feted mob hp 
I db  abate 
1 Co  vitlezbá zraleg 
(kit villitoz) 

MMId lee 
Idehlobj, M44%4; 
Deriblet 
• 161.411(  

re Mum eetimakel  
BM tam HM:n  
%Wham  
letde Mee Jac  

skia  
*et tom  
Loa thole e.  
Cabot Ibied Wee atia  
GoakiSksip HKee  
Gallbffle !Stu it.4fflemati  

NII0P0 Tides 
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Nyakkendő 

MOS MU ufitiks 

Iltreamegarierka cbtélkik cm:Natal' nyakkandéi, 
férti  Et  tál 

1021alaklelniz. 

Alja feli fokozaton sztlescd6 nyakkendő, alján bt-
hajtott =MI,  6k  &Ma szabissal, fonikján közepre bee. 
wit  varriszal. 

1.Alaree: 

Szintetikus prdítseter selyem 
St:  középkek 

2 Kerecrityagolc 

- viszkaftz sebum 
vistköz abed semen 

— meet der 
— o5rna 

3.COEssadattasuld ditotrisask 

Itrtdrnaraz egy darab apathy:MU tnallnegm eihrt-
rinzek  nee  is dal-etas/mat 

NYalicad6  vaculY  7,4e  tlaPPMEgból 
Nyeitend6 ylimay  Wert=  alapanyagból 1 ea 

Nynkkendo eleje  dew  zieemagbóL db 
Viab5z  via= 1  db 
Eleje  seam  WS db 

4.Gydmitaeckwidgial Ides 

Hamm  darabb61 azabva, a varrások  0,7 cm stria-
Wiesen!  összevarryst. 

A  nyegirendó eJeje  vise&  selyemmel van  Wan. 
A  nyakkead6 actlenségdbezi végig viszköz alapa  vim= 
yen befogva a  jobb  redrertartde miatt 

5.Wreck on-hot: 

Homulsige 136 cm 
legnagyobb  azókasEge: 8 cm. 

Vekony rektpt,  te enage 3 am. 

T6p6rlir bona: 3 cm. 
T6p6rit elbelyernse a  nyakkendő  eltje ankskEt61 sea-

 

man: 89 cat 
Matt [Gres Mae:  eleje  maességi 1/16rellla 0,5 cal, 

tovibbi Eteenegi Ilaérttehu0 0$ g2; g bristrinisretekdi 

cm. 
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Nyaksál 

mew° trikeis 

Termazetgorrerte »yeti', fire, t.61 Es keracl4Mncael8 

Kühttakiebifs: 

Bordie kbttG, Waal  vonta  011:61I dl 

IA19 ,2)1).9: 

9yenaayag összetétel: 
›cmsar eniseSip 
item  pftica eartle6r. 
Wn: 

100% gyapj4 
13 scram 
16 Mica nemoszlopY2 cm 
közipka 
vagy  fekcte (ker6kbIlincee16) 

2. Készneretek 

Roma: 146 cm 
Sz6leaér 32 cm 



Téli bőrkesztyű (ötujjas) 

Ilenedloncenee bill lotted (a 8b'I6), 
fle6 st6 

.131tabkiedre 

Mit  ape Ilterte tfltott, &new Arnett brae 
atom *gab bircnosans !feud dime% El:betting 
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Téli alsónadrig (bosszú aLs6) 

Négy részből szabott, hosszú s yin%  alja széles passzöval eldolgozott, jéger alsónadrág. 
Elején sajät anyagából rkszabott, letilz.ött hasitik.  A  nadrág dereka gumival szabályozott. 

2. Gyfirtmányrajz 

114141/111!1!liftmll11IONI4V141J9 
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100  % pamut összetételű 
Színe: *he  veto  szitike  
Szin:  fee  vagy szürke  

3.  Felhasználható anyagok, kellékek 
3.1 Ten  alsónadrág 

- • I \ 

 

Szinteerus varrócána alapanyag színével megegyező  es  típusának 
megfelelő 

Gumiszalag  20  mm-es, derekába 74 an 
ICRESZ-cfmke 

1  db (szövőtt-nyomott) Méretnagyság:elző amke 
Évszámjelző cfmke 
Vállalati  elflike  (papír) 
Papírfüggő  drake ldb 
Műanyag belövő szál 1db 
Műanyag tasak+cellux rag.-1-doboz+dobozzag. 1  db 

Varrócérna:  A  varrások is tűzések készítéséhez alkalmazott varrócérna magas 
szakítószilardságá, mely biztosítja a tennék rendszeres használata során az anyagrészek 
szakadásmentes rögzítését. 
A  varrócérna színe az alapanyag színének megfelelő színű. 

4.  összeállítandó alkatrészek 

Tartalmazza egy darab  Till  alsónadrág alkatrészeinek megnevezését. 

Anyag megnevezése Alkatrészek megnevezése db 
Alapanyag Bal eleje szár 1 

Jobb eleje szár 1 
HAS  Bar 2 

Szegő kelme (passzé) Nadrág alja  passe 2 

5.  Kiviteli elt5fris 

A  kivitelezést e műszaki  lairds,  a jóváhagyott szállítási minta és a gyártmányrajz határozza 
meg. 

5. 1.  ELŐKÉSZÍTÉS 
Háromfonalas szegővarrógépen: 
A  háta lépés varrás összevarrása - az eleje jelölésig, közben a derek széltől  3,5  cm-re a 
félbehajtott szövött KRESZ címke, a méret nagyságiclzei  drake  és az alapanyag-összetétel 
cfmkék hozzáfogásával. 
A  nadrág oldalának, szárának összevarrása. 
Az elejehasíték két szélének és a nadrág derékszélének eltisztázása. 
Lab  passzé összevarrása, kifordítása majd egyenletes nyújtással a nadrágszár aljára felvarrása. 
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5_2.  ÖSSZEÁLLÍTÁS 
Huroköltésű varrógépen: 
Az elejehasíték szélenek - a derents7élnel -  5  -  5 cm  behajtása és az eltisztázás vonalában 
mindkét oldalinak letűzése. 
Az eleje hasíték két külső behajtott szélének  0,]  cm-es letűzése a jelölesig. 
A  hasíték alsó végének egymisra helyezése, Agy hogy a baloldali hasíték legyen felül, majd a 
színoldalra - a Belső tfizés vonalában  -4 cm  hosszan felvarrása, derékszögben elfordulva ös 
háromszoros oda-vissza varrással I  an  hosszan levarrisa, majd  *61  derékszögben 
elfordulva - a külső  &zees  vonalában - levarrása a van-at  végéig. 
Az elerősítés háromszög alakú . 

A  hasíték felső végének eligazítása - az alsó végének megfelelően, - a külső  dirks  vonalában a 
varrat elkészítése a nadrág derékszélétől számítva. 
Ezt követően derékszögben elfordulva az alsónadrig levarrása a belső tűzésig, oda-vissza 
varrással elerősítve, majd a belső tőzés vonalában a varrat folytatása a derékszélig. 
A  nadrág lépésvarrisinak elerősítése - a szárvarrattól raimitva -  2, 5  -  2, 5 cm  hosszan. 
A  nadrág színoldalra fordítása, deraszéltől  3  cm-es visszahajtása a gumi körbefogásával, a 
gumiház elkészítése - az eltisztázás varratszélességében letűzve. 

5. 3.  BEFEJEZŐ  MŰVELETEK: 

tisztítás. 
Az alsó minden száltól, illetve szennyeződéstől való megtisztítása. 
Vasalás 
Az alsót az asztalra kifektetve, teljesen átvasalva. 

passzék vasalása tilos, mert elvesztik ragalmaszságukaa 
Csak gőzölni szabad! 

6. A  varrások alaki-és méret jellemzői 

6.  ].Tűzések 

ah*e_Hi: _OE Vet* tii 
Hasíték  elejeszAle 0,2 ± 0,1 

6. 2. Öltéssürőség, til6nomsäg 

_ 
, , _ 

fältain 
ze-rateel  km. 

Tait s 
i nwiT 
80 Huroköltésa varrat (hasíték) min. 40 

Hiromfonalas szegővarrat (iSeweAllító varrások) min. 40 80 
Fed8z5 gépen (derékrész gumizás visszatűzés) min. 40 80 
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7. Méreteldfrisok 

7.1 Till  alsónadrág 

Méret 44 46 48 SO 52 54 56 58 60 Tirita 
* 

Mérési hely Mketek  an-ben 

Külső hossz 98 102 104 106 108 110 112 116 118 1 

Belső hossz 
passzkval 

70 73 74 75 76 77 78 81 82 1 

'4  Derékbőség 
gumizás előtt 

46 48 50 52 54 56 58 60 62 1 

'A  Derékbőség 
begumizva 

23 25 27 29 31 33 35 37 39 1 

1t2 Csípőbőség 45 47 49 51 53 55 57 59 61 1 

54.  Boka passzé 
bőség 

11 12 12 12 12 13 13 13 13 0,5 

Boka passzé 
hossza 

11,0 0,5 

8.  Csomagolás 

Az összehajtott darabokat egyenként polietilén tasakban kell elhelyezni ügy, hogy a 
papirclmke hitható legyen. 

A  cimkének tartalmaznia kell: 

a. a termék megnevezését 
b. a  matt& 
c. gyártó nevét 
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Derékszíj, bőr s , 

MÜSZAXI LFIRÁS 
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n61 tra 
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ladrapret / db 
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scarct 7 
0  MIR  forgdic  Weiner 1  db 
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437,31/244t. 
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• • • 
TOErI OE‘clizr.1‘ Pr- •4 

PENCIL:7e • 

Láthatósági maim)! 

1. Külalak leIris 

Egyenes vonalú, csípővonalig érő mellény. Eleje kőzépen bontható húzózárra] záródik. 
Az átvető eleje nyakkivágása V alakú. Az aljavonal, az oldalvonal, a nyakkivitgäs és a 
karöltő szeggpánttal szegett. Derek vonalban a felső csík mindkét oldalon narancssárga 
fényvisszaverő anyaggal van díszítve.  A  derékvonalon, mindkét oldalon lévő alsó 
vízszintes csík égszínkék, melyre a „KÖZTERÜLET-FELÜGYELÖ" felirat ezüstszínü, 
fényvisszaverő anyagból, filmnyomással készül.  A  mellény bal elején mellmagasságban 
sötétkék gombbal ellátott erősítő csfk helyezkedik el, melyre a jelvény kerül.  A  mellény 
hátközepén ezüstszínű fényvisszaverő felirat (KÖZTERÜLET-FELÜGYELET vagy 
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET) van elhelyezve, égszínkék betéten.  A  mellény bősége az 
oldalán lévő  2-2  db szorítópánttal  es 3-3  patenttal szabályozható.  A  mellény alján és az 
elején díszítő betét található. 

2. Gyártmányrajz 

4 

4 
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3.  Felhasználható anyagok, kellékek, anyaghányad 

Tartalmazza egy mellény átlag anyagszükségletét 

MeHény 

 

-, 
Mennyiség 

Alapanyag 100%  Poliészter összetételű 
Színe: Fluoreszcens citromsárga 

Rátétanyag 100%  Poliamid 
Szin: égszínkék 

 

Kellékek 

  

Fényvisszaverő csík I. Szin: Fluoreszcens narancssárga 
Szélesség;  5 cm 

Mérettől függő 

   

Fényvisszaverő embléma Szín: égszínkék alapon ezüst 
felirat 
Helye: a mellény hátán 

1  db 

Eleje házázár Bontható, égszínkék RT'10 1db  45 cm 

Műanyag  patent égszínkék 12  db 

Gomb égszínkék  0.18 cm 71  db 

Szintetikus varrócérna Alapanyag színével megegyező és 
típusának megfelelő 

 

Vállalati címke 

Szövött-nyomott 

1  db 
KRESZ-címke 1  db 
Méretnagyság-jelző 
cfmke 

1  db 

Evszámjelz6 címke 1  db 
Műanyag belbvó szál 

 

1  db 
Papírfüggő címke 

 

1  db 
Műanyag tasak Csomagoláshoz 1  db 

Megjegyzés: Amennyiben egy címke több adatot tartalmaz, a cfmkék száma kevesebb. 
**Tájékoztató adat 

Varrócérna:  A  varrások és tűzések készítéséhez alkalmazott vanőcérna magas 
szakftószilárdságú, mely biztosftja a termékek rendszeres használata  saran  az 
anyagrészek szakadásmentes rögzítését  A  varrócérna színe az alapanyag színének 
megfelelő színű. 

4.  Összeállítandó alkatrészek 

Tartalmazza egy darab Mellény alkatrészeinek megnevezését 

Anyag megnevezése Alkatrészek megnevezése db 
Alapanyag Eleje 2 

Háta 1 
Szegószalag 5 fm 

Rátétanyag Nita  felirat 1 

7
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Oldal szorftópánt 

Alja betét eleje+ háta 
4 

5. Kb/Kell előírás 

A  Idvitelezést e műszaki leírás, a jóváhagyott szállítási minta és a gyártmányrajz 
határozza meg. 

5.1.  ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK 

A  vízszintes fényvisszaverők feltűzése. 
Háta felirat feltűzése. 
Eleje mellrészre gombpánt felrögzítés. 
Címkék felvarrása. 

5.2.  ÖSSZEÁLLÍTÓ MŰVELETEK 

A  hosszirányú fényvisszavera felvarrása. 
Vállak összeállítása. 
Alja, oldal, nyakkivágás, karöltő szegése  4  cm-es ferdepánttal. 
Húzózár felvarrása jobb és bal elejeszélbe. 
Oldal patentpántok elkészítése, a fényvisszaverő csíkokra a rátétanyag felvarrása, 
letűzése. 

S. 3.BEFEJEZÓ MŰVELETEK 

Gomb felvarrás. 
Patentoläs. 
Szálazás. 
Vasalás. 
Minősítés, Lsoinagulás. 

6.A  varrások alaki- és méret jellemzői 

6.1.  Varrattfpusok, oltéssűrőségek, varrásszélességek 

Varrás helye arrat típusa öltéssűrűség 
(öltés/10  cm) 

Varrásszéle 
sae; (cm) 

Egysoros tilzéselc, 
előkészítő 
varrásoknál 

Huroköltésű varrat 30-40 

 

Előkészítő varrások, 
összeállító 
varrásoknál 

Szegő varrat 35-40 0, 7 ±0,2 
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7.1.  Készméret-táblázat 

6.2.  Tűzések 

r
Tüzés helye '41tésSiras 

(öltés/10 
cm) 

Tűzésszélesség (c'. 

 

Szegőpánt tűzése, fényvisszaverő csík 
feltűzése, rátétek tűzese 40 0,2  +/-  al 

Hildner bevarrása 40 0,5  +/-iil. 
Szorítópántok eta 40 0.2 +1-0,1 

Mértagyság Xs S M 1 I 13 

 

l'ütts  0 
Mérés helye Méretek cm-ben 

 

Háta hossz aljapánttal együtt 63,0 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 75,0 

 

1,0 
Fél mellbőség 34,0 39,0 44,0 49,0 54,0 59,0 

13,5 
64,0 
14,0 

2,0 
Vállszélesség 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 0,2 

8.Csomagolás 

A  készterméket papír függőcímkével kell ellátni belövő szállal a méretnagyság-jelző 
cimkébe kell elhelyezni.  A  papIrcimke egyik oldalán fel kell tüntetni a gyártó vállalat 
nevét vagy jelét, a tennék megnevezését, alapanyag összetételt, a darabszámot, a 
méretnagyságot és a vállalati MED minősítő jelölését 
A  polietilén tasakba elhelyezett terméket gyűjtődobozba kell rakni, melyen fel kell 
tüntetni: 

-A  gyártó nevét 
-A  termék megnevezését 
-A  dobozban lévő termékek méretnagyságát 
-Darabszámot 



Fehér vagy sötétkék galléros póló 

1.Külalák 1th-is 

Fehér vagy sötétkék színű, női és férfi (unisex), galléros, rövid ujjú kötött póló. Az 
elejeközepén levő hasíték két gombbal záródik.  A  legfelső gomblyuk vizszintes, a többi 
filggőleges irányú. Dal mellén legombolható zsebtakaró található, hátközépen hímzés van. 
Alja is ujja alja felhajtása feclövarrattal készül. Vállvarrása belül alapkelméből készült 
szalaggal erősített.  A  gallérfelvarrás az alapkelméből készült szalaggal fedett. 
A  bal ujján az ujja kart& középen  2  cm-re a karjelvény nihímezve. 

2. Gyirtmányrajz 
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Felhasználható anyagok kellékek 

3.1  Alapkelme műszaki követelményei 

Jellemzők Követelmények Vizsgálni ratSdszerek 
Szin Fehér vagy sötétkék - 
Nyersanyag-összetetel 100  % pamut MSZ  13560-21989, 

25/2005. eV. 29.)  GKM 
rendelet.  5.  e  6.  melléklet 

Kötésmód pike _ 
Területi sanIség (g/m2) 190  —  210 MSZ  EN 12127:1999 
Göbösödési hajlam (fokozat) min. 4 MSZ  EN ISO 12945-1:2001 

Fordulatok  minas: 7.000 
Méretváltozás mosás hatására 
( IA) szemoszlop 

SZCMSOT 

+2 
+2 

MSZ  EN ISO 50772008 
MSZ  EN ISO 6330:2001 
+  MSZ  EN ISO 6330:2000 
/Air2009 
Mons: 7A  eljárás  (40°C) 
Száritis: C eljárás (fektetve) 

Színtartóság fénnyel szemben 
(fokozat) 

min. 4 
MSZ  EN ISO 105-802:2001 
+  MSZ  EN ISO 105-

 

1302:1999/A1:2002 

Színtartóság mosással szemben 
(fokozat) 
színváltozás 
lefogás (pamut/poliészter) 

min. 4 
min. 4/4 

MSZ  EN 20105-001:1995 
(40C) 

Szintartóság vegytisztítás.uit 
szemben (fokozat) 
színváltozás 
lefogás (pamut/poliészter) 

min. 3 
min. 3/3 

MSZ  EN ISO 105-1)01:2010 

Szintartóság dörzsöléesel 
nemben (fokozat) 

száraz 
nedves 

min. 4 
min. 4/4 

MSZ  EN ISO 105-X12:2003 

Színtartóság savas  es  lúgos 
izzadsággal szemben (fokozat) 
színváltozás 
lefo ás amu liészter 

min. 4 
min. 4/4 

MSZ  EN ISO 105-804:2009 

A  mellékelt színminta szerinti. 

0 
81(7° 



3.2  Gallérkelme műszaki követelményei 

Jellemzők Követelmények Vizsgálati módszerek 

Szin fehér vagy satituir - 
Nyersanyag-összetétel 100  % Pamut MSZ  13560-2:1989, 

25/2005. (IV. 29.)  OKM rendelet, 
5.  ás  6.  melléklet 

Kötésmód I /l -es  bordás - 
Szintartóság fénnyel szemben 
(fokozat) 

min. 5 MSZ  EN ISO 105-B02:2001 
+  MSZ  EN ISO  105-
B02:1999/A1:2002 

Színtartóság mosással szemben 
(fokozat) 

színváltozás 
lefogás (pamut/poliészter) 

min. 4 
min. 4/4 

MSZ  EN 20105-001:1995 
(40IJC) 

Sztntartóság vegytisztitással 
szemben (fokozat) 

színváltozás 
oldószer elszíneződése 

min. 4 
min. 3/3 

MSZ  EN ISO 105-D01:2010 

'Színtartóság dörzsöléssel szemben 
(fokozat) 

száraz 
nedves 

min. 4 
min. 4/4 

MSZ  EN ISO 105-X12:2003 

Színtartóság savas és Ifigos 
izzadsággal szemben (fokozat) 

szinvidtozás 
'doge  (pamut/poliészter) 

min. 4 
min. 4/4 

MSZ  EN ISO 105-E04:2009 

A  mellékelt színminta szerinti. 

3.3  Kellékek 

Anyag megnevezése Előírások 
Varrócérna Nyersanyag-összetétel: poliészter 

Szín: Fehér vagy sötétkék (az alapkelme színével megegyező, 
vagy annál egy árnyalattal sötétebb). 

16 mm-es műanyag gomb 1  db sötétkák vagy fehér 
Négylyukú műanyag 
gomb 

Szín: sötétkék vagy fehér (a gallér színével megegyező, vagy 
annál egy árnyalattal sötétebb). 
Mérete:  15  mm 
Mennyiség: 2  db +  1  db pótgomb 

Méretnagyság-jelző eimke 
Kombinált cinke 
(2  db címke is lehet) 

Szövött  dike,  szőtt vagy nyomott felirattal. 
Tartalma: - méretnagyság 

- nyersanyag-összetétel 
- kezelési jelképek 
- gyártó neve 

Mennyiség: 1  db 
Helye: Hátközépen gallérfelvarris vonalában 

Papír függőcímke Tartalma: - tennék megnevezése 
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- gyártó neve 
- méretnagyság (jól láthatóan kiemelve) 
- nyersanyag-összetétel 
- kezelésre vonatkozó szöveges tájékoztató 
- a gyártás idópontja (év, hónap) 
- a gyártói zűnőségellenerzes jelölése 

‚Mennyiség:.  1  db 
Műanyag belövő szil 
Műanyag tasak 

Mennyisig:  1  db  
Mennyiség:  1  db  

A  kellékek, melyeket a termék tartalmaz, a kezelések (pl. mosás) hatására ne károsodjanak,  es 
színtartóak legyenek. 

Zsebfedő anyag I ballon  66% Pe 34  % Pamut 

4.Kiviteli előírás 

4.1  Elökészitö műveletek: 
- Elejehasíték készítés 

4.2  örm7eállitä műveletek: 
- Vállak összevarrása rögzítő szalag közrefogásival 
- Ujjak bevarrása 
- Oldalak összevarrása 
- Gallérozás, előálló kivarrás 
- Zsebtakaró összevarrása és letűzése  0,6  cm-re 

4.3  Befejező műveletek: 

- Zsebfedő felvarräsa a bal elejére. 
- Nyakkör szegő felvarrása cinke befogásával. 
- 
- Ujja alja felvarrás. 
- Gomblyukazás, gombozás. 
-Szálazás. 
- Végvasalás. 
- Minősítés. 
- Adjusztálás. 

5.A  varrások alaki-  es  méret jellemző i 

S. I. Varrattlpusok,  és  öttéssin ?Age k 

Varr" helye Varrat típusa öltissilaiség Vaal/imams&  (ens) 
összeállító varrásoknál Négyfonalas szegőöltés 40- 45/10 an 0,7  +/-  0,2 
Tag3 liuroköltésü varrat 40-45/10 an 

 

Alja, ujja alja felludtások Alul fedő varrat 40- 45/10 an 

 

Gomblyuk Gépi egyenes 14/1 an . 
Gombot' 

 

12  öltits/ gomb 

 

• 
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5,2 Tüzésszélesséeek 
Tize helye Tiirkszélesség  (cm) 
Elejehasíték tüzése 0,2 +/-0,1 
Nyakkör közbetűzése 0,6 +/-0,1 
Zsebfedő letűzése 0,6 +1-0,1 

Alja, ujja alja felhajtás 2,5 +/-0,1 

6.Méretelőirások 

6.1  Mérettáblázat 

Fehér vagy sötétkék póló gallérral 

Tarit. -I Méretnagyság (betűkód) 9 M I - Mat XXXI. 

