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Kesztilt a Gazdasagi Bizottsag 2014. junius 24-en a Budapest~f.Qy~[QS_)\:.Js.~t:iU~LKobany.ai_ ______ [ 
Polgarmesteri Hivatal hivatalos helyisegeben (Budapest X., SzeJ+h·M\S.:?;lo ter 2.9.·. J .. ~W· 1 t~dr::6: ! 

::.7~::::t::ek idOpontja: 930 ora ' J 11B ~4 zf~;~t; ,~!~';i~j 
A jelenleti iv szerint jelen vannak: 
Agocs Zsolt bizottsagi elnok, 
Elo Norbert, Marksteinne Molnar Julianna, Somlyody Csaba, Toth Balazs, Varga Istvan, a 
Bizottsag kepviselo tagjai, 
Gerstenbrein Gyorgy, Kacsmarcsik Gyorgy Istvanne, Tamas Laszlo, a Bizottsag nem kepviselo 
tagjai. 

Tamicskozasi joggal jelen vannak: 
Dr. Szabo Krisztian 
Hegedus Karoly 
Dr. Pap Sandor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pandine Csemak Margit 
Kalmanne Szabo Judit 
Szabo Laszlo 
Dr. Magyar Adrienn 
Dr. Aziz-Malak Nora 
Hegedus Viktoria 

Meghivottak: 
Marton Roland 
Rappi Gabriella 
Ventzl Jozsef 
Belko Judit 
HermannEmo 

jegyzo 
aljegyzo 
alpolgarmester 
a Jogi Csoport reszerol 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 
a Human Iroda Oktatasi es Kulturalis Csoport vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgatoja 
az ESZ-KER Kft. kepviseleteben 
a Jegyzoi Iroda kepviseleteben 
a Foepiteszi Csoport kepviseleteben 

a Jegyzoi Iroda reszerol 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda reszerol 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda reszerol 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. reszerol 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. reszerol 

Az iilest vezeti: Agocs Zsolt bizottsagi elnok 

Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Gazdasagi Bizottsag rendkivtili tileset. 
Megallapitja, hogy a Bizottsag 9 f6vel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy a jegyzokonyvet Tasi Eva 
vezeti. Az tilesrol hangfelvetel keszul. 

Javasolja, hogy a Bizottsag: 
elso napirendi pontkent a ,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 
2014." targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasarol, az ajanlatteteli felhivas es a 
szerzodestervezet elfogadasarol" szolo 392. szamu eloterjesztest, 
masodik napirendi pontkent a ,Berleti szerzodes nyomatkeszito eszkozok berbevetelere es 
karbantartasara 48 honapos idotartamra" targyu kozbeszerzesi eljaras eljarast megindito 
felhivasanak visszavonasa, es a ,Berleti szerzodes nyomatkeszito eszkozok berbevetelere es 
karbantartasara 24 honapos idotartamra" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasarol, az 



ajanlati felhfvas es a szerz6destervezet, dokumentaci6 elfogadasar61 sz616 393. szamu 
el6terj esztest, 
harmadik napirendi pontkent pedig a ,FOT A v Zrt. reszere 2003. evben ad ott keszfizet6 
kezessegr61 sz616 nyilatkozat visszavonasar61" sz616 394. szamu el6terjesztest 

targyalja a Bizottsag. 

Dr. Pap Sandor: Bejelenti, hogy el6terjeszt6kent visszavonja a ,Budapest X. kertilet, Harmat utca 
16/a fszt. 2. szam alatti tires lakas palyazati uton t0rten6 elidegenfteser61" sz616 385. szamu 
el6terj esztest. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a napirend 
elfogadasar61 a fent emlftett m6dositasok figyelembevetelevel. 

A Gazdasagi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal az alabbiak szerint fogadja el napirendjet 
[162/2014. (VI. 24.)]: 

1. A ,HPV elleni ved6oltas beszerzese adasveteli szerz6des kereteben, 2014." targyu 
kozbeszerzesi eljaras megindftasa, az ajanlatteteli felhfvas es a szerz6destervezet elfogadasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

2. A ,Berleti szerz6des nyomatkeszit6 eszkozok berbevetelere es karbantartasara 48 h6napos 
id6tartamra" targyu kozbeszerzesi eljaras eljarast megindit6 felhivasanak visszavonasa, es a 
,Berleti szerz6des nyomatkeszft6 eszkozok berbevetelere es karbantartasara 24 h6napos 
id6tartamra" targyu kozbeszerzesi eljaras megindftasa, az ajanlati felhfvas es a 
szerz6destervezet, dokumentaci6 elfogadasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

3. A FOT A v Zrt. reszere 2003. evben ad ott keszfizet6 kezessegr61 sz616 nyilatkozat visszavonasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

4. A Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Polgarmesteri Hivatal technikai letszamanak emelese 
El6terj eszt6: dr. Szab6 Krisztian j egyz6 

5. A vedett epiteszeti ertekek meg6rzesenek tamogatasar61 sz616 palyazati kiiras 
El6terjeszt6: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

6. A Budapesti Rend6r-f6kapitanysaggal kotend6 hasznalatba adasi szerz6des 
El6terj eszt6: dr. Szabo Krisztian j egyz6 

7. A Budapest F6varos Onkormanyzata altai meghirdetett ,Kozossegi celu varosrehabilitaci6s 
programok" palyazati konstrukci6n t0rten6 reszvetele 
El6terjeszt6: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

8. A Bajcsy-Zsilinszky K6rhaz Stroke Betegszervezete reszere az elismer6 cimmel jar6 dij 
kifizetese 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

9. A Budapest X., Hathaz utcaban kozvilagitasi hal6zat letesftese es a kozvilagftasi hal6zat 
tulajdonjoganak atruhazasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

10. A Kozma utcai Fegyhaz es Bortonnek vagyonhasznalati megallapodas megkotesere vonatkoz6 
kerelme 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

11. Az 6ri Szall6 bontasa miatti, a Btintetes-vegrehajtas Orszagos Parancsnoksagaval t0rten6 
megallapodas megkotese 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 
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12. Az EFERAND Kft. haszmilati joganak (Budapest X., Sirkert u. 40/a) atruhazasara vonatkoz6 
kerelem 
El6terjeszt6 dr. Pap Sandor alpolgarmester 

13. A Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat tulajdonaban all6 lakasok 
elidegenitesre t6rten6 kije10leser61 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

14. A Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai Onkormanyzat tulajdonaban all6 lakasok 
elidegenitese 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

15. A Budapest X. kertilet, Roman utca 2. szam alatti nem lakas celjara szolgal6 helyiseg 
elidegenitese 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

16. A Budapest F6varos X. kertilet, Holgy utca 18. szam alatt lev6 nem lakas celjara szolgal6 
helyiseg palyazati uton t6rten6 elidegenitese 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

17. A Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat tulajdonaban al16 tires lakasok piaci 
alapon torten6 berbeadasra val6 kijelOlese 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

18. A Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat tulajdonaban all6 Kada utca 98/a 
szam alatti lak6eptilet bontasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

19. A Budapest X. kertilet, Hal om utca 42. szam alatt lev6 22. szamu nem lakas celjara szolgal6 
helyiseg berbeadasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

20. A Budapest X. kertilet, Halom utca 42. szam alatt lev6 32. es 33. szamu nem lalds celjara 
szolgal6 helyiseg berbeadasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

21. A Budapest X. kertilet, Allomas utca 23. szam alatti nem lakas celjara szolgal6 helyiseg 
berbeadasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

22. A Budapest X. kertilet, Allomas utca 9. szam alatti nem lakas celjara szolga16 helyiseg 
berbeadasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

23. A Budapest X. kertilet, Roman utca 2. szam alatti nem lakas celjarta szolgal6 helyiseg 
berbeadasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

24. A Budapest X. kertilet, Liget utca 42. szam alatti nem lakas celjara szolgal6 helyiseg 
berbeadasa 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

25. A Budapest X. kertilet, Kada utca 19. fszt. 10. szam alatti nem lakas celjara szolgal6 helyiseg 
berbeadasa 
El6terj eszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

26. A Budapest X. kertilet, 41446 hrsz.-u, S 1 tertilet alatt leva pincerendszer egy reszenek 
berbeadasara vonatkoz6 kerelem 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 
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27. A Budapest X. kertilet, Szallas utca 11/c szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

28. A Budapest X. kertilet, Ujhegyi setany 14/a szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo 
helyisegben folytatando tevekenyseg bovitese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

29. A Budapest X. kertilet, Ujhegyi setany 16. szam alatti nem lakasa celjara szolgalo helyisegben 
folytatando tevekenyeg bovitese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

30. A Csokiscsiga Bt. helyisegberleti jogviszonyanak kozos megegyezessel tOrteno megszuntetese 
es uj helyisegberleti jogviszony letesitese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

31. A Zsepi Kft. koztertilet-hasznalati ugyeben benyujtott meltanyossagi kerelme 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

32. A Budapest X., Vasko utca 3. Tarsashaz kozteriilet-hasznalati ugyeben benyujtott fellebbezese 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

1. napirendi pont: 
A ,HPV elleni vedoolhis beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014." targyu 

kozbeszerzesi eljaras meginditasa, az ajanlatteteli felhivas es a szerzodestervezet elfogadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzaszolas; keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 392. szamu eloterjesztes 
elfogadasarol. 

163/2014. (VI. 24.) GB hatarozat 
a ,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014." targyu 
kozbeszerzesi eljaras meginditasa, az ajanlatteteli felhivas es a szerzodestervezet elfogadasarol 
(7 igen szavazattal, 2 tartozkodassal) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a ,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 
20 14." targyu kozbeszerzesi eljaras ajanlatteteli felhivasat az 1. melleklet szerinti tartalommal 
jovahagyja. 
2. A Bizottsag a ,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014." targyu 
kozbeszerzesi eljaras dokumentaciojat es szerzodestervezetet a 2. melleklet szerinti tartalommal 
jovahagyja. 
3. A Bizottsag a ,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014." targyu 
kozbeszerzesi eljaras meginditasat jovahagyja. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos alpolgarmester 

az aljegyzo 
a Human Iroda vezetoje 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 

(Az ajimlatteteli felhiwis, a kozbeszerzesi eljaras dokumentaci6ja valamint a szerzodestervezet 
szovege mindenben megegyezo az e!Oterjesztesben szereplovel.) 
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2. napirendi pont: 
A ,Berleti szerzodes nyomatkeszito eszkozok berbevetelere es karbantartasara 48 honapos 

idotartamra" targyu kozbeszerzesi eljaras eljarast megindito felhivasanak visszavonasa, es a 
,Berleti szerzodes nyomatkeszito eszkozok berbevetelere es karbantartasara 24 honapos 

idotartamra" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasa, az ajanlati felhivas es a 
szerzodestervezet, dokumentacio elfogadasa 
EloterjesztO: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 

Szobeli modosito javaslat: 

Dr. Szabo Krisztian: Javasolja, hogy a hatarozattervezet 1. mellekletet kepezo ajanlatteteli felhivas 
Kozbeszerzesi mennyisegi pontjaban szereplo ,+ 30 %-kal, - 40 %-kal elterhet" szovegresz helyebe 
a ,+40%-kal elterhet" szoveg lepjen. 

(393/1. modosito javaslat) 
Az eloterjeszto tamogatja a 393/1 modosito javaslatot. 

Dr. Szabo Krisztian: Javasolja, hogy a hatarozattervezet 1. mellekletet kepezo ajanlatteteli felhivas 
8. pontjaban (Az ellenszolgaltatas teljesitesenek feltetelei vagy a vonatkoz6 jogszabalyokra 
hivatkozas) kerliljon tOrlesre a kovetkezo mondat: 
,Az ajanlatkero a+ 30 %-os, - 40 %-os megengedett elteresnel nagyobb merteku elterest helyszini 
ellenorzes alapjan negyedevente ervenyesiti." 

(393/2. modosito javaslat) 
Az eloterjeszto tamogatja a 393/2. modosito javaslatot. 

Toth Balazs: Javasolja, hogy a kozbeszerzesi eljarasba kerliljon meghivasra az a hat ceg, akik az 
el6z6 kozbeszerzesi eljaras soran kerdest tettek fel. Ezek a kovetkezok: M.N.A. Group Kft., FyBa 
Kft., Xcopy Kft., Woss Kereskedelmi Kft., Profil-Copy 2002 Kft., es a Konica Minolta 
Magyarorszag. 

(393/3. modosito javaslat) 
Az elOterjeszto nem tamogatja a 393/3. modosit6 javaslatot. 

A Gazdasagi Bizottsag 4 igen, 1 ellenszavazattal, 4 tart6zkodassal nem tamogatja a 393/3. 
m6dosit6 javaslatot [164/2014. (VI. 24.)]. 

Elnok: Amennyiben nines tabb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 393. szamu 
eloterjesztes elfogadasar6l a 393/1-2. m6dosit6 javaslatok figyelembevetelevel. 

165/2014. (VI. 24.) GB hatarozat 
a ,Berleti szerzodes nyomatkeszitO eszkozok berbevetelere es karbantartasara 48 honapos 
idotartamra" targyu kozbeszerzesi eljaras eljarast megindito felhivasanak visszavonasa, es a 
,Berleti szerzodes nyomatkeszito eszkozok berbevetelere es karbantartasara 24 honapos 
idotartamra" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasa, az ajanlati felhivas es a 
szerzodestervezet, dokumentacio elfogadasarol 
(6 igen, 2 ellenszavazattal, 1 tart6zkodassal) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a ,Berleti szerzodes nyomatkeszito eszkozok berbevetelere es 
karbantartasara 48 h6napos idotartamra" targyu kozbeszerzesi eljaras eljarast megindit6 felhivasat 

. . 
VlSSZaVOnJa. 
2. A Bizottsag a ,Berleti szerzodes nyomatkeszito eszkozok berbevetelere es karbantartasara 24 
h6napos idotartamra" targyu kozbeszerzesi eljaras ajanlatteteli felhivasat az 1. melleklet szerinti 
tartalommal j6vahagyja. 
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3. A Bizottsag a ,Berleti szerzodes nyomatkeszito eszkozok berbevetelere es karbantartasara 24 
h6napos idotartamra" targyu kozbeszerzesi eljaras dokumentaci6jat es szerzodestervezetet a 2. 
melleklet szerinti tartalommal j6vahagyja. 
4. A Bizottsag a ,Berleti szerzodes nyomatkeszito eszkozok berbevetelere es karbantartasara 24 
h6napos idotartamra" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasat j6vahagyja. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos 

al po lgarmester 
az aljegyzo 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 

(A kozbeszerzesi eljaras dokumentaci6ja valamint a szerzodestervezet szovege mindenben 
megegyezo az eloterjesztesben szerep!Ovel.) 

1. melleklet a 165/2014. (VI 24.) GB hatarozathoz 

. i.KQTET >.L 

AI~NLATTETELI FELHiyl.S · 

AJANLATTETELI FELHiVAS 

1. Ajanlatkero adatai: 

Ajanlatkerore vonatkoz6 informaci6k: 
Ajanlatkero neve Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
Ajanlatkero cime: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Telefon: +361 4338250 
Telefax: +361 4338230 
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu 

2. A kozbeszerzesi eljaras fajtaja, alkalmazasanak indokolasa: 
Kbt. Harmadik Resz, nemzeti eljarasrend szerinti hirdetmeny nelktili targyalasos 
kozbeszerzesi eljaras (122.§ (7) bekezdes a) pontja szerinti eljaras): Ha az arubeszerzes 
becstilt erteke nem eri el a huszonotmilli6 forintot, az ajanlatkero olyan kozbeszerzesi eljarast 
is lefolytathat, amelyben a nyilt eljaras nemzeti eljarasrendben iranyad6 szabalyait alkalmazza 
a Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti elteresekkel. 

3. A dokumentaci6 rendelkezesre bocsatasanak modja, hatarideje, annak beszerzesi helye 
es penziigyi feltetelei: 
Ajanlatkero a dokumentaci6t teritesmentesen bocsatja ajanlattevok rendelkezesere a Kbt. 52.§ 
(3) bekezdesenek megfeleloen. Ajanlatkero a dokumentaci6t az ajanlatteteli felhivas 
megktildesevel egyidejiileg elektronikus uton is tovabbitja ajanlattevok reszere. 

4. A kozbeszerzes targya es mennyisege, a teljesites helye: 
,Birleti es karbantartasi szerzifdes nyomatkeszitif eszkozok birbevetelire es karbantartasara 
24 honapos idiftartamra, 2014" 

A teljesites helye: 

i Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. l 
I I 

l-~~!g~!"_l!!~~!~t_:!_!!}~~!~-~---------------------------------- ____________________________________________________ _] 
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,-------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------, 

! Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai 1105 Budapest, Bebek utca 1. ! 
J Polgarmesteri Hivatal J 

!-s~d;-p-~~t-F6;-~~~-;-x~-k~~-tii~~TJ(6t;~~y;-i __________ -1io2-s;;ii~p;~t~-A:ii~-;~~-~t~-~-z-_--------1 
l-~~!~~~-~~~!~-~!-~J~~!~)___________________________________ -----------------------------------------------------1 
! Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai 1102 Budapest Szent Laszlo ter 2-4. ! 
l-~~!~~~!!!~~!~-~!-~J~~!~_l ___ , _______________________________ -----------------------------------------------------~ 
! Kobanyai Janikovszky Eva Magyar-Angol 1105 Budapest, Kapolna ter 4. ! 
i Ket Tanitasi Nyelvii Altalanos Iskola i 
L------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------J 
i Kobanyai Janikovszky Eva Magyar-Angol . 1101 Budapest, Ulloi ut 118. i 
! Ket Tanitasi Nyelvii Altalanos Iskola ! 
! Tagintezmen_ye J 
~------------------- ----------,-----------,------------------------ -----------------------------------------------------~ 

! Kobanyai Komplex Ovoda, Altalanos Iskola 1107 Budapest, Gem u.5-7. i 
J Keszsegfejleszto Specialis Szakiskola es J 

! Szakszolgaltato Kozpont . ! r-----------------------------,------------------------------------- -----------------------------------------------------, 
! Kobanyai Harmat Altalanos Iskola 1104 Budapest, Harmat u.88. ! 
ri(6t;~;;y~i-F;k;i;-~~hr-i;;-A:i!;i~-~~~-i~k~•;-------- -ii-os-s~~i~p;~t)i;;.-;;-i-~-.-19-6~198~--1 
r-K6b~;;y~i-s~-;-:r6~~;r-A:ii;-i~;~~-~~-k~i;;----------- -iioi-s;;d-~p~-~t~-:H~;;g-~~i~-k~i.s=7:----~ 
f---------------------------------,--------------------------------- -----------------------------------------------------1 
! Kobanyai Kertvarosi Altalanos Iskola 1106 Budapest, Jaszberenyi ut 89. ! 
!-1(6t;~;;y-~i-K-~d;--Mih-;iiyAit~-.-i;;~~-i~k.~i~--------- -ii-o3-s;;d~p;~t~-K;d~-~~i7~29.----------1 

!-i(6t;~;;y~i-K~~~~~t~cy-D~~~6-A:it;i~~~~-~~k~i;-- -1i-o6-s;;d~p;~t~-K~~;~~tti-~i-ti-i7=9~----1 
!-K6b~;;y~i-s~;~~t-i~~-~-:r~;;6-Ait~-l-~;;~~-i~k.~i;--- -ii-oi-s~rl-~p~-~t~-Kfib~~y;-i~t-38~-------1 
~------------------------------------------------------------------- -------------------------,----------------------------1 
i Kobanyai Szechenyi Istvan Magyar-Nemet 1108 Budapest, Ujhegyi setany 1-3. i 
! Ket Tanitasi Nyelvii Altalanos Iskola i 
r-K6b~;;y~i-s~;~-tL~~~i6--A:it;-l-~;~~-i~k.~i;---------- -1i-o5-s~rl-~p;~t~-s~~-~t-i-i~~~6-t-~~-1~---1 
r------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------1 
i Kroo Gyorgy Zene- es Kepzomiiveszeti 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 34. i 
! Kobanyai Alapfoku Miiveszeti Iskola i 
~------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------1 
! Fovarosi Pedagogiai Szakszolgalat 1105 Budapest Kapolna ter 4. ! 
r------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------, 
i Kobanyai Pedagogiai Szolgaltato Kozpont 1108 Budapest Sibrik M. ut 76-78 ! 
~-~~-~;;i-1:~~~~~-c;il;;;~~i~~------------------------------- -~-i-o2-Ii~di~J;;;~i~-j(ti~li~i-<:-;~-;;---------; 

[ ____________________________________________________________________ §~1_1-~_~!:_-~~-~~---~i: ____________________________ j 

Mennyisege: 

Berleti es karbantartasi szerzodes nyomatkeszito eszkozok berletere es karbantartasara, ehhez 
kapcsol6d6an menedzsment szoftver biztositasara 24 h6napos idotartamra a dokumentaci6ban 
reszletesen meghatarozottak szerint. A berbe venni kivant nyomatkeszito eszkozok igenyelt 
darabszama: 81 db. Ajanlatkero a megadott mennyisegtol + 40 %-kal elterhet. A karbantartasi 
kotelezettseg kiterjed ajanlatkero sajat tulajdonu nyomatkeszito eszkozeire is a dokumentaci6ban 
reszletesen meghatarozottak szerint. 

Berelendo termek Mennyiseg (db) 
A/4 printer 48 
AI 4 MFP printer 26 
B/W A/3 5 
C A/3 2 

A mennyiseg es a muszaki tartalom reszletes ismerteteset a dokumentaci6 muszaki leiras melleklete 
tartalmazza. 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra 
tekintettel ajanlatkero felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak 
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egyertelmu es kozertheto meghatarozasa szuksegesse tette meghatarozott gyartmanyu, eredetu, 
tipusu dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 
hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmu meghatarozasa erdekeben 
tortent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenerteku" minden esetben ertendo. Ajanlatkero 
felhivja a figyelmet, hogy, egyenerteku dolog megajanlasa eseten az egyenertekuseget az 
ajanlattevonek az ajanlataban igazolnia kell. 

CPVK6d 

Fo targy: 30120000-6 

5. A szerzi:idesek meghatarozasa, amelynek megkotese erdekeben a kozbeszerzesi eljarast 
lefolytatjak: ,Berleti es karbantartasi szerzifdes nyomatkeszitif eszkozok berbevetelire es 
karbantartasara 24 h6napos idiftartamra, 2014" 

6. A szerzi:ides idi:itartama 

A szerzodeskotestol szamitott 24 h6nap. 

8. Az ellenszolgaltatas teljesitesenek feltetelei vagy a vonatkoz6 jogszabalyokra hivatkozas: 

Ajanlatkero eloleget nem biztosit. 
Az ajanlatkero az ellenszolgaltatas osszeget havonta ut6lag, 30 napos fizetesi hatarido mellett, a 
Kbt. 130. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek., rendelkezesei alapjan egyenliti ki atutalassal. 

A megval6sitas penzugyi fedezetet Ajanlatkero sajat forrasb61 biztositja. Az ajanlattetel, a 
szerzodes kifizetesek penzneme: HUF. 