 

Mérés helye 
Méretek ein-bem 

IMellb8s6g 98 106 114 -2- 122 130 138 2,0 
vállszélesség 15,5 16,5 - 17,5 -  18,5 19,5 20,5 0,5 
34  Ujja bőség hónaljban 23,0 24,0 25,0 .  26,0 27,0 28.0 0,5 
'A  Ujja aljböség 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 0,5 

 

Ujja hossza 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 1,0 
Rita  hossza 70,0 73,0 76,0 79,0 81,0 84,0 1,0 

7. összeállítandó alkatrészek  abeam 

7.1  Alkatrész lista 

Alkatrész neve Mennyiség Men  
Eleje 1 

Alapanyag 
Háta 1 
Ujja 2 
Bal eleje gomboló pint 1 
Jobb  eleje gomboló pánt 1 
Villerásftá szalag 2 
Nyakkör szegő 1 

Zsebfedö 2 Átmenti kabát 
anyaga 

Bal eleje gomboló pint 1 
Ragasztós  veto( Jobb  eleje gomboló pint • 1 

Gallér 1 Passzé 

8.  Csomagolás 

A  pólót oldalvonalival párhuzamosan két oldalon behajtva, ujját visszahajtva, majd a pólót 
kétszeri hajtással összehajtva egyesével polietilén tasakba helyezzük úgy, hogy a méretjelzés 
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és a papircfmke jól lätbató legyen. Méretnagyság szerint 5-sevel kötegelni, a kötegeket - 
maximum bruttó  20 kg  súlyhatár figyelembe vételével — dobozolni kell. 
Vegyes méret csomagolisa tilos? 
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1. KüMakleirb 

Minimills  követelmény: Fekete színű, hivatali jelleget tükröző, sima felillet kiképzésű, 
unisex megjelenésű — kereskedelmi forgalomban kapható — bár lábbeli. 

2. Sematikus rajz 

Bakancs 

I. Külalakleírás 

Minimális követelmény: Fekete színű, fűzös kivitelt, sima felület kiképzésű — kereskedelmi 
forgalomban kapható — bőr bakancs. 

2.  Sematikus rajz 
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Tartalomjegyzék 
1. Kiilalakleirás 
2. Hímzett azonosító képe 
3. Felhasználandó anyagok, kellékek 
4. Gyártástechnológia 
5. Méret elöinsok 
5.1.  Készméret 
5.2.  Részméret 
6. Csomagolás 
7. Alapanyag műszaki követelménye 
8. Alapanyag szinkövetelményei 

I. Külalakleiris 

A  tépőzáras névkitűző téglalap formájú, aranyszínű szegéllyel ellátott középen aranyszínü 
himzett névvel.  A  hátlapján a tépőzár kampós fele van felrögzítve. 

2. HImzett névkitűző képe 

I 252% rez ; tie IOE% • MS el" 1.().‘ ,rs  ä • • r f ei  2 f t 4 2  t -I 7 !Mg ;* tS4 oh% P.,41 • ••-• • • . • "zet %me et," - . . 
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3. Felhasználandó anyagok, kellékek 
- 

Anyag megnevezése Előírások 

AlePaltYag Szín: kék. További követelmények a L mellékletben. 
11146sanyag Méretre szabott 

Tépőzlir Méretre szabott tépőzár és ellenpárja 

Gépi hintófonal Nyersanyag-összetétel: 1SAmet (AMANN) vagy ennek 
megfelelő műszaki jellemzőkkel rendelkező fonal 
Szin: arany 

Műanyag tasak Mennyiség: I db 

4. Gyártástechnológia 

Az alapanyag és a bélés befogásával berámázva, hímző gépbe befogva, a névtől filggiien 
kihímezve, az előírt méretnagyság szerint 
A  tépőzár horgas felének felrögzítése a hímzett névkitűző hátoldalára, a varrásszélesség 
visszahajtásával. 

5. Meta el5frt.sok, 

5.1. Készméret 

A  tépőzáras hímzett névkitűző kész mérete:  109  mm  x 20  mm 

5.2.  Részméret 

Keret:  2  mm széles 
Betűtípus: axial/normal 
Betűnagyság:  10  mm, a ben* közötti tivolság  2 min 

6. Csomagolás 

Polietilén tasakba helyezve csomagolni. 
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7.  Alapanyag műszaki követelményei 

összetetel: 
Területi sibizség: 
Kötésmód: 
SzIntartóság 
Mérettartásság 
Göbösödesi hajlam: 
Szín: 
Minősítés: 

45%  gyapját-55%  pollészter 
300g/m2 
cord 
Jó  (4) 
jó  (-1%) 
nem hajlamos 
középkik 
MSZ  820/1.3 

8.  Alapanyag szinköveldményel 

A  termék színét és szintűrését  at  ajánlatkérő által ajánlattétel időszakában kiadott mintához 
(színraMtához) képest kell bevizsgáltatni. 

Az ajánlattevő  anal  tanúsító intézethez benyújtott minta az ajánlatkérő kibocsátott etalon 
szimnintihoz viszonyítva -  CIE  szírtznen5 rendszer szerinti - maximum AE*0,3=  1,5  (színtűrési 
tartomány) színkülönbségi értéket mutathat. 

A  vizsgálatokat az alábbi pat-amiterek között kell végrehajtani: 

Mérőműszer: spektrofotométer 
Mérési geometria diffáz/8 fok 
Fényforrás:  1365 
Megfigyelő:  10  fokos 
A  vizsgálatokat a  CIE  színrendszerben kell végrehajtani 

H.  Névkitűző, fém 

A  névkitűző a viselöjének teljes nevét tartalmazó BODONI ANT1QUA betűtípusú, nagy 
nyomtatott betűvel írott,  80x14  mm méretű, lekerekített sarkú, ezüstszínű fémlap.  A  betűk 
fekete színűek. 
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Barett sapka 

1.  KÜLALAK LEIRÁSA 

1.1 Lapps  totejil  3  oldalres-zes barett sapka, hal oldalim  2  db szellőzővel, alja raöbör izzlappal 
beszegve. Selyem  Wessel  bélelve.  A  bélés  100%  poliészter nyersanyagú. Téliesített vältozatbart a 

tetőrész töltő vlies béléssel bélelt, a szöveg felöli fonák oldalon  100%  viszkóz nyersanyagú, nem szőtt 
textília van.  A  sapka  clay=  embléma. 

2.  ÖSSZEÁLLÍTANDÓ ALKATRÉSZEK 

Alapanyag: I. db tetőrész 
3  db oldalrész 

Möbör: 1  db szegőpánt 

Töltő vlies: 1  db tetőrész (téli változat) 

3.  KELLÉKEK 

3.1.  Varrócérna 

Bélés: 

Fém ringli: 

Nem szőtt textília: 
(100%  viszkóz) 

1  db tetőbélés 
3  db beléa oldal 

2  db lyukszegély 

1  db tetörész 

3.1.1. A  varrások és tűzések készítéséhez sodor, pamut-poliészter „bakra" nevü,  Nm  80/3  finernságú 
varrócérnát kell alkalmazni. 

3.1.2. A  varrócéma színe az alapanyag színével megegyező, illetve azzal összhangban lévő, attól 
esetleg árnyalattal sötétebb legyen. 

3.1.3.  Az alkalmazott varrócérna a kezelésekkel és  at  izzadsággal szemben színtartó legyen. 

4.  GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA 

4.1 tensility 

Az alkatrészek felfektetésénél a fonaliránytól való eltérés lehetőségére vonatkozóan  at  MSZ 
11692:1978  számú szabvány eledrisai ininyadóalc. 

4.2  Varrástechnológia 

4.2.1  Az anyagrétegek nyújtás-  es  feszítésmentes összevarrása elengedhetetlen követelmény, ezért a 
varrógép öltésképző eszközeit  at  alap-  es  kellékanyagok tulajdonságainak, valamit  at  anyagrétegek 
vastagságának megfelelően kell beállítani. 
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TŰZÉSEK,  TüZeSSZELESSÉGEK cm 

1. Tetőnisz is oldabisz vatrisinál mrodkét irturyban 0,2 
2. Oldalrteszek vents ittilzése 0,2 
3. Milbőr szegópánt tilzése 0,5 
VARRÄSSZül-ESSÉGEK,ÖLTTiSSÚRÚSEGEK (am) 

dbflOcza 
1. VamIsszélességek 0,5 
2. edtessünlais varrisolanil 35 

s. seRnErks 
5.1. A  megrendelő Dal meghatározott méretnagyságokban, a fejbősé,g méretek szerint 

52.  Mérettiblizat 

Mérés helye Mint 
37 

/cm/ 

Megengedett 
eltérés/&/ 

 

Tető hossza középen 25,5 0,3 
Tető szélessége 23,5 03 
Oldalrész szélessége eleje középen 7,5 0,3 
Oldalrész szélessége bal oldalon -7 0,3 
Oldalriaz szélessegejobb oldalon 5,5 0,3 
Mob&  szegély kész szélessége 0,8 

 

Lyukszegélyek távolsága egymástól 5 0,2 
Lyukszegélyek távolsága 
oldalvarrástól 

2,5 0,2 

Lyulcszegélyck távolsága tetőrésztől 
le 

2,5 0,2 

6.KIVITEL 

6.1 A  késztemekek alapanyagán külsőképi hiba nem megengedett 

6.2. A  termékek konfekcionálása, kivitele az MS.1822/1:1982 Egyenruházati termékek általános 
előlrá.sal című szabályban előirt I. osztályú minősignek teleljenek meg. 

7.MEGJELÖLÉS, ADJUSZTÁLÁS, CSOMAGOLÁS 

A  sapkát darabonként papircímlcével ellátni és polietilén tasakba egyenként beesomagolni.  A 
papírcinkén szerepeljen: 

- a tennék megnevezése 
az alapanyag összetétele 
a ME0 minősítése 
méretszám 
gyártó neve 
gyártási év 



4.  Sematikus gyáriminyrajzok 
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ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS 

„Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruházati cikkek (ruhaneműk) 
adásvételére" 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
adószám•  15508009-2-42 
statisztikai számjel:  15508009-8411-325-01 
törzskönyvi azonosító szám:  735715 
képviselő neve: dr. Sajtos Csilla jegyző 
bankszámlaszám:  11784009-15735715 
továbbiakban mint Vevő, 

másrészről az 

székhely: 
cégjegyzékszám: 
adószáma: 
bankszámla száma: 
képviseletre jogosult: 
a továbbiakban, mint Eladó 

a továbbiakban együttesen: Felek - között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 

I. Előzmények 

1. Felek rögzítik, hogy a Vevő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást indított  2021.  augusztus ....-án, „Keretszerződések közterület-
felügyelői egyenruházati cikkek (ruhaneműk) adásvételére" tárgyban. 

2. A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága  .../2021.  (. ..... .) számú határozata alapján a 
beszerzési eljárás nyertese az Eladó lett. 

3. Jelen szerződés elválaszthatatlan, L sz. melléklete az  I.1.  pontban meghatározott 
Ajánlattételi felhívás,  2.  sz. melléklete Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

4. A 1.3.  pontban meghatározott dokumentumok a szerződés teljesítése során egyaránt 
irányadóak. 

II. A  szerződés tárgya 

1. Vevő megrendeli, Eladó elvállalja az  1.  számú melléklet részét képező Műszaki leírásában 
rögzített típusú és minőségi követelményeknek megfelelő közterület-felügyelői ruházati 
cikkek  W. 8.  pontban meghatározott teljesítési helyre történő szállítását és átadását a jelen 
Szerződés szerint. 

2. A jelen Szerződés keretösszege: bruttó  12.400.000.-Ft. 
3. A  Szerződés aláírásával Vevő megrendeli az Ajánlattételi felhívás műszaki leírásában 

meghatározott ruhaneműk leszállítását. 
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4. A  Szerződés alapján történő további megrendelések esetében a ruhaneműk nettó 
egységárai megegyeznek a  2.  számú mellékletében rögzített egységárakkal. 

5. A  Vevő — a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt — a döntésének megfelelő részletekben és 
ütemezés szerint hívhatja le a közterület-felügyelői egyenruházati cikkeket a keretösszeg 
mértékéig azzal, hogy a keretösszeg lehívási kötelezettséggel nem terhelt részének (azaz 
az opciónak) részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal. 

6. Eladó köteles a Vevő igényeit folyamatosan, jelen szerződésben és a megrendelésekben 
foglaltaknak megfelelően kielégíteni. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott 
egyenruházati cikkek helyett (a termék gyártásának megszűnése, a márkanév, kiszerelés 
megváltozása, vagy igazolt időszakos beszerezhetetlenség miatt) azonos vagy  jobb 
jellemzőkkel  biro  terméket szállíthat az Eladó, amennyiben ehhez a Vevő előzetesen 
hozzájárul. Ez a szabály Csak akkor alkalmazható,  ha  az eredeti termékkel való 
teljesítésnek az Eladón kívül  alto  okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen 
igazolja (tudomásra jutásakor haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja azt is, hogy a 
teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek az ajánlatában meghatározottaknak. 

III. Az  ellenérték és megfizetése 

1. A  jelen Keretszerződés aláírásával egyidejűleg megrendelt egyenruházati cikkek —  a 2.  sz. 
mellékletet képező — árajánlatbanTneghatározott vételára: 

,-Ft  + Afa, azaz, bruttó -Ft. 
2. Az  egységárak  a  szerződés időbeli hatálya alatt nem módosulhatnak. 
3. Felek elismerik, hogy az egységárak magukban foglalják  a  szerződésszerű teljesítés összes 

költségét, így különösen szállítási,  a  jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit. 
További ellenérték fizetési igényt ezen okból Eladó  a  szerződésből kifolyólag semmiféle 
jogcímen nem terjeszthet elő. Eladó kifejezetten nyilatkozza, hogy ajánlatát  a  fentiek 
ismeretében tette meg. 

4. Vevő kijelenti, hogy  a  vételár pénzügyi fedezete  a 2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. 
(11.25.)  ök. rendelet  5.3.  melléklete szerint  a 30204  címen rendelkezésre  all. 

5. Vevő előleget nem fizet. 
6. A  számlázás, kifizetések pénzneme  a  forint  (HUF). 
7. Felek  a  jelen szerződés alapján felhasználható keretösszeget bruttó  12.400.000.-Ft 

összegben határozzák meg. 
8. Eladó  a  számláját az adott megrendelés szerződésszerű teljesítését követően állíthatja ki.  A 

számla kötelező melléklete  a  teljesítésigazolás, melynek aláírására  a  Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda irodavezetője jogosult. 

9. Vevő az ellenszolgáltatás összegét  a  szerződésszerű teljesítést követően,  a  fentieknek 
megfelelően kiállított és befogadott számla ellenében átutalással egyenlíti ki,  a  számla 
kézhezvételét követő 15 hapon belül az Eladó 

-nél vezetett  
számlaszámára. 

IV. A  felek jogai és kötelezettségei 

I. Vevő a megrendelését írásban — ide értve az e-mail-t is — teheti meg. 
2. A  megrendelésnek tartalmaznia kell a teljesítés pontos határidejét, helyét, illetve  ha 

hosszabb időtávra vonatkozik a rendelés, akkor a részteljesítések pontos idejét és helyét, 
valamint az egyenruházati termékek megjelölését és mennyiségét. 

3. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő: 



-  A  jelen Keretszerződés aláírásával egyidejűleg megrendelt egyenruházati cikkek 
tekintetében a szerződés aláírását követő  60.  nap. 

t Minden további megrendelés esetén a teljesítési határidő a megrendelés 
visszaigazolásától számított  30  naptári nap. 

A  teljesítés határidejét — az Eladó indokolt, előzetes írásbeli kérésére — egyszeri 
alkalommal,  15  nappal meg lehet hosszabbítani. 

Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja nem hivatali munkanapra esik, akkor a 
teljesítési határidő utolsó napjának a következő hivatali munkanapot kell tekinteni. 

A  hivatali munkaidő munkanapokon, 

hétfőn: 08.00-18.00  óráig, 

kedden: 08.00-16.00  óráig, 

szerdán: 08.00-16.30  óráig, 

csütörtökön: 08.00-16.00  óráig, 

pénteken: 08.00-13.30  óráig tart. 

4. Az Eladó a megrendelés tényét köteles — annak megérkezésétől számított —  2  munkanapon 
belül a kapcsolattartásra meghatározott_e-mail címre visszaigazolni.  A  szerződésszerű 
visszaigazolás elmaradása a megrendelés „elutasításának (teljesítés megtagadása) és ezzel 
súlyos szerződésszegésnek minősül, továbbá feljogosítja a Vevőt, hogy az érintett 
megrendelésben foglalt egyenruházati termékeket más forrásból szerezze be, mely okán az 
Eladó a Vevő felé semmiféle igényt nem támaszthat. 

5. Amennyiben valamely adatot a megrendelés nem, vagy nem megfelelően tartalmaz és a 
hiányzó vagy pontatlan adatok a szerződésből megállapíthatóak, akkor Eladó ezek szerint 
köteles a megrendelést visszaigazolni illetve teljesíteni. 

6. Eladó vállalja, hogy Vevő megrendelése alapján a fentiekben rögzítettek szerinti 
határidőben, ép (gyári, vagy gyári csomagolás hiányában a szakmai szokásoknak, 
szabványoknak, előírásoknak mindenben megfelelő) csomagolásban, hiánytalanul, 
megfelelő kiszerelésben és választékban teljesíti a megrendelésben szereplő ruhaneműket 
a megjelölt teljesítési helyre. 

7. A  teljesítés helye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
8. Szerződő felek megállapodnak, hogy Eladó a megrendelés részletekben történő 

teljesítésére csak a Vevő ilyen tartalmú utasítása, vagy írásos hozzájárulása esetén 
jogosult. Nem kell e szabályt alkalmazni,  ha  az Eladó hiányos, vagy hibás teljesítése miatt 
szükséges az ismételt teljesítés. 

9. Az egyenruházati cikkek átvételét a Vevő képviselője az Eladó által szolgáltatott, a valós 
állapotnak megfelelő tartalmú szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával 
es  lebélyegzésével igazolja.  A  Vevő képviselője mennyiségi és a szemrevételezéssel 
történő elsődleges minőségi ellenőrzést (számolással, méréssel, szemrevételezéssel) a 
ruhaneműk átvételekor köteles elvégezni, amikor is az Eladó képviselőjének jelenlétében 
kifogást emelhet a fentiek alapján észlelhető mennyiségi  es  minőségi hiányok (hibás, 
hiányos teljesítés) miatt.  A  mennyiségi, illetve minőségi kifogásról a felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel, vagy álláspontjaikat a szállítólevélen (jegyzőkönyvben) rögzítik.  A 
szállítólevél (jegyzőkönyv) egy példányát a Vevő képviselőjének a fenti adattartalommal 
át kell adni. Az átadás-átvétel a szállítólevél (jegyzőkönyv) fentiek szerinti átadásával 
fejeződik be.  A  szállítólevél (jegyzőkönyv) aláírása és átadása nem eredményezi, a 
szemrevételezéssel nem észlelhető hibás teljesítéssel kapcsolatos igényekről való 
lemondást a Vevő részéről. 
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10.Amennyiben az átvételt követően derül fény a nem szerződésszerű teljesítésre, a Vevő 
köteles ennek tényét, az érintett termékek körét és mennyiségét haladéktalanul az Eladó 
felé írásban jelezni. 

11.Felek megállapodnak abban, hogy a hiánnyal, hibával érintett termékeket az Eladó 
haladéktalanul,  de  legkésőbb a tudomására jutástól számított  3  munkanapon belül 
kicseréli, illetve a hiányt teljes körűen pótolja. Fentiek bármelyikének elmaradása súlyos 
szerződésszegésnek minősül.  A  pótlást követően, amennyiben az Eladó a hiba fennállását 
vitatja, a felek egyeztetést folytatnak le, melynek során szakértőt lehet igénybe venni.  A 
szakértő költségét a felek közösen előlegezik egyenlő arányban,  de  a többletköltséget az a 
fél viseli, amelynek az álláspontja valótlannak bizonyult. 

12.Eladó köteles a termékekkel kapcsolatos információkat (pl.: gyártás megszűnése, 
kiszerelés változása, márkanév megváltozása, összetétel jelentősebb változása, stb.) 
folyamatosan (felmerülésükkor) a Vevő felé írásban megküldeni. 

V. Szerződési biztosítékok, szerződésszegés 

1. Késedelemi kötbér: a Felek megállapodása szerint,  ha  Eladó, neki felróható okból 
késedelmesen teljesít, azaz a szerződés  IV. 3.  pontjában írt teljesítési határidőig a 
megrendelésben szereplő egyenruházati cikkek hiánytalan leszállítására és egyéni méretre 
igazítására nem kerül sor, késedelmi kötbér megfizetésére köteles Vevő részére, melynek 
mértéke a késedelem minden napja után  5.000,-Ft/nap, maximuma  30  napi tételnek 
megfelelő összeg.  A  kötbér maximuiriának elérésekor Vevő jogosult a szerződéstől elállni. 
A  késedelmi kötbér megfizetése mellett Eladó továbbra is köteles a szerződés szerinti 
kötelezettségeinek teljesítésére. 

2. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,  ha  olyan okból, amiért felelős, a 
szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási kötbér mértéke keretösszeg (kötbéralap) 
általános forgalmi adó nélkül számított  5%-a. 

3. A  kötbér összegét a Vevő írásbeli felszólítással  15  napos fizetési határidővel jogosult 
követelni. 

4. Felek rögzítik, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a szerződésszegésből 
eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe azonban a már 
behajtott kötbér összege beleszámít.  A  kötbér akkor is jár,  ha  a Vevőnek kára nem merült 
fel.  A  kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó 
összegéből levonni. 

5. Eladó egyebekben a jogszabályokban meghatározott kellékszavatossággal tartozik. 
6. Az Eladó köteles a Vevőnél az eladói szerződésszegésből eredő valamennyi kár 

megtérítésére, az erre irányuló felhívás kézhezvételét követő  15  napon belül. 
7. Eladó mentesíti Vevőt a tájékoztatástól számított  15  napon belül mindazon hátrányos 

jogkövetkezmények alól, amely az Eladó nem szerződésszerű teljesítéséből eredően 
harmadik személy a Vevővel szemben érvényesít. Eladó köteles a Vevő pernyertességét a 
vevő által kért jogszerű módokon elősegíteni. 

VI. Kapcsolattartásra kijelölt személyek 

1.  Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
Név: dr. Orgoványi András irodavezető 
Cím:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
orgovanyia@jozsefvaros.hu 
belsoellatas@jozsefvaros.hu 
Telefon: +  36 1/459-2262 
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Név: dr. Sipos Tamás ügyintéző 
Cím:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
sipostam@jozsefvaros.hu 
Telefon: +  36 1/459-2505 

2. Eladó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Név: 
Cím: 
Telephely: 
Telefon: 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítéskor az Eladó érdekében eljáró személy, 
illetve a Vevő átvétellel megbízott alkalmazottja a teljesítéssel kapcsolatban 
jognyilatkozatot tehet, e kérdésekben az érintett fél képviselőjének minősül. 

VII.  A  szerződés hatálya, megszűnése 

1. Jelen szerződést a Felek határozott időtartamra  2022.  június  30  napig terjedően kötik 
azzal, hogy amennyiben a keretösszeg ezt megelőzően kimerül, akkor a szerződés hatálya 
a fenti időpontot megelőzően, a keretösszeg-kimerülését követő napon megszűnik. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a KeretSzerződés határozott tartamára tekintettel a 
rendes (nem szerződésszegésre alapított) felmondás/elállás jogát kizárják. 

3. Rendkívüli felmondásra/elállásra a sérelmet szenvedett fél érdekmúlása eseten van 
lehetőség.  A  jelen szerződésben súlyos szerződésszegésnek minősített, vagy egyébként 
annak minősülő esetek önmagukban, minden további bizonyítás vagy mérlegelés nélkül 
megalapozzák a sérelmet szenvedett fél érdekmúlását. 

4. Súlyos szerződésszegésnek minősül — a  IV. 4.; IV. 11.  pontokban részletezett eseteken túl 
— különösen: 

a.) Vevő részéről,  ha: 
a. a megrendelt  es  hibás teljesítéssel nem érintett árut alapos indok nélküli 

nem veszi át, 
b. fizetési kötelezettségének a Vevő az Eladó írásbeli, legalább  5  napos 

fizetési haladékot tartalmazó felszólítása ellenére sem tesz eleget. 

b.)  Eladó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen,  ha: 
a. a teljesítési határidőt, bármely egymást követő  2  naptári hónapos időszakon 

belül legalább  2  alkalommal megsérti, 
b. a számlát megfelelő tartalommal, mellékletekkel nem bocsátja ki, 
c. bármely alkalommal amikor Eladó, a megrendelt érték 10%-át érintő 

mértékben hibásan, hiányosan teljesít, 
d. a Vevő szabályos megrendelését visszautasítja, 
e. jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, illetve törlik a cégjegyzékből, 

illetve egyéni vállalkozói engedélyét bármely jogcímen elveszti, továbbá  ha 
végelszámolási kérelmet nyújt be, 

f. a garantált árra vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be, 
g. hibás/hiányos teljesítésével a Vevő működési rendjét megzavarja. 



h.  a szolgáltatott egyenruházati cikkek nem felehiek meg a 
Belügyminisztérium Műszaki Főosztálya által,  „A  közterület felügyelők 
egyenruhájának műszaki leírása" című szabályzat előírásainak. 

VIII. Egyéb rendelkezések: 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy  vitas  ügyeket elsősorban tárgyalásos úton 
rendezik. 

2. Felek vis maior esetében kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Vis maior esetként 
kezelik a felek az is,  ha  az Eladó — neki nem felróhatóan — valamely egyenruházati 
terméket időlegesen vagy véglegesen nem tudja szállítani  Ebben  az esetben Vevő a 
tevékenység-ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében jogosult a terméket 
harmadik személyektől beszerezni.  Ebben  az esetben az Eladó semmiféle jogcímen igényt 
nem terjeszthet elő a Vevővel szemben. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden 
további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett 
kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni 
akkor is,  ha  valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése 
a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt 
szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét 
képezi). 

4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi — Vevő példányához csatolva — az 
ajánlattételi felhívás iratanyaga. 

5. Felek az egymással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket — ezeknek külön 
megjelölése nélkül — üzleti titokként kötelesek kezelni. Ezen köteleZettség kiterjed az 
alvállalkozóikra, illetve teljesítési segédeikre is. Ezen kötelezettség megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és teljes kártérítési felelősséget  von  maga után. 

6. Nem terheli a titoktartási kötelezettség a Feleket olyan adat, tény vonatkozásában, 
melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő,  ill.  biztosítja. 

7. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba. 

Jelen szerződést — mely  7  számozott oldalból áll — Felek mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt,  4  példányban, eredetben jóváhagyólag írják alá. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi: 

1.számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2. számú melléklet: Eladó nyertes ajánlata 
3. számú melléklet: Jegyzőkönyvi kivonat 

Budapest, 2021.  szeptember ...... Budapest, 2021.  szeptember ..... 
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ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐ DÉS 

„Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruházati cikkek (lábbelik) 
adásvételére" 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
adószám•  15508009-2-42 
statisztikai számjel:  15508009-8411-325-01 
törzskönyvi azonosító szám:  735715 
képviselő neve: dr. Sajtos Csilla jegyző 
bankszámlaszám:  11784009-15735715 

-továbbiakban mint Vevő, 

másrészről az 

székhely: 
cégjegyzékszám: 
adószáma: 
bankszámla száma: 
képviseletre jogosult: 

-a továbbiakban, mint Eladó 

a továbbiakban együttesen: Felek - között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 

I. Előzmények 

1. Felek rögzítik, hogy a Vevő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást indított  2021.  augusztus ....-án, „Keretszerződések közterület-
felügyelői egyenruházati cikkek (lábbelik) adásvételére" tárgyban. 

2. A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága  .../2021.  (. ..... .) számú határozata alapján a 
beszerzési eljárás nyertese az Eladó lett. 

3. Jelen szerződés elválaszthatatlan,  1.  sz. melléklete az  I.1.  pontban meghatározott 
Ajánlattételi felhívás,  2.  sz. melléklete Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

4. A 1.3.  pontban meghatározott dokumentumok a szerződés teljesítése során egyaránt 
irányadóak. 

. U. A  szerződés tárgya 

1.  Vevő megrendeli, Eladó elvállalja az  1.  számú melléklet részét képező Műszaki leírásában 
rögzített típusú és minőségi követelményeknek megfelelő közterület-felügyelői lábbelik 
IV. 8.  pontban meghatározott teljesítési helyre történő szállítását és átadását a jelen 
Szerződés szerint. 



2. A jelen Szerződés keretösszege: bruttó  4.400.000.-Ft. 
3. A  Szerződés aláírásával Vevő megrendeli az Ajánlattételi felhívás műszaki leírásában 

meghatározott lábbelik leszállítását. 
4. A  Szerződés alapján történő további megrendelések esetében a lábbelik nettó egységárai 

megegyeznek a  2.  számú mellékletében rögzített egységárakkal. 
5. A  Vevő — a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt — a döntésének megfelelő részletekben és 

ütemezés szerint hívhatja le a közterület-felügyelői egyenruházati cikkeket a keretösszeg 
mértékéig azzal, hogy a keretösszeg lehívási kötelezettséggel nem terhelt részének (azaz 
az opciónak) részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal. 

6. Eladó köteles a Vevő igényeit folyamatosan, jelen szerződésben és a megrendelésekben 
foglaltaknak megfelelően kielégíteni. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott 
lábbelik helyett (a termék gyártásának megszűnése, a márkanév, kiszerelés megváltozása, 
vagy igazolt időszakos beszerezhetetlenség miatt) azonos vagy  jobb  jellemzőkkel  biro 
terméket szállíthat az Eladó, amennyiben ehhez a Vevő előzetesen hozzájárul. Ez a 
szabály csak akkor alkalmazható,  ha  az eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón 
kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra 
jutásakor haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja azt is, hogy a teljesítésre 
megajánlott termék jellemzői megfelelnek az ajánlatában meghatározottaknak. 

III. Az  ellenérték és megfizetése 

1. A  jelen Keretszerződés aláírásával egyidejűleg megrendelt lábbelik —  a 2.  sz. mellékletet 
képező — árajánlatban meghatározott vételára: 

,-Ft  + Áfa, azaz, bruttó -Ft. 
2. Az  egységárak  a  szerződés időbeli hatálya alatt nem módosulhatnak. 
3. Felek elismerik, hogy az egységárak magukban foglalják  a  szerződésszerű teljesítés összes 

költségét, így különösen szállítási,  a  jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit. 
További ellenérték fizetési igényt ezen okból Eladó  a  szerződésből kifolyólag semmiféle 
jogcímen nem terjeszthet elő. Eladó kifejezetten nyilatkozza, hogy ajánlatát  a  fentiek 
ismeretében tette meg. 

4. Vevő kijelenti, hogy  a  vételár pénzügyi fedezete  a 2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. 
(11.25.)  ök. rendelet  5.3.  melléklete szerint  a 30204  címen rendelkezésre áll. 

5. Vevő előleget nem fizet. 
6. A  számlázás, kifizetések pénzneme  a  forint  (HUF). 
7. Felek  a  jelen szerződés alapján felhasználható keretösszeget bruttó  4.400.000.-Ft 

összegben határozzák meg. 
8. Eladó  a  számláját az adott megrendelés szerződésszerű teljesítését követően állíthatja ki.  A 

számla kötelező melléklete  a  teljesítésigazolás, melynek aláírására  a  Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda irodavezetője jogosult. 

9. Vevő az ellenszolgáltatás összegét  a  szerződésszerű teljesítést követően,  a  fentieknek 
megfelelően kiállított és befogadott számla ellenében átutalással egyenlíti ki,  a  számla 
kézhezvételét követő 15 napon belül az Eladó 

-nél vezetett  
számlaszámára. 

IV. A  felek jogai és kötelezettségei 

1. Vevő a megrendelését írásban — ide értve az e-mail-t is — teheti meg. 
2. A  megrendelésnek tartalmaznia kell a teljesítés pontos határidejét, helyét, illetve  ha 

hosszabb időtávra vonatkozik a rendelés, akkor a részteljesítések pontos idejét és helyét, 
valamint a termékek megjelölését és mennyiségét. 
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3.  Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő: 

-  A  jelen Keretszerződés aláírásával egyidejűleg megrendelt lábbelik tekintetében a 
szerződés aláírását követő  30.  nap. 

- Minden további megrendelés esetén a teljesítési határidő a megrendelés 
visszaigazolásától számított  30  naptári nap. 

A  teljesítés határidejét — az Eladó indokolt, előzetes írásbeli kérésére — egyszeri 
alkalommal,  15  nappal meg lehet hosszabbítani. 

Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja nem hivatali munkanapra esik, akkor a 
teljesítési határidő utolsó napjának a következő hivatali munkanapot kell tekinteni. 

A  hivatali munkaidő munkanapokon, 

hétfőn: 08.00-18.00  óráig, 

kedden: 08.00-16.00  óráig, 

szerdán: 08.00-16.30  óráig, 

csütörtökön: 08,00-16.00  óráig, 

pénteken: 08.00-13.30  óráig tart. 

4.-  Az Eladó a megrendelés tényét köteles — annak megérkezésétől számított —  2  munkanapon 
belül a kapcsolattartásra meghatározott  e-mail  címre-  visszaigazolni.  A  szerződésszerű 
visszaigazolás elmaradása a megrendelés elutasításának (teljesítés megtagadása) és ezzel 
súlyos szerződésszegésnek minősül, továbbá feljogosítja a Vevőt, hogy az érintett 
megrendelésben foglalt telmékeket más forrásból szerezze be, mely okán az Eladó a Vevő 
felé semmiféle igényt nem támaszthat. 

5. Amennyiben valamely adatot a megrendelés nem, vagy nem megfelelően tartalmaz  es  a 
hiányzó vagy pontatlan adatok a szerződésből megálläpíthatóak, akkor Eladó ezek szerint 
köteles a megrendelést visszaigazolni illetve teljesíteni. 

6. Eladó vállalja, hogy Vevő megrendelése alapján a fentiekben rögzítettek szerinti 
határidőben, ép (gyári, vagy gyári csomagolás hiányában a szakmai szokásoknak, 
szabványoknak, előírásoknak mindenben megfelelő) csomagolásban, hiánytalanul, 
megfelelő kiszerelésben és választékban teljesíti a megrendelésben szereplő lábbeliket a 
megjelölt teljesítési helyre. 

7. A  teljesítés helye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
8. Szerződő felek megállapodnak, hogy Eladó a megrendelés részletekben történő 

teljesítésére csak a Vevő ilyen tartalmú utasítása, vagy írásos hozzájárulása esetén 
jogosult. Nem kell e szabályt alkalmazni,  ha  az Eladó hiányos, vagy hibás teljesítése miatt 
szükséges az ismételt teljesítés. 

9. A  lábbelik átvételét a Vevő képviselője az Eladó által szolgáltatott, a valós állapotnak 
megfelelő tartalmú szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával és 
lebélyegzésével igazolja.  A  Vevő képviselője mennyiségi és a szemrevételezéssel történő 
elsődleges minőségi ellenőrzést (számolással, méréssel, szemrevételezéssel) a lábbelik 
átvételekor köteles elvégezni, amikor is az Eladó képviselőjének jelenlétében kifogást 
emelhet a fentiek alapján észlelhető mennyiségi és minőségi hiányok (hibás, hiányos 
teljesítés) miatt.  A  mennyiségi, illetve minőségi kifogásról a felek jegyzőkönyvet vesznek 
fel, vagy álláspontjaikat a szállítólevélen (jegyzőkönyvben) rögzítik.  A  szállítólevél 
(jegyzőkönyv) egy példányát a Vevő képviselőjének a fenti adattartalommal át kell adni. 
Az átadás-átvétel a szállítólevél (jegyzőkönyv) fentiek szerinti átadásával fejeződik be.  A 
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szállítólevél (jegyzőkönyv) aláírása és átadása nem eredményezi, a szemrevételezéssel 
nem észlelhető hibás teljesítéssel kapcsolatos igényekről való lemondást a Vevő részéről. 

10.Amennyiben az átvételt követően derül fény a nem szerződésszerű teljesítésre, a Vevő 
köteles ennek tényét, az érintett termékek körét és mennyiségét haladéktalanul az Eladó 
felé írásban jelezni. 

11.Felek megállapodnak abban, hogy a hiánnyal, hibával érintett termékeket az Eladó 
haladéktalanul,  de  legkésőbb a tudomására jutástól számított  3  munkanapon belül 
kicseréli, illetve a hiányt teljes körűen pótolja. Fentiek bármelyikének elmaradása súlyos 
szerződésszegésnek minősül.  A  pótlást követően, amennyiben az Eladó a hiba fennállását 
vitatja, a felek egyeztetést folytatnak le, melynek során szakértőt lehet igénybe venni.  A 
szakértő költségét a felek közösen előlegezik egyenlő arányban,  de  a többletköltséget az a 
fél viseli, amelynek az álláspontja valótlannak bizonyult. 

12.Eladó köteles a termékekkel kapcsolatos infoimációkat (pl.: gyártás megszűnése, 
kiszerelés változása, márkanév megváltozása, összetétel jelentősebb változása, stb.) 
folyamatosan (felmerülésükkor) a Vevő felé írásban megküldeni. 

V. Szerződési biztosítékok, szerződésszegés 

1. Késedelemi kötbér: a Felek megállapodása szerint,  ha  Eladó, neki felróható okból 
késedelmesen teljesít, azaz a szerződés  IV. 3.  pontjában írt teljesítési határidőig a 
megrendelésben szereplő lábbelik hiánytalan leállítására és egyéni méretre igazítására 
nem kerül sor, késedelmi kötbér megfizetésére köteles Vevő részére, melynek mértéke a 
késedelem minden napja után  5.000,-Ft/nap, Maximuma  30  napi tételnek megfelelő 
összeg.  A  kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a szerződéstől elállni.  A 
késedelmi kötbér megfizetése mellett Eladó továbbra is köteles a szerződés szerinti 
kötelezettségeinek teljesítésére. 

2. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,  ha  olyan okból, amiért felelős, a 
szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási kötbér mértéke keretösszeg (kötbéralap) 
általános forgalmi adó nélkül számított  5%-a. 

3. A  kötbér összegét a Vevő írásbeli felszólítással  15  napos fizetési határidővel jogosult 
követelni. 

4. Felek rögzítik, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a szerződésszegésből 
eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe azonban a már 
behajtott kötbér összege beleszámít.  A  kötbér akkor is jár,  ha  a Vevőnek kára nem merült 
fel.  A  kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó 
összegéből levonni. 

5. Eladó egyebekben a jogszabályokban meghatározott kellékszavatossággal tartozik. 
6. Az Eladó köteles a Vevőnél az eladói szerződésszegésből eredő valamennyi kár 

megtérítésére, az erre irányuló felhívás kézhezvételét követő  15  napon belül. 
7. Eladó mentesíti Vevőt a tájékoztatástól számított  15  napon belül mindazon hátrányos 

jogkövetkezmények alól, amely az Eladó nem szerződésszerű teljesítéséből eredően 
harmadik személy a Vevővel szemben érvényesít. Eladó köteles a Vevő pernyertességét a 
vevő által kért jogszerű módokon elősegíteni. 

VI. Kapcsolattartásra kijelölt személyek 

1.  Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
Név: dr. Orgoványi András irodavezető 
Cím:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
orgovanyia@jozsefvaros.hu 
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belsoellatas@jozsefvaros.hu 
Telefon: + 36 1/459-2262 

Név: dr. Sipos Tamás ügyintéző 
Cím:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
sipostam@jozsefvaros.hu 
Telefon: +  36 1/459-2505 

2. Eladó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Név: 
Cím: 
Telephely: 
Telefon: 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítéskor az Eladó érdekében eljáró személy, 
illetve a Vevő átvétellel megbízott alkalmazottja a teljesítéssel kapcsolatban 
jognyilatkozatot tehet, e kérdésekben az érintett fél képviselőjének minősül. 

VII.  A  szerződés hatálya, megszűnése 

1. Jelen szerződést a Felek határozott időtartamra  2022.  június  30.  napig terjedően kötik 
azzal, hogy amennyiben a keretösszeg ezt megelőzően kimerül, akkor a szerződés hatálya 
a fenti időpontot megelőzően, a keretösszeg kimerülését követő napon megszűnik. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződés határozott tartamára tekintettel a 
rendes (nem szerződésszegésre alapított) felmondás/elállás jogát kizárják. 

3. Rendkívüli felmondásra/elállásra a sérelmet szenvedett fél érdekmúlása esetén van 
lehetőség.  A  jelen szerződésben súlyos szerződésszegésnek minősített, vagy egyébként 
annak Minősülő esetek önmagukban, minden további bizonyítás vagy mérlegelés nélkül 
megalapozzák a sérelmet szenvedett fél érdekmúlását. 

4. Súlyos szerződésszegésnek minősül — a  IV. 4.; IV. 11.  pontokban részletezett eseteken túl 
—különösen: 

a.) Vevő részéről,  ha: 
a. a megrendelt és hibás teljesítéssel nem érintett árut alapos indok nélküli 

nem veszi át, 
b. fizetési kötelezettségének a Vevő az Eladó írásbeli, legalább  5  napos 

fizetési haladékot tartalmazó felszólítása ellenére sem tesz eleget. 

b.)  Eladó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen,  ha: 
a. a teljesítési határidőt, bármely egymást követő  2  naptári hónapos időszakon 

belül legalább  2  alkalommal megsérti, 
b. a számlát megfelelő tartalommal, mellékletekkel nem bocsátja ki, 
c. bármely alkalommal amikor Eladó, a megrendelt érték 10%-át érintő 

mértékben hibásan, hiányosan teljesít, 
d. a Vevő szabályos megrendelését visszautasítja, 
e. jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, illetve törlik a cégjegyzékből, 

illetve egyéni vállalkozói engedélyét bármely jogcímen elveszti, továbbá  ha 
végelszámolási kérelmet nyújt be, 

f. a garantált árra vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be, 
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g. hibás/hiányos teljesítésével a Vevő működési rendjét megzavarja. 
h. a szolgáltatott egyenruházati cikkek nem felelnek meg a 

Belügyminisztérium Műszaki Főosztálya által,  „A  közterület felügyelők 
egyenruhájának műszaki leírása" című szabályzat előírásainak. 

VIII. Egyéb rendelkezések: 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyeket elsősorban tárgyalásos úton 
rendezik. 

2. Felek vis maior esetében kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Vis maior esetként 
kezelik a felek az is,  ha  az Eladó — neki nem felróhatóan — valamely terméket időlegesen 
vagy véglegesen nem tudja szállítani.  Ebben  az esetben Vevő a tevékenység-ellátás 
folyamatosságának biztosítása érdekében jogosult a terméket harmadik személyektől 
beszerezni.  Ebben  az esetben az Eladó semmiféle jogcímen igényt nem terjeszthet elő a 
Vevővel szemben. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden 
további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett 
kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni 
akkor is,  ha  valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése 
a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kel» és azt 
szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az ädott rendelkezés a szerződés részét 
képezi). 

4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi — Vevő példányához csatolva — az 
ajánlattételi felhívás iratanyaga. 

5. Felek az egymással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket — ezeknek külön 
megjelölése nélkül — üzleti titokként kötelesek kezelni. Ezen kötelezettség kiterjed az 
alvállalkozóikra, illetve teljesítési segédeikre is. Ezen kötelezettség megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és teljes kártérítési felelősséget  von  maga után. 

6. Nem terheli a titoktartási kötelezettség a Feleket olyan adat, tény vonatkozásában, 
melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő,  ill.  biztosítja. 

7. Jelen szerződés az aláírásával  lip  hatályba. 

Jelen szerződést — mely  7  számozott oldalból áll — Felek mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt,  4  példányban, eredetben jóváhagyólag írják alá. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi: 

1.számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2. számú melléklet: Eladó nyertes ajánlata 
3.számú melléklet: Jegyzőkönyvi kivonat 

Budapest, 2021.  szeptember ...... Budapest, 2021.  szeptember  

    

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

képviseletében 
képviseletében 



dr. Sajtos Csilla ügyvezető 
jegyző Eladó 
Vevő 

Fedezete: 

Jogi szempontból ellenjegyzem: Pénzügyileg ellenjegyzem: 

dr. Kerekes Ferenc Hörich  Szilvia 

irodavezető gazdasági vezető 
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-  
egyösszegű ajánlati ár 

(24.  ko 

(az  5.  számú melléklet összesítő sorában 
szereplő összeg): 

L rész. 
A 4.  számú mellékletet képező Műszaki 

leírás összes tételére vonatkozó, 20. 3E)1,1 .oefik, 

Ajánlati ár 
IL rim 

A 6.  számú mellékletet képező Műszaki 
leírás összes tételére vonatkozó, 

egyösszegű ajánlati ár 
(a  7.  számú melléklet összesttö sorában 

szereplő összeg): 

Nettó ajánlati  är 
összesen  (Ft) 

Bruttó ajánlati ár 
Összesen  (Ft) 

2D .2Leg 

L sz. melléklet 

Felolvasólap 
„Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruha adásvételére" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: •-r-a4a4ea Ictr 

  

Ajánlattevő székhelye: 11.(ct  6. 2. 

Ajánlattevő adószáma: Teg - 43) 

Ajánlattevő bankszámla száma: Á  oho )9.19,-  50S9,61.424/Zgge kOCS 
Telefon T  36 

Telefax: 

E-mail: 
L_ 

L T 
Kijelölt kapcsolattartó: 

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

Ajánlati  är 

1'3 COE - 
Nettó ajánlati  är 

- összesen  

   

Bruttó ajánlati ár 
összesen  (1170 

Kelt . og-

 

FATA-TEX KET. 
1201 Bp., Tim:4i u.3: 

szam 229567e-2-43 

4)4 
[cégszerű aláírás] 

2.2 ogit>Lot_ 

FATATEX  KFT. 
1201 Bp., Trufxli u.3. =1ra:22959796-243 

• 4-64 tti 



QT.' -lac, 42_1 
E-mail: 

Kijelölt  kapcsolaertó: 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

Ajánlattevő adószáma: 

Ajánlattevő bankszámla száma: 

Telefon 

Telefax: -  

W I 5Tintle  'CST 

A2-02 5p Iw'C1Lza. LŘ  

2.2Cti 
Ählicoo,{ .2oAqA 31,Ä. 
OG 

Kijelölt kapcsolattartó elűrhetösége 
(telefon,  fax,   

Ajánlati sir 

I.rész. 
• A 4.  számú mellékletet képező Műszaki 

• leírás Összes tételére vonatkozó, 
egyösszegű ajánlati 

(az  5.  szómú melléklet összesitő sorában 
szereplő ősszeg): 

Nettó stjánlati ár 
összesen  (Ft) 

Bruttó ajánlati  air 
Összesen  (Ft) Ajánlati  air 

IL rim 
A 6.  számú mellékletet képező Műszaki 

tetras  összes tételére vonatkozó, 
egyösszegü ajánlati ár 

(a  7.  számú melléklet összesítő sorában 
szereplő összeg): 

2. 132. coo 314.9G4o 

Nettó ajánlati  it 
összesen  (F)_ 

311 ova.; vte  let 
Bruttó ajánlati  är 

összesen  (Ft)_ 

ibi• 101.467 - 

sz. melléklet 

Felolvasólap 
„Keretszerződések köztertilet-felügyelői egyenruha addsvételére 

tärgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerntsi eljárásban 

Kelt le  -9-02-1  •  ot   

'OE  WISTARIAS!, ' OE' 
1201 8p.,  Ábrahám  G. u.48, 

Adószám:  28842020.2-43 

 





Ö. . v•Ac. \ e_ 

zeigeke: 

Sityé,,k(545eii•étiSidiáiútelne:OEM..éreeáisizteljtitiiimit 
‚jctretazcnődSek " e.t4.4e.7 e.4ii9.5Meleett issfiik.