Ajanlatkero havi rendszeresseggel reszszamlazasi lehetoseget biztosit havi egyenlo reszletekben. 
Ajanlatkero a kifizetes soran az Ad6zas rendjerol sz616 2003. evi XCII. tOrveny (a tovabbiakban: 
Art.) 36/A. §-aban foglaltakat teljes korben alkalmazza. 
Kesedelmes fizetes eseten Ajanlatkero a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) merteku, es a kesedelem 
idotartamahoz igazod6 kesedelmi kamatot fizet. 

Vonatkoz6 jogszabalyok kUlonosen: 
Az ad6zas rendjerol sz616 2003. evi XCII. tOrveny 36/ A. § 
A Kozbeszerzesekrol sz616 2011. evi CVIII. tOrveny. 

Az altalanos forgalmi ad6r61 sz616 2007. evi CXXVII. torveny. 

A Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013. evi V. tOrveny 

Az ellenszolgaltatas teljesitesenek reszletes leirasat a dokumentaci6 tartalmazza. 

9. Annak meghatarozasa, hogy az ajanlattevi:i tehet-e tobbvaltozatu (alternativ) ajanlatot, 
valamint a reszajanlat-tetelleheti:isege vagy annak kizarasa: 
Jelen lejarasban Ajanlatkero a tabbvaltozatu (alternativ) ajanlattetel lehetoseget kizarja. 
Ajanlatkero nem biztosit reszajanlatteteli lehetoseget. 

10. Az ajanlatok ertekelesi szempontja: 
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Az aj<'mlatok ertekelesi szempontja jelen eljanisban a legalacsonyabb osszegii 
ellenszolgaltahis (Kbt. 71. § (2) bekezdes a) pont). 

Az ajanlati arat netto havi atalanydijban kell megadni, amely atalanydijnak valamennyi 
koltseget tartalmaznia kell, igy a havi berleti dijat, a havi karbantartasi koltseget es masolasi 
dijat, valamint a menedzsment szoftver hasznalati dijat is. 

Emellett ajanlattev6knek ajanlatukba reszenkent teteles artablazatot kell csatolniuk a 
dokumentaci6ban szerepl6 nyilatkozatminta szerinti adatokkal. 

A legalacsonyabb osszegu ellenszolgaltatas ertekelesi szemponton beliil az Ajanlatker6 a 
megajanlott ellenszolgaltatasokat veti ossze es a Kbt. szabalyai szerint a legel6nyosebbet 
(legalacsonyabbat) preferalj a. 
A vallalasokat ugy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden jarulekos koltseget, 
fliggetleniil azok formajat61 es forrasat61, pl. v AM, kiilonboz6 dijak es illetekek, stb. 
Az ajanlatok kidolgozasakor vegyek figyelembe, hogy az ajanlati arnak teljes korunek kell 
lennie, vagyis magaban kell foglalnia valamennyi ajanlattev6i kifizetesi igenyt. 
Az Ajanlattev6k csak forintban (HUF) tehetnek ajanlatot es a szerz6deskotes valutaneme is 
csak ez lehet. 

11. A kizaro okok es a megkovetelt igazolasi mod: 

Az eljarasban nem lehet ajanlattev6, alvallalkoz6, es nem vehet reszt az alkalmassag 
igazolasaban olyan gazdasagi szerepl6, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdesenek hatalya ala tartozik. 
Az eljarasban nem lehet ajanlattev6, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdesenek hatalya ala tartozik. 

A megkovetelt igazolasi m6d: 

Ajanlattev6 vonatkozasaban: a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapjan az 
ajanlattev6nek ajanlataban nyilatkozatot kell benyujtania, hogy nem tartozik a fenti kizar6 okok 
hatalya ala, valamint a Kbt. 56.§ (1) bekezdes k) pont kc) pontjat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2. § i) pont ib) alpontja es a 4. § f) pont fc) alpontjaban foglaltak szerint kell igazolnia. 

Alvallalkoz6 es alkalmassag igazolasara igenybe vett mas szervezet vonatkozasaban: 

- Ajanlattev6 a Kbt. 58. § (3) bekezdeseben foglaltaknak megfelel6en ajanlataban csak 
nyilatkozni koteles arr61, hogy a szerz6des teljesitesehez nem vesz igenybe a Kbt. 56. § (1) 
bekezdes szerinti kizar6 okok hatalya ala es6 alvallalkoz6t, valamint az altala alkalmassaganak 
igazolasara igenybe vett mas szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdes szerinti kizar6 
okok hatalya ala. 

A kizar6 okok igazolasar61 sz616 nyilatkozat nem lehet regebbi, mint jelen felhivas 
megkiildesenek datuma. 

Ajanlatker6 felhivja a figyelmet a Kozbeszerzesi Hat6sag 2012. junius l-en, valamint 2013. 
november 29-en kozzetett utmutat6ira a kizar6 okokkal kapcsolatos igazolasokr61, 
nyilatkozatokr61, nyilvantartasokr61 es adatokr61. (www.kozbeszerzes.hu/ jogi-hatter/a
hatosag-utmutatoi) 

Ajanlatker6 kizarja az eljarasb61 azon ajanlattev6t, alvallalkoz6t, alkalmassag igazolasaban 
kozremukod6 gazdasagi szerepl6t, akivel szemben a kizar6 okok az eljaras soran 
kovetkeznek be. 

12. Az alkalmassagi kovetelmenyek, az alkalmassag megitetesehez sziikseges adatok es a 
megkovetelt igazolasi mod: 
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Az alkalmassag megitelesehez szukseges Az alkalmassag minimumkovetelmenye(i): 
adatok es a megkovetelt igazolasi m6d: 

Pl. Alkalmatlan ajanlattevo, ha merleg szerinti 
Pl. Ajanlattevo csatolja a 310/2011. (XII. 23.) eredmenye az elozo 2lezart uzleti ev saran 1-nel 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdes b) pontja Wbbszor negativ volt 
alapjan az elozo 2 lezart uzleti evre vonatkoz6, 
sajat vagy jogelodje szamviteli 
jogszabalyoknak ( elsosarban a szamvitelrol 
sz616 2000. evi C. tOrveny) megfeleloen 
osszeallitott eves beszamol6jat kiegeszito 
mellekletek nelkul. Amennyiben az ajanlatkero 
altai kert merleget es eredmenykimutatast 
tartalmaz6 beszamol6 a ceginformaci6s 
szolgalat honlapjan megismerheto, a beszamol6 
adatait az ajanlatkero ellenorzi, a 
ceginformaci6s szolgalat honlapjan 
megtalalhat6 beszamol6 reszet kepezo merleg 
es eredmenykimutatas csatolasa az ajanlatban 
nem szukseges. 
Ha az ajanlattevo azert nem rendelkezik az 
elozo 2 lezart uzleti evre vonatkoz6 
beszamol6val, mert az idoszak kezdete utan 
kezdte meg mukodeset, az alkalmassagat a 
kozbeszerzes targyab61 szarmaz6 arbevetelrol 
sz616 nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az 
esetben alkalmatlan ajanlattevo, ha 
mukodesenek ideje alatt a kozbeszerzes 
targyab61 szarmaz6 - altalanos forgalmi ad6 
nelkUl szamitott - arbevetele nem eri el a nett6 
10 milli6 farintot. (310/2011. (XII. 23.) Karm. 
rendelet 14. § (2) bekezdes). 
Ha az ajanlattevo a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 14. § (1) bekezdes b) pontja szerinti 
irattal azert nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formaban mukodik, amely tekinteteben a 
beszamol6 benyujtasa nem lehetseges, az e 
pontokkal kapcsolatban eloirt alkalmassagi 
kovetelmeny es igazolasi m6d helyett barmely, 
az ajanlatkero altai megfelelonek tekintett 
egyeb nyilatkozattal vagy dokumentummal 
igazolhatja penzugyi es gazdasagi 
alkalmassagat. Az erintett ajanlattevo kiegeszito 
tajekoztatas kerese saran koteles alatamasztani, 
hogy olyan jogi farmaban mukodik, amely 
tekinteteben a beszamol6, illetve arbevetelrol 
sz616 nyilatkozat benyujtasa nem lehetseges es 
tajekoztatast kerni az e pontokkal kapcsolatban 
eloirt alkalmassagi kovetelmeny es igazolasi 
m6d helyett az alkalmassag igazolasanak 
ajanlatkero altai elfogadott m6djar61. 
(31 0/2011. (XII. 23 .) Korm. rendelet 14. § (3) 
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bekezdes). 

A P 1. pontban el6irt alkalmassagi 
kovetelmenynek kozos ajanlattev6k 
ertelemszeruen kizar6lag egyenkent felelhetnek 
meg, igy a Kbt. 55. § ( 4) bekezdese alapj an 
elegend6, ha koztiltik egy megfelel. 
Ajanlattev6 (kozos ajanlattev6k) az el6irt 
alkalmassagi kovetelmenyeknek barmely mas 
szervezet (vagy szemely) kapacitasara 
tamaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § ( 4 )-( 6) 
bekezdeseben foglaltaknak megfelel6en. 
Amennyiben ajanlattev6 az alkalmassagi 
kovetelmenyeknek barmely mas szervezet 
(vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva kivan 
megfelelni, ugy ajanlattev6 alkalmassagat a 
Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdesei szerint koteles 
igazolni. 

A kapacitasait rendelkezesre bocsat6 szervezet 
az el6irt igazolasi m6dokkal azonos m6don 
koteles igazolni az adott alkalmassagi 
feltetelnek torten6 megfelelest, tovabba koteles 
nyilatkozni, hogy a szerz6des teljesitesehez 
sztikseges er6forrasok rendelkezesre allnak 
majd a szerz6des teljesitesenek id6tartama alatt. 

Amennyiben aj anlattev6 a penztigyi es 
gazdasagi alkalmassagi feltetelek szerinti 
alkalmassagat mas szervezet (vagy szemely) 
kapacitasara tamaszkodva igazolta, akkor a 
kapacitast rendelkezesre bocsat6 szervezet 
koteles kezeskent felel6sseget vallalni a Kbt. 
55. § (6) bekezdes c) pontja szerint. 

Vagy aj anlattev6 valasztasa szerint 
alkalmassagat igazolhatja az osszes fenti 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasanak 
benyujtasa helyett kizar6lag az alabbival: 

Ajanlatkerif a 31012011 (X/1.23.) Korm. 
rendelet 14.§ (8) es 17. § (6) bekezdese alapjan 
elfogadja az ajanlattevif arra vonatkoz6 
nyilatkozatat is, hogy megfelel az ajanlatkerif 
altai eliiirt alkalmassagi kovetelmenyeknek, 
azzal, hogy amennyiben az elbiralas soran az 
ajanlatkerifnek ketsege mer iii fel a nyilatkozat 
val6sagtartalmaval kapcsolatban, a Kbt. 67. § 
(1) bekezdese szerinti felvilagositas keres 
kereteben elifirhatja az igazo/ds benyujtasat. 
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,;•, w::< ··· ... ···.··M ·Muszaki~sszakmai alkalmas'ia.g , 
Az alkalmassag megitelesehez szukseges Alkalmatlan az ajanlattevo, ha nem rendelkezik 
adatok es a megkovetelt igazolasi m6d: 

Ml. az ajanlatteteli felhfvas megkUldesetol 
Valamennyi resz eseteben visszafele szamftott 3 evben (36 h6napban) 

osszesen legalabb nett6 5 milli6 HUF 
Ml. Ajanlattevo mutassa be a 310/2011. (XII. ellenszolgaltatast elero erteku, nyomatkeszfto 
23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdes a) pontj a eszkozok berbeadasara es karbantartasara 
alapjan az ajanlatteteli felhfvas megkUldesetol vonatkoz6, szerzodesszeruen teljesftett 
visszafele szamftott 3 ev (36 h6nap) referenciaval. 
legjelentosebb kozbeszerzes targya szerinti 
szallftasait. Az ismerteteshez csatolni kell a A fenti alkalmassagi kovetelmeny teljesftheto 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § ( 5) egy vagy tObb referenciaval. 
bekezdeseben meghatarozott nyilatkozatot vagy 
igazolast. A referencianyilatkozatb61 vagy 
referenciaigazolasb61 minden alkalmassagi 
feltetel teljesulesenek ki kell derUlnie es 
tartalmaznia kell legalabb a 31 0/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdes szerinti 
ada to kat. 

Ajanlatkero rogzfti, hogy amennyiben egy 
gazdasagi szereplo referenciakent olyan korabbi 
szallftast kfvan bemutatni, amelyben 
konzorcium vagy projekttarsasag tagjakent 
teljesftett, abban az esetben az Ajanlatkero csak 
azt fogadja el az alkalmassag igazolasakent, 
amely konzorciumi tagkent vagy 
projekttarsasag tagjakent sajat hanyadban 
kielegiti az elofrt alkalmassagi felteteleket, 
figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdeseben 
meghatarozottakra is. (kerjuk emiatt a teljesites 
bemutatasar61 sz616 nyilatkozatban adjak meg a 
sajat teljesftes merteket szazalekban vagy 
forint ban). 

Vagy ajanlattevo valasztasa szerint 
alkalmassagat igazolhatja az osszes fenti 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasanak 
benyujtasa helyett kizar6lag az alabbival: 

Ajdnlatkero a 31012011 (X/1.23.) Korm. 
rendelet 14.§ (8) es 17. § (6) bekezdese alapjdn 
elfogadja az ajdnlattevo arra vonatkozo 
nyilatkozatdt is, hogy megfelel az ajdnlatkiro 
altai eloirt alkalmassdgi kovetelmenyeknek, 
azzal, hogy amennyiben az elbirdlds sordn az 
ajdnlatkeronek ketsege meriil fel a nyilatkozat 
valosdgtartalmdval kapcsolatban, a Kbt. 67. § 
(1) bekezdese szerinti felvildgositds keres 
keretiben eloirhatja az igazolds benyujtdsdt. 

12 



A Kbt. 55. § (4) bekezdeseben foglaltak alapjan 
az M1-M2 alkalmassagi feltetel eseteben az 
egytittes megfeleles megengedett. 
Ajanlattevo (kozos ajanlattevok) az eloirt 
alkalmassagi kovetelmenyeknek barmely mas 
szervezet (vagy szemely) kapacitasara 
tamaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § ( 4 )-( 6) 
bekezdeseben foglaltaknak megfeleloen. 
Amennyiben ajanlattevo az alkalmassagi 
kovetelmenyeknek barmely mas szervezet 
(vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva kivan 
megfelelni, ugy ajanlattevo alkalmassagat a 
Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdesei szerint koteles 
igazolni. 

A kapacitasait rendelkezesre bocsat6 szervezet 
az eloirt igazolasi m6dokkal azonos m6don 
koteles igazolni az adott alkalmassagi 
feltetelnek tOrteno megfelelest, tovabba koteles 
nyilatkozni, hogy a szerzodes teljesitesehez 
sztikseges er6forrasok rendelkezesre allnak 
majd a szerzodes teljesitesenek idotartama alatt. 

Az a szervezet, amelynek korabbi teljesiteseit a 
Kbt. 55. § (6) bekezdes b) pontjaban foglaltak 
szerint az alkalmassag igazolasahoz az 
ajanlattevo felhasznalta, a szerzodes teljesitese 
soran a Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013. 
evi V. tOrveny (a tovabbiakban: Ptk. 6:419. § 
szerint kezeskent felel az ajanlattevo teljesitese 
azon reszenek elmaradasaval vagy hibas 
teljesitesevel osszeftiggesben az ajanlatkerot ert 
kar megteriteseert, amelyre vonatkoz6an az 
ajanlattevo alkalmassagat a korabbi teljesitesek 
bemutatasa igazolta. 

13. Ajanlatteteli hatarido: 
2014. julius 07. 17.00 ora. 
Az ajanlatoknak ezen hataridoig az alabbi cimen rendelkezesre kell allnia, a kezbesitesbol 
szarmaz6 barminemu kesedelem az ajanlattevo felelossege. 

14. Az ajanlat benyujtasanak cime: 
Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 1. 
em. 131. 

15. Az ajanlattetel nyelve: 
Az ajanlatot magyar nyelven kell beadni, mas nyelven nem nyujthat6 be az ajanlat. 
Az eljaras soran mindennemu levelezes es kapcsolattartas csak ezen a nyelven tOrtenik. 
Joghatas kivaltasara csak a magyar nyelvu nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az 
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esetben, ha a benyujtasra kertilo igazo1asok vagy okiratok nyelve nem magyar, ugy az 
ajanlattevo koteles mellekelni a magyar nyelvu ajanlattevo altali felelos forditasokat annak 
szem elott tartasaval, hogy a helytelen forditas kovetkezmenyeit az ajanlattevonek kell 
viselnie. 

16. Az ajanlat(ok) felbontasanak helye, ideje es az ajanlatok felbontasan jelenletre 
jogosultak: 
Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 1. 
em. 133. 

2014. julius 07. 17.00 ora. 

Kbt. 62. § (2) bekezdeseben meghatarozott szemelyek jogosultak jelen lenni. 

Az ajanlatkero a vegso ajanlatok bontasanak megkezdesekor, a vegso ajanlatok felbontasa elott 
kozvetlenlil ismerteti a kozbeszerzes- a 18. § (2) bekezdesenek alkalmazasa nelktil szamitott
becstilt erteket es a szerzodes teljesitesehez rendelkezesre all6 anyagi fedezet osszeget, 
reszajanlattetel biztositasa eseten reszenkent. 

Az ajanlatok felbontasakor ismertetni kell az ajanlattevok nevet, cimet (szekhelyet, lak6helyet), 
valamint azokat a fobb, szamszerusitheto adatokat, amelyek az ertekelesi szempont 
(reszszempontok) alapjan ertekelesre kertilnek. 

Ha az ajanlatok bontasan egy - ott jelen levo - szemely keri, az ajanlat ismerteteset kovetoen 
azonnallehetove kell tenni, hogy betekinthessen a felolvas6lapba. 

17. Az ajanlati kotottseg minimalis idotartama: 
30 nap a targyalas(ok) befejezesetol szamitva 

18. Az ajanlati biztositek eloirasara, valamint a szerzodesben megkovetelt biztositekokra 
vonatkozo informacio: 
Ajanlatkero jelen kozbeszerzesi eljarasban nem irja elO ajanlati biztositek nyujtasat, 

A nyertes ajanlattevovel kotendo szerzodes nem kot ki biztositekot. 

Nyertes ajanlattevo kesedelmi es meghiusulasi kotber fizetesere koteles a 
szerzodestervezetekben reszletezettek szerint. 

A szerzodest megerosito biztositekokat a szerzodes tervezet tartalmazza. 

19. A kozbeszerzes Europai Uniobol szarmazo forrasbol tamogatott? 
Nem. 

20. A targyalas menete, az elso targyalas idopontja 

Ajanlatkero el6relathat6an egy alkalommal fog az ajanlattevokkel targyalni. Amennyiben tabb 
targyalas sztikseges, az adott targyalas lezarasakor jegyzokonyvben kertil sora kovetkezo targyalas 
idopontjanak egyeztetesere. 
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Az eljan'tsban az ajanlatkero es az ajanlattevok kozotti targyalas arra iranyul, hogy az ajanlatkero a 
kozbeszerzes targya szerinti feladatok ellatasat illetoen a legkedvezobb feltetelekkel kothessen 
szerzodest. 
A targyalason a felek a miiszaki tartalom, a szerzodeses feltetelek, es az ajanlati ar tekinteteben 
egyeztetnek. A benyujtott ajanlat alapjan mind az ajanlattevok, mind pedig az ajanlatkero javaslatot 
tehet a fentiek m6dositasara. 
Az ajanlattevok reszerol nyilatkozattetelre es kotelezettsegvallalasra jogosult szemely vehet reszt a 
targyalason. Ez lehet a cegkivonatban szereplo szemely, vagy meghatalmazott. Ez ut6bbi esetben a 
cegkivonatban szereplo cegjegyzesre jogosult szemely altai kiallitott, 2 tanu altai alairt, 
maganokiratba foglalt meghatalmazast vagy kozjegyzo altai hitelesitett meghatalmazast kertink 
bemutatni. 
Az ajanlatkero minden egyes targyalasr61 jegyzokonyvet keszit, amelyet a targyalas kovetkezo 
fordul6janak megkezdeseig ( egyetlen vagy utols6 fordul6 eseten a targyalas befejezeset koveto ket 
munkanapon beltil) minden, az adott targyalason reszt vett ajanlattevonek ala kell irnia, es resztikre 
egy peldanyt at kell adni, vagy ket munkanapon beltil kell megktildeni. 
Ha az ajanlatkero az eljaras eredmenyet kihirdette (az osszegezest megktildte), a szerzodest a 
felhivasnak es az ajanlatnak a targyalas befejezeskori tartalma szerint koti meg. 
A targyalas saran a kozbeszerzes targya es feltetelei nem valtozhatnak olyan m6don, hogy 

a) az eljaras alapjan megkotOtt szerzodes targya vagy feltetelei olyan jellemzojeben, illetve 
kortilmenyeben ter el az ajanlatteteli felhivas megktildesekor beszerezni kivant 
szolgaltatast61 vagy megadott szerzodeses feltetelektol, amely nem tette volna lehetove 
targyalasos elj aras alkalmazasat, 

b) az ajanlatteteli felhivasban kozolt feltetelek olyan mertekben m6dosulnak vagy egesztilnek 
ki, hogy annak kovetkezteben valamelyik ajanlattevo nem kepes a targyalasok 
befejezesevel vegleges ajanlatot tenni, vagy 

c) az ertekeles szempontjai vagy m6dszere valtozna. 

Az ajanlatkero felhivja az ajanlattevok figyelmet, hogy az ajanlatkero az ajanlatteteli felhivasban 
meghatarozott feltetelekhez, az ajanlattevo pedig az ajanlatahoz a targyalas befejezesenek 
id6pontjat61 van kotve [Kbt. 96. § (4)]. 
A targyalas lezarasakent az ajanlattevo zart boritekban adja le a vegleges ajanlatat, amely a 
targyalas vegen az ajanlattevo jelenleteben kertil felbontasra. 
A Kbt. 62. § (4) bekezdese alapjan Ajanlatkero a vegleges ajanlatok bontasanak megkezdesekor, az 
ajanlatok felbontasa elott kozvetlentil ismerteti a kozbeszerzes becstilt erteket es a szerzodes 
teljesitesehez rendelkezesre all6 anyagi fedezet osszeget. 

Az elso targyahis idopontja es helyszine 

2014. julius 11. 12:00 ora 

1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 1. em. 133. targyalo 

21. Egyeb informaciok: 
1. A hianyp6tlast Ajanlatkero a Kbt. 67. § szerint biztositja. 

2. A hirdetmeny nelktili targyalasos eljarasban kizar6lag az ajanlattetelre felhivott gazdasagi 
szereplo(k) tehet(nek) ajanlatot. Az ajanlattetelre felhivott gazdasagi szereplok kozosen nem 
tehetnek ajanlatot, nines azonban akadalya annak, hogy valamely ajanlattetelre felhivott 
gazdasagi szereplo olyan gazdasagi szereplovel tegyen kozos ajanlatot, amelynek ajanlatkero 
nem ktildott ajanlatteteli felhivast. 
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3. Az ajanlatnak tartalmaznia kell az ajanlatteva nyilatkozatat a Kbt. 60. § (3) es (5) 
bekezdesere, a Kbt. 40. § (1) bekezdes a) es b) pontjara. Nemleges tartalommal is 
csatoland6ak a nyilatkozatok. 