"4161a> 

..Ajtalatteve  nee: 1 1r 2.,......e,„,..\,,,itc....-(4.. 
Ajánlatteve SzékhelyM . . 1.105  • • 1. I  'CI.;  s-C,  - • ‘g:l.  .; 5 ". - • .i- 

je1attee-4(16e.ábaii:. . g5itic5im -  9.- Li '3 
'Ajtmlattev6 bánlószánila száma: tk. t .,‘,_t4._  Á letz.  cc c' LLC - 

>. Telefoti-

 

, . 

 

i--.Telefai“ 

 

$-Mail: . ., 
etc, "4.  k.k.. v.-.-i.....t.,,cchr_cOE..t....'p, 'tc; .,....k. cev„,__ . • • 

-__.: 

 

..le.jeet kapc-sólatiertk ..--,--:."— c7p,(_.>,_Qct  c  k  -4_:c.z.v.sx-c7 • : - . — 

 

Xije.lölt IcaliZk1attát16:616rhettreee. „ 
. ' .(telefon, fax.  e-mail): — c  G -   . .. 

mi .b.it 

 

1-4AtztLf 
4 

ili
eee ?. it+,  

- L  Ile.  : . - • • .. • . • . - -,-. , . . . . . , 
A 4.  szésiiti mellékletet 

I - leírg.össiés tetegarvonatkozó,_ 

 

kétiező./vItiszekiit,
t •Ccire i  l_1".5.6  . 7  bc. - : •.:, _. - . , 3 / '  

. • eäyäsizegü Sj4ilati.  át 

  

(az  5.  számú melléklet psSiesitä. sorúban 

  

' . 44erePie:ese8.):  2.... . r•  . -... 

  

e, 
L'Ó•iiliiiiiitif a 

Ae •;:„ 
g it 

• .  IT.  esi. . • ; - • ' 

  

A 6. szábati raellékletet képeZ6 Müszalci  ,i n  , 

 

leírás összes tételére vonatkozó, 
egyilsizegú 4j8m1ati ár 

..r)-  OEf Li•S-CC. C . 34 gE:  150,  — 

(a  7:  számú melléklet ösizesiesorábazi 

  

szerepjó.psszeg):. . .• . 

  

ThticS 

Kar ar.„; 11 

. . 
>GSM EGYENRUHÁZATI Kft.-

 

if 1205 Bp ,Tätraier OE.;  
Adószám:  ?5 T40574.2-45- d r, 

esTssanuifflos-a000moo.sseviltos 
8 



beettkozitt 
"Keerszegetléseleközterteler-filligtelőt igYgmintgtlisvérelére 

tárgyiiközbeszeizek Sandie (el rim  érő  beseresi !liege". 

A416,  it', •?4A figev4w.L020tegi eg  litt tev. 1.Y.4 t 
' • 

a  z  :a b  t. Zat ot te s sZek 

Nek állnak fenn vélem I velünk sSnbena alábbi kizáró okok, ittely  st  neni  tenet 
ajánlattevő, aki 
Az eljáreari.nek lehet ajinlattevő, részvételre jelentkezö, aliálla1köz6; éS nem vehet részt 
allkkiássig igazolásában olysk gazdasági itereP16; aki " • - 
a), az alábbi bilneseléreneyek valamelyikét elkeVette,..fts a betnoSetekkéniTelkÖvéSe.L.4. 
ehntílt• öt évben jogerős bfrósági ítéletben inegallapiták nyert, Aunig. a InIntetétrelőélétbe 

,fügtakbétrányóknlóLnern. menteselt: : • : 
eta) .a Bütitig`leti4 n7g81,:i±v-Tal seta 1978. évi  IV.  törVeriji:(a 
törvény), illetve  seen—fee  TeTvénykönyvtől szála  20I2  évi C törvériflategábbirtitbak 
szerinti bűnszervezetben MiZvétel; , irleertik a bűncselekmény 'beneMVekirtlien• történő - 
elköVetését is; - ••." •• • 
ab)  az vesztegetés, béfrityáSSal fizirlredés,-liefeilyrt's  tits'  árltt-S 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, beflyás :nemzetközi' kapcsolatokban, 
hütlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. YOOECVII. fejezetében megfikkozött korittpciás 
büncseleknények, valaminta-Btk. szerinti  Elden  kezelés vagy hanyag keZeles; ,  
tic)  az  1978.  évi  IV;  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek periziígyi 
érdekeinek megsértése, Ületv a Btk. szerinti költségvetési cales; . . 
ád) az  1978;  évi  IV.  törvény, illetve a Btt szerinti terrorcselekmény, valamint  Oahe 
kapcsolódó felbujtás, liiinsegely vagy ki§étlet; : 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a  B&  szerinti penzmosis, valamint a  13t sedan, 
tenorizmus finanszíroz' • , , , 
ah  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a etk szerinti ekberkereekedeltm,. Valenrint e Btk 
szerinti: kényszenneika; • 
aki az 1978 évi törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó tegidiapodis 
közbeszerzési ett koncessziós  eingebe; 
ah)  a gazdasági Szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban .felsoröltaldinz hasonló , 
bűncselekmény, • . • , 

egy evnel, iogétite léjért.  44;,,  iigeeifegsi  'vier  -táriiidakin.biztetesi 
kstelezefiség6.4.eiriieit eleget,:kivek;lia terickáktt  es  ai tetleieskikititot!S bfkágot sz 
ajánlat Vagy.  részvételi jelentkezés benyijtáStinalc• időpöntjáig keifiette. vagy • ezek 
megfizetésére halasztást kapott; '  H 
é)  végelseradlis alga éli, vonatkozásában csődeljárás elrendelösónál szóló bfróság1 végzést 
közzétettek,  áz  ellene inditott felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,  vag$,  na  a egniosegt 
szereplő Siemélyes joga sietinti hasonloeljäris van fölyarinitbam, vagy  ski  szemelyes jega 
izerint hasonló helyzetben  van; . 
d)  teyékenységét feleggesztettevagyakinek tevékenySégét fölgggesztették; 

rie,t.csiks zdNfENgta-Ili.I.ZATi Kft: 
1 205. T4tra lér  4/B, ;; 

Adószám:  214e574:2-83 

ERST É Bank-116A6006-0b000000-698 

13 t 



„e gsiinági, hicive. Szakmai seveke4 ti-144),14130'. bűncselekmény  ate 
'eb#,Ittätozii  beet  ble-i3ogeße blrósá2jjelétb.eisutSiiittist:» ; ‘; • _ 
]) esetében sz ajánlatkérő bizonyítani tudja,_te4y.:efifies.ált#41444dikiiii-ee#36400S 
befolyásolni ai ajánlatkérő 1.:s.r0egee., ,bikihn4 

• -teiseteliség-ogeinii  tine' iggtilit  ceeklilitösSis  state  alkageeihai?eljatai4ati-;:-.... 
korábbi beszerzési eljárásból ebből sz okból kizárták, .és a 41iatea -tekitieebe SPOrSilltre 
wra  *Sit  s9i•a44r41,ett beszerzési eli4111.44.1.9.3146i61 számított  *Om' 
'Ét) teeit44i.a WitkiiitSieltétetik valamelyike megvalósul: • • 
gebje az Európai Való, sz gaig•iittiPazdiaigi  See  yegiit Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet  ,.„.OELOE” 
megállapodásban vészes vagy cikkében ;ea* _ 'Wage:Age  OE. 

: országok  es  .tetitletek.ektneeikében vagy nem olyan államban fejadelka eillateseget:: 
Magyarországnak kettős.etiSs.:elkettlkairől szeló egyánetie van, '5gy amellyel 

• az Európai  Wien*  gtorrwkmegillgebd44 van a közbeszerzés  ate;  , - •,• 
g—  *-9  asseigieett -e4944..siti: i:eyett i.easpo  ;timely  .k.péezeibias ei:g:'seitakiWas 
tpzeese**-4...eielezteaeis iiigek-44et-pzi4test I sige OE:2017. évi  LW.  eitte:las: 
ides.  7414.414ey.t: tényleges - pea kee 
megnevezni, vagy 

seeiep161:t.61ktiiVetetpi vagy közvetlenül több, mint tuiajdo± résszel 
-v.ewszalvie.44 Seat reitikezils-STjtseszeney vagy axaiSlyesei ,-sietiessgi, 
sz$yezet, ain.elynektekitaeteben efire teeetszertiti  theta! • - • • 

.NYugHSIM11,.. begSr#:iitmet4képrOE1selt .s.aciveg" eillaniházt_. rő. i tgesea114.-eta- C. V.  OE; 1 
tbiyaay-4.-e..e..4ekezcale 

poiitjäre.: 

ENROHÁZAti
• kti, 

Adászam. 
p.,Tátra t 4/13 1 
:.25i4057412.-4a ERPALSTCE8antAK:G60001C LO-6.  987ii4.  

f 



t 

e ssieraiiims. 
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17AL9Mt EgyENRuHÁzpri jot, 

•ie sTEABalci2ezi0k5:11BiZTÓsjoopireHROE"54;0004'42:611.27e.:liol. 
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AtiidaiteNYIlágkozsit 

,,Kétetanergiesek közterület-felügyelői egyenruha adisvőtelére 
• *•  n.  küzlei7erzési őttélthindit ziein e ere 

• „ ; 
' Al tt : aj. , , eetecaeir: 

9,;3 ?.2.P.I. •  44...h)   ..,(képviseleti jogkör/titulus inekOveits4 az ajánlattétek : 
felhivásban foglalt Valamennyi  formal ős tartalmi .ktlyétehneriy, utasítás, IStes élimüstaki 
leiras gondos áttekintése után 
az -alábbi nyilatkozatot tesszük: 

1.  : E1fogadjak,'.hcigy amennyiben Oyer* kiteteitlettünk ajánlataikban,  amt  eflentótben van 
tiMniittesi famvsset vagy annak inellékleteivel, illetve litzek -barnielSe feltetole*91, 
akkór az ajánlatunk érenytelen.. ' - 

2:  Az -.ajáplat zbenythttl.sivaL, Idjelentjük, hogy amennyiben 'gyerteaL._u(áiTattevőriek 
nyilvánítanak bennünket,. akkor a szerződést Megkötjtlk ós a szerilkleat teljesieül sz 
ajánlattételi felhívásban, annak mellekleteibeit és ajánlatunkban lefektetettek  *tint:  

. : . ;  

3.  
. • . . 

•Tudatában  Vágyunk.anriak,-högy közös ajánlat eseten a közösen ajánlatöttevők Sze:me:lye.; 
nem változhat  sera  a beszerzési eljárás,  sent  az annak alapján megkötött szerződés 

• teljesítése során. Annak  i  indateban. Vagynnk,  bogy  a közös ajánlattevők etyetemlegesen. 
felelősek mind a beszetzesf-eljárda, mind ai annak -eredményeként sierződéi-

 

. „ - : • 
teljesítése során.  

4. Kijelentjük,  bogy  amennyiben : Mint .nyertes ajánlat‘Vő kiválasztásra ; kerülünk,. a 
szerződést megkötjük,mVábbá atajártlettétell felbivitibeit; :mtgs. Melléklétéiben rögzített 

'árubeszerzést az ajánlatban megbatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. • 

5. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiyalasztástaterültink, a két iivetty 
belüli,  2  dl,, ikövetelmányként riteglirtganr.ott éroke eie; .egyen-, vagy 
cikkek adasyételete'voinaköző aZeriedes keretében megvalósult  referenda  ieljesitegének . , 

,igazolisarnsZolgá4.4ed#doktenentninokit bemutatjuk.  OE ' '; • • 
• • ' • • • 

-6.  Kijelentjük,  UV:  :OE4 Yi4t41.141( száM414iióit. mgyeiitA44eif  Crick*  :megfelelnek a, 
:Belügyminisztérium Műszaki "!fenaitälya felügyelők egyenruhájának ' 
niftgalci leirdia."  .94m ittibuyzitibaé:(8.,#41itii - 

. . 

tat: 21)32-4  • G  
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-OE,"fieeenge  

-Nettók, 
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• itridb. 

• •I•c 
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• • _ .. 
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. ... . . , 

t-,  -1  , AcióSiám).2514057.43. ' 
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Ruházad cue: 
Megnevezése  : 

rrai lee 34* 
Téli.dzaeld 
Aimizetiazielä • 
Téti gyakorló JIMA&  

NYári gYakar14 nadrág 
Nyjui gYakorló ubby í. 
Putó.Yer  
Pamut  peld:rövid tie.  •  
Esól#4t--.. • 
Fehérialtérd.a P616-
Stitétkek tgantrás P6141•-• 
Keskpäros nadräg  
Lassigi4on4ey • 
Tits4fig1tiald5  
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NYILATKOZAT 

Alulirott  Palest*  László mint a  Palos'«  Egyenruházati Kft  (1205.  Budapest,Tátra tér  4/3 
251405742-43)  Ügyvezetője nyilatkozom az almút két évben az alábbi nagy értékű 
egyenruházati munkákat csináltuk 

Budapest  Fővárosil.kerületi önkormányzata  2020.12.01. 7857363.-Ft 
Erzsébetváros Rendészeti Igazgatosága éves szinten közel  6000000.-Ft 
Kecskeméti Városrendészet  2020. 09.28.  közel  30  embernek  6000000.-Ft 

2021.08.17 Palcsák 
• / 

i

ttszló

rt„

 

OE/ • 7  
PALCSÁK EGYENRIJHÁZATI  Kft, 

A
_0 
d
1
6
2

sz
5:ip-Jtt 

m:
 2514ra

os_7V2../943
-7 ;  .: OE. _ 

ERSTE  Sank1180110/18:0000000M72:48' 



MŰSZAKI ADATLAP 

Alulírott Palcsák László mint a Palcsák Egyenruházati Kft  (1205.  Budapest,Tátra  ter 4/B 
25140574-2-43)  Ügyvezetője nyilatkozom  (es  csatolom az általunk gyártott egyenruha 
anyagának műszaki adatlapját. Az anyag a  BM  rendeletben leírt műszaki paramétereknek 
megfelel mind anyag összetételben, anyag sűrűségben és színben. 
A  ruházat méret és szintartó(a kihordási időn túl is hordható) 

2021.0823 / 
Palcsák Lás 

- . 
PALCSÁK EGYENRUHÁZATI Kft 

1205  Sp..Tátra tér  4/8 
Adószám;  25140574-2-43 "7. 1 • 

ERSTE  8ank:11605006-00000000-69678408 

it' 



WORKWEAR FABRIC INFORMATION 
fA$080 Milan 

/WM *Ms Rhein 

PrI  14101111CT CODE 

180158$-I 1.4.5014 
!MN 

•• • 

NOTES Colors perlince ima results obrrverH at 'ay.; raj; Pelves. Dark aud ip'SSM coIGls rns7n7ot-me-e-IlsTore-quira; 
  • 

• 

LIGHT FASTNESS - -ISO Ms 4/5 WA' 

Ci'OE? I  ig=41e .. ;:. I  ea:4e FiCO i 1• =m :: 
rrne/o7  sri„........t 1 

CharaderlseM, may yary Wren Mom:rein' tokrarteee. 

PRODUCT CMS-'4J. FABRICS MEE ALSO TESTED TO K.OPIAAN TEST 

D MAL  LAUNDERING 
SEE KLOPWAInAUNDERIMG RECOMMENDATION 

BUSSIMPIMER DOWENT) 

  

MIMED EaP3MT $45,ebi 4E% 

 

'YAMS/10NT we Illm ill • slit time ! 

ISTEIST‘CONSCTION tegtED.Sessidslaii SI blitimatá 
WEASE Mr1 Twill 

 

MINIMUM USABLE MTN IDODM 

 

TE I entexme Alp 

HEINEADE IN WASHING 

Weak& Wear / Creme fiscovtip 

BSI 

ti c ewe . 
_. 

--:" -'-i-...1 Goetz siewirc77...:1 COTTON 7-TT-Tr  r  
.: CRY cli.414cC — • 

.. PERSPIRATION - --- I Caw/Mange I 
- / j r _ . ColoIs *Ming I PEG. . , 

! COTTON ' . ' , 

ISO 12944 3 

  

ISO 157137 3,0% 

  

ISO 1ST/ 314 

       

'ISO 4 

  

iso to$ Coe EiS 
I 

   

ISO 105 COG EIS .,,.._ , 3 —1 

„--5.-cv.,,s --.-------tt, 
. tap 105 It Ili - - ! — I 

I 

   

A -I/ 

ISO IDS E 04 ' a 

li:-. ISO 135 E De I a 

 

Pt= DOD 

5K @73'C 

3s ISO 157E7 

--= ! Colois I  PES *LEDs° - __. ..4_,_ 

WA' 

• •  

NIA' 

WA` 

NW 

N/A' 

NW. 

" 

MSC 

44> a () 

u 
M9.5.9 AciRil 

Colour &Maim 

1 )3 

. s *Wilmette Is Mt Infoneabott only. For *controlled &co 
N/A* le available tor  eis  product. 

DATE OM/2013 

tát  2021 08 23 

Kft» 
H-2334  T OEMetatlegl6  -28. 

Tel: la...133  504 5 

d 

50 

.‘ Lu 
Aben  1. 6. P-241 



} 
Pales& Lász 

AIWIR  AS  MINTA 

Alti!iron Pttlesák  Laszlo  (születési hév: Palcsák László, magyar államholgári anyja neve: - . - .. .. .. 
4, -született:. ,.. lakeime: ' . _ 

-), mint a PAJ,CSÁK EGYENRUHÁZATI Korlátolt Felelösségű Társaság (székhelyi  1205 
Budapest,  Tatra tér  4/13.  I . lph. fsz..1.) tulajdonosa enyhen ügyvezetője, mint vezető 
tisztségviselő a céget akként jegyzem. hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, elönyomott, vagy 
nyomtatott neve alá vagy főlé a nevemet önállóan irom alá az alábbiak szerint:  

Budapest, 2015.  február  1 

Dr. Kanyéné dr.Nlészáros Erzsébet 
Ügyvéd 

1116 Budapest,  Kubikos  u. 14. 

Alulírott Dr.Kanyöné dr.Meszárils. Erisébef(ÍYvéd tanúsítom, hogy a fenti aláírás mintát 
Palcsák László (születési név:  Palest*  László. magyar állampolgár, anyja neve: _ 

, született: • lakeime: r),  aki 
személyazonosságát a számít személyi igazolványával és a számú 
lakeimkártyájával kellőképpen igazolta. előttem saját kezűleg írta 

Nyilalkozonr,  bogy  az alOiren-hkelesilést a cégbejegrzai tváltozásbciegvzésh eljiirás során,jegveztern 
ellen, valamint,  bog),  az alciircis Uliflit? a ceighejegvzési HOEdhozetsheie,gtmési) kérelem tnelléklee képezi 
Nyilatkozom továbbá. hogy a cég lúlesítol okiraoh aesihi (Mimi másolatátl  1v  én Ithenem, 
jegveziem ellen aláíró személyazottosságth az iigrvédekrül szyila  199N,  dri  .17.  tv  27/11§. 
(1)  bekezdésébenfoglaltak szerint ellenőriztem-

 

Ken  Budapesten.  2015.  kettöezer-tizenötödikt év  11.  (február Itt)  i  (első impian) 

Dr.Kanyöné dr.Isztészáros Erzsébel egyéni Ügyvéd 
1116 Budapest.  Kubikos  u. 14., 
Kamarai lajstrom: B.Ü.K.  13400 



IGAZSÁGÜGYI MINISZTERI  UM 
cégatermagtade  as  Az awramaKuS dtbstaltiutssAN 
KÖZRINOKÓDO SZOLCIÁLAT 

• 

Tárolt Cégkivonat 
A  CO.01-09-202188 cégjegyzékszámú PALCSÁK EGYENRUHÁZATI Korlitott FelanseégüTersasig  (1205 Budapest, 'Mtn  thr 
4/13. Bins Tut  1.) cég  2019.  május  19.  napján hatályos adatai a következölc 

I. Cégformától független adatok 

1. Ältalános adatok 
Cégjegyzékszám:01419-202188 
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 
Bejegyezve: 2015/02/10 

Z. A  a" elnevezése 
211. PALCSÁK EGYENRUHÁZATI Korlátolt Felelősségű Társaság 

Bejegyzés kelte:  2015/02/10  Közzétéve  2015/02/11 
Hatályos:  2015/02/10  ... 

3. A  cég rövidített elnevezése 
3/1.  --PALCSÁK SC2LENRCHÁZATI Kft. 

Bejegyzés  key: 2015/02/10  Közzétéve:  2015702/11 - 
Hatályos:  2015702/10 

5. A  cég székhelye 
5/1. 1205 Budapest,  Tátra tér  4/B. 1.  Iház.fszt.  1. 

Bejegyzés kelte:  2015/02/10  Közzétéve:  2015/02/11  -----
Hatályos:  2015/02/10  ... 

6. A  cég telepttelye(0  
6/1. 1094 Budapest,  Tűzoltó utca  72.  fszt.  1. 

Bejegyzés kelte:  2015/02/10  Közzétéve:  2015/02/11 
Hatályos:  2015/02/10  ... 

8. A limiter'  okirat  kette 
8/1. 2015.  február  1. 

Bejegyzés keite  2015102110  Közzétéve:  2015/02/11 
Hatályos:  2015/02/10 

902. A  cég tevékemysége 
9/t 4676 '08  Textil, rulizat, lábbeli, bórám ügynöki nagykereskedelme 

Fötevékenytég. 
Bejegyzés  kette:  2015/02/10  Közzétéve:  2015/02/11  ' 
Hatátyos:  2015/02/10 

9/2, 1411 198  Börrehézat gyártása 
Bejegyzés  kette:  2015/02/10  Közzétéve:  2015/02/11 
Hattilyos:  2015/02/10 

9/3. 1413 '08  Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 
Bejegyzés  kette:  2015/02/10  Közzétéve:  2015/02/71 
Hatályos:  2015/02/10 

9/4. 1412 108  Munkaruházat gyártása 
Bejegyzés  kette:  2015/02/10  Közzétéve:  2015/02/12 
Habib/as:  2015/02/10  .. 

9/5. 1414 TS  Alsóruházat gyártása 
Bejegyzés  kette:  2016/02/10  Közzétéve:  2015/02/11 
Hatályos:  2015/02/10 

PAtCSÁK EGYENRU TI 

ERSTEA:12:71än:LT561-40titer.24-41784• 1:91 

 



' — Hind/yes:  201$/02/10  ... 

9/7. 4771 (08  Ruházat kiskereskedelem 
Bejegyzés kelte  2015/02/10  Közzétéve: 2015/02/11 
Hatályos:  2015/02/10  ... 

9/8. 4772 ,08  Lábbell-, bőritualskereskedelem 
Beief/Yzés  keno: 2015/02/10  Közzétéve:  2015/02/11 
Hates: 2015/02/10 

9/9. 2229 '08  Egyéb műanyag termék gyártása 
A  változás lever  2016/04/14 
Bejegyzés kelte:  2016/04/26 Me'  zétéve:  2016/04/28 
Halibut 2016104/14 

9/10, 9602 '08  Fodritszat, szépségépolds 
A  változás let5poittja:  2017/05/19  
Bejegyzés  kette:  2017/06/02  Közzétéve:  2017/06/03  
Hatályos:  2017/05/19  ... 

A  cég jegyzett tőkéje 

Megnevezés összeg— Pénznem 

összesen 3 000 000 HUF 

Bejegyzes kelte:2015/02110 Közzétéve.  2015/02/11 
Hatályos:  2015/02/10 

13. A  vezető tisiteégvise1500; a képviseletre jogosult(ak) adatai 
13/1. Paicsák László  (an.: I) 

Születést ideje 
_ 

Adtazonositó  jet 
A  képviselet  media:  önálló 
A  kiviseletre jegosult tisitsége: ügyveietö (iiezttő tfiztségviselö) 
A  hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett a láírás-minta benyújtásra került, 

Jogviszony kezdete:  2015/02/01 
Bejegyzés kelte  2015/02/10  Közzétéve:  2015/02/11 
Hatályos:  2015/02/10 

20. A  cég statisztikai számjele 
20/1. 25140574-4616-11301. 

Bejegyzés kelte:  2015/02/10  Közzétéve.  2015/02/11 
Hatályos:  2015/02/10... 

21. A  cég adószáma 
21/1. Adoszám:  25140574-243. 

Közösségi adószám: HU25140574. 
Adószám státusze érvényes adószám 
Státusz kezdete:  2015/02/06 
Bejegyzés  kette  2015/02/10  Közzétéve:  2015/02/11 
Hatályos:  2015/02/10  ... 

32. A  cég pénzforgend jeteezirrte 
32/1. 11600006-00000000-69678408 

A  számla megnyitásinak  Mums: 2015/02/12. 
A  pénzforgalmi jelzőszámot az  Elute Bank  Hungary Nyrt.  (1138 Budapest,  Népfürdő utca  2426.)  kezeli. 

Cégjegyzékszám -114105-41 

Bejegyzés  kette  2015/02/13  Közzétéve:205/02//7 , t 

Hatályos:  2015/02/13 PAi.CSÁK EGYENRUHÁZATI Kft,„ • 

45. A  cég elektronikus elérhetősége 
. 1205  Bp.,Tätra  Mr 4/B  ' 

rneecan0 
Adószám:  25140574-2-4 ,OE 

11. 
11/1. 
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A  cég kézbesitésl  Gibe: egyerauhazategman.coni 
Bejegyzés  kette:  2015/02/1010rue:eve:  2015/02/11 
Haden: 2015/02/10 

49. A  cég cégjegyzékszámai 
49/1. Crigjegyzékszám:  Inwolife 

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Ckgbkósága nyilvántartásában. ' 
Bejegyzés kelte:  2015/02/10  Közzétéve:  2015/02/11 
Hatályos:  2015/02/10  -. 

59. A sea  hivatalos eleirtroniktts elérhetősége 
69/1, A  cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 25140574ftegkapu 

A  villtenk időpontja:  2018/06/29 
Bejegyzés kelte:  2018/07/04  Közzétéve'  2018/07/06 
Hatályos:  2018/06/29  ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 
60/1. Európal Egye  di  Azonositik HUOCC5101-09.202188 

A  változás idéponga:  2017/06/09 
Bejegyzés  ;retie:  2017/06/01Közzétéve:  2017/06/13 
Hatibms:  2017/06/09 

  H.  Cégforrnától fi iggclato,k_ 

A  tag(ok) adatat—

 

.  1/1. Palcsák László  (an: 
Születési Ideje: 

A tags  ági jogviszony kezdete:  2015/02/01 
Bejegyzés  kette:  2015/02/10  Közzétéve:  2015/02/11 
Hatályos:  2015/02/10  ... 

Készült  2019/05/19 11:27:36. A  szolgáltatott adatok a kibocsátás Időpontjában megegyeznek a cégnyilväntartó rendszer 
adataival. 
Microsec zrt. 
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(telefon, fax,  e-mail): 

_Kijelölticapcsolattartó: 

Ajánlati  är 

I.  rasa. 
A 4.  számú mellékletet képező Műszaki 

_ leírás összes titelére_vonatkozá, 
egyösszegű ajánlati ár 

(az  5.  számú melléklet összesítő sorában 
szereplő összeg): 

Nettó ajánlati ár • Bruttó ajánlati ár 
Összesen  fee összesen  (Ft)  

igt kt--; 40 1°4 .«(-4-k 

Nettó ajánlati  iv 
Összesen  (Ft) 

Bruttó ajánlati ár 
Összesen  (Ft) Ajánlati  är 

Et rasa. 
A 6  számú mellékletet képező Műszaki 

leírás összes tételére vonatkozó, 
egyösszegű ajánlati ár 

(a  7.  számú melléklet összesítő sorában 
szereplő összeg): 

eco 3 . reg • Güo 

tvadH4 

1. sz. mellaler 

Felolvasólap 
"Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruha adásvételére" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 400-a.4ea k.r.c 
Ajánlattevő székhelye: 3 y.,_  . .u.ox . i  ,  u. -  cis t • b-

 

Ajánlattese adászáma: ji.929€ OEe)GI -,2,- 42) 

Ajánlattevő bankszámla száma: Á ohoi9z, .- 6-o5a,c,  'et -rzgek  Dos 
Telefon 'TM  . 

— Telefax: __--

 

E-mail: 4COE-40.‘e-k ii;:t. t':-) tr-34ek. • ‘4,OE.; 

Kelt  

 

FATATEX  KFT. 
1201 Bp., Tmódi u.3. 

szátn

(

2295e796-243 

 SL 
[cégszerű aláírás] 

 

otg Ott&oL 

FATATEX  KFT. 
1201 Bp., linódi u.3. 

ch
Q
22m,:22956796-2-43 . - r 
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2.  sz. melléklet 

Nyilatkozat 

„Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruha adärvitelére 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ainlírott 7.17PR.1;  VE>  11-76  *sae  (ajánlattevő), melyet képvisel; 
oirppw ADAmi  wictrn svikiNis 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet 
ajánlattevő, aki: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki — 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette,  es  a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt  eft  évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesűlt:  
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény_(a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi COEstörvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab)  ai  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyássil üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a  Bt.'s.  XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós _ _ - 
bűncselekmények, valamint a  Mk.  szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezeIés; 
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; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
aß  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszernrunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlatozó megállapodás 
közbeszerzési 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 birsadalombiztosítási järulékfizerAsi 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt äll, vonatIcozásában csődeljárás elrendeléséről 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; 
cl) tevékenységét fel%ggesztette vagy akinek tevékenységét felfdggesztették; 



e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt  Worn  éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
p  esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatAt, 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 Gazilasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési  es 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás 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 és a terrorizmus 
finsinszírozAsa megelőzéséről ős megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38. 
tényleges tulajdonos pont a)-d)  alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes 
megnevewi, vagy 
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy' szavazati joggal rendelkezik olyan jogi szernely vagmzemelyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

Nyilatkozom,  bogy  az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. 
törvény  41.  §  (6)  bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény  1.§ 
4.  pontjára. 

        

Kelt: ... p . . ........... 
FATATEX KFT, 

1?01  Bp.,  Tinódi ti.3, 
ám:22956796-2-43 
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3.  sz. melléklet 

Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Keretszerződések közterinet-felügyekli egyenruha adásvételére" 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában 

orro 
Alulírott VigteE)  mint a ffl.i'vle2(  ajánlattevő (székhely: 

NetUtALis„)...ök.knzOlt- (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi 
felhívásban foglalt vatamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttekintése után 
at  alábbi nyilatkozatot tesszük: 

I. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, 
akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

2  Az- ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
— nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük  es  a szerződést teljesítjük az 

ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 

  teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy-a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. 

4. Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlättételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített 
árubeszerzést az ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

5. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a két  even 
belüli,  2  db, a követelményként meghatározott értéket elérő, egyen-, vagy formaruházati 
cikkek adásvételére vonatkozó szerződés keretében megvalósult  referenda  teljesítésének 
igazolására szolgáló eredeti dokumentumokat bemutatjuk. 

6. Kijelentjük, hogy az általunk szolgáltatott egyenruházati cikkek megfelelnek a 
Belügyminisztérium Műszaki Főosztálya által,  „A  közterület felügyelők egyenruhájának 
műszaki leírása" című szabályzatban  (8.  szánni melléklet) meghatározottaknak. 

Kelt:  3? • IOU. ZIt  2. 
FATATEX KFT. 

/  120 3 
/ Ad6 

cigszerű aláírás 



31  db Zoo Téli dzseki 
Átmeneti  dzseki 
Téli gyakorló nadrág 

54  db Cc()  
*t GOO • ZOEgo eoo 

icc Nyári gyakorló nadrág 
62  db 
122  db 
108  db 

Co4. esoz-.) 
— 62  db Z32 . goo 

Nyári-gyakorló zubbony 
Pulóver 

Ruházati cikk 
megnevezése: 

Téli kabát  %-es 

Mennyiség.: 

22  db 

Nettó ár/db 
(mérettől 

függetlenül) 
ji COO 

Nettó ár 
Összesen 

tta ODO 

Pamut póló rövid ujjú 198  db 
• 'Esolbát - 32  db  
-Felt galléros póló —  178  db  
--Sötétkék galléros póló —  178  db 

ICerekpáros nadrág 46  db 
--Lithatósági mellény 5  db 

Társasági zakó 26  db 
__hlyakkendö _ 1-3-db 

Nyári pantalló 13  db 
Hosszú ing (fehér) 26  db 

Nettó ár 
ÁFA érték 
Bruttó ár 

5.  sz melléklet 

összesit6 tibLizat 
az L rész tekintetében 

15 

o 

I St 



7.  sz melléklet 

összesitá táblázat 
all.  rész tekintetében 

Ruházati cikk 
megnevezése: 

S.W.A.T. bakancs 

S.W.A.T. félcipő 
PS.W.A.T. vászon félcipő 
(spoeos, könnväl 

Nettó ár/db 
Mennyiség.: (mérettől 

függetlenül) 

Nett()  ár 
Összesen 

45  db  3.€ f  
42  db 9-1• dab ea.. fro 

  

23  db J2cco oco 

eet) ego 
3 ;is E ()F..c: 

00 NeTtá ár 
ÁFA érték 
Bruttóár 

ľ7 



TÜVRheinland® 
Precisely Right. 
ISO 9001:2008 75.100.9027 

IMPORT MUNKARUHASZÖVETEK 
GYARI KÉPVISELETE 
4400  Nyíregyháza, Kállói  tit 63/F 
Tel.:  (0642) 461-087, 501-630, 460-566  •  Fax: (06-42) 501-633 
Postacím:  4403  Nyíregyháza,  Pf.:  20. 
E-mail:  ototex@ototex.hu •  Web:  www.ototex.hu 

Tárgy: Beszállítói nyilatkozat 

Fatatex KR. 

Budapest  
Láva  U. 3 
1204 

Dátum: 2021.07.02. 

I  kt.  szám:  2021-L00082-Ki 

Hiv. szám: 

--A  Fitifex Kft. megkeresésére az OTO-TEX  KR.  ügyvezetőikern, alulírott, Hajzer Károlyné 
le% Orcz József, az alábbi nyilatkozatot tesstük: 

A  Fatatex  KR.  a 70./2012..OEX11.14./BM rendelet alapján, az általtink forgalmazott  Foreman 
MAS016-os anyagból gyártja a téli ruházatot  es  a láthatósági sárga mellényt, valamin; 
pamutgazdag puplin anyagból az ingeket a Közterület Felügyeletek részére. 

Partnerünk, a Fatatex  KR.  2012-ben ezekből a  textil  alapanyagokból mintázta be a 
formaruházatot és készítette el a műszaki dokumentációt, melyet a FÖR1 nyújtott be a  BM 
felé, mely alapanyagok elfogadásra kerültek. 

Ezeket az alapanyagokat kizárólag a  BM  és a Fatatex Kft. részére szállítjuk már kilenc éve a 
visszaélések elkerülése érdekében. 

Nyíregyháza,  2021.  július  02. 

Tisztelettel: i;..-Tirai fl 
4 catAtaileklke. 

117743‘.2„fs 

41_ , 
Hajzer Károlyné , Oros Yózsef 

ügyvezető igazgató 
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KFT. 

TÜVRheinland 
arm-aptly gem 

'silt neisit bray 
_ 

50(111 

t54001 154031 

24ogi/m2. 
3/1s:betty (twig) 

3393 

<S.4 
MON 
roue: 
Sox 
bons 

boiocio (r'-de) 
lotto 130 5 

C5 ÄtaPA,V,' 

litilrány/ light Közepes/  a I id Satint/ Mirk 

1 K7-.1  

IMPORT M UNKARUHASZÖVETEI( 
GYÁRI KÉPVISELETE 
4400 4yireghé2a Ká ú 61 
fei  Vitt-421 21-0117 bllil-n3C. •IC1-5EG • Fax: 50l-63 
%bairn 44(33 Nygegyeez.a,  Pf  13 

tr.• • ';:e www olete !, • 
_ 

Foreman 

ogrzetétel/ COMpOSi tibn 
Mj%  ges-:33% Panful (tenon) 

A &gloating jellettistik/ Fabric properties 
Kamm  .szélesség/  Csable 'width 
Teljes szélesség/ "ide!, 
Súly,59,. ell grass* Weight with 
seadifference EN tam meths 
Szökésmód/  Weave 

FiziknUu&'jdonsú'jok/ Physical properties 

Zstmorodits flot- U lm/ Warp /305077-15797 
on/Shrinkage at 
bot Venda/ Wen 1305077-15797 
Stakitoszilärdság/ Una/ Warp I60t3934-1 9013 
Tensile -strength Vetülék/  Wen S3013934-1 guys 
Tépőerő/  Tear Lánc/  Warp 1604674 IA 2003 

  strength (3 Mb) l'etillöki Weft 13046:4 it 1. 2003 
Kupósállosgtz inkga/ abrasioin 
resislailre 
SnirayLesti 
Ret-  érték/ rel  value 

Szintortósseitt/ Colourfitstness 
Szintartoteing  bot-os  niosektinl/ 
maws fastness to  bot  washing 
Saint:A-Messily earns lisattnisnal/ 
odour fastness to tin-clean 

bzintartássig duel szetulien/ Colour 
fustbness to water 

Szintartússág szárazdörzstilessel 
szemben/  Colour fastness to d7 
robbing 

Színtartósság vizes  dilrzsblesse/ 
szemben/  Colour fastness to wet 
Edit  ing 
3-sintartosság (Memel  szemben/ 
Colony fastness to light 

Szinextásság saves  izzadással 
szemben/  Colour fast, oss to 
perspiration (acid) 

Szlotarlösság  Ingos  izzadással 
srambens Colour fastness to 
pen pirdion (alkali) 

150129-r-a 1998 

EN 24920 
ISO nova 

ISUintsteoti 2310 

 

--

 

4 

ISO ingnini Coin 4 - -1 

 

ISC/mSEui 2013 -4 -- S -1 3 - i4 

ISOio5XI.3 Boot 4 - 5 4 

 

ISOlosiXte 2001 

  

4 

IS0203802 20i4 5 5 5 

i50lo5Eo4 2013 4 - 5 

 

43-4 

t.SOlosEcm 2013 

  

- 

3101:Cal instnikciój Washing instruction 



Fordította:  ladárné Der Edina 
Translated by Edina Radar 

• sr 
ciToliti, KFt 

44aneinetsimum 63 
-rin-eidukTNolin c•c 

flmisitenyOk/ Standards 
ENI3034 Eltgo34 

e 

VIS eitrornsárga & namnessatga 8: pin's/  HV 
ISO 20471 ISO 20471 yeah Et orange f: red 
ISO 20411 ISO 2047, 21V004.2-NIAD413-GRSoo6-6N5002 

2047'ISO ISO 20473 131.D5o6-RDSociu 

Talil  alapanyagunk megfelel az  fat 34 96:2011  munkaruha  nave szabvállYhak. 
Our textile raw material complies with the worlerear standard M513496: aciu. 

Az  eredeti példánnyal mindenben  megegyez6  hiteles másolat. 
This tedinical data sheet is same as an original. 

()MUM: 202.1.01.11 
Dale: 21.01.2021 
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I-.  100% pre-shrunk ring-spun cntton 

Piqué 

180  g/m' 

y - XS - S - M - - XL - 2XL - 3XL - 4XL 

10 pcs/pack 84 50 pcskarton 

Dud' 
C9NCEPT 
with  B&C  10.001 M. 

SIZES [CM] 

I  B&C  ‚0.001 Punt 
HALF CHEST 
000? LENGTH 

     

FAIR 
56 59,5 

74,5 77 
63 

79.5 
66,5 
02 

70 
84,5 WEAR 

DEW-1 /X 

45.5 49 52,5 
67 69,5 72 

I rk. 

B&C ID.001 - PU 110 

Jo. 

CO]. 

• Short-sleeved Fine Piqué Polo Shirt 

• lx1 rib flat knitted collar 

• Necktape 

• 2-button placket reinforced with 
fusible interlining 

• Matching colour buttons 

• Side seams 

-pc 

•. OE., 

• 

;tut Gott; 



IGAZOLÁS variker 

Alulírott Sárközy György, a Variker Kt1 ügyvezető igazgatója igazolom, hogy a Fatatex Kft 

2012  óta cégünktől vásárolja az általunk forgalmazott Klopman pamut gazdag 

alapanyagot, melyből nyári ruházatot gyárt a közterület-felügyeletek részére a 

70.  /  2012/X11. 14.  / sz.  BM  rendelet alapján 

2012,bea-ebblítaz anyagból rninOzta be a fonnaruhákat és készítette.2 a miíszaki 

dokumenticióta Fatatex Kft, melyet a  FOR!  nyújtott be a  BM  tele  es az anyag és a termék is 

elfogadásra került. 

/012  óta kizárólagos cikként vásárolja cégünktől a Fatatex Kft ezt az alapanyagot az esetleges 

-- viSSZaelfs-ek elkerülese -érdekében. 

Budapest, 2021. 08.16. 

L.) a 
Sárközy 
Variker  K 
Ügyvezető Igazgató 

VARIKER KFT 
1158 Bp.,  Päskomfigel 

Anzlószámt  1044E69 -n 

OT?;  11704007-20234997 

variket TEXTiLKERESKEDELMIKFT)I 5Ó BP  17 A9N0MLIGE-1—u  6.1 10-.2003 • 7 4 1uQ3 
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ISO 131734 - 1 TEI6111 STRENGTH 
750 N 

450 N 

3/0 

tin 

3 

warp 

Welt 

5X150 15797 - - 

SR WC 

3% ISO 15717 

tee 

CHARLOTTE 
carroN - Rai 

FlNI3H 

PRODUCT CODE 

a FABRIC CHAltACTERIST1Cs 

BUND 

FINr5NED WEIGHT 

YAM COUTIT 

FINISHED CONSTRUCOON 

WEAVE 

MINIMUM USABLE YND131 

Crane Resist 

0163 74 

• rcsr 0ETHOP 

50% Cotton 
50% Polyester 

180 0/rril1 3% 

44  Nm 

40 >No 

50 Dreadsena 

25 er44dstan 
TwB 2X1 2 

150011 

warp 

weft 

was 

weft 

• 

PILUNGMAWT1NDALE 

StIMNKAGE IN WASHING 

WASH 6' MAR r cRFASr RECOVERY 
r 

ISO 12945 - 2, 5000 Rev 

ISO 13797 

ISO 15487 !MCC TM 124 replicas/ 
- .  

EN ISO 1833 

EN 12/27 

EN ISO 2060850 2947 

EN 1049-2 1150 7211-2 

ISO 3372/UM 8099 

rso 22198 

Colour performance results snzwn are average values Da 

7 14 

RUBBING DR1 

WASHING 

DRY CLEANING 

PERSPIRATION 

LIGHT FASTNESS 

NOTES 

For more detans see KlOpleOEW 
washing recommended= 

150 105 I(/2 

150 105 CDS E15 

150 105 C015 815 

ISO 105 COO EIS 

ISO 105 0111 

ISO 105 E04 

150 105 EH 

150 1.05 E04 

ISO 105 802 

4 
alour clsange 4 

colour staining Polyester 2/0 

colour staining Cotton 3/4 

colour change 4 

colour change 4 

rolodr stanIng Pcisesrer 3/4 

cokno shilning Cotton 3/4 

5 

end special WOW< may not meet %gives quoted. 

Characteristic may vary writ commercial tolerances. 

PRODUCT CARE - AU. FABRICS ARE Ál.-50 TESTED TO OLOPHAN TEST MEDICOS. 

00(0-TEX® 
COW *Jett ad  elit""  OE, 

• -•• • on A I'll.% s r••% COE C. 
11010.4411111011011113114771 ' 

t .10 
'moat asinislitet. 

Datums Task [Me 55144303 sot ssei slm 
Wean 

DATE: nov 28 2012 i1DOEDSLK1DPSARSOM 

rOE 



, 
e.y-Säntha Andrja ügyvéd 
IC45240581 

Buday-Sántha 

( 
Ügy

l
édi Iroda  

1123 Budapest  Gy Óri út  14. ite 

es
e 

ALÁÍRÁS-MINTA 

Alulírott Oltyán Ádám Kristóf ügyvezető (szüL: Cityin Ádám Kristóf, születés helye, ideje: 
anyianeve: _ „ szigsz.: , lakcártyasz.:' 

adóazonosító jel: - • lakcím: • szám alatti 
lakos, magyar állampolgár), mint a Fatatex Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:  1201 
Budapest  Tinódi utca  3.,  cégjegyzékszám:  01-09-946412,  adószám:  22956796-2-43)  ügyvezetője 
a Kft.-t harmadik személyekkel szemben akként jegyzem, hogy a  Ka  előírt, előnyomott vagy 
nyomtatott cégszövege alá, illetve fölé együttes cégjegyzésre jogosultként az alábbiak szerint 
Írom a másik ügyvezetővel együttesen: 

ZOE V 

OltyÁn Ádám Kristóf 

BUDAY-SÁNTHA 
ÜGYVÉDI IRODA 

ügyszám:  004/2021. 

Alulfrott ügyvéd tanúsitom, hogy ------

 

Oltyán Ádám Kristóf Oltyán Ádám Kristóf (születés helye, ideje: 
anyja neve: , szigsz.: , lakcímkártya sz.: 998091LD, adóazonosító jel: 

, lakcím: szám alatti lakos, magyar 
állampolgár), aki személyazonosságát és magyar állampolgárságát a felinutatott 
számít személyi igazolvánnyal, míg lakcímét a — számú lakcímet igazoló hatósági 
igazolvánnyal igazolta ezt az aláírási nyilatkozatot előttem saját kezűleg írta alá. Az 
aláírásntinta tartalma megegyezik a társaság létesítő okiratában foglalt képvisekti és 
cégjegyzési rendelkezések tartalmával. 