4. Kozos ajanlattetel eseten a Kbt. 25. §-banes a 95. § (2) bekezdesben foglaltak szerint kell 
eljarni. 

5. Nyertes ajanlattevak altai alapitand6 gazdalkod6 szervezettel kapcsolatos kovetelmenyek: 
Az ajanlatkera gazdalkod6 szervezet alapitasat kizarja mind ajanlatteva, mind kozos 
aj anlattevak vonatkozasaban. 

6. Formai elairasok: az ajanlatot ajanlattevaknek nem elektronikus uton kell a jelen 
felhivasban es a dokumentaci6ban meghatarozott tartalmi es formai kovetelmenyeknek 
megfelelaen elkeszitenie es benyujtania: 

XI. az ajanlat papir alapu peldanyat zsin6rral, lapozhat6an ossze kell flizni, a csom6t matricaval 
az ajanlat elsa vagy hats6 lapjahoz rogziteni, a matricat le kell belyegezni, vagy az 
ajanlatteva reszeral erre jogosultnak ala kell irni, ugy hogy a belyegza, illetaleg az alairas 
legalabb egy resze a matrican legyen; 

XII. az ajanlat oldalszamozasa eggyel kezdadjon es oldalankent novekedjen. Elegenda a 
szoveget vagy szamokat vagy kepet tartalmaz6 oldalakat szamozni, az tires oldalakat nem 
kell, de lehet. A cimlapot es hatlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szamozni. Az 
ajanlatkera az ettal kismertekben eltera szamozast (pl. egyes oldalaknal a I A, /B oldalszam) 
is elfogad, ha a tartalomjegyzekben az egyes iratok helye egyertelmuen azonosithat6 es az 
iratok helyere egyertelmuen lehet hivatkozni. Az ajanlatkera a kismertekben hianyos 
szamozast jogosult kiegesziteni, ha ez az ajanlatban val6 tajekoz6dasa, illetve az ajanlatra 
val6 hivatkozasa erdekeben szukseges; 

XIII. az ajanlatnak az elejen tartalomjegyzeket kell tartalmaznia, mely alapjan az 
ajanlatban szerepla dokumentumok oldalszam alapjan megtalalhat6ak; 

XIV. az ajanlatot zart csomagolasban, 1 papir alapu peldanyban kell beadni. Az ajanlatot 
teljes terjedelmeben - elektronikus kepolvas6 eszkoz (scanner) segitsegevel - elektronikus 
adathordoz6n is be kell nyujtani (CD, DVD), 2 darab elektronikus, a papir alapu peldannyal 
mindenben megegyeza masolati peldanyban, jelsz6 nelktil olvashat6 .pdf formatumu 
fajl(ok)ban. 

XV. az ajanlatban leva, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a vegen ala kell irnia az 
adott gazdalkod6 szervezetnel erre jogosult(ak)nak vagy olyan szemelynek, vagy 
szemelyeknek aki(k) erre a jogosult szemely( ek)tal irasos meghatalmazast kaptak; 

XVI. az ajanlat minden olyan oldalat, amelyen - az ajanlat beadasa elatt - m6dositast 
hajtottak vegre, az adott dokumentumot alair6 szemelynek vagy szemelyeknek a 
m6dositasnal is kezjeggyel kell ellatni; 

a zart csomagon: Ajanlat: ,Berleti is karbantartasi szerzodes nyomatkeszito eszkozok 
berbevetelire es karbantartasara 24 h6napos idotartamra, 2014" valamint: ,Csak kozbeszerzesi 
eljaras saran, az ajanlatteteli hatarido lejartakor bonthat6 fell" megjelOlest kell feltuntetni. 

8. Az ajanlatokat irasban es zartan, a felhivas altai megjelOlt kapcsolattartasi pontban 
megadott cimre kozvetlentil vagy postai uton kell benyujtani az ajanlatteteli hatarida lejartaig. 
A postan feladott ajanlatokat az ajanlatkera csak akkor tekinti hataridan beltil benyujtottnak, 
ha annak kezhezvetelere az ajanlatteteli hatarida lejartat megelazaen sor kerul. Az ajanlat, 
illetve az azzal kapcsolatos postai ktildemenyek elvesztesebal ereda kockazat az ajanlattevat 
terheli. 

9. Az ajanlatnak felolvas6lapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdese szerint. 
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10. Az ajaniatot az ajaniatteteli hatarido Iejartaig, hetfOtoi-pentekig 09.00-13.00 6ra kozott, az 
ajaniatteteli hatarido Iejartanak napjan 9-17:00 6ra kozott Iehet Ieadni eiozetes egyeztetessel. 

11. Az ajaniathoz csatoini kell az ajaniattevo, az aikaimassag igazoiasaba bevont (kapacitast 
nyujt6) gazdasagi szerepio cegjegyzesre jogosult, nyiiatkozatot, dokumentumot aiair6 
kepviseio aiairasi cimpeidanyat vagy aiairas mintajat. Amennyiben az ajaniat cegjegyzesre 
jogosultak altai meghataimazott(ak) aiairasavai kertil benyujtasra, a teljes bizonyit6 erejii 
maganokiratba fogialt meghataimazasnak tartaimaznia kell a meghataimazott aiairas mintajat 
IS. 

13. Ajaniatkero a Kbt. 122. § (5) bekezdese vonatkozasaban, a kiegeszito tajekoztatas 
eseteben esszerii idonek tekinti az ajaniatteteii hatarido Iejartat megeiozo harmadik napot 
(tajekoztatas megktildesere), feiteve, hogy a kerdesek es keresek az ajaniatteteii hatarido 
Iejartat megeiozo otOdik napig megerkeznek ajaniatkerohoz. 

14. Forditas: az ajaniatban vaiamennyi igazoiast es dokumentumot magyar nyeiven kell 
benyujtani. Az ajaniatkero a nem magyar nyeiven benyujtott dokumentumok ajaniattevo altaii 
feieios forditasat is koteies eifogadni. 

15. Iranyad6 ido: A teijes ajaniatteteii feihivasban, vaiamint az eljaras soran vaiamennyi 
6raban megadott hatarido kozep-eur6pai heiyi ido szerint ertendo. (CET) 

16. Ajaniatkero a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeiet 20. § (4) bekezdes aiapjan feihivja az 
ajaniattevo figyeimet, hogy ajaniatkero az ajaniattevo penzugyi es gazdasagi, vaiamint 
miiszaki, illetoieg szakmai aikaimassaganak felteteieit es igazoiasat a minositett ajaniattevok 
hivataios jegyzekebe tbrteno feivetei felteteiet kepezo minositesi szempontokhoz kepest 
szigorubban allapitotta meg P 1, M 1 feiteteiek vonatkozasaban. 

17. A Kbt. 36. § (3) bekezdese aiapjan a jeien feihivasban eioirt igazoiasok egyszerii 
masoiatban is benyujthat6ak, kiveve, ahoi az ajaniatteteii feihivas ettoi eiteroen rendeikezik. 
Ajanlatkero felhivja a figyelmet, bogy az ajanlat papir alapu peldanyanak a 60. § (3) 
bekezdese szerinti nyilatkozat eredeti alairt peldanyat kell tartalmaznia. 

18. Az eijaras nyertese az az ajaniattevo, aki az ajaniatkero altai az ajaniatteteii feihivasban es 
a dokumentaci6ban meghatarozott felteteiek aiapjan, vaiamint a meghatarozott ertekeiesi 
szempont szerint (az adott resz tekinteteben) a Iegkedvezobb ervenyes ajaniatot tette. Az 
ajaniatkero csak az eijaras (adott resz) nyertesevei kotheti meg a szerzodest, vagy - a nyertes 
visszaiepese eseten - az ajaniatok ertekeiese soran a kovetkezo Iegkedvezobb ajaniatot 
tevonek minositett szervezettei (szemellyei), ha ot az ajaniatok elbiralasar61 sz6I6 irasbeii 
osszegezesben megjelblte. 

20. Iranyad6 Jog: Ajeien ajaniatteteli feihivasban nem szabalyozott kerdesek vonatkozasaban 
a kozbeszerzesroi sz616 2011. evi CVIII. torveny es vegrehajtasi rendeieteinek eioirasai 
szerint kell eijarni. 

21. Arfolyamok: Az ajanlattetei soran a ktilonbozo devizak forintra tbrteno atszamitasanai az 
ajaniattevonek a referenciak tekinteteben a teijesites napjan ervenyes, merlegadatok 
tekinteteben a merleg fordui6napjan ervenyes Magyar Nemzeti Bank altai meghatarozott 
devizaarfolyamokat kell aikaimaznia. Amennyiben valamely devizat a Magyar Nemzeti Bank 
nem jegyez, az adott devizara az ajaniattevo sajat kozponti bankja altai az ajaniatteteli feihivas 
megktildesenek napjan ervenyes arfolyamon szamitott eur6 ellenertek kertil atszamitasra a 
fentiek szerint. Atszamitas eseten az Ajanlattevonek kozblnie kell az alkalmazott arfolyamot. 

23. Az ajanlatkero nem el a Kbt. 122. § (9) bekezdeseben foglalt lehetosegevel. 

24. Ajanlatkero helyszini bejarast nem tart. 

26. Ajanlatkero konzultaci6t jelen eijarasban nem tart. 
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27. Ajan1attev6knek ajanlatukhoz reszletes szakmai tartalmat kell csatolniuk, amelyb61 
egyertelmuen megallapithat6 az ajanlatker6 altai el6irt muszaki parameterek, elvarasok 
teljestilese. Amennyiben a szakmai ajanlat nem felel meg az ajanlatker6 altai a 
dokumentaci6ban el6irt muszaki kovetelmenyeknek, az ajanlat ervenytelen. 

22. Ajanlatteteli felhivas megkiildesenek napja: 
2014. junius 24. 

2.KOTET 
UTMUTATO AZ ERDEKELT GAZDASAGI SZEREPLOK RESZERE 

1. A DOKUMENTACIO TART ALMA 

1.1. A dokumentaci6 a kovetkez6 reszekb61 all: 

1. KOTET: AJANLATTETELI FELHiV As 

2. KOTET: UTMUTATO AZ ERDEKELT GAZDASAGI SZEREPLOK RESZERE 

3. KOTET: SZERZODESTERVEZET 

4. KOTET: AJANLOTT IGAZOLAS- ES NYILATKOZATMINTAK 

5. KOTET: MUSZAKI LEiRAs 

1.2. Jelen dokumentaci6 nem mindenben ismetli meg az ajanlatteteli felhivasban foglaltakat, a 
dokumentaci6 az ajanlatteteli felhivassal egytitt kezelend6. Az ajanlattev6k kizar6lagos 
kockazata, hogy gondosan megvizsgaljak a dokumentaci6t es annak minden kiegesziteset, 
amely esetleg az ajanlati id6szak alatt kertil kibocsatasra, valamint, hogy megbizhat6 
informaci6kat szerezzenek be minden olyan kortilmeny es kotelezettseg vonatkozasaban, 
amely barmilyen m6don is befolyasolhatja az ajanlat termeszetet vagy jellemz6it. 

1.3. Az ajanlattev6knek a dokumentaci6ban kozolt informaci6kat bizalmas anyagkent kell 
kezelnitik, amelyr61 harmadik felnek semmifele reszletet ki nem szolgaltathatnak, hacsak e 
harmadik fel nem keszit es nyujt be ajanlatot az ajanlattev6 szamara a munka egy reszere 
vonatkoz6an (alvallalkoz6), vagy az alkalmassag igazolasaban reszt vesz a gazdasagi 
szerepl6. Sem a dokumentaci6t, sem annak reszeit, vagy masolatait nem lehet masra 
felhasznalni, mint ajanlattetelre, es az abban leirt szolgaltatasok celjara. 

2. KIEGESZITO TAJEKOZTATAS 

2.1. Barmely gazdasagi szerepl6, aki jelen kozbeszerzesi eljarasban ajanlattev6 lehet - a megfelel6 
ajanlattetel erdekeben- az ajanlatteteli felhivasban, valamint a dokumentaci6ban foglaltakkal 
kapcsolatban irasban kiegeszito ( ertelmezo) taj ekoztatast kerhet az aj anlatkerotol vagy az 
altala meghatarozott szervezett61. 

2.2. Ajanlatker6 a Kbt. 122. § (5) bekezdese vonatkozasaban, a kiegeszit6 tajekoztatas eseteben 
esszeru id6nek tekinti az ajanlatteteli hatarid6 lejartat megel6z6 harmadik napot (tajekoztatas 
megktildesere ), felteve, hogy a kerdesek es keresek az ajanlatteteli hatarid6 lejartat megel6z6 
otodik napig megerkeznek ajanlatker6hoz. 

2.3. Barmely gazdasagi szerepl6 kiegeszit6 tajekoztatast a kovetkezo kapcsolattartasi pontokon 
szerezhet: 
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Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 

dr. Aziz-Malak Nora 
email: kozbeszerzes@kobanya.hu 

2.4. Ajanlatker6 nem vallal felel6sseget azert, ha egy gazdasagi szerepl6 a dokumentaci6t nem 
valtotta ki (nem kerte annak megktildeset) es kiegeszit6 tajekoztatas keres kereteben nem adja 
meg azon elerhet6segeit, melyekre a kiegeszit6 tajekoztatas megadasat varja es ezaltal 
Ajanlatker6 nem kepes a tajekoztatas celszemelyhez t0rten6 megktildesere (vagy teves, illetve 
az ajanlatteteli felhivas megktildesekor rendelkezesere all6 cimre ki.ildi meg a tajekoztatast). 

2.5. A kiegeszit6 tajekoztatas teljes tartalmat hozzaferhet6ve kell tenni, illetve meg kell ki.ildeni 
valamennyi gazdasagi szerepl6 reszere. A kiegeszit6 tajekoztatast a gazdasagi szerepl6k 
azonos feltetelek mellett kapjak meg irasban, telefax utjan es e-mailben a dokumentaci6 
atvetele vagy a kerdesfelteves soran felti.intetett telefaxszamra es e-mail cimre. A kiegeszit6 
tajekoztatas akkor minostil kezbesitettnek, ha a gazdasagi szerepl6 a kiegeszit6 tajekoztatast 
akar telefax, email, vagy akar szemelyes kezbesites utjan megkapta, vagy szabalyszerii 
ertesites mellett nem vette at. 

2.6. A kiegeszit6 tajekoztatasok kezhezvetelet az ajanlattevoknek haladektalanul vissza kell 
igazolniuk. Kerjuk a Tisztelt Ajanlattev6ket, hogy a valaszok megerkezeser61 a 
kozbeszerzes@kobanya.hu e-mail cimre ktildjenek visszajelzest! 

2.7. A gazdasagi szerepl6 kizar6lagos felel6ssege, hogy olyan e-mail cimet adjon meg, amely a 
megktildend6 dokumentumok fogadasara 24 6raban alkalmas. U gyancsak a gazdasagi 
szerepl6 felel6ssege, hogy a szervezeti egysegen bel til a kiegeszit6 tajekoztatas idoben az arra 
jogosulthoz kertiljon. 

3. AZ AJANLATOK BENYUJTASA 

3.1. Az ajanlattevonek a Kbt-ben, az ajanlatteteli felhivasban, illetve jelen dokumentaci6ban 
meghatarozott tartalmi es formai kovetelmenyek maradektalan figyelembevetelevel es az 
eloirt kotelez6 okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a tovabbiakban egytittesen: 
mellekletek) becsatolasaval kell ajanlatat benyujtania. 

3.2. Az ajanlat nem tartalmazhat betoldasokat, teirleseket es atirasokat, az ajanlattev6 altai 
elkovetett hibak sztikseges korrekci6inak kivetelevel, amely esetben ezen korrekci6kat az 
ajanlatot alair6 szemelynek, vagy szemelyeknek kezjegytikkel kell ellatni. 

3.3. Az ajanlatokat irasban es zartan, a felhivas altai megjelOlt kapcsolattartasi pontban megadott 
cimre kozvetlenul vagy postai uton kell benyujtani az ajanlatteteli hatarid6 lejartaig. A postan, 
futarral feladott, vagy szemelyesen kezbesitett ajanlatokat az ajanlatker6 csak akkor tekinti 
hataridon beltil benyujtottnak, ha annak kezhezvetelere az ajanlatteteli hatarid6 lejartaig sor 
kertil. Az ajanlat, illetve az azzal kapcsolatos postai ktildemenyek elveszteseb61 ered6 
kockazat az ajanlattevot terheli. 

3.4. Az ajanlatokat ajanlatker6 erkezteti, aki biztositja, hogy az ajanlatok tartalma a felbontas 
id6pontjaig senki szamara se valhasson hozzaferhet6ve. 

3.5. Ha jelen dokumentaci6 ajanlott igazolas- es nyilatkozatminta alkalmazasat irja el6, ez esetben 
a 4. kotetben talalhat6 vonatkoz6 iratmintat kerjuk lehetoseg szerint felhasznalni es 
megfeleloen kitoltve az ajanlathoz mellekelni. Az ajanlott igazolas- es nyilatkozatminta 
helyett annak tartalmilag mindenben megfelel6 mas okirat is mellekelhet6 (pl. referencia 
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nyilatkozat eseten). Az ajanlattevo felelosseggel tartozik az ajanlatban kozolt adatok es 
nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolasok, okiratok tartalmanak val6disagaert. 

3.6. Az ajanlat elokeszitesevel, osszeallitasaval es benyujtasaval, vagy az ajanlathoz sztikseges 
informaci6k megszerzesevel kapcsolatos mulasztas kovetkezmenyei ajanlattevot terhelik. Az 
ajanlat elkeszitesevel, benyujtasaval es egyebkent a kozbeszerzesi eljarasban val6 reszvetellel 
kapcsolatban felmertilo koltsegeket az ajanlattevok maguk viselik es ezek reszben vagy 
egeszben t0rten6 megteritesere az ajanlatkero nem kotelezheto. Minden olyan adat, 
informaci6 beszerzese, - amely ajanlatuk elkeszitesehez es a szerzodeses kotelezettsegek 
elvallalasahoz sztiksegesek - sajat koltsegtikre es sajat felelossegtikre az Ajanlattevok 
feladata. 

3.7. Ajanlatkero az ajanlat benyujtasat kovetoen nem veszi figyelembe ajanlattevonek- a pontos 
informaci6k hianyara hivatkoz6 - ajanlat m6dositasara vonatkoz6 kerelmet. Az ajanlathoz 
sztikseges pontos es egyertelmu informaci6k beszerzeset szolgalja a jelen dokumentaci6ban 
reszletezett tajekoztatas-keres lehetosege. Ajanlattevonek - a jogszabalyi rendelkezesek 
betartasa mellett - az ajanlatteteli felhivasban, a dokumentaci6ban es az ajanlattevok 
kerdeseire adott valaszokban meghatarozottaknak megfeleloen kell az ajanlatot elkeszitenie. 

3.8. Az ajanlatban kozolt informaci6k kizar6lag ezen kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek 
megallapitasa kereteben kertilnek felhasznalasra. 

4. KOZOS AJANLATTETEL 

4.1. Az ajanlattetelre felhivott gazdasagi szereplok kozosen nem tehetnek ajanlatot, nines azonban 
akadalya annak, hogy valamely ajanlattetelre felhivott gazdasagi szereplo olyan gazdasagi 
szereplovel tegyen kozos ajanlatot, amelynek ajanlatkero nem ktildott ajanlatteteli felhivast. A 
kozos ajanlattevok kotelesek maguk koztil egy, a kozbeszerzesi eljarasban a kozos 
ajanlattevok neve ben eljarni jogosult kepviselot megjelOlni. 

4.2. Kozos ajanlatot tevo nyertesek altai letrehozand6 gazdasagi tarsasag, illetve jogi szemely 
letrehozasat ajanlatkero nem teszi lehetove. 

4.3. A kozos ajanlattevok csoportjanak kepviseleteben tett minden nyilatkozatnak egyertelmuen 
tartalmaznia kell a kozos ajanlattevok megjelOleset. 

4.4. Ahol a Kbt. az ajanlatkero szamara az ajanlattevok ertesiteset irja elo, valamint a kiegeszito 
tajekoztatas megadasa [Kbt. 45. §], a hianyp6tlas [Kbt. 67. §],a felvilagositas [Kbt. 67. §] es 
indokolas [Kbt. 69-70. §] kerese eseteben az ajanlatkero a kozos ajanlattevoknek sz616 
ertesiteset, tajekoztatasat, illetve felhivasat a kozos ajanlattevok neveben eljarni jogosult 
kepviselonek ktildi meg. 

4.5. Amennyiben az ajanlatkero ajanlati biztositek nyujtasat [Kbt. 59. §] irja elo, a kozos 
ajanlattevoknek a biztositekot elegendo egyszer rendelkezesre bocsataniuk. Az ajanlati 
kotOttsegnek barmelyik kozos ajanlattevo reszerol tortent megsertese [59. § ( 4) bekezdese] 
eseten a biztositek az ajanlatkerot illeti meg! 

4.6. A kozos ajanlattevok a szerzodes teljesiteseert az ajanlatkero fele egyetemlegesen felelnek. 

4.7. Az egy kozos ajanlatot benyujt6 gazdasagi szereplo(k) szemelyeben az ajanlatteteli hatarido 
lejarta utan valtozas nem kovetkezhet be. 
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4.8. Ha egy gazdasagi szerepl6 a kozbeszerzes ertekenek huszonot szazalekat meghalad6 
mertekben fog kozvetlentil reszt venni a szerzodes - reszajanlat-teteli lehetoseg biztositasa 
eseten egy reszre vonatkoz6 szerzodes - teljesiteseben, akkor nem lehet alvallalkoz6nak 
minositeni, hanem az ajanlatban es a szerzodes teljesitese soran kozos ajanlattevokent kell, 
hogy szerepeljen. Egy gazdasagi szereplonek a szerzodes teljesiteseben val6 reszvetele 
aranyat az hatarozza meg, hogy milyen aranyban reszestil a beszerzes targyanak altalanos 
forgalmi ad6 nelklil szamitott ellenertekebol. 

4.9. Amennyiben tobb gazdasagi szerepl6 kozosen tesz ajanlatot a kozbeszerzesi eljarasban, akkor 
az ajanlathoz csatolniuk kell az erre vonatkoz6 megallapodast. 
A kozos ajanlattevok megallapodasanak tartalmaznia kell: 

1. a jelen kozbeszerzesi eljarasban kozos ajanlattevok neveben eljarni (tovabba 
kapcsolattartasra) jogosult kepvisel6 szervezet megnevezeset; 

2. a szerzodes teljesiteseert egyetemleges felelossegvallalast minden tag reszerol; 
3. ajanlatban vallalt kotelezettsegek es a munka megosztasanak ismerteteset a tagok es a 

vezet6 kozott; 
4. a szamlazas rend jet. 