Kelt  Budapest, 2021.  (kettőezer-h us év május hónap  20.  (huszadik) napján. 

o 



ALÁÍRÁS-MINTA 

Altdirott  Fata  Istvánné (született — , szül.: _ .,  an: - . szemig. szám: adóazonosító jel: — lakcfm: 
,, magyar állampolgár),  mint a  Fatatex Korlátolt Felelősségű Tirsaság 

(székhelye  1201 Budapest,  Tinódi utca  3.,  cégjegyzékszám:  01-09-946412,  adószám: 
22956796-2-43)  ügyvezetője  a  Kft-t harmadik személyekkel szemben akként jegyzem, hogy  a 
Kft, előírt előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá, illetve föld  a  nevemet együttes 
cégjegyzésre jogosultként az alábbiak szerint  from a  másik ügyvezetővel együttesen: 

(If 
10,31.; „tU  
Fata  Istvinné 

gUDAYSÁNTIIA 
ÜGYVÉDI IRODA 

ügyszám:  004/2021. 

Alultrott ügyvád tanúsítomrhogy ----------

 

Fata  Istviinné (született: — , szül.: ' .,  an: 
szemig.szám. , adóazonosító jel: lakeim: 
magyar állampolgár), aki személyazonosságát S magyar állaropolgárságát  a  felmutatott 

számú személyi igazolvánnyal igazolta ezt az aláírási nyilatkozatot előttem saját 
kezűleg írta alá  Az  alákásminta tartalma megegyezik  a  társaság létesítő okiratában foglalt 
képviseleti és cégjegyzési rendelkezések tartalmával.--------------

 

Kelt  Budapest 2021.  (kettőPwr-huszonegyedik) év május hónap  20.  (huszadik) napján. 

"N ',A 
'  

Dr. Buday-Sántha  Andrea  ügyvéd 
ICA,SZ  36058146 

Budare‘ntha Ügyjédi Iroda 
1123 Budapest,  Győri  tit 14. 

14 



2021. 08.18. FATATEX Kit. - Céginfo.hu 

FATATEX Korlátolt Felelősségű Társaság /  2010 
1201 Budapest,  Tinódi utca  3. 

ADÓSZÁM:  229567964-43  CÉGJEGYZÉKSZÁM:  01 09 946412 

C  EG MORO% 

Cégkivon at 
Általános1. adatok 

Cégjegyzékszám:  01 09 94E412 
Cég állapota: Működik 

2. A  cég elnevezése 

2/1. FATATEX Korlátolt Felelősségű Társaság 
Bejegyzés kelte:1010.219.21. 
Hatályos:  2010.09.21.  - 
Közzétéve:  2010.10.07. 

3. A  cég rövidített elnevezése 
— — — 

3/1. FATATEX 
Bejegyzés kelte:  2010.09.21. 
Hatályos:  2010.09.21 
Közzétéve:  2010.10.07.-  ----

 

5. A  cég székhelye 

5/2. 1201 Budapest,  Tinódi utca  3. 
Változás  irk; pontja:  2021.05.20. 
Bejegyzés kelte:  2021.05.31. 
Hatályos:  2021.05.20.- 
Közzétéve:  2021.06.02. 

9. A  cég tevékenységi köre(i) 

9/2. 141208 
Munkaruházat gyártása 
Főtevékenység 
Bejegyzés kelte:  2013.02.11. 
Hatályos:  2013.02.11.  - 
Közzétéve:  2013.04.04. 

9/3. 462308 
Előállat nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2013.02.11. 
Hatályos:  201.3.02.11.-... 
Közzétéve:  2013.04.04. 

9/4. 1419'08 
Egyéb ruházat, kiegészitők gyártása 
Bejegyzés kelte:  2013.02.11. 
Hatályos:  2013.02.11.- ... 
Közzétéve:  2013.04.04. 

9/5. 4642108 
Ruházat, Lábbeli nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2013.02.11. 
Hatályos:  2013.02.11.  - 
Közzétéve:  2013.04.04. 

https://www.ceginfo.hulceg-adailapdatatex-kfl-0109946412.html 
I 6-1_ 



2021.08. 16. FATATEX Kft. - Céginfo.hu 

9/6. 4643'08 
Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte;  2013.02.11. 
Hablyos:  2013.02.11.  - 
Közzétéve:  2013.04.04. 

9/7. 4649'08 
Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme  in. n.  s. 
Bejegyzés kelte: 2013.02.11. 
Hatályos:  2013.02.11.-  ... 
Közzétéve:  2013.04.04. 

9/8. 4621'08 
Gabona, dohány, vetörnag, takarmány nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2013.04.10. 
Hatályos:  2013.04.10.-... 
Közzétéve:  2013.05.02. 

9/9. 461108 
Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2013.04.10. 
Hatályos:  2013.04.10.-... 
Közzétéve:  2013.05.02. 

32. A  cég pénzforgalml jelzőszáma 

32/2. 10401282-50526782-78881009 
REM  Bak-Z-rt-328 Buda-p-est  (1203 Budapest,  Kossuth Lajos utca  37/B; 01 10-041043> 
A  számla nyitási dátuma:  2015.10.01. 
Bejegyzés kelte:  2015.10.05.  
Hatályos:  2015.10.05,  - 
Közzétéve:  2015.10.07. 

32/3. 10401282-50526782-78881016 
Ket  Bank  Zrt  129 Budapest (1203 Budapest,  Kossuth Lajos utca  37/B; 01 10 041043) 
A  számla nyitási dátuma:  2019.11.07 
Bejegyzés-kelte:  2019.11728. 
Hatályos:  2019.11.08.  - 
Közzétéve-  2019.11.12. 

https://www.ceginfo.hukeg-adatlap/fatatex-kft-0109946412.html 



FatateacKft. 
1204 Budapest 
Léva utca  3. 
Adószám:  22956796-2-43 

Bank  neve KEtH Forint 
Bankszámlaszám: 
10401282-50526782-78881009 

tie 

SZÁMLA 

   

Sorszám:  MX-2021-56 

VEVŐ: 

  

Fizetési mód: átutatás 

FÖRI 

  

Rendetésszám: V/397/2/2021 

1054 Budapest 

  

Teljesítés dátuma: 2021.04.09. 

Akadémia utcai 

  

Kiállítás dátuma: 2021.04.09. 

Adószám:  15493235-2-41 

  

;1711 rt) 

Megnevezés Menny. Egységár Nettó ár ÁFA Mae-Mc Bruttó  är 

Zubbony 8  db 9 350 74 800 27% 20 196 94 996 

Nyári nadrág 136  db 5 280 718 080 27% — 193 882 911 962 

 

láthatásági metlény 15  db 8 580 128 700 27% 34 749 163 449 
Nyári bakancs 26  pár 19800 514800 27%  ---- 138-996 653 796 

Névkitűző 36  db 990 35 640 27% 9 623 45 263 

Nyári zokni 211  pár 420 88 620 27% 23 927 112 547 

Taktikai óv 5  db 5 700 28 500 27% 7 695 36195 

Összesem 

  

1 589 140 429 068 2 018 208 

   

Ma 27 %; 429 068 

Összesen: 
2 018 208 Ft 

Aszänna aligrés és bélyegzó nélkül Is érvényes! 

Oldal 1/1 

SZÁMLÁZLI-EU 
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN 
A  bizonylatot  o  Számlázz.hu készttette. 



Fatatmc  KR. 
1204 Budapest 
Léva utca  3. 
Adászám:  22956796-2-43 

Bank nave: KEdi  Forint 
Bankszámlaszám  
10401282-50526782-78881009 

SZÁMLA 

 

Sorszám: FTTX-2020-190 

VEVŐ : Fizetési mód: átutaläs 
Bp.XXLker. Csepel Önkormányzata KázterüLet-felügyelete Teljesítés dátuma: 2020.12.09. 
1214 Budapest Kiállítás dátuma: 2020.12.09. 
Kossuth L.u.  117/A 

Adászám:  15806833-1-43 
, [.;) 7 7-grela 12,4y _ 

Megnevezés _ Manny. Egységár Nettó ár ÁFA Afaárték Bruttó  är 

Kötött  garb() 25  db 7 200 180 000 27% 4_8_600 228 600 

Galléros  h.  ujjú pad 19  db 4 600 87 400 27% 23398 110 998 

Galléros  r,  ujjú  polo 50  db 3 600 180 000 27% 48 600 228 600 

Láthatósági meltény 20  db 8 900 178 000 27% 48-060 226 060 

Nyári gyak nadrág 14  db 6 200 86 800 27% 23 436 110 236 

Gyak.nadrág téli_Lbelelt / 14  db 7 200 100 800 _27% 27216 128 016 

Taktikai öv 30  db 5 700 171 000 27% 46170 217170 

Csősál 10  db 1900 19 000 27% 5130 24130 

Kötött kesztyű termo bélessel 20  pár 1 900 38 000 27% 10 260 48 260 

Kötött sapka hímezve 30  db 2 300 69 000 27% 18 630 87 630 

Nyári sapka / pillitka / 24  db 3 600 86 400 27% 23 328 109 728 

Nyári láthatósági mellény 30  db 3 ZOO 96 000 27% 25 920 121 920 

Teti  dzseki 8  db 15 500 124 000 27% 33 480 157 480 

Környakú pam. pulóver 10  db 4 600 46 000 27% 12 420 58 420 

Esőkabát 9  db 3 900 35100 27% 9 477 44 577 

Átmeneti kabát 30  db 11 900 357 000 27% 96 390 453 390 

Kereknyakú  r.  ujjú pad hímzett 17  db 2 200 37 400 27% 10 098 47 498 

Nyári bakancs 17  pár 24 000 408 000 27% 110 160 518 160 

Összesen: 2 299 900 620 973 2 920 873 

 

áfa  27%: 620 973 

 

Összesen; 

2 920 873  HUF 

SZMLAZZ.HU 
EGYSZERÜEN  es  eyoesem 

0ldat1/2 A  bizonylatot a Szárnläzz.hu készítette. 

'i‘kc vy-> 



Fatatex Kft. Bank  neve:  Kahl  Forint 
1204 Budapest Bankszámtaszám: 
Léva utca  3. 10401282-505267132-78881009 
Adószám:  22956796-2-43 

      

SZÁM LA 

        

Sorszám: FTTX-2020-190 

számla  °WM,  és bélyegzá nélkül  Is  érvényes! 

()WM. 2/2 

SZÁMLÁZZ.HU 
EGYSZERÜEN  g5  GYORSAN 
A  bizonylatot a Számtázi.hu készitette 
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Oldal1/2 

EGYSZERŰEN  ES  GYORSAN 

A  blzonytatot a Szentézz.hu készítette. 

 

Fatatex Kft. 

1204 Budapest 

Léva utca  3. 

Adószám:  22956796-2-43 

Bank  neve: KEtH Forint 

Bankszámlaszám: 
10401282-50526782-78881009 

.20 

SZÁMLA 

VEVŐ: 

  

Fizetési mód: 

Sorszám: FTTX-2020-143 

átutalás 
Bp.  F8v.Viker.Terózvárosi Polgármesteri Hivatal 

 

Teljesítés dátuma; 

 

202011.03. 
1067 Budapest 

  

Kiállítás dátuma: 

 

2020.11.03. 
Eötvös  u.2. 

  

. _ 

     

7 

  

Adószám:  15506007-2-42 

     

Megnevezés _ Manny. Egységár Nettó ár ÁFA Magri& _ Bruttó ár 

Galléros póló h.ujjú fehér 42  db 4 400 184 800 27% 49 896 234 696 

Galléros póló  h.  ujjakék 40  db 4 400 176 000 27% 47 520 223 520 

Galléros póló  h.  ujjú zöld 6  db 4 400 26 400 27% 7128 33 528 

Galléros  polo r.  ujjú hímzett -  36  db 3 600 129 600 27% 34992 164 592 

Nyári gyak. nadrág /felügyelői /  12  db 5 200 62 400 27% 16 848 79 248 

Gyak. felső 36  db_. 6 800 244 800 27% 66 096 310 896 

Pilótka 1 db 3 500 3 500 27% 945 4 445 

llsanka 13  db 3 500 45 500 27% 12 285 57 785 

511-es baseball sapka 22  db 3 950 86 900 27% 23 463 110 363 

Taktikai öv 3  db 5 600 16 800 27% 4 536 21336 

Téli kabát 17  db 14 000 238 000 27% 64 260 302 260 

Téli bélelt gyak. nadrág 50  db 6 200 310 000 27% 83 700 393 700 

,Láthatósági mellény 6  db 8 200 49 200 27% 13 284 62 484 

Kötött sapka 44  db 2 400 105 600 27% 28 512 134 112 

Téli  also 50  db 2 400 120 000 27% 32 400 152 400 

Nyaksál 10  db 1 800 18 000 27% 4 860 22 860 

esőkabát 8  db 3 900 31 200 27% 8 424 39 624 

Kötött pulóver 36  db 8 600 309 600 27% 83 592 393 192 

Tell  kesztyű iveltir /  18  pár 3 500 63 000 27% 17 010 80 010 

Átmeneti kabát 15  db 11 000 165 000 27% 44 550 209 550 

Swat  félcipő 14  pár 24 000 336 000 27% 90 720 1426 720 

Swat  bakancs 11  pár 26 000 286 000 27% 77 220 363 220 

Munkavédelmi félcipő 3  pár o 0 27% o o 
Co(s/tare a kinelkez6 oldalon) 



Fatatex Kft. 
1204 Budapest 
Láva utca  3. 
Adószám:  22956796-2-43 

Bank  neve:  KEN  Forint 
Bankszámtaszám: 
10401282-50526782-78881009 

2.1 

SZÁMLA 

Megnevezés Manny. Egységár 

 

Nettó  är 

Sorszám: F7TX-2020-143 

ÁFA Áfaérték Bruttó ár 

Munkavédelmi bakancs 

Névkitűző 

Összesen: 

2 Or 

8  db 

18 000 

950 

3 

36 

7 

051 

000 

600 

900 

27% 9 

27% 2 

824 
äfa 27 0/0:_ 824 

720 

052 

013 
013 

3 

45 

9 

875 

720 

652 

913 

 összesen: 

  3 875 913 Ft 
A  szänna algtrt és bilyega nélkül is érvényes! 

SZÁMLÁZZ.HU 
EGYSZERŰEN És GYORSAN 

Otdat  in A  bizonylatot a Számlézz.hu ké541tette. 



ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS 

21. 

Imc_t1sJ.tekk. 

„Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruházati cikkek (ruhanbmük) 
adásvételére" 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
székhely:  1082  Budapest,•Baross  u. 63-67. 
adószám:  15508009-2-42 
statisztikai szátstjel:  15508009-8411-325-01 
törzskönyvi azonosító szám:  735715 
képviselő neve: dr. Sajtos Csilla jegyző 
bankszámlaszám:  11784009-15735715 
továbbiakban mint Vevő, 

másrészről az 

 4-.P( 
székhely:  A)  ol • 't vkö • 
cégjegyzékszám: 0  oe-iQ a-

 

adószáma:  22456  F3b - 
bankszánala száma: -4OE.g OE A 
képviseletre jogosult: OrryA \\)  
a továbbiakban, mint Eladó 

a továbbiakban-együttesem-Felek - között alulírott helyen és napon az alábbtfelte elek szeiint. 

Előzmények 

1. Felek rögzítik, hogy a Vevő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást indított  2021.  augusztus ..:.-án, „Keretszerződések közterület-
felügyelői egyenruházati cikkek (ruhaneműk) adásvételére" tárgyban. 

2. A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottsága-  .../2021.  (. ..... .) számú határozata alapján a 
beszerzési eljárás nyertese az Eladó lett. 

3. Jelen szerződés elválaszthatatlan, I. sz. melléklete az  Li.  pontban meghatározott 
Ajánlattételi felhívás,  2.  sz. melléklete Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

4. A L3.  pontban meghatározott dokumentumok a szerződés teljesítése során egyaránt 
irányadóak. 

IL A  szerződés tárgya 

I. Vevő megrendeli, Eladó elvállalja az I. számú melléklet részét képező Műszaki leírásában 
rögzített típusú és minőségi követelményeknek megfelelő közterület-felügyelői ruházati 
cikkek  IV. 8.  pontban meghatározott teljesitési helyre történő szállítását és átadását a jelen 
Szerződés szerint. 

2. A jelen Szerződés keretösszege: bruttó  12.400.000.-Ft. 
3. A  Szerződés aláírásával Vevő megrendeli az Ajánlattételi' felhívás műszaki leírásában 

Meghatározott ruhaneműk leszállítását. 

1 



4. A  Szerződés alapján történő további megrendelések esetében a ruhaneműk nettó 
egységárai megegyeznek a  2.  számi mellékletében rögzített egységárakkal. 

5. A  Vevő — a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt — a döntésének megfelelő részietekben és 
fitemezig szerint hívhatja le a közterinet-felügyelői egyenruházati cikkeket a keretőssz,eg 
mértékéig azzal, hogy a keretösszeg lehívási kötelezettséggel nem terhelt részének (azáz 
az opciónak) részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal. 

6. Eladó köteles a Vevő igényeit folyamatosan, jelen szerződésben és a megrendelésekben 
foglaltaknak megfelelően kielégíteni. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott 
egyenruházati cikkek helyett (a tennék gyártásinak megszűnése, a mirkanév, kiszerelés 
megváltozás; vagy igazolt időszakos beszerezhetetlenség miatt) azonos vagy jobb 
jellemzőkkel bíró terméket szállíthat az Eladó, amennyiben ehhez a Vevő előzetesen 
hozzájárul. Ez a szabály Csak akkor alkalmazható,  ha  az eredeti termékkel való 
teljesítésnek az Eladón kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen 
igazolja (tudomásra jutásakor haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja azt is, hogy a 
teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek az ajánlatában meghatározottaknak. 

III. Az  ellenérték és megfizetése 

1. A jelen Keretszerzdddtn láírásával egyidejüleg megrendelt egyennzhesti e'adok  9  sz 
melléldetet képező — Arajánlatbani—neghatározott vitelára: 

,-Ft  +  Ara,  azaz3mttó - -Ft. 
2. Az  egységárak  a  szerződés időbelthatálya alatt nem módosulhatnak. 
3,  Felek elismerik, hogy  az egységárak magukban foglalják  a  szerződésszerű teljesítés összes 

költségét, igy küloriosen szállítási;  a  jótAlläsi ás szavatossági kötelezettsegek költségeit 
További ellenérték fizetési igényt ezen okból Eladó  a  szerződésből kifolyólag semmiféle 
jogcímen nem terjeszthet  elő. Eladó kifejezetten nyilatkozza, hogy ajánlatát  a  fentiek 
ismereteben tette meg. 

4. Vevő kijelenti, hogy  a  vételár pénzügyi fedezete  a 2021»  évi költségvetésről szóló  5/2021. 
(11.25.)  ök. rendelet  5.3.  melléklete szerint  a 30204  címen rendelkezésre áll. 

5. Vevő előleget nem fizet 
6. A  számlázás, kifizetések pénzneme  a  forint  (HUF). 
7. Felek  a  jelen szerződés alapján felhasználható keretösszeget bruttó  12.400,000.-Ft 

összegben határozzák meg. 
8. Eladó  a  számláját az adott megrendelés szerződéssierü teljesítését követőenillíthatja ki.  A 

számla kötelező melléklete  a  feljesítésigazolás, melynek aláírására  a  Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda irodavezetője jogosult 

9. Vevő az ellenszolgáltatás összegét  a  szerződésszerű teljesítést követően,  a  fentieknek 
megfeleIően kiállított és befogadott számla ellenében átutalással egyenliti ki,  a  számla 
kézhezvételét követő 15 napon belül az Eladó 

-nél vezetett  
szárrilaszámán. 

IV. A  felek jogai is kötelezettségei 

I. Vevő a megrendelését írásban ide értve az e-mail-t is — teheti meg. 
2. A  megrendelésnek tartalmaznia kell a teljesítés pontos határidét, helyét, illetve  ha 

hosszabb időtávra vonatkozik a rendelés, akkor a részteljesítések pontos idejét  es  helyét, 
valamint az egyentuházati termékek megjelölését  es  mennyiségét. 

3. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő: 

2 



-  A  jelen Keretszfervődés aláírásával egyidejűleg megrendelt egyenr.uházati cikkek 
tekintetében a szerződés aláírásit követő  60.  nap. 

Minden további megrendelés esetén a teljesítési határidő a megrendelés 
visszaigazolásától számított  30  naptári nap. 

A  teljesítés határidejét — az Eladó indokolt, előzetes írásbeli kéréséré — egyszeri 
alkalommal,  15  nappal meg lehet hosszabbítani. 

Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja nem hivatali munIcanapra esik, akkor a 
teljesítési határidő utolsó napjának a következő hivatali munkanapot kell tekinteni. 

A  hivatali munkaidő munkanapokon, 

hétfőn: 08.00-18.00  óráig, 

kedden: 08.00-16.00  óráig, 

szerdán: 08.00-16.30  óráig, 

csütörtökön: 08.00-16.00  óráig, 

pénteken: 08.00-13.30  óráig tart. 

ah 

4. Az Eladó a megrendelés tényét köteles — annak megérkezésétől számított  —2  munkanapon 
belül a kapcsolattartásra megbatározott___e_-mail címre visszaigazolni.  A  szerződésszení 
Viászaigazólii elmaradása a megrendeles_elutasításának (teljesítés megtAgadása) és ezzel 
súlyos szerZődésszegésnek minősül, továbbá feljogosítja a Vevőt hogy az érintett 
megrepdelésn foglalt egyenruházati termékeket más forrásból szerezze be, mely okán az 
Eladó a Vevő felé semmiféle igényt nem támaszthat 

5. Amennyiben valamely adatot a megrendelés nem, vagy nem megfelelően tartalmaz és a 
hiányzó vagy pontatlan adatok a szerződésből megállapíthatóak, akkor Eladó ezek szerint 
köteles a megrendelést visszaigazolni illetve teljesíteni. 

6. _Eladó_ vállalja--- hogy Vevő megrendelése alapján a - fentiekben röiiitettek szerinti 
határidőben, ép (gyári, vagy gyári csomagolás hiányában a szakmai szokásoknak. 
Szabványoknak, előírásoknak mindenben megfelelő) csomagolásban, hiánytalanul, 
megfelelő kiszerelésben és választékban teljesiti a megrendelesben szereplő ruhanemüket 
a megjelőlt teljesítési helyre. 

7. Ateljesítel helye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
8. Szerződő felek megállapodnak, hogy Eladó a megrendelés részletekben történő 

teljesítésére csak a Vevő ilyen tartalmú -utasítása, vagy írásos hozzájárulása esetén 
jogosult, Nem kell e szabályt alltalmazni,  ha  az Eladó hiányogi, vagy hibás teljesítése miatt 
szükséges az ismételt teljesítés. 

9. Az egyenruházati cikkek átvételét a Vevő képviselője az Eladó által szolgáltatott, a valós 
állapotnak megfelelő tartalmú szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával 
es  lebélyegzésével igazolja;  A  Vevő képviselője mennyiségi  es  a szemrevételezéssel 
történő elsődleges minőségi ellenőrzést (számolással, méréssel, szemrevételezéssel) a 
ruhaneműk átvételekor köteles elvégezni, amikór is az Eladó képviselőjének jelenlétében 
kifogást emelhet a fentiek alapján észlelhető mennyiségi és minőségi hiányok (hibás, 
hiányos teljesítés) miatt. Amennyiségi, illetve minőségi kifogásról a felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel, vagy álláspontjaikat a szállítólevélen (jegyzőkönyvben) rögzítik.  A 
szállítólevél (jegyzőkönyv) egy példányát a Vevő képviselőjének a fend adattartalommal 
át kell adni. Az átadás-átvétel a szállítólevél (jegyzőkönyv) fentiek szerinti átadásával 
fejeződik be.  A  szállítólevél (jegyzőkönyv) aláírása és átadása nem eredményezi, a 
szemrevételezéssel nem észlelhető hibás teljesítéssel kapcsolatos igényekről való 
lemondást a Vevő részéről. 

3 

C‘.4) 



10.Amennyiben az átvételt követően derül  %ay  a nem szerződésszerit teljesítésre, a Vevő 
köteles ennek tényét, az érintett termékek körét és mennyiségét haladéktalanul az Eladó 
felé frásban jelezni. 

11.Felek megállapodnak abban, hogy a hiánnyal, hibával érintett termékeket az Eladó 
haladéktalanul,  de  legkésőbb a tudomására juMstól számított  3  ,munkanvon belül 
kicseréli, illetve a hiányt teljes körűen pótolja. Fentiek bkatalyűtének elmaradása MlYos 
szerződeszegésnek minősül,  A  pótlást követően, amennyiben az Eladó a  Um  fennállását 
vitatja, a felek egyeztetést folytatnak le melynek  sorb  szakértőt lehet igénybe venni.  A 
szakértő költségét a felek közösen előlegezik-egyenlő arányban,  de  a többletköltséget az a 
fél viseli, amelynek az álláspontja valótlannak bizonyult. 

12.Eladó köteles a termékekkel kapcsolatos információkat (pl.: gyártás megszűnése, 
kiszerelés vältozása, márkanév megváltozása, összetétel jelentősebb váltopies, stb.) 
folyamatosan (felmerülésükkor) a Vevő felé írásban megküldeni. 

V. Szerződési biztosítékok, szerződésszegés 
1.  Késedelemi kötbér a Felek megállapodása szeiint,  ha  Eladó, neki felróható okból 

késedelmesen teljesít azaz a szeredés  IV. 3.  pontjában irt teljesítési határidőig a 
megrendelésben szereplő egyenruházati cikkek hiánytalan leszállítására ós egyéni méretre 
igazítására nem kca» sor, késedelmi kötler megfizetésére köteles Vevő részére, melynek 
inértéke-a kesedelein  mintiest  napjlí után  5.000,-Ft/nap, maximurna  30  napartételnek 
megfelelő-összeg. Aicötbér namdmuiiiának elérésekor Vevő jogosult a szerződéstöl-elállni, 
A  késedelmi kötbér-megfizetése mElett Eladó továbbra is köteles a szerződés-szerinti ' 
kötelezettségeinek teljesítésére. 

.2.  Eladó meghinsulási kötbér megfizetésére köteles,  ha  olyan okból, amiért felelős, a 
szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási kötbér mértéke keretösszeg (kötbéralap) 
általános forgalmi adó nélkül számított  5%-a. 

3 _A  kötbér összegét -a-Vevő írásbeli-felszólítással  15  napos fizetési határidővel-jogosult 
követelni. 

4:  Felek rögzítik,  bogy  a kötbekövetelés behajtásán tülmenően a Vevő a szerződésszegésből 
etedő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól,  flair  ttaszegibe azonban a  Sr 

—behajtOtilcötbér összege beleszámít.  A  kötbér akkor is jár7fiiit a Ve'vőriek kára nem merült 
--fel.  A  kotbert a Vevő jogosult a benyújtott-svimlábóPviss±Wartam esitt-a vegszámla nettó 

összegéből levonni. 
5. Eladó egyebekben a jog,szabilyokban meghatározott kellékszavatossággal tartozik. 
6.—Az Eladó köteles a Vevőnél az eladói szerződésszegésből eredő valamennyi kár 

megtérítésére, az erre irányuló felhívás kézhezvételét követő  15  napon belül. 
7.  Eladó mentesíti Vevőt a tájékoztatástól számított  15  napon belül mindazon hátrányos 

jogkövetkezmények alól, amely az Eladó nem szerződésszerű teljesítéséből eredően 
harmadik személy a Vevővel szemben érvényesít. Eladó köteles a Vevő pernyertességét a 
vevő áltnl kért jogszerű módokon elősegíteni. 

VI. Kapcsolattartisra kijelölt személyek 
1.  Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Név: dr. Orgoványi András irodavezető 
Cím:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
orgovanyia@jozsefvaros.hu 
belsoellatas@jozsefvaros.hu 
Telefon: +  36 1/459-2262 
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Név: dr. Sipos 'fitmás ügyintéző 
Cím:  Budapest  Főváros  Via  kerület Józsehirosi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
sipostam(gozsefvaros.hu 
Telefon:  +36 1/459-2505 

2,  Eladó idszérői kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Név: OESS1.01 
Cím:  2.9k.  U\,tpU 
Telephely:  49-C4  • "r(v.Aa.‘‘.  . 
Telefon:4  3G " 

3. Feick'  megállapodnak abban, hogy a teljesítéskor az Eladó érdekében eljáró személy, 
Illetve a Vevő átvétellel megbízott alkalmazottja a teljesítéssel kapcsolatban 
jognyilatkozatot tehet, e kérdésekben az érintett fől képviselőjének minősül. 

VII.  A  szerződés hatálya, megszűnése 

1. Jelen szerződést a Felek határozott. időtartamra  2022.  június  30  • napig-fejedően kötä( 
azzal, hogy amennyiben a  ice retösszeg ezt megelőzően kimerül, akkor a szerződés hatálya-

 

a fenti időpontot megelőzően,.a keretösszeg-kimerülését követő napon megszűnik. — 
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Keretazerződés határozott tartamára tekintettel a 

rendes (nem szerződésszegésre alapított) felmondisklállásiogát kizárják. 
3. Rendkívüli feliriondásraielállásra a sérelmet szenvedett fél erdelamilása esetén van 

lehetőség..  A  jelen szerződésben súlyos szerződésszegésnek minősített, vagy egyébként 
annak minősülő esetek önmagukban, minden további bizonyítás vagy mérlegelés nélkül 
megalapozzák a sérelmet szenvedett fől érdelcunilását. 

4. Súlyos szerződésszegósnek minősül - a  IV. 4.; IV. 11.  pontokban részletezett eseteken túl 
- különösen: 

a.) Vevő részéről,  ha: 
a, a megrendelt és hibás teljesítéssel nem érintett árut alapos indok nélküli 

nem veszi  at, 
b. fizetési kötelezettségének :Vevő az Eladó írásbeli, legalább  5  napos 

fizetési haladékot tartalmazó felszólítása ellenére  sew  tesz eleget. 

b.).Eladó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen,  ha: 
a. a teljesítési batáridőt, bármely egymást követő  2  naptári hónapos időszakon 

belül legalább  2  alkalommal megsérti, 
K  a számlát megfelelő tartalommal, mellékletekkel nem bocsátja ki, 
c. bármely alkalommal amikor Eladó, a megrendelt érték  10%-ät  érintő 

mértékben hibásan, hiányosan teljesít, 
d. • a Vevő szabályos megrendelését visszautasítja, 
e. jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, illetve törlik a cégjegyzékből, 

illetve egyeni vállalkozói engedélyét bármely jogcímen elveszti, továbbá  ha 
végelszámolási kérelmet nyújt be, 

f. a garantált arra vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be, 
g. hibás/hiányos teljesítésével a Vevő működési rendjét megzavarja. 

c2G 
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AT 
201 B 

Adószám 

képviseletében 

K  a szolgáltatott egyenruházati cikkek nem felelnek meg a 
Belügyminisztérium Műszaki Főosztálya által,  „A  közterület felügyelők 
egyenruhájának műszaki leírása" című szabályzat előírásaintek. 

VUL Egyéb rendelkezések: 

L Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyeket elsősorban tárgyalásos úton 
rendezik. 

2. Felek vis maior esetében kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.  Ms  maior esetként 
kezelik a felek az is,  ha  az Eladó — neki nem felróhatóan — valamely egyenruházati 
terméket időlegesen vagy véglegesen nem tudja szállítani.  Ebben  art esetben Vevő a 
tevékenység-ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében jogosult a terméket 
harmadik személyektől beszerezni.  Ebbw' az esetben az  Dark  semmiféle jogcímen igényt 
nem terjeszthet elő a Vevővel szemben. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden 
további jogeselekmény, így különösen a szerződés módoSítása nélkül — a megsértett 
kötelező érvényű jogszabályi rendelkézés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni 
akkor is,  ha  Valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése 
a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kel))  As  azt 
sz;övegszetuwertá zer'södés  item  tarfftrnazza (az adott rendelkezés a szerződés részét 
képezi). 

4. Jelen szerződés elválaszthatatlan réSiét képezi — Vevő példányához csatolva— az 
ajánlattételi felhívás iratanyaga. 

5. Felek az egymással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket — ezeknek külön _ 
megjelölése nélkül — iízieü titokkent kötelesek kezelni. Ezen kötelezettség kiterjed az 
alvállalkozóikra, illetve teljesitési segédeikre is. Ezen kötelezettség megszegése súlyos 

-szerződésszegésnek minöstil és teljes kártérítési felelősséget von maga utän. 
6. Nem terheli a titoktartási kötelezettség a Feleket olyan adat, tény vonatkozásában, 

melynek nyilvánoSságra hozatalát jogszabály írja elő,  ill.  biztosítja. 
—77. Jelin  szerződés az aláírásával lép hatályba. 

Jelen szerződést mely  7  számozott oldalból áll — Felek mint -akaratultical rcdndenben 
megegyezőt,  4  példányban, eredetben jóváhagyólag írják alá. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi: 

1.számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2.számú melléklet: Eladó nyertes ajánlata 
3.számú melléklet: Jegyzőkönyvi kivonat 

Budapest, 2021.  szeptember Budapest, 2021.  szeptember ..... 

4.2J-

 

Budapest  Főváros  VIE.  kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

képviseletében 
dr. Sajtos  Caine ügyvezető 
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jegyző 
Vevő 

Eladó 

09E, 

Fedezete: 

Jogi szempontból ellenjegyzern: Pénzügyileg ellenjegyzem: 

dr. Kerekes Ferenc Hörich  Szilvia 

irodavezető gazdasági vezető 
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b z' \AA  eÜLc(cf 
ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS 

„Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruházati cikkek (ruhaneműk) 
adásvételére" 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
adószám:  15508009-2-42 
statisztikai számjel:  15508009-8411-325-01 
törzskönyvi azonosító szám:  508001 
képviselő neve: dr. Sajtos Csilla jegyző 
bankszámlaszám:  11784009-15735715 
továbbiakban mint Vevő, 

másrészről az 

Palcsák Egyenruházati Kft.  
székhely:  1205 Budapest,  Tátra tér  4/B. 
cégjegyzékszám:  01-09-202188 
adószáma:  25140574-2-43 
bankszámla száma:  11600006-00000000-69678408 
képviseletre jogosult: Palcsák LáSiló 
a továbbiakban, mint Eladó 

a továbbiakban együttesen: Felek—között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 

I. Előzmények 

1. Felek rögzítik, hogy a Vevő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást indított  2021.  augusztus 06-án, „Keretszerződések közterület-felügyelői 
egyenruházati cikkek (ruhaneműk) adásvételére" tárgyban. 

2. A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága  .../2021.  (IX.06.) számú határozata alapján a 
beszerzési eljárás nyertese az Eladó lett. 

3. Jelen szerződés elválaszthatatlan,  1.  sz. melléklete az  IA  . pontban meghatározott 
Ajánlattételi felhívás,  2.  sz. melléklete Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

4. A 1.3.  pontban meghatározott dokumentumok a szerződés teljesítése során egyaránt 
irányadóak. 

II. A  szerződés tárgya 

1.  Vevő megrendeli, Eladó elvállalja az  1.  számú melléklet részét képező Műszaki leírásában 
rögzített típusú és minőségi követelményeknek megfelelő közterület-felügyelői ruházati 
cikkek  IV. 8.  pontban meghatározott teljesítési helyre történő szállítását és átadását a jelen 
Szerződés szerint. 

2, A jelen Szerződés keretösszege: bruttó  12.400.000.-Ft. 
3. A  Szerződés aláírásával Vevő megrendeli az Ajánlattételi felhívás műszaki leírásában 

meghatározott ruhaneműk leszállítását. 



4. A  Szerződés alapján történő további megrendelések esetében a ruhaneműk nettó 
egységárai megegyeznek a  2.  számú mellékletében rögzített egységárakkal. 

5. A  Vevő — a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt — a döntésének megfelelő részletekben és 
ütemezés szerint hívhatja le a közterület-felügyelői egyenruházati cikkeket a keretösszeg 
mértékéig azzal, hogy a keretösszeg lehívási kötelezettséggel nem terhelt részének (azaz 
az opciónak) részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal. 

6. Eladó köteles a Vevő igényeit folyamatosan, jelen szerződésben is a megrendelésekben 
foglaltaknak megfelelően kielégíteni. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott 
egyenruházati cikkek helyett (a termék gyártásának megszűnése, a márkanév, kiszerelés 
megváltozása, vagy igazolt időszakos beszerezhetetlenség miatt) azonos vagy jobb 
jellemzőkkel bíró terméket szállíthat az Eladó, amennyiben ehhez a Vevő előzetesen 
hozzájárul. Ez a szabály csak akkor alkalmazható,  ha  az eredeti termékkel való 
teljesítésnek az Eladón kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen 
igazolja (tudomásra jutásakor haladéktalanul bejelenti)  es  egyben igazolja azt is, hogy a 
teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek az ajánlatában meghatározottaknak. 

III. Az  ellenérték  es  megfizetése 

1. A  jelen Keretszerződés aláírásával egyidejűleg megrendelt egyenruházati cikkek—  a 2.  sz. 
mellékletet kérlé2(5 — árajanlatban meghatározott vételára: 
7.158.750.-Ft  + Áfa, azaz, bruttó  9.091.613.-Ft. 

2. Az  egységárak  a  szerződés időbeli hatálya alatt nem módosulhatnak. 
3. Felek elismerik, hogy az egységárak magukban foglalják  a  szerződésszerű teljesítés összes 

költségét, így különösen szállítási,  a  jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit. 
További ellenérték fizetési igényt ezen okból Eladó  a  szerződésből kifolyólag semmiféle 
jogcímen nem terjeszthet elő. Eladó kifejezetten nyilatkozza, hogy ajánlatát  a  fentiek 
ismeretében tette meg. 

4. Vevő kijelenti, hogy  a  vételár pénzügyi fedezete  a 2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. 
(11.25.)  ök. rendelet  5.3.  melléklete szerint  a 30204  címen rendelkezésre áll. 

5. Vevő előleget nem fizet. 
6. A  számlázás, kifizetések pénzneme  a  forint  (HUF). 
7. Felek  a  jelen szerződés alapján felhasználható keretösszeget bruttó  12.400.000.-Ft 

összegben határozzák meg. 
8. Eladó  a  számláját az adott megrendelés szerződésszerű teljesítését követően állíthatja ki.  A 

számla kötelező melléklete  a  teljesítésigazolás, melynek aláírására  a  Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda irodavezetője jogosult. 

9. Vevő az ellenszolgáltatás összegét  a  szerződésszerű teljesítést követően,  a  fentieknek 
megfelelően kiállított és befogadott számla ellenében átutalással egyenlíti ki,  a  számla 
kézhezvételét követő  15  napon belül az Eladó  Erste  Bank Hungary  Nyrt.  (1138 Budapest, 
Népfürdő utca  24-26.)  fióknál vezetett  11600006-00000000-69678408  számlaszámára. 

IV. A  felek jogai és kötelezettségei 

1. Vevő  a  megrendelését írásban — ide értve az e-mail-t  is  — teheti még. 
2. A  megrendelésnek tartalmaznia kell  a  teljesítés pontos határidejét, helyét, illetve  ha 

hosszabb időtávra vonatkozik  a  rendelés, akkor  a  részteljesítések pontos idejét és helyét, 
valamint az egyenruházati termékek megjelölését és mennyiségét. 

3. Felek rögzítik, hogy  a  teljesítési határidő: 

-  A  jelen Keretszerződés aláírásával egyidejűleg megrendelt egyenruházati cikkek 
tekintetében  a  szerződés aláírását követő  60. nap. 



- Minden további megrendelés esetén a teljesítési határidő a megrendelés 
visszaigazolásától számított  30  naptári nap. 

A  teljesítés határidejét — az Eladó indokolt, előzetes írásbeli kérésére — egyszeri 
alkalommal,  15  nappal meg lehet hosszabbítani. 

Amennyiben 'a. teljesítési határidő utolsó napja nem hivatali munkanapra esik, akkor a 
teljesítési határidő utolsó napjának a következő hivatali munkanapot kell tekinteni. 

A  hivatali munkaidő munkanapokon, 

hétfőn: 08.00-18.00  óráig, 

kedden: 08.00-16.00  óráig, 

szerdán: 08.00-16.30  óráig, , 

csütörtökön: 08.00-16.00  óráig, 

pénteken: 08.00-13.30  óráig tart. 

4. Az Eladó a megrendelés tényét  köteles — annak megérkezésétől számított —  2  munkanapon 
belül a kapcsolattartásra meghatározott  e-mail  címre visszaigazolni  A  szerződésszerű 
visszaigazolás elmaradása a megrendelés elutasításának (teljesítés megtagadása)  es  ezzel 
súlyos szerződésszegésnek minősül, továbbá feljogosítja a Vevőt, hogy  az érintett 
megrendelésben foglift egyenruhazati termékeket más forrásból szerezze be, mely okánliz 
Eladó a Vevő felé semmiféle igényt nem támaszthat. 

5. Amennyiben valamely adatot a megrendelés nem, vagy nem megfelelően tartalmaz ésTa • 
hiányzó vagy pontatlan adatok a szerződésből megállapíthatóak, akkor Eladó ezek szerint 
köteles a megrendelést visszaigazolni illetve teljesíteni. 

6. Eladó vállalja, hogy Vevő megrendelése alapján a fentiekben rögzítettek szerinti 
határidőben, ép (gyári, vagy____gyári csomagolás hiányában a szakmai szokásoknak, 
szabványoknak, előírásoknak mindenben megfelelő) csomagolásban, hiánytalanul, 
megfelelő kiszerelésben és választékban teljesíti a megrendelésben szereplő ruhaneműket 
a megjelölt teljesítési helyre. 

7. A  teljesítés helye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
8. Szerződő felek megállapodnak, hogy Eladó a megrendelés részletekben történő 

teljesítésére csak a Vevő ilyen tartalmú utasítása, vagy írásos hozzájárulása esetén 
jogosult. Nem kell e szabályt alkalmazni,  ha  az Eladó hiányos, vagy hibás teljesítése miatt 
szükséges az ismételt teljesítés. 

9. Az egyenruházati cikkek átvételét a Vevő képviselője az Eladó által szolgáltatott, a valós 
állapotnak megfelelő tartalmú szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával 
es  lebélyegzésével igazolja.  A  Vevő képviselője mennyiségi és a szemrevételezéssel 
történő elsődleges minőségi ellenőrzést (számolással, méréssel, szemrevételezéssel) a 
ruhaneműk átvételekor köteles elvégezni, amikor is az Eladó képviselőjének jelenlétében 
kifogást emelhet a fentiek alapján észlelhető mennyiségi  es  minőségi hiányok (hibás, 
hiányos teljesítés) miatt.  A  mennyiségi, illetve minőségi kifogásról a felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel, vagy álláspontjaikat a szállítólevélen (jegyzőkönyvben) rögzítik.  A 
szállítólevél (jegyzőkönyv) egy példányát a Vevő képviselőjének a fenti adattartalommal 
át kell adni. Az átadás-átvétel a szállítólevél (jegyzőkönyv) fentiek szerinti átadásával 
fejeződik be.  A  szállítólevél (jegyzőkönyv) aláírása  es  átadása nem eredményezi, a 
szemrevételezéssel nem észlelhető hibás teljesítéssel kapcsolatos igényekről való 
lemondást a Vevő részéről. 

OEM 



10.Amennyiben az átvételt követően derül fény a nem szerződésszerű teljesítésre, a Vevő 
köteles ennek tényét, az érintett termékek körét és mennyiségét haladéktalanul az Eladó 
felé írásban jelezni. 

11.Felek megállapodnak abban, hogy a hiánnyal, hibával érintett termékeket az Eladó 
haladéktalanul,  de  legkésőbb a tudomására jutástól számított  3  munkanapon belül 
kicseréli, illetve a hiányt teljes körűen pótolja. Fentiek bármelyikének elmaradása súlyos 
szerződésszegésnek minősül.  A  pótlást követően, amennyiben az Eladó a hiba fennállását 
vitatja, a felek egyeztetést folytatnak le, melynek során szakértőt lehet igénybe venni.  A 
szakértő költségét a felek közösen előlegezik egyenlő arányban,  de  a többletköltséget az a 
fél viseli, amelynek az álláspontja valótlannak bizonyult. 

12.Eladó köteles a termékekkel kapcsolatos információkat (pl.: gyártás megszűnése, 
kiszerelés változása, márkanév megváltozása, összetétel jelentősebb változása, stb.) 
folyamatosan (felmerülésükkor) a Vevő felé írásban megküldeni. 

V. Szerződési biztosítékok, szerződésszegés 

1. Késedelemi kötbér: a. Felek megállapodása szerint,  ha  Eladó, neki felróható okból 
késedelmesen teljesít, azz a szerződés  IV. 3.  pontjában írt teljesítési határidőig a 
megrendelésben szereplő egyenruházati cikkek hiánytalan leszállítására  es  egyéni méretre 
igazítására nem kerül sor, késedelmi kötbér megfizetésére köteles Vevő részére, melynek 
mértéke a keselem mitiden napja után  5.000,-Ft/nap, makimuma  30  naprTételnek 
megfelelő összeg.  A  kotbermaximumának elérésekor Vevő jogosult a szerzodestollallni. 
A  késedelmi kötbér megfizetése mellett Eladó továbbra is köteles a szerződés —Sierinti 
kötelezettségeinek teljesítésére. 

2. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,  ha  olyan okból, amiért felelős, a 
szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási kötbér mértéke keretösszeg (kötbéralap) 
általános forgalmi adó nélkül számított  5%-a. 

3. A  kötbér összegét a Vevő  írásbeli felszólítással  15  napos fizetési határidővel jogosult 
követelni. 

4. Felek rögzítik, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a szerződésszegésből 
eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe azonban a már 
behajtott kötbér összege beleszámít.  A  kötbér akkor is jár,  ha  a Vevőnek kára nem merült 
fel.  A  kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó 
összegéből levonni. 

5. Eladó egyebekben a jogszabályokban meghatározott kellékszavatossággal tartozik. 
6. Az Eladó köteles a Vevőnél az eladói szerződésszegésből eredő valamennyi kár 

megtérítésére, az erre irányuló felhívás kézhezvételét követő  15  napon belül. 
7. Eladó mentesíti Vevőt a táj ékoztatástól számított  15  napon belül mindazon hátrányos 

jogkövetkezmények alól, amely az Eladó nem szerződésszerű teljesítéséből eredően 
harmadik személy a Vevővel szemben érvényesít. Eladó köteles a Vevő pernyertességét a 
vevő által kért jogszerű módokon elősegíteni. 

VI. Kapcsolattartásra kijelölt személyek 

I. Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
Név: dr. Orgoványi András irodavezető 
Cím:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
orgovanyia@jozsefvaros.hu 
belsoellatas@jozsefvaros.hu 
Telefon: +  36 1/459-2262 
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Név: dr. Sipos Tamás ügyintéző 
Cím:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
sipostam@jozsefvaros.hu 
Telefon: +  36 1/459-2505 

2. Eladó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Név: Palcsák László • 
Cím:  1205 Budapest,  Tátra  ter 4/B. 
Telephely:  1205 Budapest,  Tatra  ter 4/B. 