5. UZLETI TITOK VEDELME 

5.1. Az ajanlattev6 az ajanlataban, valamint a 69-70. § szerinti indokolasban elktilOnitett m6don 
elhelyezett, tizleti titkot [2013.evi V. tOrveny 2:47.§] tartalmaz6 iratok nyilvanossagra 
hozatalat megtilthatja. Az tizleti titkot tartalmaz6 iratokat ugy kell elkesziteni, hogy azok az 
informaci6s onrendelkezesi jogr61 es az informaci6szabadsagr61 sz6l6 20 ll.evi CXII. torveny 
27.§ (3) bekezdesere figyelemmel kizar6lag olyan informaci6kat tartalmazzanak, amelyek 
nyilvanossagra hozatala az tizleti tevekenyseg vegzese szempontjab61 aranytalan serelmet 
okozna, tovabba ne tartalmazzanak az alabbiak szerinti elemeket: 

- az ajanlattev6 nem tilthatja meg nevenek, cimenek (szekhelyenek, lak6helyenek), valamint 
olyan tenynek, informaci6nak, megoldasnak vagy adatnak (a tovabbiakban egytitt: adat) a 
nyilvanossagra hozatalat, amely ertekelesi szempont alapjan ertekelesre kertil, de az ezek 
alapjaul szolgal6 - a Kbt. 80. § (3) bekezdes hatalya ala nem tartoz6 - reszinformaci6k, 
alapadatok (igy ktilOnosen az arazott koltsegvetes) nyilvanossagra hozatalat megtilthatja; 

- nem korlatozhat6 vagy nem tilthat6 meg tizleti titokra hivatkozassal olyan adat 
nyilvanossagra hozatala, amely a kozerdeku adatok nyilvanossagara es a kozerdekb61 
nyilvanos adatra vonatkoz6, ktilOn tOrvenyben meghatarozott adatszolgaltatasi es tajekoztatasi 
kotelezettseg ala esik. A kozbeszerzesi eljaras alapjan megkotOtt szerzodes engedmenyezest 
kizar6 rendelkezese nem minostil tizleti titoknak. 

5.2. Ajanlatker6 nem vallal felelosseget az tizleti titoknak tartott informaci6k, iratok harmadik 
szemelyek (ktilonosen mas ajanlattevok, gazdasagi szerepl6k) altali megismereseert, 
amennyiben ajanlattev6 az tizleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmaz6 iratokat ajanlataban nem 
elktilonitett m6don, vagy ugy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelOlt 
informaci6kat is. 

6. AZ AJANLATOK ELBiRALASA 

6.1. A hirdetmeny nelktili targyalasos eljarasban az ajanlatok biralatat az ajanlatker6 ket 
szakaszban vegzi, a nyilt eljaras nemzeti eljarasrendben iranyad6 szabalyait alkalmazza, a 
Kbt. 122. § (7) bekezdes a) pontjaban foglalt ktilonbsegekkel. 
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6.2. Az ajanlatok elbiralasa soran az ajanlath~ronek meg kell vizsgalnia, hogy az ajanlatok 
megfelelnek-e az ajanlatteteli felhivasban, a dokumentaci6ban, valamint a jogszabalyokban 
meghatarozott felteteleknek. 

6.3. Az ajanlatkero koteles megallapitani, hogy mely ajanlatok ervenytelenek, es hogy van-e olyan 
ajanlattevo, akit az eljarasb61 ki kell zarni. Az ajanlatok teteles atvizsgalasa soran 
megallapitasra kertilnek az ajanlatok esetleges ervenytelenitesere vagy az ajanlattevo 
kizarasara okot ad6 korulmenyek. 

6.4. Ajanlatkero az ajanlattevok alkalmassagat es kizar6 ok hatalya ala nem tartozasat a targyalast 
megelozoen megallapitja. A hirgyahisra csak a szerzodes teljesitesere alkalmas es kizaro 
ok hatalya alatt nem allo ajanlattevok kapnak meghivast. 

6.5. Az ervenyes ajanlatokat az ajanlatteteli felhivasban meghatarozott ertekelesi szempont 
alapjan, valamint a Kbt. 71-73. §-okban, az ajanlatteteli felhivasban, tovabba a jelen 
dokumentaci6ban foglaltakra tekintettel kell ertekelni. 

6.6. Az ajanlatkero az ajanlatokat a leheto legrovidebb idon beltil koteles elbiralni, az elbiralast 
olyan idotartam alatt kell elvegeznie, hogy az ajanlattevoknek az eljarast lezar6 dontesrol val6 
ertesitesere az ajanlati kotOttseg fennallasa alatt sor kertiljon. 

6.7. Az ajanlatkero indokolt esetben az ajanlati kotOttseg lejartanak idopontjat megelozoen 
felkerheti az ajanlattevoket ajanlataiknak meghatarozott idopontig tOrteno tovabbi 
fenntartasara, az ajanlati kotOttseg kiterjesztese azonban nem haladhatja meg az ajanlati 
kotOttseg lejartanak eredeti id6pontjat61 szamitott 60 napot. Amennyiben az ajanlattevo az 
ajanlatkero altai megadott hataridoben nem nyilatkozik, ugy kell tekinteni, hogy 
ajanlatat az ajanlatkero altai megjelOlt idopontig fenntartja. Amennyiben valamelyik 
ajanlattevo ajanlatat nem tartja fenn, az ajanlati kotottseg lejartanak eredeti idopontjat 
kovetoen az eljaras tovabbi reszeben az ertekeles soran ajanlatat figyelmen kivtil kell hagyni. 

6.8. Az ajanlatkero koteles az osszes ajanlattevo szamara azonos feltetelekkel biztositani a 
hianyp6tlas lehetoseget, valamint az ajanlatokban talalhat6, nem egyertelmii kijelentesek, 
nyilatkozatok, igazolasok tartalmanak tisztazasa erdekeben az ajanlattevoktol felvilagositast 
kerni. A hianyp6tlas es felvilagositas keresre vonatkoz6 szabalyokat a Kbt. 67. §-a 
tartalmazza. 

6.9. Mindaddig, amig barmely ajanlattevo szamara hianyp6tlasra vagy felvilagositas nyujtasara 
hatarido van folyamatban, az ajanlattevo p6tolhat olyan hianyokat, amelyekre nezve az 
ajanlatkero nem hivta fel hianyp6tlasra. Ajanlattevok az alkalmassag es a kizar6 okok 
igazolasaval osszeftiggo nyilatkozatok, dokumentumok kivetelevel a targyalas befejezeseig 
jogosultak az egyeb dokumentumokat, nyilatkozatokat hianyp6tolni. 

6.10. Az ajanlatkero az ertekeles szempontjab61 lenyeges ajanlati elemek tartalmat megalapoz6 
adatokat, valamint indokolast koteles irasban kerni es errol a keresrol a tObbi ajanlattevot 
egyidejiileg, irasban ertesiteni, ha az ajanlat a megkotni tervezett szerzodes targyara 
figyelemmel aranytalanul alacsony arat tartalmaz barmely olyan, az ellenszolgaltatasra 
vonatkoz6 osszeg tekinteteben, amely onall6an ertekelesre kertil. 
Az ar aranytalanul alacsony voltanak megitelesekor az ajanlatkero korabbi tapasztalataira, a 
kozbeszerzest megelozoen vegzett piacfelmeres eredmenyere vagy a kozbeszerzest 
megelozoen a becsult ertek meghatarozasahoz felhasznalt egyeb adatokra kell figyelemmel 
lenni. Koteles az ajanlatkero a fentieket alkalmazni ktilonosen akkor, ha az ajanlatban foglalt 
ellenszolgaltatas tobb mint husz szazalekkal elter a kozbeszerzes - az ellenszolgaltatas 
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omill6an ertekelesre kertilo valamely eleme eseten az adott elemre eso - Kbt.18. § (2) 
bekezdesenek alkalmazasa nelktil szamitott becstilt ertektol. 
Az irrealis ajanlati elem (ellenszolgaltatas) miatti indokolas keres szabalyait a Kbt. 69. §-a 
tartalmazza. 
Amennyiben az ajanlati ar megalapozottsagar6l sz616 dontes meghozatalahoz az sztikseges, az 
ajanlatkero osszehasonlitas celjab61 a tobbi ajanlattevotol is kerhet be meghatarozott ajanlati 
elemeket megalapoz6 adatokat. 

6.11. Ha az ajanlatnak az ertekelesi reszszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme 
lehetetlennek vagy tulzottan magas vagy alacsony mertekunek, illetve kiriv6an aranytalannak 
ertekelt kotelezettsegvallalast tartalmaz, az ajanlatkero az erintett ajanlati elemekre vonatkoz6 
adatokat, valamint indokolast koteles irasban kerni. Az ajanlatkeronek errol a keresrol a tabbi 
ajanlattevot egyidejuleg, irasban ertesitenie kell. 
Az ajanlatkero az indokolas es a rendelkezesere all6 iratok alapjan koteles meggyozodni az 
ajanlati elemek megalapozottsagar6l, teljesithetosegerol, ennek soran az ajanlattevotol irasban 
tajekoztatast kerhet a vitatott ajanlati elemekre vonatkoz6an. 
Az ajanlatkero koteles ervenytelennek nyilvanitani az ajanlatot, ha nem tartja elfogadhat6nak 
es a gazdasagi esszeruseggel osszeegyeztethetonek az indokolast. 

7. EREDMENYHIRDETES, OSSZEGEZES AZ AJANLATOK ELBIRALASAROL 

7.1. Az ajanlatkero koteles az ajanlattevot irasban tajekoztatni az eljaras eredmenyerol, az eljaras 
eredmenytelensegerol, az ajanlattevo kizarasar6l, a szerzodes teljesitesere val6 
alkalmatlansaganak megallapitasar6l, ajanlatanak egyeb okb6l tOrtent ervenytelenne 
nyilvanitasar6l, valamint ezek reszletes indokar6l, az errol hozott dontest kovetoen a leheto 
leghamarabb, de legkesobb harom munkanapon beltil. 

7.2. Az ajanlatkero az ajanlatok elbiralasanak befejezesekor ktilon jogszabalyban meghatarozott 
mintak szerint irasbeli osszegezest koteles kesziteni az ajanlatokr6l. Az ajanlatkero az 
ajanlatok elbiralasanak befejezesekor a fenti tajekoztatast az irasbeli osszegezesnek minden 
ajanlattevo reszere egyidejuleg, telefaxon vagy elektronikus uton tOrteno megktildesevel 
teljesiti. 

7.3. Az ajanlatkero az ajanlatok elbiralasar6l keszitett irasbeli osszegezest az ajanlattevok reszere 
torteno megktildesetol szamitott huszadik napig egy alkalommal jogosult m6dositani, sztikseg 
eseten az ervenytelensegrol sz616 tajekoztatast visszavonni, tovabba a mar megkotOtt 
szerzodestol elallni, illetve amennyiben a teljesites megkezdese miatt az eredeti allapot nem 
allithat6 helyre, a szerzodest azonnali hatallyal felmondani, ha az eredmeny megktildeset 
kovetoen eszleli, hogy az eredmeny ( eredmenytelenseg) tOrvenyserto volt es a m6dositas a 
tOrvenysertest orvosolja. Az ajanlatkero a m6dositott irasbeli osszegezest kOteles faxon vagy 
elektronikus uton haladektalanul, egyidejuleg az osszes ajanlattevonek megktildeni. 

8. A SZERZODES MEGKOTESE ES TELJESITESE 

8.1. Eredmenyes kozbeszerzesi eljaras alapjan a szerzodest a nyertes szervezettel (szemellyel) -
kozos ajanlattetel eseten a nyertes szervezetekkel (szemelyekkel) - kell irasban megkotni a 
kozbeszerzesi eljarasban kozolt vegleges feltetelek, szerzodestervezet es ajanlat tartalmanak 
megfeleloen. 

8.2. A szerzodesnek tartalmaznia kell - az eljaras soran alkalmazott ertekelesi szempontra 
tekintettel - a nyertes ajanlat azon elemeit, amelyek ertekelesre kertiltek. 
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8.3. Az ajanlatok elbiralasar61 sz616 irasbeli osszegezesnek az ajanlattev6k reszere tOrtent 
megki.ildese napjat61 a nyertes ajanlattev6 es a masodik legkedvez6bb ajanlatot (ha 
ajanlatker6 hirdetett masodik helyezettet) tett ajanlattev6 ajanlati kotottsege tovabbi harmine 
nappal meghosszabbodik. 

8.4. Az ajanlatker6 koteles szerz6deses feltetelkent el6irni, hogy: 
1. a nyertes ajanlattev6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6des teljesitesevel 

osszefliggesben olyan koltsegeket, melyek az 56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti 
felteteleknek nem megfelel6 tarsasag tekinteteben meri.ilnek fel, es melyek a nyertes 
ajanlattev6 ad6k6teles jovedelmenek csokkentesere alkalmasak; 

2. a szerz6des teljesitesenek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetet az ajanlatker6 
szamara megismerhet6ve teszi es az alabbiakban reszletezett i.igyletekr61 az ajanlatker6t 
haladektalanul ertesiti. 

8.5. Az ajanlatker6kent szerz6d6 fel jogosult es egyben koteles a szerz6dest felmondani - ha 
szi.ikseges olyan hatarid6vel, amely lehet6ve teszi, hogy a szerz6dessel erintett feladata 
ellatasar61 gondoskodni tudjon- ha: 
3. a nyertes ajanlattev6ben kozvetetten vagy kozvetleni.il 25%-ot meghalad6 tulajdoni 

reszesedest szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes 
szervezet, amely tekinteteben fennall az 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott 
valamely feltetel. 

4. a nyertes ajanlattev6 kozvetetten vagy kozvetleni.il 25%-ot meghalad6 tulajdoni 
reszesedest szerez valamely olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint 
jogkepes szervezetben, amely tekinteteben fennall az 56. § (1) bekezdes k) pontjaban 
meghatarozott valamely feltetel. 

Jelen pontban emlitett felmondas eseten a nyertes ajanlattev6 a szerz6des megszunese el6tt 
mar teljesitett szolgaltatas szerz6desszeru penzbeli ellenertekere jogosult. 

8.6. A ki.ilfOldi ad6illet6segu nyertes ajanlattev6 koteles a szerz6deshez arra vonatkoz6 
meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sege szerinti ad6hat6sagt61 a magyar ad6hat6sag 
kozvetleni.il beszerezhet a nyertes ajanlattev6re vonatkoz6 adatokat az orszagok k6z6tti 
jogsegely igenybevetele nelki.il. 

8.7. A kozbeszerzesi szerz6dest a kozbeszerzesi eljaras alapjan nyertes ajanlattev6kent szerz6d6 
felnek, illetve kozosen ajanlatot tev6knek kell teljesitenie. 

8.8. Az ajanlattev6kent szerz6d6 fel teljesiteseben koteles kozremukodni az olyan alvallalkoz6 es 
szakember, amely a kozbeszerzesi eljarasban reszt vett az ajanlattev6 alkalmassaganak 
igazolasaban. Az ajanlattev6 koteles az ajanlatker6nek a teljesites soran minden olyan- akar a 
korabban megjelOlt alvallalkoz6 helyett igenybe venni kivant - alvallalkoz6 bevonasat 
bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg es a bejelentessel egyi.itt nyilatkoznia 
kell arr61 is, hogy az altala igenybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a kizar6 okok hatalya 
alatt. 

amely letrejott egyreszr61: 

3.KOTET 
SZERZODESTERVEZET 

Berleti es karbantartasi szerzodes 
tervezete 

a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat (szekhelye: 1102 Budapest, Szent 
Laszlo ter 29., PIR szama: 735737, bankszamlaszama: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000-
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00000000, adoszama: 15735739-2-42) kepviseleteben Kovacs Robert polgarmester 
megbizasabol dr. Pap Sandor alpolgarmester mint berlo (a tovabbiakban: Berlo), 

masreszrol a 

(szekhelye: ...................... . 
bankszamlaszama: ............................. . 
adoszama: ...................... . 
cegjegyzek szama: ...................... . 
kepviseloje: .............................. .. 
e-mail cime: ...................... . 
mint berbeado (a tovabbiakban: Berbead6) 

(a Berlo es a Berbado a tovabbiakban egyutt: Szerzodo Felek) kozott az alulirott helyen es napon, 
az alabb reszletezett feltetelek szerint: 

A Berlo, mint ajanlatkero a kozbeszerzesekrol szolo 2011. evi CVIII. tOrveny (a tovabbiakban: 
Kbt.) eloirasaira figyelemmel a Kbt. 122.§ (7) a) pontja szerinti hirdetmeny nelktili targyalasos 
kozbeszerzesi eljarast folytatott le, amelynek targya: ,Berleti szerzodes nyomatkeszito eszkozok 
berbevetelere es karbantartasara 24 honapos idotartamra, 2014". Ezen kozbeszerzesi eljaras 
nyertes ajanlattevoje a Berbeado. 

A Szerzodo Felek rogzitik, hogy a Szerzodest a Kbt. rendelkezesei alapjan a fent hivatkozott 
kozbeszerzesi eljarasra tekintettel, annak reszekent irjak ala. A kozbeszerzesi eljaras dokumentumai 

- ktilon fizikai csatolas nelktil is - jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezik, ktilonos 
tekintettel az ajanlatteteli felhivas es dokumentacio rendelkezeseire, valamint a nyertes ajanlat 

tartalmara. 

I. A SZERZODES T ARGY A 

1. A jelen szerzodes megkotesevel a Szerzodo Felek megallapodnak arrol, hogy: 
1.1. a Berbeado berbe adja, a BerlO berbe veszi a muszaki leiras 1. mellekleteben 
megjelOlt uj nyomatkeszito eszkozoket; 
1.2. a Berlo megrendeli, a Berbeado elvallalja a muszaki leiras 1. mellekleteben megjelOlt 
uj nyomatkeszito eszkozok karbantartasat a jelen szerzodes IX. fejezeteben rogzitett tartalom 
szerint; 
1.3. a Berlo megrendeli, a Berbeado elvallalja a muszaki leiras 1. mellekleteben megjelOlt 
uj nyomatkeszito eszkozokhoz kapcsolodoan menedzsment szoftver biztositasat Budapest 
Fovaros X. kertilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal kovetkezo telephelyein: 

1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29., 

1105 Budapest, Bebek utca 1., 

1102 Budapest, Allomas utca 2., 

1102 Budapest Szent Laszlo ter 2-4. 

1.4. a Berlo megrendeli, a Berbeado elvallalja a muszaki leiras 1. melleldeteben megjelOlt 
uj nyomatkeszito eszkozok tekinteteben a megfelelo mennyisegu nyomatok elkeszitesehez 
szukseges kellekanyagok (toner, vagy mas a termek gyartoja altai kellekanyagnak minositett 
termek, ide nem ertve a tuzokapcsot) biztositasat; 
1.5. a Berlo megrendeli, a Berbeado elvallalja a muszaki leiras 2. mellekleteben 
megjelOlt, a Berlo sajat tulajdonat kepezo nyomatkeszito eszkozok karbantartasat a jelen 
szerzodes X. fejezeteben rogzitett tartalom szerint; 
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1.6. a Berlo megrendeli, a Berbead6 elvallalja a muszaki leiras 2. mellekleteben 
megjelOlt, a Berl6 sajat tulajdonat kepez6 nyomatkeszit6 eszkozok tekinteteben a megfelel6 
mennyisegu nyomatok elkeszitesehez szukseges kellekanyagok (toner, vagy mas a termek 
gyart6ja altai kellekanyagnak minositett termek, ide nem ertve a tuzokapcsot) biztositasat. 

2. A Berbead6 kijelenti, hogy a muszaki leiras 1. mellekleteben megjelolt nyomatkeszit6 
eszkozok (a tovabbiakban: nyomatkeszit6 eszkozok) Berbead6 kizar6lagos, (megjegyzes: 
kizarja, hogy az eszkozoket finansziroz6 ceg vagy bank altai finanszirozza Berbead6 a 
berleti idoszakban) tulajdonat kepezik. 
3. A Berbead6 kijelenti, hogy a nyomatkeszito eszkozok minosege megfelel a mindenkor 
hatalyos jogszabalyoknak, valamint minosegi eloirasoknak. 
4. A Berl6 jelen szerzodes alairasaval kijelenti, hogy a jelen szerzodes targyat kepez6 
nyomatkeszit6 eszkozok muszaki parametereit es egyeb tulajdonsagait megismerte, a 
Berbead6t6l reszletes taj ekoztatast kapott. 

II. TELJESiTii:SI FEL TETELEK 

1. A Berbead6 a muszaki leiras 1. mellekleteben meghatarozott nyomatkeszito 
eszkozoket a Berl6 altai a jelen szerzodes 3. mellekleteben megjelOlt szallitasi cimekre 
telepiti a jelen szerzodes megkoteset61 szamitott 30 napon beltil. A Berbead6 a telepitesert, 
hal6zatba kotesert es a kiszallitasert semmilyen jogcimen nem jogosult tovabbi 
ellenszolgaltatasra, annak koltseget az ajanlati ar tartalmazza. 
2. A Berlo kotelezi magat arra, hogy a berbeadas celjab61 leszallitand6 eszkozokhoz 
hal6zatba illeszteshez sztikseges informaci6kat a szerzodes alairasaval egy idoben 
rendelkezesere bocsatja, valamint a II. 1. pontnak megfeleloen a berbeadas celjab6l 
leszallitott nyomatkeszito eszkozoket atveszi es a mukodo hal6zati csatlakoz6kat biztositja. 
3. A szallitas 3 peldanyos Szallit6levellel tOrtenik, amelyen az atvetel tenyet a Berlo 
megbizottja alairasaval es belyegzolenyomattal igazol, 1 masolati peldany visszatartasa 
mellett. 
4. Kapcsolattart6 szemelyek: 

Ber!O reszerol 

Berbead6 reszerol 

nev: 
cim: 
tel: 

nev: 
cim: 
tel: 

III. FIZETESI FELTETELEK 

1. A jelen szerzodes kereteben a Berbead6 fele teljesitendo fizetest a szerzodeses ar 
penznemeben (HUF) kell teljesiteni. A szamlazasi neveket es cimeket (a tovabbiakban a 
szamlazassal!fizetessel kapcsolatos rendelkezesek vonatkozasaban egytitt: Berl6) jelen 
szerzodes 6. melleklete tartalmazza. 

2. A Berbead6t a jelen szerzodesben vallalt kotelezettsegei szerzodesszeru teljesitese utan az 
ajanlataban megajanlott alabbi merteku havi atalanydij illeti meg . 

. .. . . . . . . . . . . . ... Ft/h6 

A fenti atalanydij tartalmazza a menedzsment szoftver biztositasanak dijat, a karbantartasi 
dijat, havi oldalszamok dijat, berelt eszkozok berleti dijat. A fenti ellenszolgaltatason feltil 
Berbead6 semmilyen jogcimen nem jogosult tovabbi ellenszolgaltatasra. 
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3. Szerz6desszeru teljesites eseten a Berbead6 havontajogosult szamlat kiallitani a havi azonos 
osszegu atal{mydijr61 a muszaki leiras 4. mellekleteben meghatarozott szamlazasi nevre es 
cimre. Berbead6 a szamlat targyh6t kovet6 h6nap 5. napjaig allitja ki. A berbead6 a szamla 
mellekletekent egy havi kimutatast koteles benyujtani hitelesitve, amely alapjan a kiallitott 
szamla teljesitese igazolhat6. Ennek a kimutatasnak tartalmaznia kell a nyomatszamokat, az 
elvegzett feladatokat, a szamlal6 allasokat. 