.  Telefon:  +36 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítéskor az Eladó érdekében eljáró személy, 
illetve a Vevő átvétellel megbízott alkalmazottja a teljesítéssel kapcsolatban 
jognyilatkozatot tehet, e kérdésekben az érintett fél képviselőjének minősül. 

VII.  A  szerződés hatálya, megszűnése 

I. Jelen szerződést a Felek határozott időtartamra  2022.  június  30  napig terjedően kötik 
azzal, hogy amennyiben-a keretörszeg ezt megelőzően kimerül, akkor a szerződés hatályat 
a fenti időpontot megelőzően, a keretösszeg kimerülését követő napon megszűnik. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződés határozott tartamara tekintettel a—
rendes (nem szerződésszegésre alapított) felmondás/elállás jogát kizárják. 

3. Rendkívüli felmondásra/elállásra a sérelmet szenvedett fél érdekmúlása esetén _van _ _ 
lehetőség.  A  jelen szeriődésben súlyos szerződésszegésnek minősített, vagy egyébként 
annak minősülő esetek önmagukban, minden további bizonyítás vagy mérlegelés nélkül 
megalapozzák a sérelmet szenvedettfél érdekmúlását. 

4. Súlyos szerződésszegésnek minősül — a  IV. 4.; IV. 11.  pontokban részletezett eseteken túl 
— különösen: 

a.) Vevő részéről,  ha: 
a, a megrendelt és hibás teljesítéssel nem érintett, árut alapos indok nélküli 

nem veszi át, 
b.  'fizetési kötelezettségének a Vevő az Eladó írásbeli, legalább  5  napos 

fizetési haladékot tartalmazó felszólítása ellenére sem tesz eleget. 

b.) Eladó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen,  ha: 
a. a teljesítési határidőt, bármely egymást követő  2  naptári hónapos idöszakon 

belül legalább  2  alkalommal megsérti, 
b. a számlát megfelelő tartalommal, mellékletekkel nem bocsátja ki, 
c. bármely alkalommal amikor Eladó, a megrendelt érték  10%-ät  érintő 

mértékben hibásam hiányosan teljesít, 
cl. a Vevő szabályos megrendelését visszautasítja, 
e. jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, illetve törlik a cégjegyzékből, 

illetve egyéni vállalkozói engedélyét bármely jogcímen elveszti, továbbá  ha 
végelszámolási kérelmet nyújt be, 

f. a garantált árra vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be, 
g. hibás/hiányos teljesítésével a Vevő működési rendjét megzavarja. 
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h.  a szolgáltatott egyenruházati cikkek nem felelnek meg a 
Belügyminisztérium Műszaki Főosztálya által,  „A  közterület felügyelők 
egyenruhájának műszaki leírása" című szabályzat előírásainak. 

VIII. Egyéb rendelkezések: 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy  vitas  ügyeket elsősorban tárgyalásos úton 
rendezik. 

2. felek vis maior esetében kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Vis rnaior esetként 
kezelik a felek az is,  ha  az Eladó — neki nem felróhatóan — valamely egyenruházati 
terméket időlegesen vagy véglegesen nem tudja szállítani.  Ebben  az esetben Vevő a 
tevékenység-ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében jogosult a terméket 
harmadik személyektől beszerezni.  Ebben  az esetben az Eladó semmiféle jogcímen igényt 
nem terjeszthet elő a Vevővel szemben. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden 
további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett 
kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkaliriazni 
akkor is,  ha  valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése 
a szerződés része (vagy __a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt 
szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés reszet 
képezi). 

4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi — Vevő példányához csatolva — az 
ajánlattételi felhívás iratanyaga. 

5. Felek az egymással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket — ezeknek külön 
megjelölése nélkül — üzleti titokként kötelesek kezelni. Ezen kötelezettség kiterjed az 
alvállalkozóikra, illetve teljesítési segédeikre is. Ezen kötelezettség megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és teljes kártérítési felelősséget  von  maga után. 

6. Nem terheli a titoktartási kötelezettség a Feleket olyan adat, tény vonatkozásában, 
melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő,  ill.  biztosítja. 

7. Jelen szerződés az aláírásával  lip  hatályba. 

Jelen szerződést — mely  7  számozott oldalból áll — Felek mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt,  4  példányban, eredetben jóváhagyólag írják alá. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi: 

• I. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2.számú melléklet: Eladó nyertes ajánlata 
3.számú melléklet: Jegyzőkönyvi kivonat 

Budapest, 2021.  szeptember ...... Budapest, 2021.  szeptember 

    

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

képviseletében 
dr. Sajtos Csilla 

Palcsák Egyenruházati Kfl. 
képviseletében 
Palcsák László 

ügyvezető 
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jegyző Eladó 
Vevő 

Fedezete: 

Jogi szempontból ellenjegyzem: Pénzügyileg ellenjegyzem: 

dr. Kerekes Ferenc 

irodavezető 

Hörich  Szilvia 

gazdasági vezető 
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ADÁSVÉTELI KERETSZFRZŐ DÉS 

„Keretszerződések közterület-felügyelői egyenruházati cikkek (lábbelik) 
adásvételére" 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
adószám:  15508009-2-42 
statisztikai számjel:  15508009-8411-325-01 
törzskönyvi azonosító szám:  508001 
képviselő neve: dr. Sajtos Csilla jegyző 
bankszámlaszám:  11784009-15735715 
továbbiakban mint Vevő, 

másrészről az 

Fatatex Kft. 
székhely:  1201  Tinódi utca  3. 
cégjegyzékszám:  01-09946412 
adószáma:  22956796 
bankszámla száma:  10401282-50526782-78881009 
képviseletre jogosult: Oltyán Ádám,  Fata  Istvánné 
a  továbbiakban,  mint  Eladó 

a  továbbiakban együttesen: Felek - között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 

I. Előzmények 

1. Felek rögzítik, hogy a Vevő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást indított  2021.  augusztus 06-án, „Keretszerződések közterület-felügyelői 
egyenruházati cikkek (lábbelik) adásvételére" tárgyban. 

2. A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága  .../2021.  (IX.06) számú határozata alapján a 
beszerzési eljárás nyertese az Eladó lett. 

3. Jelen szerződés elválaszthatatlan,  1.  sz. melléklete az  I.1.  pontban meghatározott 
Ajánlattételi felhívás,  2.  sz. melléklete Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

4. A 1.3.  pontban meghatározott dokumentumok a szerződés teljesítése során egyaránt 
irányadóak. 

II. A  szerződés tárgya 

1.  Vevő megrendeli, Eladó elvállalja az  1.  számú melléklet részét képező Műszaki leírásában 
rögzített típusú és minőségi követelményeknek megfelelő közterület-felügyelői lábbelik 
IV.  8.  pontban meghatározott teljesítési helyre történő szállítását és átadását a jelen 
Szerződés szerint. 



2. A  jelen Szerződés keretösszege: bruttó  4.400.000.-Ft. 
3. A  Szerződés aláírásával Vevő megrendeli az Ajánlattételi felhívás műszaki leírásában 

meghatározott lábbelik leszállítását. 
4. A  Szerződés alapján történő további megrendelések esetében a lábbelik nettó egységárai 

megegyeznek a  2.  számú mellékletében rögzített egységárakkal. 
5. A  Vevő — a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt — a döntésének megfelelő részletekben és 

ütemezés szerint hívhatja le a közterület-felügyelői egyenruházati cikkeket a keretösszeg 
mértékéig azzal, hogy a keretösszeg lehívási kötelezettséggel nem terhelt részének (azaz 
az opciónak) részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal. 

6. Eladó köteles a Vevő igényeit folyamatosan, jelen szerződésben és a megrendelésekben 
foglaltaknak megfelelően kielégíteni. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott 
lábbelik helyett (a termék gyártásának megszűnése, a márkanév, kiszerelés megváltozása, 
vagy igazolt időszakos beszerezhetetlenség miatt) azonos vagy jobb jellemzőkkel bíró 
terméket szállíthat az Eladó, amennyiben ehhez a Vevő előzetesen hozzájárul. Ez a 
szabály csak akkor alkalmazható,  ha  az eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón 
kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra 
jutásakor haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja azt is, hogy a teljesítésre 
megajánlott termék jellemzői megfelelnek az ajánlatában meghatározottaknak. 

HI. Az  ellenérték  es  megfizetése 

1. A  jelen Keretszerződés aláírásával egyidejuleg megrendelt lábbelik —  a 2.  sz. mellékletet 
képező — árajánlatban meghatározott vételára: 
2.558.000.-Ft  + Áfa, azaz, bruttó  3.248.660.-Ft 

2. Az  egységárak  a  szerződés időbeli hatálya alatt nem módosulhatnak. 
3. Felek elismerik, hogy az egységárak magukban foglalják  a  szerződésszerű teljesítés összes  

költségét, így különösen szállítási,  a  jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit. 
További ellenérték fizetési igényt ezen okból Eladó  a  szerződésből kifolyólag semmiféle 
jogcímen nem terjeszthet elő. Eladó kifejezetten nyilatkozza, hogy ajánlatát  a  fentiek 
ismeretében tette meg. 

4. Vevő kijelenti, hogy  a  vételár pénzügyi fedezete  a 2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. 
(11.25.)  ök. rendelet  5.3.  melléklete szerint  a 30204  címen rendelkezésre áll. 

5. Vevő előleget nem fizet. 
6. A  számlázás, kifizetések pénzneme  a  forint  (HUF). 
7. Felek  a  jelen szerződés alapján felhasználható keretösszeget bruttó  4.400.000.-Ft 

összegben határozzák meg. 
8. Eladó  a  számláját az adott megrendelés szerződésszerű teljesítését követően állíthatja ki.  A 

számla kötelező melléklete  a  teljesítésigazolás, melynek aláírására  a  Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda irodavezetője jogosult. 

9. Vevő az ellenszolgáltatás összegét  a  szerződésszerű teljesítést követően,  a  fentieknek 
megfelelően kiállított és befogadott számla ellenében átutalással egyenlíti ki,  a  számla 
kézhezvételét követő  15  napon belül az Eladó K&H  Bank  Zrt.  128 Budapest (12303 
Budapest,  Kossuth Lajos utca  37/B)  fióknál vezetett,  10401282-50526782-78881009 
számlaszámára. 

IV. A  felek jogai és kötelezettségei 

1. Vevő a megrendelését írásban — ide értve az e-mail-t is — teheti meg. 
2. A  megrendelésnek tartalmaznia kell a teljesítés pontos határidejét, helyét, illetve  ha 

hosszabb időtávra vonatkozik a rendelés, akkor a részteljesítések pontos idejét és helyét, 
valamint a termékek megjelölését és mennyiségét. 
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3. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő: 

-  A  jelen Keretszerződés aláírásával egyidejűleg megrendelt lábbelik tekintetében a 
szerződés aláírását követő  30.  nap. 

- Minden további megrendelés esetén a teljesítési határidő a megrendelés 
visszaigazolásától számított  30  naptári nap. 

A  teljesítés határidejét — az Eladó indokolt, előzetes írásbeli kérésére — egyszeri 
alkalommal,  15  nappal meg lehet hosszabbítani. 

Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja nem hivatali munkanapra esik, akkor a 
teljesítési határidő utolsó napjának a következő hivatali munkanapot kell tekinteni. 

A  hivatali munkaidő munkanapokon, 

hétfőn: 08.00-18.00  óráig, 

kedden: 08.00-16.00  óráig, 

szerdán: 08.00-16.30  óráig, 

csütörtökön: 08.00-16.00  óráig, 

pénteken: 08.00-13.30  óráig tart. 

4. Az Eladó a megrendelés tényét köteles— annalc megérkezésétől számított  —2  munkanapon 
belül a kapcsolattartásra meghatározott  e-mail  címre visszaigazolni.  A  szerződésszerű 
visszaigazolás elmaradása a megrendelés elutasításának (teljesítés megtagadása) és ezzel 
súlyos szerződésszegésnek minősül, továbbá feljogosítja a Vevőt, hogy az érintett 
megrendelésben foglalt termékeket más -forrásból szerezze be, mely okán az Eladó a Vevő 
felé semmiféle igényt nem támaszthat. 

5. Amennyiben valamely adatot a megrendelés nem, vagy nem megfelelően tartalmaz és a 
hiányzó vagy pontatlän adatok a szerződésből megállapíthatóak, akkor Eladó ezek szennt 
köteles a megrendelést visszaigazolni illetve teljesíteni. 

6. Eladó vállalja, hogy Vevő megrendelése alapján a fentiekben rögzítettek szerinti 
határidőben, ép (gyári, vagy gyári csomagolás hiányában a szakmai szokásoknak, 
szabványoknak, előírásoknak mindenben megfelelő) csomagolásban, hiánytalanul, 
megfelelő kiszerelésben és választékban teljesíti a megrendelésben szereplő lábbeliket a 
megjelölt teljesítési helyre. 

7. A  teljesítés helye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
8. Szerződő felek megállapodnak, hogy Eladó a megrendelés részletekben történő 

teljesítésére csak a Vevő ilyen tartalmú utasítása, vagy írásos hozzájárulása esetén 
jogosult. Nem kell e szabályt alkalmazni,  ha  az Eladó hiányos, vagy hibás teljesítése miatt 
szükséges az ismételt teljesítés. 

9. A  lábbelik átvételét a Vevő képviselője az Eladó által szolgáltatott, a valós állapotnak 
megfelelő tartalmú szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával és 
lebélyegzésével igazolja.  A  Vevő képviselője mennyiségi és a szemrevételezéssel történő 
elsődleges minőségi ellenőrzést (számolással, méréssel, szemrevételezéssel) a lábbelik 
átvételekor köteles elvégezni, amikor is az Eladó képviselőjének jelenlétében kifogást 
emelhet a fentiek alapján észlelhető mennyiségi és minőségi hiányok (hibás, hiányos 
teljesítés) miatt.  A  mennyiségi, illetve minőségi kifogásról a felek jegyzőkönyvet vesznek 
fel, vagy álláspontjaikat a szállítólevélen (jegyzőkönyvben) rögzítik.  A  szállítólevél 
(jegyzőkönyv) egy példányát a Vevő képviselőjének a fenti adattartalommal át kell adni. 
Az átadás-átvétel a szállítólevél (jegyzőkönyv) fentiek szerinti átadásával fejeződik be.  A 
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szállítólevél (jegyzőkönyv) aláírása és átadása nem eredményezi, a szemrevételezéssel 
nem észlelhető hibás teljesítéssel kapcsolatos igényekről való lemondást a Vevő részéről. 

10.Amennyiben az átvételt követően derül fény a nem szerződésszerű teljesítésre, a Vevő 
köteles ennek tényét, az érintett termékek körét és mennyiségét haladéktalanul az Eladó 
felé írásban jelezni. 

11.Felek megállapodnak abban, hogy a hiánnyal, hibával érintett termékeket az Eladó 
haladéktalanul,  de  legkésőbb a tudomására jutástól számított  3  munkanapon belül 
kicseréli, illetve a hiányt teljes körűen pótolja. Fentiek bármelyikének elmaradása súlyos 
szerződésszegésnek minősül.  A  pótlást követően, amennyiben az Eladó a hiba fennállását 
vitatja, a felek egyeztetést folytatnak le, melynek során szakértőt lehet igénybe venni.  A 
szakértő költségét a felek közösen előlegezik egyenlő arányban,  de  a többletköltséget az a 
fél viseli, amelynek az álláspontja valótlannak bizonyult. 

12.Eladó köteles a termékekkel kapcsolatos információkat (pl.: gyártás megszűnése, 
kiszerelés változása, márkanév megváltozása, összetétel jelentősebb változása, stb.) 
folyamatosan (felmerülésükkor) a Vevő felé írásban megküldeni. 

V. Szerződési biztosítékok, szerződésszegés 

1. Késedelemi kötbér: a Felek megállapodása szerint,  ha  Eladó, neki felróható okból 
késedelmesen teljesít, azaz a szerződés  IV. 3.  pontjában írt teljesítési határidőig a 
megrendelésben szereplo labbelik hiariytalan leszallitasara és egyéni mérttre igazítására 
nem kerül sor, késedelmi kötbér megftZetesére köteles Vevő részére, melynek mértéke a 
késedelem minden napja után 5.000;a/nap, maximuma  30  napi tételnek megfelelő 
összeg.  A  kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a szerződéstől elállni.  A 
késedelmi kötbér megfizetése mellett-Eladó továbbra is köteles a szerződés szerinti 
kötelezettségeinek teljesítésére. 

2. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,  ha  olyan okból, amiért felelős, a 
szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási kötbér mértéke keretösszeg (kötbéralap) 
általános forgalmi adó nélkül számított  5%-a. 

3. A  kötbér összegét a Vevő írásbeli felszólítással  15  napos fizetési határidővel jogosult 
követelni. 

4. Felek rögzítik, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a szerződésszegésből 
eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe azonban a már 
behajtott kötbér összege beleszámít  A  kötbér akkor is jár,  ha  a Vevőnek kára nem merült 
fel.  A  kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó 
összegéből levonni. 

5. Eladó egyebekben a jogszabályokban meghatározott kellékszavatossággal tartozik. 
6. Az Eladó köteles a Vevőnél az eladói szerződésszegésből eredő valamennyi kár 

megtérítésére, az erre irányuló felhívás kézhezvételét követő  15  napon belül. 
7. Eladó mentesíti Vevőt a táj ékoztatástól számított  15  napon belül • mindazon hátrányos 

jogkövetkezmények alól, amely az Eladó nem szerződésszerű teljesítéséből eredően 
harmadik személy a Vevővel szemben érvényesít. Eladó köteles a Vevő pernyertességét a 
vevő által kért jogszerű módokon elősegíteni. 

VI. Kapcsolattartásra kijelölt személyek 

1.  Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek: - 
Név: dr. Orgoványi  Andras  irodavezető 
Cím:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
orgovanyia@jozsefvaros.hu 
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belsoellatas@jozsefvaros.hu 
Telefon: + 36 1/459-2262 

Név: dr. Sipos Tamás ügyintéző 
Cím:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 
Belső Ellátási Iroda  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
sipostam®jozsefvaros.hu 
Telefon: +  36 1/459-2505 

2. Eladó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Név:  Fata  Istvänné 
Cím:  1201  Tinódi utca  3. 
Telephely:  1201  Tinódi utca  3. 
Telefon:  +36  - 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesitéskor az Eladó érdekében eljáró személy, 
illetve a Vevő átvétellel megbízott alkalmazottja a teljesítéssel kapcsolatban 
jognyilatkozatot tehet, e kérdésekben az érintett fél képviselőjének minősül. 

VII.  A  szerződés hagea, megszűnése 

1. Jelen szerződést a Felek határozott-időtartamra  2022.  június  30.  napig terjedően kötik 
anal,  hogy amennyiben a keretösszeg ezt megelőzően kimerül, akkor a szerződés hatálya 
a fenti időpontot megelőzően, a keretösszeg kimerülését követő napon megszűnik. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződés határozott tartamára tekintettel a 
rendes (nem szerződésszegésre alapított) felmondás/elállás jogát kizárják. 

3. Rendkívüli felmondásra/elállásra a sérelmet szenvedett fél érdekmúlása esetén van 
lehetőség.  A  jelen szerződésben súlyos-  szerződésszegésnek minősített, vagy egyébként 
annak minősülő esetek önmagukban, minden további bizonyítás vagy mérlegelés nélkül 
megalapozzák a sérelmet szenvedett fél érdekmúlását. 

4. Súlyos szerződésszegésnek minősül — a  IV. 4.; IV. Ii.  pontokban részletezett eseteken túl 
— különösen: 

a.) Vevő részéről,  ha: 
a. g megrendelt és hibás teljesítéssel nem érintett árut alapos indok nélküli 

nem veszi át, 
b. fizetési kötelezettségének a Vevő az Eladó írásbeli, legalább  5  napos 

fizetési haladékot tartalmazó felszólítása ellenére sem tesz eleget. 

b.)  Eladó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen,  ha: 
a. a teljesítési határidőt, bármely egymást követő  2  naptári hónapos időszakon 

belül legalább  2  alkalommal megsérti, 
• b.  a számlát megfelelő tartalommal, mellékletekkel nem bocsátja ki, 

c. bármely alkalommal amikor Eladó, a megrendelt érték  1 .0%-át  érintő 
mértékben hibásan, hiányosan teljesít, 

d. a Vevő szabályos megrendelését visszautasítja, 
e. jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, illetve törlik a cégjegyzékből, 

illetve egyéni vállalkozói engedélyét bármely jogcímen elveszti, továbbá  ha 
végelszámolási kérelmet nyújt be, 

f. a garantált árra vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be, 
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g. hibás/hiányos teljesítésével a Vevő működési rendjét megzavarja. 
h. a szolgáltatott egyenruházati cikkek nem felelnek meg a 

Belügyminisztérium Műszaki Főosztálya által,  „A  közterület felügyelők 
egyenruhájának műszaki leírása" című szabályzat előírásainak. 

VIII. Egyéb rendelkezések: 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyeket elsősorban tárgyalásos úton 
rendezik. 

2. Felek vis major esetében kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Vis major esetként 
kezelik a felek az is,  ha  az Eladó — neki nem felróhatóan — valamely terméket időlegesen 
vagy véglegesen nem tudja szállítani.  Ebben  az esetben Vevő a tevékenység-ellátás 
folyamatosságának biztosítása érdekében jogosult a terméket harmadik személyektől 
beszerezni.  Ebben  az esetben az Eladó semmiféle jogcímen igényt nem terjeszthet elő a 
Vevővel szemben. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden 
további jogcselekmény, így különösenä szerződés módosítása nélkül — a megsértett 
kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni 
akkor is,  ha  valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése 
ä  szerződés része "(Vagy á—aZerzodé-een szövegszérűen szerepelnie kell)  es  -A—it 
szövegszerűen a szerződés  nett  tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés résiét 
képezi). 

4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részéi .  képezi — Vevő példányához csatolva — az 
ajánlattételi felhívás iratanyaga. 

5. Felek az egymással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket — ezeknek külön 
megjelölése nélkül — üzleti titokként kötelesek kezelni. Ezen kötelezettség kiterjed az 
alvállalkozóikra, illetve teljesítési segédeikre is. Ezen kötelezettség megszegése súly-  os 
szerződésszegésnek minősül és teljes kártérítési felelősséget  von  maga után. 

6. Nem terheli a titoktartási kötelezettség a Feleket olyan adat, tény vonatkozásában, 
melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő,  ill.  biztosítja. 

7. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba. 

Jelen szerződést — mely  7  számozott oldalból áll — Felek mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt,  4  példányban, eredetben jóváhagyólag írják alá. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi: 

1.számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2. számú melléklet: Eladó nyertes ajánlata 
3.számú melléklet: Jegyzőkönyvi kivonat 

Budapest, 2021.  szeptember ...... Budapest, 2021.  szeptember ..... 

Budapest  Főváros VIII. kerület Fatatex 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal képviseletében 

képviseletében Oltyán Adám,  Fata  Istvánné 
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dr. Sajtos Csilla Ügyvezetők 
jegyző Eladó 
Vevő 

Fedezete: 

Jogi szempontból ellenjegy-zem: Pénzügyileg ellenjegyzem: 

dr. Kerekes Ferenc Hörich  Szilvia 

irodavezető gazdasági vezető 
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