4. Az ellenszolgaltatas megfizetese a szamla kezhezvetelet61 szamitott harmine (30) naptari 
napon beltil tortenik, banki atutalas utjan a Berbead6 bankszamlaszamara, a Polgari 
Torvenykonyvr61 sz616 2013. evi V. torveny (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130 § (1) - (2) 
bekezdese alapjan, figyelemmel a Kbt. 130. § (1) es (5)-(6) bekezdesben foglaltakra. 

5. A Berl6 kesedelmes fizetese eseten a Berbead6nak jogaban all a Ptk. 6:155. §-ban 
meghatarozott merteku kesedelmi kamatot felszamitani. 

6. A kifizetesekre alkalmazni kell az ad6zas rendjer61 sz616 2003. evi XCII. torveny 36/ A. §-t. 

IV. J6TALLAS,SZAVATOSSAG 
1. A Berbead6 szavatolja, hogy az altala a szerz6des kereten beltil szallitott nyomatkeszit6 

eszkozok alkalmasak a rendeltetesszeru hasznalatra, valamint mentesek mindenfajta 
tervezesi, anyagbeli, kivitelezesi, vagy olyan hibakt61, amelyek a Berbead6 cselekedeteb61, 
vagy mulasztasab61 erednek. A Berbead6 a leszallitott termekek min6seget tanusitja. 

2. A p6tlast, vagy a hibas nyomatkeszit6 eszkozok cserejet a Berbead6 vagy megbizottja a 
hibabejelentest kovet6 3 munkanapon beHH a teljesites helyen vagy ber16 szekhelyen 
vegrehajtja. Ez ut6bbi esetben a csere magaban foglalja a Berl6 altai megjel6lt helyszinre 
torten6 dijmentes kiszallitast is. 

3. Amennyiben a Berbead6 az ertesitest kovet6en a IV/2. pontban rogzitett hatarid6n beltil nem 
teljesiti a IV /2. pont szerinti kotelezettsegeit, ugy a Berl6 eljarhat a reklamaci6 megoldasa 
erdekeben a Berbead6 kockazatara es koltsegere. 

4. A Berbead6 valamennyi nyomatkeszit6 eszkozre a teljes szerz6deses id6szakra teljes koru 
garanciat es helyszini szervizelesi kotelezettseget vallal, szukseg szerint csereeszkoz 
biztositasaval, melynek koltseget az ajanlati ar tartalmazza. 

V. ELLENORZESEK ES VIZSGALATOK, A SZERZODO FELEK KOTELEZETTSEGEI 

1. A Berl6nek jogaban all megvizsgalni a nyomatkeszit6 eszkozoket, hogy azok megfelelnek-e 
a szerz6desben foglalt felteteleknek. E vizsgalatok elvegezhet6k szallitas el6tt a Berbead6 
telephelyen es/vagy a szallitas utan a nyomatkeszit6 eszkozok rendeltetesi helyen, illetve 
mindket alkalommal is. A vizsgalat elvegzesere kijel6lt szakember szemelyer61 a Berbead6 
irasos tajekoztatast kap. 

2. Amennyiben a megvizsgalt nyomatkeszit6 eszkozok nem felelnek meg a felteteleknek, ugy 
a Berl6 azt visszautasithatja, es a Berbead6 koteles teritesmentesen kicserelni a 
visszautasitott nyomatkeszit6 eszkozoket annak erdekeben, hogy azok megfeleljenek a 
felteteleknek. Ez nem mentesiti a Berbead6t a jelen szerz6des VII/2. pontjaban foglaltak 
al61. 

3. A Berl6 azon jogat, hogy leszallitas utan megvizsgalja es hibas teljesites eseten 
visszautasitsa a nyomatkeszit6 eszkozoket, semmilyen m6don nem korlatozza vagy 
befolyasolja az a teny, hogy a Berl6 a nyomatkeszit6 eszkozoket szallitasuk el6tt mar 
megvizsgalta es elfogadta. 

4. Az V/1. - V/3. pontokban foglaltak semmilyen m6don nem mentesitik a Berbead6t a 
szerz6desben rogzitett j6tallasi es egyeb kotelezettsegei al61. 
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5. A Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a Berbead6 jogosult a berbe adott 
nyomatkeszito eszkozok megletet es allapotat folyamatosan ellenorizni. 

6. A Berlo a berbe adott berendezeseket mas szemely reszere birtokba es/vagy hasznalatba 
kizar6lag a Berbead6 irasos hozzajarulasaval adhatja. 

7. Berlo koteles a nyomatkeszito eszkozoket a jelen berleti szerzodesben megjelOlt szallitasi 
cimeken hasznalni. E helyrol Wrteno elszallitasra csak a Berbead6 jogosult. 

8. A Berlo koteles a nyomatkeszito eszkozoket rendeltetesszeruen hasznalni, felelosen orizni es 
minden tole elvarhat6 intezkedest megtenni annak erdekeben, hogy a nyomatkeszito 
eszkozok karosodast ne szenvedjenek. A Berlo minden, a nyomatkeszito eszkozoket erinto 
esemenyrol koteles a Berbead6t haladektalanul ertesiteni. 

9. A Berlo koteles havonta, a targyh6nap utols6 munkanapjan a Berlo tulajdonat kepezo 
nyomatkeszito eszkozok belso szamlal6janak allasat leolvasni es azok adatait -
haladektalanul- a Berbead6 reszere tovabbitani. 

10. A Berbead6 koteles a Berlo altai igenyelt tonereket mind a Berlo tulajdonaban all6, mind a 
berelt nyomatkeszito eszkozok tekinteteben soron kivlil leszallitani a Berlo altai megjelOlt 
szallitasi cimre, Berbead6 koltsegere. 

VI. A BERBEADO NEM SZERZODESSZERU TELJESITESE 

1. A Berbead6nak a nyomatkeszito eszkozok teljesitesi helyre Wrteno leszallitasat jelen 
szerzodes alapjan kell elvegeznie. 

2. Amennyiben a szerzodes teljesitese soran a Berbead6 szamara olyan kori.ilmeny all elo, 
amely akadalyozza az idoben torteno teljesitest, ugy a Berbead6nak haladektalanul 
ertesitenie kell a Berlot a kesedelem tenyerol, annak varhat6 elhuz6dasar61 es okair61. 

3. A Berbead6 szerzodesszegese eseten az alabbi szankci6k ervenyesithetok: 
a) kesedelmi, hibas teljesitesi vagy meghiusulasi kotber ervenyesitese, 
b) karterites ervenyesitese, 
c) a szerzodestol torteno elallas vagy rendkivlili felmondas 

4. Berbead6 szerzodesszego magatartasanak minosi.il a szerzodes tekinteteben klilOnosen: 
a) szallitasi hatarido be nem tartasa, 
b) hi bas teljesites. 

VII. KARTERITES, K6TBER 

1. Amennyiben a Berbead6 elmulasztja a szerzodesben vallalt szallitasi hataridot, ugy a Berlo 
kesedelmi kotberre jogosult. A kotber merteke a kesedelmesen kiszallitott es lizembe 
helyezett gepek eseten az adott gep havi nett6 berleti dijanak 5%-a minden kesedelemmel 
erintett nap utan azzal, hogy a kesedelmi kotber i:isszege legfeljebb, a kesedelemmel erintett 
gepre vonatkoz6 nett6 havi berleti dij 15%-a lehet. 

2. Amennyiben a Berbead6 elmulasztja a jelen szerzodes IX. fejezetenek 1 es 2. pontjaiban 
vagy a jelen szerzodes X. fejezetenek 1. pontjaban megallapitott hataridot, ugy a Berlo 
kesedelmi kotberre jogosult. A kotber merteke a nyomatkeszito eszki:izi:ikhi:iz kapcsol6d6 
karbantartasi ki:itelezettseg teljesitesenek kesedelme eseten a 3. mellekletben meghatarozott 
nyomatkeszito eszki:iz eseten az adott nyomatkeszito eszki:iz havi nett6 berleti dijanak 5%-a, 
illetoleg a 4. mellekletben meghatarozott nyomatkeszito eszki:iz eseten az adott 
nyomatkeszito eszki:iz havi nett6 karbantartasi dijanak 5%-a minden kesedelemmel erintett 
nap utan azzal, hogy a kesedelmi ki:itber i:isszege legfeljebb a 3. melleklet szerinti esetben a 
kesedelemmel erintett nyomatkeszito eszki:izre vonatkoz6 havi nett6 berleti dij 15%-a, 
illetoleg a 4. melleklet szerinti esetben a kesedelemmel erintett nyomatkeszito eszki:izre 
vonatkoz6 havi nett6 karbantartasi dij 15%-a lehet. 
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3. Ha a Berbead6 hi bas nyomatkeszit6 eszkozt szallit, a Ber16 ugyanolyan merteku kotbert 
kovetelhet, mint a szallitas kesedelme eseten arra az id6re, mely a hiba bejelenteset kovetoen 
a p6tlas illetve csere vegrehajtasa hataridejenek (ld. IV /2. pont) 

lejartat61 a kifogastalan minosegben torteno leszallitasig eltelt. 

4. A Berlo az esedekesse valt kotbert kiszamlazza. A Berbead6 altai nyujtott szolgaltatas 
ellenerteke a kotber atutalasat kovetoen valik esedekesse. 

5. A Berl6nek jogaban all elallni a szerzodestol, amennyiben a Berbead6 az eloirt szallitasi 
hatarid6t 5 munkanappal tullepi, hibas teljesites eseten a p6tlasnak, kicserelesnek 3 napon 
beltil nem tesz eleget vagy a szerzodesbol fakad6 egyeb kotelezettseget sulyosan megszegi. 
Ebben az esetben a Berl6 meghiusulasi kotberre jogosult, amelynek merteke jelen szerzodes 
nett6 ertekenek 1 0%-a. A Berlo a meghiusulasi kotber osszeget kiszamlazza. A Berbead6 
altai nyujtott szolgaltatas ellenerteke a kotber atutalast kovetoen valik esedekesse. 

6. A Berlo jogosult a kotberen feltil karat is ervenyesiteni a Berbead6val szemben. 

7. A Berl6 kotberigenyenek ervenyesitese nemjelenti a Berlo egyeb igenyeinek elveszteset. 

8. Barmely nem szerz6desszeru teljesites jogi fenntartas nelktili elfogadasa a Berlo reszerol 
nem ertelmezhet6 joglemondaskent azon igenyrol, vagy igenyekr61, amelyek a Berl6t a 
berbead6 szerzodesszegese kovetkezmenyekent megilletik. 

9. A Berlo kotberigenyet irasban koteles kozolni a Berbead6val, ktilOn megjelOlve annak 
jogalapjat es osszeget. 

VIII. ALVALLALKOZAS 

1. Az alvallalkoz6i szerz6deseknek meg kell felelnitik a jelen szerzodes kikoteseinek. 

2. A kozbeszerzesi eljarasban adott ajanlatnak megfeleloen a szolgaltatas azon resze(i), 
amelynek teljesitesehez a kozbeszerzes ertekenek tiz szazalekat meg nem halad6 mertekben 
alvallalkoz6t vesz igenybe a Berbead6: ................................. . 

2. A kozbeszerzesi eljarasban adott ajanlatnak megfelel6en a Berbead6 a szerzodes 
teljesitesehez a kozbeszerzes ertekenek tiz szazalekat meghalad6 mertekben az alabbi 
alvallalkoz6kat veszi igenybe es a kozbeszerzesnek az a resze(i) es szazalekos aranya, 
amelynek teljesiteseben a megjelOlt alvallalkoz6(k) kozremukodnek: 

3. Berbead6 koteles a kozbeszerzesi eljaras soran tett ajanlataban megjelOlt alvallalkoz6kkal 
teljesiteni. Alvallalkoz6 cserere csak kiveteles esetben a Kbt. es a vonatkoz6 hatalyos 
jogszabalyok figyelembevetelevel kertilhet sor. 

IX. Az 1. MELLEKLETBEN MEGHATAROZOTT BERELT ESZKOZOK KARBANTARTASARA 

VONATKOZO FELTETELEK 

1. A Berbead6 vallalja, hogy a muszaki leiras 1. mellekleteben felsorolt nyomatkeszito 
eszkozokre vonatkoz6an, munkanapokon hetfOtol-cstitOrtokig: 8.00 6rat61 18.00 6raig, 
penteken: 8.00 6rat61 17.00 6raig teljes koru karbantartasi szolgaltatast nyujt. E szolgaltatas az 
egyes nyomatkeszito eszkozoknek bizonyos peldanyszamonkent kotelezo, a gyart6mu altai 
megallapitott specialis kovetelmenyeken alapul6 hibamegelozo karbantartasat es a be nem 
titemezett, hibabejelentes alapjan nyujtott hiba javitasat foglalja magaban. A Berbead6 a hiba 
elharitasat a bejelentestol szamitott 12 6ran beltil megkezdi. 

2. A Berbead6 vallalja, hogy ha meghibasodas a helyszinen nem javithat6, akkor 48 6ran 
beltil, a berelt nyomatkeszito eszkozzel azonos szolgaltatast nyujt6 cserekesztileket biztosit a 
javitas idejere. 

29 



3. A karbantartasi szolgaltatas magaban foglalja az alkatreszek cserejet es a nyomatkeszito 
eszkozok rendeltetesszeru hasznalatahoz szlikseges valamennyi karbantartast, javitast es 
hibaelharitast (szervizszolgaltatas), kiszallast, ide nem ertve a megfelelo mennyisegu nyomatok 
elkeszitesehez szlikseges masol6papir biztositasat. A kiszerelt hibas alkatreszek a berbead6 
tulajdonat kepezik. 

4. A Berlo viseli a szandekos rongalasb61 es a gondatlan kezelesbol eredo karok helyreallitasi 
koltsegeit. 

5. Ha a Berlo fizetesi kotelezettseget kesedelmesen teljesiti, a nyomatkeszito eszkozokhoz nem 
a Berbead6t61 kapott, gyarilag eloirt kellekanyagot hasznalja, vagy barmilyen mas okb61 a 
Berbead6 reszere lehetetlenne teszi jelen szerzodes teljesiteset, vagy e szerz6desben 
foglaltaknak nem tesz eleget, ugy a Berbead6 az egyebkent rendelkezesere al16 jogorvoslaton 
tul, jogosult a szolgaltatas teljesiteset megtagadni. 

6. Amennyiben a Berbead6 elmulasztja az 1-2. pontban vallalt hatarid6t, ugy a Berlo 
kesedelmi kotberre jogosult. A kotber merteke a nyomatkeszit6 eszkozokhoz kapcsol6d6 
karbantartasi kotelezettseg teljesitesenek kesedelme eseten az adott nyomatkeszit6 eszkozok 
havi nett6 berleti dija 5%-a minden kesedelemmel erintett nap utan azzal, hogy a kesedelmi 
kotber osszege legfeljebb, a kesedelemmel erintett nyomatkeszit6 eszkozre vonatkoz6 nett6 havi 
berleti dij 15%-a lehet. A Berl6 vallalja, hogy a Berbead6 alkalmazottja reszere a karbantartasi 
szolgaltatas elvegzesehez szabad hozzaferest biztosit a Szerz6d6 Felek kozott el6re egyeztetett 
id6pontban, a Berl6 munkaidejeben. 

7. Nem tartoznak a karbantartasi kotelezettseg korebe az alabbiak: 

a) a nyomatkeszit6 eszkozokon ldviil es6 elektromos munka, 
b) nem az el6irasoknak megfelel6 segedanyagok hasznalata miatt felmeriil6 

meghibasodasok, 
c) a baleset, szallitas, a rendes hasznalatt61 elter6 hasznalat, az elektromos aram, a 

legkondicionalas vagy legnedvesseg-szabalyozas koreben bekovetkezett hiba, elemi 
kar vagy kiilso er6szak folytan, illetve a Berbead6 tudta nelkiil eszkozolt 
valtoztatasokb61, illetektelen szemelyek beavatkozasab61 torten6 javitas, 

d) a szallitott konfiguraci6hoz az ajanlatban nem szerepl6 tartozek szallitasa, 
specifikaci6s valtoztatas, nyomatkeszito eszkozok athelyezesevel kapcsolatos 
szolgaltatas, tartozekok, csatlakozasok es egyeb szerkezetek be- vagy kiszerelese, 

e) nem az el6irasoknak megfelel6 koriilmenyek kozott lizemeltetett nyomatkeszito 
eszkozokre vonatkoz6 szolgaltatas, 

f) a nyomatkeszit6 eszkozok kezelesi utmutatasaban ismertetett rendes kezelesi 
funkci6t61 elter6 alkalmazas. 

A Berbead6 a szerzodes alairasat kovet6en telepiti, belizemeli az altala szallitott nyomatkeszito 
eszkozoket, a szallitott nyomatkeszit6 eszkozok adatainak gyujteset, menedzseleset biztosit6 
szoftvert. 

A szlikseges funkci6ja a-nyomatkeszit6 eszkoz allapotaval kapcsolatos adatgyujtes es az 
informaci6k megjelenitese a nyomatkeszito eszkozt61 tavoli helyen. 

8. A menedzsment szoftver elvart funkci6i 

Biztositsa a nyomatkeszito eszkozok folyamatos monitorozasat, amelynek kereteben 
beazonositja az eszkozok hi bait es jelzi azokat. 
Legyen konfiguralhat6 az azonosithat6 eszkozhibak fajtaja es az esemeny el6fordulasa eseten 
teend6 lepes (e-mail, SMS kiildes, a kiildend6 lizenet tartalma). 
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Tamogassa az eszkozok karbantartasanak proaktiv utemezeset. 
Biztositson a helpdesk szamara tavoli eszkoz felUgyeletet, ezen belUl az eszkoz allapotanak 
lekerdezeset. 
Biztositsa az eszkozok firmware-jenek a tavoli frissiteset. 
A rendszer figyelje a kellekanyag hasznalatot, tegye lehetove azok megfelelo idoben torteno 
biztositasat. 
A rendszer biztositsa felhasznal6nkent, eszkozonkent, megadott idoszakonkent a hasznalati 
statisztikakat. 
A rendszer szolgaltatasai legyenek biztositottak mind Windows, mind linux operaci6s 
rendszerrel telepitett gepek nyomtatasi funkci6inak tamogatasara, statisztikainak feldolgozasara. 
A rendszer tegye lehetove felhasznal6i limitek es felhasznal6i szabalyok beallitasat. A 
beallitasok es a lekerdezesek legyenek jogosultsaghoz, azonositashoz kotottek. 

X. A 2. MELLEKLETBEN MEGHATAROZOTT, A BERLO SAJAT TULAJDONABAN ALLO 

ESZKOZOKKARBANTARTASARA VONATKOZO FELTETELEK 

1. A Berbead6 vallalja, hogy a muszaki leiras 2. mellekleteben felsorolt nyomatkeszito 
eszkozokre vonatkoz6an, munkaidejeben hetf6t61-csutOrtokig: 8.00 6rat61 18.00 6raig, 
penteken: 8.00 6rat61 17.00 6raig teljes koru karbantartasi szolgaltatast nyujt. E szolgaltatas az 
egyes nyomatkeszito eszkozoknek bizonyos peldanyszamonkent kotelezo, a gyart6mu altal 
megallapitott specialis kovetelmenyeken alapul6 hibamegel6z6 karbantartasat es a be nem 
utemezett, hibabejelentes alapjan nyujtott hiba javitasat foglalja magaban. A Berbead6 a hiba 
elharitasat a bejelentestol szamitott 12 6ran beli.il megkezdi. 

2. A karbantartasi szolgaltatas magaban foglalja az alkatreszek cserejet es a nyomatkeszito 
eszkozok rendeltetesszeru hasznalatahoz szi.ikseges valamennyi karbantartast, javitast es 
hibaelharitast (szervizszolgaltatas), kiszallast, ide nem ertve a megfelelo mennyisegu nyomatok 
elkeszitesehez szi.ikseges masol6papir biztositasat. A kiszerelt hibas alkatreszek a Berlo 
tulajdonat kepezik. 

3. A Berlo viseli a szandekos rongalasb61 es a gondatlan kezelesbol eredo karok helyreallitasi 
koltsegeit. 

4. Ha a Berlo fizetesi kotelezettseget kesedelmesen teljesiti, a nyomatkeszito eszkozokhoz nem 
a Berbead6t6l kapott, gyarilag eloirt kellekanyagot hasznalja, vagy barmilyen mas okb61 a 
Berbead6 reszere lehetetlenne teszi jelen szerzodes teljesiteset, vagy e szerzodesben 
foglaltaknak nem tesz eleget, ugy a Berbead6 az egyebkent rendelkezesere all6 jogorvoslaton 
tul, jogosult a szolgaltatas teUesiteset megtagadni. 

5. Amennyiben a Berbead6 elmulasztja az 1. pontban vallalt hataridot, ugy a Berlo kesedelmi 
kotberre jogosult. A kotber merteke a nyomatkeszito eszkozokhoz kapcsol6d6 karbantartasi 
kotelezettseg kesedelme eseten az adott nyomatkeszito eszkozok havi nett6 karbantartasi dija 
5%-a minden kesedelemmel erintett nap utan azzal, hogy a kesedelmi kotber osszege legfeljebb, 
a kesedelemmel erintett nyomatkeszito eszkozre vonatkoz6 nett6 havi karbantartasi dij 15%-a 
lehet. A Berlo az esedekesse valt kotbert kiszamlazza. A Berbead6 altal nyujtott szolgaltatas 
ellenerteke a kotber atutalasat kovetoen valik esedekesse. 

6. A Berlo vallalja, hogy a Berbead6 alkalmazottja reszere a karbantartasi szolgaltatas 
elvegzesehez szabad hozzaferest biztosit a Szerzodo Felek kozott elore egyeztetett idopontban, a 
Berlo munkaidejeben. 

7. Nem tartoznak a karbantartasi szolgaltatas korebe az alabbiak: 

a) a nyomatkeszito eszkozokon kivi.il eso elektromos munka, 
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b) nem az el6inisoknak megfelel6 segedanyagok haszmilata miatt felmertil6 
meghibasodasok, 

c) a baleset, szallitas, a rendes hasznalatt61 elter6 hasznalat, az elektromos aram, a 
legkondicionalas vagy legnedvesseg-szabalyozas koreben bekovetkezett hiba, elemi 
kar vagy klils6 er6szak folytan, illetve a Berbead6 tudta nelktil eszkozolt 
valtoztatasokb61, illetektelen szemelyek beavatkozasab61 t0rten6 javitas, 

d) a sajat tulajdonu eszkozokhoz az ajanlatban nem szerepl6 tartozek szallitasa, 
specifikaci6s valtoztatas, nyomatkeszit6 eszkozok athelyezesevel kapcsolatos 
szolgaltatas, tartozekok, csatlakozasok es egyeb szerkezetek be- vagy kiszerelese, 

e) nem az el6irasoknak megfelel6 koriilmenyek kozott iizemeltetett nyomatkeszit6 
eszkozokre vonatkoz6 szolgaltatas, 

f) a nyomatkeszit6 eszkozok kezelesi utmutatasaban ismertetett rendes kezelesi 
funkci6t61 elter6 alkalmazas. 

XI. VIT AS KERDESEK RENDEZESE 

1. A Berbead6nak es a Ber16nek meg kell tennie mindent annak erdekeben, hogy kozvetlen 
targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vitat, amely kozottiik a 
szerz6des kapcsan felmeriil. Minden ezzel kapcsolatos tenyr61, akadalyoz6 kortilmenyr61 a 
Szerz6d6 Felek kotelesek egymast kolcsonosen irasban tajekoztatni. 

XII. A SzERz6oE:s M6oosiT ASA 

1. A targyi szerz6des mindennemu m6dositasa es kiegeszitese irasos formaban, a szerz6d6 
felek egyetertesevel, a Ptk., valamint a Kbt. rendelkezesei alapjan lehetseges. 

2. Amennyiben jogszabalyvaltozas miatt a teljesitesi helyekben valtozas kovetkezik be, a 
Szerz6d6 Felek a Kbt. 125. § (10) bekezdese alapjan jogosultak a jelen szerz6dest a 
teljesitesi helyeket erint6 valtozasoknak megfelel6en m6dositani. 

XIII. A SZERZODES FELMONDASA, A SZERZODESBOL EREDO VIT AK ELBIRALASA 

Sulyos szerzodesszeges eseten barmelyik Fel jogosult a szerzodestol azonnali batallyal, a 
masik Felbez intezett egyoldalu inisos nyilatkozattal ehillni. 

A Berbeado kijelenti, bogy a Kbt. 125.§ (4) bekezdese ertelmeben nem fizet, illetve szamol 
el a szerzodes teljesitesevel osszefiiggesben olyan koltsegeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) 
bekezdes k) pontja szerinti felteteleknek nem megfelelO tarsasag tekinteteben meriilnek 
fel, es amelyek a Berbeado adokoteles jovedelmenek csokkentesere alkalmasak, illetve a 
Berbeado kijelenti, bogy a szerzodes teljesitesenek teljes idotartama alatt tulajdonosi 
szerkezetet a Berlo szamara megismerbetove teszi es a Kbt. 125. § (5) bekezdes szerinti 
iigyletekrol a Berlot baladektalanul ertesiti. 

A Berlo jogosult es koteles a szerzodest felmondani - ba sziikseges olyan bataridovel, 
amely lebetove teszi, bogy a szerzodessel erintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -
ba a Berbeadoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot megbalado tulajdoni reszesedest 
szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amely 
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban megbatarozott felteteleknek, illetve 
ba a Berbeado kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot megbalado tulajdoni reszesedest 
szerez olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely nem 
felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban megbatarozott felteteleknek. Ezen 
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esetekben a Berbead6 a szerzodes megsziinese elOtt mar teljesitett szolgaltatas 
szerzodesszerii penzbeli ellenertekere jogosult. 

A Berbead6 kifejezetten kijelenti, bogy a nemzeti vagyonr61 sz616 2011. evi CXCVI. 
torveny alkalmazasaban atlatbat6 szervezetnek minos iii. 

A Szerzodo Felek kijelentik, bogy a jelen szerzodesbol credo vitaikat megkiserlik 
egyeztetes utjan rendezni, ennek eredmenytelensege eseten a bataskorrel rendelkezo es 
illetekes bir6sagboz fordulnak. 

XIV. ERTESJTESEK 

1. Az egyik Fel altai a masik Felnek klildott ertesiteseit irasban (levelben, taviratilag, telefaxon 
vagy e-mailen) koteles megki.ildeni es irasban vissza kell igazolni. Az ertesitesben foglaltak 
akkor lepnek hatalyba, amikor azt kikezbesitettek, vagy az ertesites ervenyessegi napjan, 
att6l fligg6en, hogy melyik van kes6bb. 

XV. ZAR6 RENDELKEZESEK 

1. A jelen szerz6des az alairasanak napjan lep hatalyba es 24 h6napos hatarozott id6tartamra 
sz6l. 

2. A szerz6des elvalaszthatatlan reszet kepezi a Berbead6nak a ,Berleti szerzodes 
nyomatkeszito eszkozok berbevetelere es karbantartasara 24 b6napos idotartamra, 
2014" targyban kiirt kozbeszerzesi eljarasban benyujtott ajanlata, meg ha az fizikai 
ertelembenjelen szerz6deshez nem kerlil csatolasra. 

3. A Berbead6 a szerz6des alairasaval elfogadja az Allami Szamvev6szek ellen6rzesi 
jogosultsagat, illetve - a kozpenzek felhasznalasanak nyilvanossagar61 sz616 rendelkezesek 
ertelmeben- a megkotend6 szerz6des lenyeges tartalmara vonatkoz6an a tajekoztatast iizleti 
titokra hivatkozassal nem tagadja meg es e kovetelmenyeket a szerz6des teljesitesebe 
bevonni kivant valamennyi alvallalkoz6val szemben is ervenyesiti. A Berbead6 tudomasul 
veszi, hogy az Allami Szamvev6szekr61 sz616 2011. evi LXVI. tOrveny 5. §-anak (5) 
bekezdeseben foglaltak alapjan az Asz vizsgalhatja az allamhaztartas alrendszereib61 
finanszirozott beszerzeseket es az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat erint6 
szerz6deseket a megrendel6nel, a megrendel6 neveben vagy kepviseleteben eljar6 
termeszetes szemelynel es jogi szemelynel, valamint azoknal a szerz6d6 feleknel, akik, 
illetve amelyek a szerz6des teljesiteseert felel6sek, tovabba a szerz6des teljesiteseben 
kozremiikod6 valamennyi gazdalkod6 szervezetnel. 

4. A szerz6des ertelmezesere es jelen szerz6desben nem szabalyozott kerdesek tekinteteben a 
Ptk .. , Kbt. es a vonatkoz6 egyeb hatalyos jogszabalyok rendelkezesei az iranyad6ak. 

5. Jelen szerz6dest a Felek attanulmanyozas utan, mint szandekukkal es tigyleti akaratukkal 
mindenben egyez6t 6 eredeti peldanyban j6vahagy6lag irjak ala. 

Budapest, ...................... . 

(Datum) 

Berlo Berbead6 
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4. KOTET 
AJAN~OTT IGAZOLAS- ES NYILATKOZATMINTAK 

1. szamu melleklet 

TARTALOM- ES KBT. 49. § (2) BEKEZDESE SZERINTI IRATJEGYZEK 

Oldalszam 

Tartalomjegyzek (fedolapot vagy felolvas6lapot kovetoen) (1. sz. melleklet); 

Felolvas6lap (2. sz. melleklet) 

teteles artablazat 

Ajanlati nyilatkozat (3/ A sz. melleklet) (Eredeti, arra feljogositott szemely( ek) 
altai alairt nyilatkozat nyujthat6 be.) 

Nyilatkozat az er6fornisok rendelkezesre allasar61 (3/B. sz. melleklet) 

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (6) bekezdes szerint (3/C. sz. melleklet) 

1. I. FEJEZET: KIZAR6 OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELOIRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLASOK 

Nyilatkozat a kizar6 okok fenn nem allasara vonatkoz6an ajanlattevo, alvallalkoz6 es az 
alkalmassag igazolasaban reszt vevo mas szervezet vonatkozasaban ( 4. sz. melleklet) 

A Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pont kc) alpontja tekinteteben az ajanlattevo nyilatkozata 
arr61, hogy olyan tarsasagnak minosiil-e, amelyet nem jegyeznek szabalyozott tozsden, 
vagy amelyet szabalyozott tozsden jegyeznek; ha az ajanlattevot nem jegyzik 
szabalyozott tozsden, akkor a penzmosasr61 sz616 torveny 3. § r) pontja szerint definialt 
valamennyi tenyleges tulajdonos nevenek es alland6 lak6helyenek bemutatasat 
tartalmaz6 nyilatkozatot szi.ikseges benyt1jtani; (4. sz. melleklet) 

II. FEJEZET: GAZDASAGI ES PENZUGYI ALKALMASSAGGAL 
KAPCSOLATBAN ELOIRT NYILATKOZATOK, IGAZOLASOK 

Pl. Ajanlattevo csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdes 
b) pontja alapjan az elozo 2 lezart uzleti evre vonatkoz6, sajat vagy jogelodje 
szamviteli jogszabalyoknak ( elsosorban a szamvitelrol sz616 2000. evi C. 
tOrveny) megfeleloen osszeallitott eves beszamol6jat kiegeszito mellekletek 
nelktil. Amennyiben az ajanlatkero altal kert merleget es eredmenykimutatast 
tartalmaz6 beszamol6 a ceginformaci6s szolgalat honlapjan megismerheto, a 
beszamol6 adatait az ajanlatkero ellenorzi, a ceginformaci6s szolgalat honlapjan 
megtalalhat6 beszamol6 reszet kepezo merleg es eredmenykimutatas csatolasa az 
ajanlatban nem sztikseges. 
V AGY a fenti igazolasok helyett: 
Nyilatkozat a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdese, valamint a 
1 7. § ( 6) bekezdes szerinti a gazdasagi es penztigyi es/vagy muszaki es szakmai 
alkalmassagi kovetelmenyeknek val6 megfelelesrol 1 (7. melleklet) 

Ill. FEJEZET: MUSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSAGGAL 
KAPCSOLATBAN ELOIRT NYILATKOZATOK, IGAZOLASOK 

Ml. Ajanlattevo mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) 
bekezdes a) pontja alapjan az ajanlatteteli felhivas megktildesetol visszafele 

1 szamitott harom ev legjelentosebb kozbeszerzes targya szerinti szallitasait. Az 

1 Amennyiben alkalmassagat - valasztasa szerint - nyilatkozattal kfvanja igazolni. 
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ismerteteshez csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § ( 5) 
bekezdeseben meghat<irozott nyilatkozatot vagy igazolast. A 
referencianyilatkozatb61 vagy referenciaigazolasb61 minden alkalmassagi feltetel 
teljesi.ilesenek ki kell deri.ilnie. (5. sz. melleklet) 
V AGY a fenti igazohisok helyett: 
Nyilatkozat a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdese, valamint a 
1 7. § ( 6) bekezdes szerinti a gazdasagi es penztigyi es/vagy muszaki es szakmai 
alkalmassagi kovetelmenyeknek val6 megfelelesr612 (7. sz. melleklet) 

IV. FEJEZET: AZ AJANLATTETELI FELHiVASBAN ELOIRT EGYEB 
NYILATKOZATOK, IGAZOLASOK 

Ajanlattevo, az alkalmassag igazolasaba bevont (kapacitast nyujt6) gazdasagi 
szereplo cegjegyzesre jogosult, ajanlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot 

alair6 kepviselojenek alairasi cimpeldanya vagy alairas mintaja. 

A cegkivonatban nem szerepl6 k0telezettsegvclllal6k eseteben a cegjegyzesre 
jogosult szemelytol szarmaz6, ajanlat alairasara vonatkoz6 (a meghatalmazott 
alairasat 1s tartalmaz6) irasos meghatalmazas teljes bizonyit6 ereju 
maganokiratba foglalva (6. sz. melleklet) 

Konzorciumi megallapodas 
A kozos ajanlattevok megallapodasanak tartalmaznia kell: 
a jelen kozbeszerzesi eljarasban kozos ajanlattevok neveben eljarni (tovabba 

kapcsolattartasra) jogosult kepviselo szervezet megnevezeset; 
a szerzodes teljesiteseert egyetemleges felelossegvallalast minden tag reszerol; 
ajanlatban vallalt kotelezettsegek es a munka megosztasanak ismerteteset a tagok 

es a vezeto kozott; 

a szamlazas rendjet. 

reszletes Szakmai aj anlat (Kerjuk, csatolja a nyomtat6kra vonatkoz6 miiszaki dokumentaci6t1) 

V. FEJEZET: UZLETI TITKOT TARTALMAZO IRA TOK (AD OTT 
ESETBEN) 

VI. FEJEZET: AZ AJANLATTEVO ALTAL BECSATOLNI KiV ANT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

+ az ajanlathoz csatolni kell a papir alapu peldany kepolvas6 keszi.ilekkel keszult 
CD-re vagy DVD-re irt 2db elektronikus peldanyat! 

2 Amennyiben alkalmassagat - valasztasa szerint - nyilatkozattal klvanja igazolni. 

onall6 
mellekletbe 

n 
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2. szamu melleklet 

1. Felolvas6lap 

Targy: ,Berleti es karbantartasi szerzodes nyomatkeszito eszkozok berbevetelere es 
karbantartasara 24 honapos idotartamra, 2014." 

Ajanlattevo neve: 
Szekhely: 
Telefon: 
Telefax: 
e-mail: 

AJANLAT ERTEKELESRE KERULO TARTALMI ELEME 

Havi ellenszolgaltatas osszege (nett6, HUF) nett6 ................... HUF/h6* 

Datum: .............................. . 

cegszeru alairas 

*Az itt megajanlott osszegnek meg kell egyeznie a Dijreszletezo 5. tablazatanak osszesen soraban 
megajanlott osszeggel! 

DIJRESZLETEZO 

1. tablazat 

A berelt nyomatkeszito eszkozok havi berleti dija 

Nyomatkeszito Berleti dij 

eszkozok (berleti dij + Mennyiseg Havi berleti dij 

kategoriai karbantartasi dij) (db) (netto ... HUF/ho) 
(netto ... HUF/ho/darab) 

A csoport 48 
B csoport 17 
C csoport 7 
D csoport 2 
E csoport 1 
F csoport 4 
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G csoport 1 
H csoport 1 
I csoport 1 
Osszesen 

2. tabhizat 

er o u aJ ona an evo nyoma AB'l"tl"d 'b I'" eszi o esz ozo a vi ar an ar asi IJa tk' 't" k"" ""kh "k b t t' "d'" 
Havi 

Nyomatkeszito Karbantartasi dij osszege Mennyiseg karbantartasi dij 
eszkozok kategoriai (netto ... HUF/h6/darab} (db) (netto ... 

HUF/ho) 
HP Laserjet 81 OODN 

A3 monochrome Laser 1 
nyomtat6 

Minolta BH 162 
1 

fenymasol6 
Canon IR3225 A3-as 

3 
multifunkci6s kesztilek 
HP Color LaserJet 3600 1 

Ricoh Afficio 1 022 
1 

multifunkci6s kesztilek 
HP Laserjet 3055 MFP 

1 
multifunkci6s kesztilek 
HP LaserJet 5225DN 

1 
A3 nyomtat6 

Canon iR1020 A4 
1 

multifunkci6s kesztilek 
Canon IR1033IF 2 

Osszesen 

3. tablazat 

A berelt nyomatkeszito eszkozok havi masolati dija 

Nyomatkeszito 
fekete/feher 

fekete/feher Szines 
Szines netto 

Osszesen 
eszkozok 

Oldalszam/ho 
netto ... Oldalszam/ho 

. .. HUF/oldal 
(netto ... 

kategoriai HUF/oldal HUF/ho) 
A csoport 17580 -
B csoport 13380 -
C csoport 18480 -

D csoport 5520 -
E csoport 1200 150 
F csoport 12360 -

G csoport 4800 900 
H csoport 12000 -

l I csoport 12000 600 
Osszesen 

37 



4. tablazat 
A Berlo tulajdonaban levo nyomatkeszito eszkozok havi masolati dija 

NyomatkeszitO 
fekete/feher 

fekete/feher Szines Szines netto Osszesen 
eszkozok 

Oldalszam/ho 
netto ... Oldalszam/ho . .. (netto ... 

kategoriai HUF/oldal HUF/oldal HUF/ho) 
HP Laserjet 180 -
8100DN A3 
monochrome 

Laser nyomtat6 
Minolta BH162 300 -

fenymasol6 
Canon IR3225 A3- 7800 -

as multifunkci6s 
kesziilek 

HP Color LaserJ et 0 30 
3600 

Ricoh Afficio 2400 -
1022 

multifunkci6s 
kesziilek 

HP Laserjet 3055 210 -
MFP 

multifunkci6s 
kesziilek 

HP LaserJet 0 480 
5225DN A3 

nyomtat6 
Canon iR1020 A4 600 -

multifunkci6s 
kesziilek 

Canon IR1 033IF 1800 -

A4 
multifunkcionalis 

kesziilek 
Osszesen 

5. tablazat 
DiJRESZLETEZO 

Sorszam Dij jogcime Dij osszege 
1. Az 1. tabh1zatban meghatarozott, a berelt nyomatkeszito 

eszkozok havi berleti dija (amely magaban foglalja a 
nett6 ......... HUF /h6 

berbe adott eszkozok berleti dijat es azok 
karbantartasanak ellenerteket) 

2. A 2. tablazatban meghatarozott, a Berlo tulajdonaban levo 
nett6 ......... HUF /h6 

nyomatkeszito eszkozok havi karbantartasi dija 
3. A szerzodes-tervezet 1. mellekleteben meghatarozott 

berelt nyomatkeszito eszkozoknel hasznalt menedzsment nett6 . . . . . . . . . HUF /h6 
szoftver hasznalati dija 

4. Masolati dij (3. es 4. tablazat osszesen) nett6 ......... HUF /h6 
netto .....•. . :iitJFiho* 

Osszesen (1.+2.+3.+4. sorok osszege) '' ~ ~::;r~:;'t/ ~ < 
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*Az itt megajanlott osszeget kerjiikfeltiintetni afelolvas6lapon! 
3/ A. szamu melleklet 

AJANLA TI NYILATKOZAT3 

Aiulirott .......................................... , mint a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajanlattevo 
megnevezese) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajanlattevo szekhelye), .............................. . 
(Ajanlattevo cegjegyzekszama) neveben koteiezettsegvallal<isra jogosuit . . . . . . . . . . . . . . . .. (tisztseg 
megjelolese), a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat, mint Ajaniatkero altai 
,Berleti es karbantartasi szerzifdes nyomatkeszitif eszkozok berbevetelere es karbantartasara 24 
h6napos idiftartamra, 2014" targyaban meginditott kozbeszerzesi eijarassai osszefi.iggesben. 

1. Nyiiatkozom a Kbt. 40. § (1) bekezdes a) pontja a1apjan, hogy a kozbeszerzes targyanak 
. aiabbiakban meghatarozott reszeivei osszefi.iggesben aivallaikoz6(ka)t veszek igenybe4

: 

2. Nyiiatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdes b) pontja aiapjan, hogy a szerzodes teijesitesehez a 
kozbeszerzes ertekenek 10%-at meghaiad6 mertekben az aiabbi aivallaikoz6(ka)t kivanom 
igenybe venni, az aiabbi szazaiekos aranyban5

: 

,;Ji'.A k~zDeszerzes ert~~enek 10 o/&Lat 
·'!*h!l•!t!l(>"~~~tekb~nJgenyb(l. ~enni .kfvant 

;;,:;If"'' alval~a;Jh.ozo megneveze~¢ 

T I' , ,· , (cy;) e jesJtes aranya ....... m.Q .... . 

3. Nyiiatkozom a Kbt. 55. § (5) bekezdese aiapjan, hogy az aiabbi kapacitast nyujt6 szervezet(ek)et 
kivanjuk igenybe venni6

: 

acitast.rendelkezesre bocsato .szervezet 
. . ~~*2( .. n. e'v, c1·m· ) ;}% .. 

/~11' 

Az alkalmassagi feltetel, 
. . amelynek igazolasahoz a 

·· kapacitast11nyujto szervezet 
· · erOforra~~ta tama~z:.k~·dik 

4. A Kbt. 60. § (3) es (5) bekezdesei aiapjan nyiiatkozom, hogy ajaniatunk az eiozoekben 
meghatarozott- altaiunk teijes koruen megismert- dokumentumokon aiapszik. 

3 Az ajaniat eredeti peidanyaban az ajaniat aiair6ja altai aiairt eredeti peidanyban benyujtand6 
4 Amennyiben nem kivan igenybe venni, ugy irja be, hogy ,Nem kivan igenybe venni" 
5 Amennyiben nem kivan igenybe venni, ugy irja be, hogy ,Nem kivan igenybe venni" 
6 Amennyiben nem kivan igenybe venni, ugy irja be, hogy ,Nem kivan igenybe venni" 
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A szerz6destervezetben rogzitett, a targyi feladat ellatasahoz szukseges kotelezettsegeinket 
maradektalanul teljesitjuk a Felolvas6lapon rogzitett ar alkalmazasaval. Nyilatkozunk, hogy 
ajanlatunkat az ajanlati kotOttseg bealltat kovet6en az ajanlatteteli felhivasban megjelOlt 
id6pontig fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertessegunk eseten a jelen dokumentaci6 mellekletet kepez6 
szerz6destervezet megkoteset vallaljuk es azt a szerz6desben foglalt a feltetelekkel 
telj esi tj uk. 

Nyilatkozom tovabba, hogy vallalkozasunk 
1. a kis- es kozepvallalkozasokr61, fejl6desuk tamogatasar61 sz616 torveny szerint 

.......................................... -vallalkozasnak 7 minos til I 
2. nem tartozik a kis- es kozepvallalkozasokr61, fejl6desuk tamogatasar61 sz616 torveny hatalya 

ala8
. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

( cegj egyzesre j ogosult vagy szabal yszeruen 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 

7 mikro-, kis- vagy kozepvallalkozas a 2004. evi XXXIV. tOrveny meghatarozasai szerint- a 
megfelel6 valaszt ajogszabaly rendelkezeseinek tanulmanyozasat kovet6en kerjuk megadni. 
8 A nem alkalmazand6 szovegreszt kerjuk tOrolni. 
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3/B. szamu melleklet 

NYILATKOZAT 
az erOforrasok rendelkezesre allasarol 

Alulirott .......................... , melyet kepvisei: .............................. , mint kapacitast 
rendelkezesre bocsat6 szervezet a kozbeszerzesekroi sz616 2011. evi CVIII. torveny (Kbt.) 55. §
anak (5) bekezdese alapjan kijelentem, hogy a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai 
Onkormanyzat, mint Ajaniatkero altai ,Berleti es karbantartasi szerzifdes nyomatkeszitif eszkozok 
berbevetelere es karbantartasara 24 h6napos idiftartamra, 2014" targyban meginditott 
kozbeszerzesi eijarasban a szerzodes teljesitesehez szi.ikseges aiabbi erOforrasok az ajaniattevo 
rendelkezesere fognak allni a szerzodes teijesitesenek idotartama aiatt: 

{Az erintett eroforrasok pontos leirasa a penziigyi es gazdasagi, illetve a miiszaki es szakmai 
alkalmassag tekinteteben az ajanlati felhivas szerint.} 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

(cegjegyzesre jogosuit vagy szabalyszeruen 
meghataimazott kepviselo alairasa) 

3/C. szamu melleklet 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 55. § (6) bekezdes szerint 

Aiulirott .......................................... , mint a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajanlattevo 
megnevezese) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ajanlattevo szekhelye), 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(Ajanlattevot nyilvantart6 cegbir6sag neve), .............................. (Ajanlattevo cegjegyzekszama) 
neveben kotelezettsegvallalasra jogosuit ................. (tisztseg megjeldlise), a Budapest Fovaros 
X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat, mint Ajaniatkero altal ,Berleti es karbantartasi szerzifdes 
nyomatkeszitif eszkozok berbevetelere es karbantartasara 24 h6napos idiftartamra, 2014" 
targyban meginditott kozbeszerzesi eijarassai osszefi.iggesben. 

A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek a) pontja alapjan nyiiatkozom, hogy az alkaimassag igazolasakor 
bemutatott, mas szervezet altai rendeikezesre bocsatott erOforrasokat a szerzodes teljesites soran 
tenylegesen igenybe fogom venni. Ennek m6dja9

: 

~gpacitast*~ytijt6 szerve.~~t megnev~~ese 
· ·(I!§~, szekhely) ·· 

' • J"~' • • c•,-

A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek b) pontja aiapjan nyilatkozatom, hogy azon szervezetet, amelynek 
adatait az alkalmassag igazolasahoz feihasznalom, az aiabbi m6don vonom be a teijesites soran10

: 

9 
A megfele16 resz kitiiltend6! 
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; .. "'~pacitasfnYtt]t6 sze:rvezef'ili~gnevez®se• ""/A n{od, ahogy a szerzodes teljesftese soran a . 
,,u ( nev, sz~Mieryf' .. · ···. . £zervezet szakmai tapasztalata bevonasra ; 

·· ·· •'' . keriil 
<}, ; ·'· •. 

A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek c) pontjaban foglalt alkalmassag igazolasara - akkor is, ha az 
alkalmassagi kovetelmenyek nem a teljesiteskor tenylegesen rendelkezesre bocsathat6 er6forrasokra 
vonatkoznak - benyujtom a(z)............... .. (szervezet megnevezese, amelynek adatait az 
ajanlattev6 az alkalmassag igazolasahoz felhasznalja) nyilatkozatat arra vonatkoz6an, hogy a Ptk. 
6:419. § szerint kezeskent felel az aj anlatker6t a telj esitesem elmaradasaval vagy hi bas 
teljesitesemmel osszefliggesben ert kar megteriteseert. 11 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

10 
A megfelelo n§sz kitiiltendo! 

11 
A megfelelo resz kitiiltendo! 

( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeruen 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 
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4. szamu melleklet 
NYILATKOZAT 

a kizaro okok vonatkozasaban 
Alulirott ······················································ ..................... , mint a(z) 

(szekhely: 
......................................................................................... ) aj{mlattevo szervezet cegjegyzesre 
jogosult kepviseloje a ,Berleti es karbantartiisi szerzifdes nyomatkeszitif eszkozok 
berbevetelire es karbantartasiira 24 h6napos idiftartamra, 2014" targyban kiirt kozbeszerzesi 
eljaras soran az alabbi nyilatkozatot teszem a kizar6 okok vonatkozasaban 12

: 

I. 
Az altalam kepviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdeseben, Kbt. 56. § (2) 
bekezdeseben meghatarozott kizar6 okok hatalya ala. 

II. 
Cegiink, mint ajanlattevo a szerzodes teljesitesehez nem vesz igenybe a Kbt. 56. § (1) bekezdeseben 
meghatarozott kizar6 okok hatalya ala eso alvallalkoz6t/alvallalkoz6kat, illetve a resziinkre 
kapacitasait rendelkezesre bocsat6 szervezetet/szervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. § (1) 
bekezdeseben meghatarozott kizar6 okok hatalya ala. 

III. 
Alulirott ajanlattevo nyilatkozom, hogy cegemet13 

szabalyozott tozsden jegyzik I szabalyozott tozsden nem jegyzik. 

Amennyiben a ceget szabalyozott tozsden nem jegyzik, ugy 14 

az alabbiakat nyilatkozom a penzmosas es a terrorizmus jinanszirozasa mege!Ozeserol es 
megakadalyozasar6l sz6!6 2007. evi CXXXVI. tOrveny 3. § r) pontja szerint definialt 

1 . ' 1 1 'd '1 15 va amenny1 teny eges tu aJ onosro : 

12 
A Kbt. 57. § (1) bekezdes a)-d), valamint f) pontjaban foglalt kizar6 okokra vonatkoz6 nyilatkozatot az alvallalkoz6 es az 

alkalmassag igazolasaban reszt vev6 mas szervezet vonatkozasaban az ajanlattev6(reszvetelre jelentkezo) valasztasa szerint a 
kiivetkezok szerint lehet igazolni: 

a) ajanlattev6 sajat nyilatkozatot nyujt be (a fentiek szerint- 6. sz. iratminta) arrol, hogy nem vesz igenybe a Kbt. 57. § (1) 
bekezdes a)-d), valamint f) pontja szerinti kizaro okok hatalya ala eso alvallalkozot, valamint az altala alkalmassaganak 
igazolasara igenybe vett mas szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bekezdes a)-d), valamint f) pontja szerinti kizaro okok 
hatalya ala, vagy 

b) az eljarasban megjeliilt alvallalkoz6 nyilatkozatat- a meg nem jeliiltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az 
alkalmassag igazolasara igenybe vett mas szervezet nyilatkozatat is beny(ljtha~ja arr6l, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § 
(I) bekezdes a)-d). valamint f) pontja szerinti kizar6 okok hatalya ala. 

13 Megfelel6 valasz alahuzand6! 
14 Megfelel6 valasz alahuzand6! 

15 A penzmosas es a terrorizmus finanszfrozasa megel6zeser61 es megakadalyozasar61 sz616 2007. evi CXXXVI. tbrveny 3. § r) pontja 
szerint tenyleges tulajdonos: 

ra) az a termeszetes szemely, aki jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben kbzvetlenUI vagy - a Polgari 
Ttirvenyktinyvr61 sz616 2013. evi V. ttirveny 8:2.§ (4) bekezdesben meghatarozott m6don - ktizvetve a szavazati jogok vagy a 
tulajdoni hanyad legalabb huszonot szazalekaval rendelkezik, ha a jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet nem a 
szabalyozott piacon jegyzett tarsasag, amelyre a ktiztissegi jogi szabalyozassal vagy azzal egyenerteku nemzetktizi el6frasokkal 
tisszhangban lev6 ktizzeteteli ktivetelmenyek vonatkoznak, 

rb) az a termeszetes szemely, aki jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben - a Polgari 
Ttirvenyktinyvr61 sz616 2013. evi V. ttirveny 8:2.§ (2) bekezdesben meghatarozott- meghataroz6 befolyassal rendelkezik, 

rc) az a termeszetes szemely, akinek megbfzasab61 valamely Ugyleti megbfzast vegrehajtanak, 
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neve: ---------' alland6 lak6helye: _________ 
16 

vagy 

az alabbiakat nyilatkozom a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa megel6zeser61 es 
megakadalyozasar61 sz616 2007. evi CXXXVI. torveny 3. § ra)-rb) pontja szerinti 
termeszetes szemely hianyaban az re) pont szerinti tenyleges tulajdonos a jogi szemely vagy 
szemelyes joga szerint jogkepes szervezet vezet6 tisztsegvisel6je(i), aki(k)nek nevet es 
alland6 lak6helyet az alabbiakban adjuk meg: 

vezet6 tisztsegvisel6: 17 
, alland6 lak6helye: 

--------------- --------------------
18 

IV. 
Alulirott ajanlattev6 nyilatkozom, hogy a Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai Onkormanyzat 
mint Ajanlatker6 altai ,Birleti is karbantartasi szerzifdis nyomatkiszitif eszkozok birbevitelire is 
karbantartasara 24 honapos idiftartamra, 2014" targyban meginditott kozbeszerzesi eljaras 
tekinteteben vallalkozasunkkal szemben nem allnak fenn a Kbt.-ben foglalt alabbi kizar6 okok, 
amelyek szerint nem lehet ajanlattev6: 

Kbt. 56.§ (2) bekezdes: 
- amelyben kozvetetten vagy kozvetleni.il tObb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amelynek 
tekinteteben az 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott feltetelek fennallnak. 

A)* nines ilyen kozvetetten vagy kozvetleni.il tObb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati 
joggal rendelkez6 jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszen1en 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 

B)* van tobb, mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati hanyaddal rendelkez6 gazdasagi 
tarsasag - amelyet az alabbiakban nevezek meg : ...................... . 

a tulajdoni resszel vagy szavazati hanyaddal rendelkez6 gazdasagi tarsasagra vonatkoz6an a Kbt. 
56. § (2) bekezdeseben hivatkozott kizar6 feltetelek nem allnak fenn. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

rd) alapftvanyok esett~ben az a termeszetes szemely, 
1. aki az alapftvany vagyona legalabb huszoni:it szazalekanak a kedvezmenyezettje, ha a leend6 kedvezmenyezetteket mar 
meghataroztak, 
2. akinek erdekeben az alapftvanyt letrehoztak, illetve muki:idtetik, ha a kedvezmenyezetteket meg nem hataroztak meg, vagy 
3. aki tagja az alapftvany kezelo szervenek, vagy meghatarozo befolyast gyakorol az alapftvany vagyonanak legalabb huszoni:it 
szazaleka felett, illetve az alapftvany kepviseleteben eljar, tovabba 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatarozott termeszetes szemely hianyaban a jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes 
szervezet vezet6 tisztsegviseloje; 

16 SzUkseg eseten b6vfthet6! 
17 az ra)-rb) alpontokban meghatarozott termeszetes szemely hianyaban a jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet 
vezet6 tisztsegviseloje 
18 SzUkseg eseten b6vfthet6! 
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(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeruen 
meghatalmazott kepvisel6 alainisa) 
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5. szamu melleklet 
NYILATKOZAT 

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdes a) pontja alapjan az ajanlatteteli 
felhivas megkiildesetol visszafele szamitott 3 ev legjelentOsebb szallitasairol, kiilonosen a 

kozbeszerzes targyara vonatkoz6 referenciairol 
Alulirott................................................ mint a(z) ..................................... . 
(szekhely: ............................................. ) ajanlattev6 I kozos ajanlattev6 I alvallalkoz6 I az 
alkalmassag igazolasara igenybe vett mas szervezet cegjegyzesre jogosult I meghatalmazott 
kepvisel6je a ,Berleti es karbantartasi szerzifdes nyomatkeszitif eszkozok berbevetetere es 
karbantartasara 24 honapos idiftartamra, 2014" targyban inditott kozbeszerzesi eljaras soran 
ezennel kijelentem, hogy az altalam kepviselt szervezet az ajanlatteteli felhivas megklildeset61 
visszafele szamitott 3 evben az alabbi kozbeszerzes targya szerinti szallitasokat teljesitette: 

sz e, 
:tele;~l.filszama, e..;fi;_ulil 

c.fme) 

Tei}esites 
ideje 

. n!2Iotffi:tf1ula, 
-t6L-ig, ev, 

f/,h6nap;nap,;<;' · 
IJ'ontq~sagg~l· 

···i;<) 

es helye 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

jogosult vagy szabalyszeruen 

targya, 

II 

Az .·········· 
ellenszolgifitat 

A~:O'sszege 
., "( nettQJi·~ 

!>(' -

II 

A teljesites az 
eloiraso~~' 

es a 
szerzod'esnek .. 
· illt;gfel eloenc::i 

t8rtent? 
(igen/nem~· 

-

II 

( cegjegyzesre 

meghatalmazott alairas 
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6. szamu melleklet 

MEG HAT ALMAZAS 

Alulirott , mint a(z) 
(szekhely: ) ajanlattev6/alvallalkoz6/ az alkalmassag 
igazolasara igenybe vett mas szervezet cegjegyzesre jogosult kepviseloje ezennel meghatalmazom 

(szig.z.: ; sztil.: ; an.: ; lakcim: 
______________ ), hogy a ,Berleti is karbantartasi szerzifdis nyomatkiszitif 
eszkozok berbevitelire is karbantartasara 24 h6napos idiftartamra, 2014" targyban keszitett 
ajanlatunkat alairasavallassa el. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

(meghatalmaz6 cegjegyzesre jogosult 
kepviselojenek alairasa) 

Elottunk, mint tanuk elott: 

Alairas: 
Nev: 
Lakcim: 

(meghatalmazott alairasa) 

Alairas: 
Nev: 
Lakcim: 
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7. sz. melleklet 

NYILATKOZAT 

a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdese, valamint a 17.§ (6) bekezdes szerinti a 
gazdasagi es penztigyi es/vagy muszaki es szakmai alkalmassagi kovetelmenyeknek val6 

C' 1 1' "1 19 meg1e e esro 
amennyiben alkalmassagat- valasztasa szerint- nyilatkozattal kivanja igazolni. 

Alulirott ...................... mint a .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (ajanlattevo megnevezese) 
. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (ajanlattevo szekhelye), .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (ajanlattevot 
nyilvantart6 cegbir6sag neve), ........................... (ajanlattevo cegjegyzekszama) neveben 
kotelezettsegvallalasra jogosult .. .. .. .. .. .. .. ... (tisztseg megjelOlese) kijelentem, hogy a(z) 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat, mint Ajanlatkero altai ,Birleti is 
karbantartasi szerzifdis nyomatkiszitif eszkozok birbevitelire is karbantartasara 24 h6napos 
idiftartamra, 2014" targyban meginditott kozbeszerzesi eljarasban 

nyilatkozom, 

hogy ajanlatkero altai targyi eljaras ajanlatteteli felhivasaban elOirt gazdasagi es penztigyi, valamint 
muszaki es szakmai alkalmassagi felteteleknek mindenben megfelelek. 
Tudomasul veszem, hogy amennyiben az Ajanlatkeronek ketsege mertil fel jelen nyilatkozat 
val6sagtartalmaval kapcsolatban, akkor a Kbt. 67. § (1) bekezdese alapjan felvilagositas keres 
kereteben eloirhatja szamomra a megfelelo igazolas benyujtasat. 
Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeruen 
meghatalmazott kepviselo alairasa) 

19 
Amennyiben alkalmassagat- valasztasa szerint- nyilatkozattal kfvanja igazolni. 
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RESZLETESSZAKMAIAJANLAT 

C:f:i • 5: KOTET . •t;; 
• MUSZAKI LEi~s· ,,.> · · . t " 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra 
tekintettel ajanlatkero felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak 
egyertelmii es kozertheto meghatarozasa sztiksegesse tette meghatarozott gyartmanyu, eredetii, 
tipusu dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 
hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmii meghatarozasa erdekeben 
t6rtent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenertekii" minden esetben ertendo. Ajanlatkero 
felhivja a figyelmet, hogy, egyenertekii dolog megajanlasa eseten az egyenertekiiseget az 
ajanlattevonek az ajanlataban igazolnia kell. 

1. melh~klet 

BERBEADASRA KERUL<) UJ NYOMATKESZiT6 ESZKOZOK LIST AJA 

P ARAMETEREK 

1. 

A csoport: 

A nyomatkeszito eszkozok kateg6riai 

mono hal6zatos nyomat6, 48 db 
B csoport: 
C csoport: 
D csoport: 
E csoport: 
F csoport: 
G csoport: 
H csoport 
I csoport 

munkacsoportos mono multifunkci6s kesztilek, 17 db 
kozepes teljesitmenyii munkacsoportos mono multifunkci6s kesztilek, 7 db 
nagy teljesitmenyii munkacsoportos mono multifunkci6s kesztilek, 2 db 
munkacsoportos szines multifunkci6s kesztilek, 1 db 
nagy teljesitmenyii A3-as mono multifunkci6s kesztilek, 4 db 
nagy teljesitmenyii A3-as szines multifunkci6s kesztilek, 1 db 
nagy teljesitmenyii A3-as mono multifunkci6s kesztilek, 1 db 
nagy teljesitmenyii A3-as szines multifunkci6s kesztilek, 1 db 

2. A nyomatkeszitO eszkozok elvart parameterei 

A csoport 

B csoport 

Mono A4 nyomat/perc 
A4 papirkapacitas 
Elsa nyomat 

Nyomtatasi felbontas 
Tamogatott nyomtat6 nyelvek 

Havi javasolt terhelhetoseg 
Duplex nyomtatas 
Csatlakozasi portok 
Kijelzo 

Software kompatibilitas 

Mono A4 nyomat/perc 
A4 papirkapacitas 

Min. 33 oldal/perc 
Min. 250 lap adagol6talcakb61 

-------1 

10 masodperc alatt, alv6 allapotb61 
is! 
legalabb 600x600 
PCL5e, PCL6, Postsrcipt emulaci6 

Min. 3000 oldal 
1gen 
USB, LAN 
Min. 2 soros LCD 
Win Xp, Win7 32/64, Linux, Mac 
OSx vlO.x 

Min. 33 oldal/perc 
Min. 250 lap adagol6talcakb61 

-------' 
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Els6 nyomat 10 masodperc alatt, alv6 allapotb61 
is! 

Havi javasolt terhelhet6seg Min. 3000 oldal 
Nyomtatasi felbontas legalabb 600x600 
Szkenneles e-mailbe, vagy hal6zati mappaba 
Lapadagol6 es fordit6 Min. 50 lapos ADF 
Szkennelesi felbontas Min. 600 dpi/600 dpi 

Szkennelesi sebesseg mono A4 Min. 20 lap /perc 
Szines szkenneles 1gen 
Beolvasasi formatum pdf,jpg 
Fax 1gen 
Tamogatott nyomtat6 nyelvek PCL5e, PCL6, Postsrcipt emulaci6 

Duplex nyomtatas 1gen 
Csatlakozasi portok USB, LAN 
Kijelz6 Min. 4 soros LCD 
Software kompatibilitas Win Xp, Win7 32/64, Linux, Mac 

OSx vlO.x 

Mono A4 nyomat/perc Min. 33 oldal/perc 
A4 papirkapacitas Min. 500 lap adagol6talcakb61 
Els6 nyomat 10 masodperc alatt, alv6 allapotb61 

is! 
Havi javasolt terhelhet6seg Min. 6000 oldal 
Nyomtatasi felbontas Min. 600x600 
Szkenneles e-mailbe, vagy hal6zati mappaba 
Lapadagol6 es fordit6 Min. 50 lapos ADF 
Szkennelesi felbontas Min.600x600 dpi 

C csoport Szkennelesi sebesseg mono A4 Min 20 lap/perc 

Szines szkenneles 1gen 

Beolvasasi formatum pdf, kereshet6 pdf, jpg, tiff 

Fax 1gen 
Tamogatott nyomtat6 nyelvek PCL5e, PCL6, Postsrcipt emulaci6 

Duplex nyomtatas 1gen 
Csatlakozasi portok USB, LAN 
Kijelz6 Min. 4 soros LCD 
Software kompatibilitas Win Xp, Win7 32/64, Linux, Mac 

OSx vlO.x 

D csoport Mono A4 nyomat/perc Min.33 oldal/perc 
A4 papirkapacitas Min. 500 lap adagol6talcakb61 
Els6 nyomat 10 masodperc alatt, alv6 allapotb61 

is! 
Havi javasolt terhelhet6seg Min. 6000 oldal 
Nyomtatasi felbontas Legalabb 600x600 
Szkenneles e-mailbe, vagy hal6zati mappaba 

Lapadagol6 es fordit6 Min. 50 lapos ADF 
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Szkennelesi felbontas Min 600x600 dpi 

Beolvasasi sebesseg mono A4 Min 20 lap /perc 

Szines szkenneles 1gen 

Beolvasasi formatum pdf, keresheto pdf, jpg, tiff 

PIN nyomtatas vedelem sztikseges 
Tamogatott nyomtat6 nyelvek PCL5, PCL6, Postsrcipt emulaci6 
Duplex nyomtatas 1gen 
Csatlakozasi portok USB, LAN 
kijelzo Min. 4 soros LCD 
Software kompatibilitas Win Xp, Win7 32/64, Linux, Mac 

OSx v10.x 

Mono A4 nyomat/perc Min. 20 oldal/perc 
Szines A4 nyomat/perc Min. 20 oldal/perc 
A4 papirkapacitas Min. 250 lap adagol6talcakb61 
Elso nyomat 17 masodperc alatt, alv6 allapotb61 

is! 
Havi javasolt terhelhetoseg Min. 2500 oldal 
Nyomtatasi felbontas Min. 1200x1200 dpi 
Szkenneles legalabb hal6zati mappaba 
Lapadagol6 es fordit6 Min. 50 lapos AD F 
Szkennelesi felbontas Min 600x600 dpi 

E csoport 
Szkennelesi ssebesseg mono A4 Min 20 lap /perc 

Szines szkenneles 1gen 

Beolvasasi formatum pdf, keresheto pdf, jpg, tiff 

PIN nyomtatas vedelem sztikseges 

Tamogatott nyomtat6 nyelvek PCL5, PCL6, Postsrcipt emulaci6 
Duplex nyomtatas 1gen 
Csatlakozasi portok USB, LAN 
kijelzo Min. 4 soros LCD 
Software kompatibilitas Win Xp, Win7 32/64, Linux, Mac 

OSx v10.x 

F csoport Mono A4 nyomat/perc Min. 28 oldal/perc 

A3 meret nyomtatas Min. 14 oldal/perc 
A4 papirkapacitas Min. 1000 lap adagol6talcakb61 
Elso nyomat 10 masodperc alatt, alv6 allapotb61 

is! 
Havi javasolt terhelhetoseg Min. 5.000 oldal 
Nyomtatasi felbontas Min. 600x600dpi 
Fax Opcionalis lehetoseg 
Szkenneles e-mail, hal6zati mappaba 
Lapadagol6 es fordit6 Min. 100 lapos ADF 
Szkennelesi felbontas Min 600x600 dpi 

Szkennelesi sebesseg mono A4 Min 25 oldal /perc 

Szines szkenneles 1gen 
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Beolvasasi formatum pdf, keresheto pdf, jpg, tiff, 

PIN nyomtatas vedelem 1gen 
Tamogatott nyomtat6 nyelvek PCL5, PCL6, Postsrcipt emulaci6 
Duplex nyomtatas 1gen 
Csatlakozasi portok USB, LAN 
kijelzo Min. grafikus erinto kijelzo 
Software kompatibilitas Win Xp, Win7 32/64, Linux, Mac 

OSx v10.x 

Mono A4 nyomat/perc Min. 30 oldallperc, alv6 allapotb6l 
is! 

Szines A4 nyomat/perc Min. 30 oldal/perc 
A3 meret nyomtatas szines es fekete/feher Min. 15/15 

oldal/perc 
A4 papirkapacitas Min .. 1 000 lap adagol6talcakb61 
Tovabbi lapadagol6 Opcionalis lehetoseg 
Elso nyomat 12 masodperc alatt, alv6 allapotb61 

is! 
Havi javasolt terhelhetoseg Min. 1 0000 oldal 
Nyomtatasi felbontas Min. 1 200x 1200 dpi 
Fax Opcionalis lehetoseg 
Szkenneles e-mail, hal6zati mappaba 
Lapadagol6 Min. 100 lapos ADF 

G csoport Szkennelesi felbontas Min. 600x 600 dpi 

Szkennelesi sebesseg mono A4 Min. 20 oldal /perc 

Szines szkenneles 1gen 
Beolvasasi formatum pdf, keresheto pdf, jpg, tiff 
PIN nyomtatas vedelem 1gen 
Tamogatott nyomtat6 nyelvek PCL5, PCL6, Postsrcipt emulaci6 
Duplex nyomtatas 1gen 
Csatlakozasi portok USB, gigabit LAN 
Kijelzo Min. grafikus erinto kijelzo 
Beepitett merevlemez Min.160 GB 
Beepitett memoria Min.1,0 GB 
Software kompatibilitas Win Xp, Win7 32/64, Linux, Mac 

OSx v10.x 
Papirkimenet Tiizes, gyujtes 

H csoport Mono A4 nyomat/perc Min. 35 oldal/perc 

Mono A3 meret nyomtatas Min. 17 oldal/perc 
A4 papirkapacitas Min. 3500 lap adagol6talcakb6l 
Elso nyomat 10 masodperc alatt, alv6 allapotb61 

is! 
Havi javasolt terhelhetoseg Min. 20.000 oldal 
Nyomtatasi felbontas Min. 600x600 dpi 
Fax Opcionalis lehetoseg 
Szkenneles e-mail, hal6zati mappaba 
Lapadagol6 es fordit6 Min. 100 lapos ADF 
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Szkennelesi felbontas 

Szkennelesi sebesseg mono A4 

Szines szkenneles 

Beolvasasi formatum 

PIN nyomtatas vedelem 
Tamogatott nyomtato nyelvek 
Duplex nyomtatas 
Csatlakozasi portok 
Beepitett merevlemez 
Beepitett memoria 
kijelzo 
Software kompatibilitas 

Papirkimenet 

Mono A4 nyomat/perc 

Szines A4 nyomat/perc 
A3 meret nyomtatas 

A4 papirkapacitas 
Tovabbi lapadagolo 
Elsa nyomat 

Havi javasolt terhelhetoseg 
Nyomtatasi felbontas 
Fax 
Szkenneles 
Lapadagolo 

I csoport Szkennelesi felbontas 

Szkennelesi sebesseg mono 

Szines szkenneles 
Beolvasasi formatum 
PIN nyomtatas vedelem 
Tamogatott nyomtato nyelvek 
Duplex nyomtatas 
Csatlakozasi portok 
Kijelzo 
Beepitett merevlemez 
Beepitett memoria 
Software kompatibilitas 

Papirkimenet 

2. melleklet 

Min. 600x 600 dpi 

Min. 25 oldal /perc 

1gen 

pdf, keresheto pdf, jpg, , tiff, 

1gen 
PCL5, PCL6, Postsrcipt emulacio 
1gen 
USB, Gigabit LAN 
Min. 160GB 
Min. 1,0 GB 
Min. grafikus erinto kijelzo 
Win Xp, Win7 32/64, Linux, Mac 
OSx v10.x 
Tuzes, gyujtes 

Min. 30 oldal/perc, alvo allapotbol 
is! 
Min. 30 oldal/perc 
szines es fekete/feher min. 15115 
oldal/perc 
Min. 2000 lap adagolotalcakbol 
Opcionalis lehetoseg 
12 masodperc alatt, alvo allapotbol 
is! 
Min. 20000 oldal 
Min. 1200x 1200 dpi 
Opcionalis lehetoseg 
e-mail, halozati mappaba 
Min. 100 lapos ADF 
Min. 600 dpi 

Min. 20 oldal /perc 

1gen 
pdf, keresheto pdf, jpg, tiff 
1gen 
PCL5, PCL6, Postsrcipt emulacio 
1gen 
USB, gigabit LAN 
Min. grafikus erinto kijelzo 
Min.160 GB 
Min.1,0 GB 
Win Xp, Win7 32/64, Linux, Mac 
OSx v10.x 
Tuzes, gyujtes 
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BERLO TULAJDONABAN ALLO KARBANT ART ANDO ESZKOZOK LIST AJA 

tip us db 
HP Laserjet 8100DN A3 monochrome Laser 1 

nyomtat6 
Minolta BH 162 fenymasol6 1 

Canon IR3225 A3-as multifunkci6s keszi.ilek 3 
HP Color LaserJet 3600 1 

Ricoh Afficio 1 022 multifunkci6s keszi.ilek 1 
HP Laserjet 3055 MFP multifunkci6s 1 

keszi.ilek 
HP LaserJet 5225DN A3 nyomtat6 1 

Canon iR1 020 A4 multifunkci6s keszi.ilek 1 
Canon iR1 033IF A4 multifunkci6s keszi.ilek 2 

3. melleklet 

TELEPITESI ciMEK LIST AJA 

l Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai 1102 Budapest, Szent Laszlo ter i9.l 
l Polgarmesteri Hivatal l 
r------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------~ 
J Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai 1105 Budapest, Bebek utca 1. J 

~-~-~!~~-~~~~-~~~~lt!!~-~!!!!___________________________________ ------------------------,---------------------------~ 
! Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai [1102 Budapest, Allomas utca 2. ! 
l Polgarmesteri Hivatal : ! 

[~~~;~;:~~;~:~~~!~~~~:~~~-~~~::~_•i::: __ ::::r:~~~:~:~:~~~~~:~:~-~:~~:~-~:r:~~~:_J 
i Kobanyai Janikovszky Eva Magyar-Angol 11105 Budapest, Kapolna ter 4. i 

! Ket Tanitasi Nyelvii Altalanos Iskola ! 
~-------------------------------------------------------------------L----------------------------------------------------~ 
i Kobanyai Janikovszk.y Eva Magyar-Angol 11101 Budapest, Ulloi ut 118. i 

! Ket Tanitasi Nyelvii Altalanos Iskola l 
i Tagintezmenye i 
r----- ------------------------,----------,------------------------- ----------------------------------------------------~ 

l Kobanyai Komplex Ovoda, Altalanos lskola 1107 Budapest, Gem u.5-7. ! 
I I 

! KeszsegfejlesztO Specialis Szakiskola es ! 
! Szakszolgaltato Kozpont ! r----------------------------,-------------------------------------- ____________________________________________________ , 
! Kobanyai Harmat Altalanos Iskola 1104 Budapest, Harmat u.88. ! 
!-:K6t;~~y~i-F-;k~t-;y;~~-.;-Aii~l-;i~~-~-~;k~i~---------l -i1o_8_s~d;;p-~~t~-II~-.=;;.-~t-~~-i-96~i-98:-l 

i-:K6t;~~y;;i-B-~~-.J6~-~~fAl-t~l~~~~-~;k~i~------------r-i1oTs~d;;p-~~t,-H~-.;-g~~i;-k~t~5~7~----~ 
!-:Kfib-~~y~TK:~-.:~~;~~iAit~-1-~~~;-i~i~i~------------- -i1o_6_s~d;;p-~~t~-j~-;~b;~~-.;yi-6i-89:---l 
L------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------~ 
i Kobanyai Kada Mihaly Altalanos Iskola ~ 1103 Budapest, Kada u.27-29. i 
r------------------------------------------,------------------------ ----------------------------------------------------~ 

! Kobanyai Keresztury Dezso Altalanos Iskola 1106 Budapest, Kereszturi ut 7-9. ! 
r-----------------------------------------,------------------------- ----------------------------------------------------, 
i Kobanyai Szervatiusz Jeno Altalanos Iskola ~ 1101 Budapest, Kobanyai ut 38. ! 
~------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------~ 

! Kobanyai Szechenyi Istvan Magyar-Nemet 1108 Budapest, Ujhegyi setany 1-3. ! 
i Ket Tanitasi Nyelvii Altahinos Iskola I ! 
r-:K6t;~~y;;fs~~~i-i-;i;;.-6-A.Ii-~i~.;-~~--.-~k~-l-~----------l--i1o_s_s~d;;p-~~i,-s~-~~t-L~-~~~6-i~-.=-i~---~ 
~------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------~ 

j Kroo Gyorgy Zene- es Kepzomiiveszeti 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 34. / 
! Kobanyai Alapfoku Miiveszeti Iskola i 
r-i?-6~~~~;i-i>~~;~6!ii~i-s;~k~~~~-g~i~i------------------~ -i-i<is-IJ~d;;{;~~t-~~-j;-~i~;;t-~~-~:---------l 
L-------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------~ 
! Kobanyai Pedagogiai Szolgaltato Kozpont I 1108 Budapest Sibrik M. ut 76-78 ! 
L-------------------------------------------------------------------L----------------------------------------------------J 
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~-~~~~i-~ii~~~6-c=;i~-~ii~i-~~-------------------------------l--i-io_2_1l~~~r;~~i~-~6-~5~i-<=~~~;---------~ 

l ___________________________________________________________________ -~-~!!!!~_t_:_~!-~~=~~_: ____________________________ j 

A cimenkent telepitendo es iizemeltetendo eszkozoket tablazatos listaja: 

4. melleklet 
SZAMLAZASI NEV, CiM 

Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai Onkormanyzat 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Az 5. mellekletben jelzett, a fentieken tu.li oktatasi es nevelesi intezmenyek tekinteteben a 
szamlazasi nev es cim a kovetkezo: 

Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
azzal, hogy a szamla kozlemeny rovatanak tartalmaznia kell az oktatasi es nevelesi 
intezmeny nevet es cimet. 

5. melleklet 

A berelt nyomatkeszito eszkozok havi berleti dija 

Nyomatkeszito Berleti dij 

eszkozok 
(berleti dij + Mennyiseg Havi berleti dij 

kategoriai karbantartasi dij) (db) (netto ... HUF/ho) 
(netto ... HUF/ho/darab) 

A csoport 48 
B csoport 17 
C csoport 7 
D csoport 2 
E csoport 1 
F csoport 4 
G csoport 1 
H csoport 1 
I csoport 1 
Osszesen 

6. melleklet 
A BerlO tulajdonaban levo nyomatkeszito eszkozok havi karbantartasi dija 

Nyomatkeszito Karbantartasi dij osszege Mennyiseg 
Havi 

karbantartasi dij 
eszkozok kategoriai (netto ... HUF/h6/darab) (db) 

(netto ... 
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HUF/h6) 
HP Laserjet 81 OODN 

A3 monochrome Laser 1 
nyomtat6 

Minolta BH 162 
1 

fenymasol6 
Canon IR3225 A3-as 

3 
multifunkci6s kesztilek 
HP Color LaserJet 3600 1 

Ricoh Afficio 1 022 
1 

multifunkci6s kesztilek 
HP Laserjet 3055 MFP 

1 
multifunkci6s keszulek 
HP LaserJet 5225DN 

1 
A3 nyomtat6 

Canon iR1020 A4 
1 

multifunkci6s kesztilek 
Canon iR1 033IF A4 2 

multifunkci6s kesztilek 
Osszesen 

7. melleklet 
A berelt nyomatkeszito eszkozok havi masolati dija 

Nyomatkeszito 
fekete/feher 

fekete/feher Szines 
Szines nett6 

Osszesen 
eszkozok 

Oldalszam/h6 
nett6 ... Oldalszam/h6 

... HUF/oldal 
(nett6 ... 

kateg6riai HUF/oldal HUF/h6) 
A csoport 17580 -
B csoport 13380 -
C csoport 18480 -

D csoport 5520 -
E csoport 1200 150 
F csoport 12360 -

G csoport 4800 900 
H csoport 12000 -

I csoport 12000 600 
Osszesen 

8. melleklet 

AB'I"tl'd 'b I'" er o u aJ ona an evo ny_oma tk, 't" k" "k h esz1 o esz ozo , I f d'' av1 maso a 1 IJa 
Nyomatkeszito 

fekete/feher 
fekete/feher Szines Szines nett6 Osszesen 

eszkozok 
Oldalszam/h6 

nett6 ... 0 ldalszam/h 6 ... (nett6 ... 
kateg6riai HUF/oldal HUF/oldal HUF/h6) 

HP Laserjet 180 -
8100DN A3 
monochrome 

Laser nyomtat6 
Minolta BH162 300 -

fenymasol6 
Canon IR3225 7800 -

A3-as 
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multifunkci6s 
kesztilek 

HP Color LaserJ et 0 30 
3600 

Ricoh Afficio 2400 -
1022 

multifunkci6s 
kesziilek 

HP Laserjet 3055 210 -
MFP 

multifunkci6s 
kesziilek 

HP LaserJet 0 480 
5225DN A3 

nyomtat6 
Canon iR1 020 A4 600 -

multifunkci6s 
kesziilek 

Canon iRl 033IF 1800 -

A4 multifunkci6s 
kesziilek 
bsszesen 

9. melleklet 
DiJRESZLETEZO 

Sorszam Dij .iogcime Dij osszege 
1. Az 5. mellekletben meghatarozott, a berelt nyomatkeszito 

eszkozok havi berleti dija (amely magaban foglalja a 
nett6 ......... HUF /h6 

berbe adott eszkozok berleti dijat es azok 
karbantartasanak ellenerteket) 

2. A 6. mellekletben meghatarozott, a Berlo tulajdonaban 
nett6 ......... HUF /h6 

levo nyomatkeszito eszkozok havi karbantartasi dija 
3. Az 1. mellekletben meghatarozott berelt nyomatkeszito 

eszkozoknel hasznalt menedzsment szoftver hasznalati nett6 ......... HUF /h6 
dija 

4. Masolati dij (7. es 8. melleklet osszesen) nett6 ......... HUF /h6 
bsszesen (1.+2.+3.+4.) nett6 ......... HUF /h6 

3. napirendi pont: 
A FOT A v Zrt. reszere 2003. evben adott keszfizeto kezessegrol szolo nyilatkozat visszavonasa 

EIOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal: 

Toth Balazs: Erdeklodik, hogy eleviilt-e mar a nyilatkozat? 

Szabo Laszlo: Tizenegy eve t6rtent a megallapodas alairasa. Velemenye szerint, ha olyan tipusu 
lenne, akkor eleviilt volna. A Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-nel fellelheto egy jegyzokonyv az akkori 
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vezerigazgat6 es a FOT A V Zrt. kozotti egyeztetesrol. Ennek alapjan 2003. szeptember 1 0-en alairta 
a megallapodast, majd szeptember 20-an ezt a megallapodastj6vahagyta a Kobanyai Vagyonkezelo 
Zrt. igazgat6saga, amely tilesrol hangfelvetel kesztilt. 2010 6ta ennek alapjan semmifele igeny nem 
jelentkezett a FOTA v Zrt. reszerol az Onkormanyzat iranyaba kifizetes eeljab61. Most januarban 
kaptak egy igenyt, szazezres nagysagrendben. 

Varga Istvan: Erdeklodik, hogy mil yen berloi korre vonatkozott ez a megallapodas? 

Toth Balazs: Javasolja, hogy az Onkormanyzat vizsgalja meg, hogy az adott tigybol kifoly6lag az 
Onkormanyzatnak volt-e valamilyen vesztesege. 

Szabo Laszlo: A fovarosban fellelheto osszes kobanyai onkormanyzati tulajdonu lakasra, es 
helyisegre vonatkozik a kezessegvallalas. A megallapodas a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. neveben 
kertilt alairasra, de erre semmifele kotelezettsege nines. A mult h6napban az Onkormanyzat sortart6 
kezesseg okan 60 milli6 forintot fizetett a kozmuszolgaltat6knak. Az elmult ket evben sztiletett 
osszes szerzodestiket m6dositani fogjak keszfizeto kezessegrol sortart6 kezessegre. Ugy latjak, 
hogy ezzel tudnak eredmenyt elerni. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 394. szamu 
eloterjesztes tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,FOT A V Zrt. reszere 2003. evben adott 
keszfizeto kezessegrol sz616 nyilatkozat visszavonasar61" sz616 394. szamu eloterjesztest 
tamogatja [166/2014. (VI. 24.)]. 

Elo Norbert elhagyta az iilestermet. 
Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 8 Javel hatarozatkepes. 

4. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal technikai letszamanak 

emelese 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 389. szamu eloterjesztes 
tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai 
Polgarmesteri Hivatal teehnikai letszamanak emeleserol" sz616 389. szamu eloterjesztest tamogatja 
[167/2014. (VI. 24.)]. 

5. napirendi pont: 
A vedett epiteszeti ertekek megorzesenek tamogatasar61 sz616 palyazati kiiras 

EloterjesztO: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 350. szamu eloterjesztes 
tamogatasar61. 
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A Gazdasagi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal a ,Vedett epiteszeti ertekek meg6rzesenek 
tamogatasar61 sz616 palyazati kifrasr61" sz616 350. szamu el6terjesztest himogatja [168/2014. 
(VI. 24.)]. 

Elo Norbert megerkezett az iilesterembe. 
Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 9 Javel hatarozatkepes. 

6. napirendi pont: 
A Budapesti Rendor-fokapitanysaggal kotendo hasznalatba adasi szerzodes 

Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszftese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 390. szamu el6terjesztes 
tamogatasar6l. 

A Gazdasagi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal (1 f6 nem szavazott) a ,Budapesti Rend6r
f6kapitanysaggal kotend6 hasznalatba adasi szerz6desr61" sz616 390. szamu el6terjesztest 
tamogatja [169/2014. (VI. 24.)]. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros Onkormanyzata altai meghirdetett ,Kozossegi celii varosrehabilitacios 

programok" palyazati konstrukcion torteno reszvetele 
EIOterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszftese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 374. szamu el6terjesztes 
tamogatasar6l. 

A Gazdasagi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest F 6varos Onkormanyzata altai 
meghirdetett ,Kozossegi eelu varosrehabilitaei6s programok" palyazati konstrukei6n t6rten6 
reszveteler61" sz616 374. szamu el6terjesztest tamogatja [170/2014. (VI. 24.)]. 

8. napirendi pont: 
A Bajcsy-Zsilinszky Korhaz Stroke Betegszervezete reszere az elismero cimmel jaro dij 

kifizetese 
EIOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 377. szamu el6terjesztes 
tamogatasar6l. 

A Gazdasagi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Bajesy-Zsilinszky K6rhaz Stroke 
Betegszervezete reszere az elismer6 cfmmel jar6 dfj kifizeteser61" sz616 377. szamu el6terjesztest 
tamogatja [17112014. (VI. 24.)]. 

59 



9. napirendi pont: 
A Budapest X., Hathaz utcaban kozvilagitasi hal6zat letesitese es a kozvilagitasi hal6zat 

tulajdonjoganak atruhazasa 
EIOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6l<is, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 383. szamu eloterjesztes 
tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest X., Hathaz uteaban kozvilagitasi 
hal6zat letesiteserol es a kozvilagitasi hal6zat tulajdonjoganak atruhazasar61" sz616 383. szamu 
eloterjesztest tamogatja [172/2014. (VI. 24.)]. 

10. napirendi pont: 
A Kozma utcai Fegyhaz es BortOnnek vagyonhasznalati megallapodas megkotesere vonatkoz6 

kerelme 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 386. szamu eloterjesztes 
tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Kozma uteai Fegyhaz es BortOnnek 
. vagyonhasznalati megallapodas megkotesere vonatkoz6 kerelmer61" sz616 386. szamu eloterjesztest 
tamogatja (173/2014. (VI. 24.)]. 

11. napirendi pont: 
Az Ori Szall6 bontasa miatti, a Biintetes-vegrehajtas Orszagos Parancsnoksagaval torteno 

megallapodas megkotese 
EIOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 375. szamu eloterjesztes 
tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal az ,6ri Szall6 bontasa miatti, a Buntetes
vegrehajtas Orszagos Paranesnoksagaval tOrte no megallapodas megkoteser61" sz616 3 7 5. szamu 
eloterjesztest tamogatja (174/2014. (VI. 24.)]. 

12. napirendi pont: 
Az EFERAND Kft. hasznalati joganak (Budapest X., Sirkert u. 40/a) atruhazasara vonatkoz6 

kerelem 
EloterjesztO: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 384. szamu eloterjesztes 
tamogatasar61. 
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A Gazdasagi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal az ,EFERAND Kft. hasznalati joganak 
(Budapest X., Sirkert u. 40/a) atruhazasara vonatkoz6 kerelemr6l" sz616 384. szamu el6terjesztest 
tamogatja [175/2014. (VI. 24.)]. 

13. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok 

elidegenitesre torteno kijelolese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 369. szamu el6terjesztes 
tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest F6varos X. keriilet K6banyai 
6nkormanyzat tulajdonaban allo lakasok elidegenitesre torteno kijelOleserol" sz616 369. szamu 
el6terjesztest tamogatja [176/2014. (VI. 24.)]. 

14. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok 

elidegenitese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 364. szamu el6terjesztes 
tamogatasar6l. 

A Gazdasagi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest F6varos X. keriilet K6banyai 
6nkormanyzat tulajdonaban allo lakasok elidegeniteserol" sz616 364. szamu eloterjesztest 
tamogatja [177/2014. (VI. 24.)]. 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Roman utca 2. szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 

elidegenitese 
EloterjesztO: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 360. szamu el6terjesztes 
tamogatasar6l. 

A Gazdasagi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest X. keriilet, Roman utea 2. szam 
alatti nem lakas eeljara szolgal6 helyiseg elidegeniteser6l" sz616 360. szamu el6terjesztest 
tamogatja [178/2014. (VI. 24.)]. 
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16. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet, Holgy utca 18. szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo 

helyiseg palyazati uton tOrteno elidegenitese 
ElOterjesztO: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6l<is, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 376. szamu el6terjesztes 
tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal (1 f6 nem szavazott) a ,Budapest F6varos X. 
kertilet, Holgy utea 18. szam alatt lev6 nem lakas eeljara szolgal6 helyiseg palyazati uton torten6 
elidegeniteser61" sz616 376. szamu el6terjesztest tamogatja [179/2014. (VI. 24.)]. 

17. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban allo iires lakasok piaci 

alapon tOrteno berbeadasra valo kijelOiese 
EIOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 365. szamu el6terjesztes 
tamogatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest F6varos X. kertilet K6banyai 
bnkormanyzat tulajdonaban all6 tires lakasok piaei alapon tarteno berbeadasra val6 kijel0leser61" 
sz616 365. szamu el6terjesztest tamogatja [180/2014. (VI. 24.)]. 

18. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban allo Kada utca 98/a 

szam alatti lakoepiilet bontasa 
EIOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 359. szamu el6terjesztes 
tamo gatasar61. 

A Gazdasagi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest F6varos X. kertilet K6banyai 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Kada utea 98/a szam alatti lakoeptilet bontasar61" sz616 359. 
szamu el6terjesztest tamogatja [181/2014. (VI. 24.)]. 

19. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Halom utca 42. szam alatt levo 22. szamu nem lakas celjara szolgalo 

helyiseg berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 380. szamu el6terjesztes 
elfogadasar61. 
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182/2014. (VI. 24.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Halom utca 42. szam alatt levo 22. szamu nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbeadasarol 
(9 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Budapest X. kerlilet, Halom utea 42. szam alatt levo 22. szamu, 40 m

2 

alapterliletu helyiseget (helyrajzi szam: 41446) a BIA LIAN Kft. (szekhelye: 1106 Budapest, 
Gyakorl6 utea 16. III. emelet 12., eegjegyzekszama: 01-09-369454, ad6szama: 12033887-2-42) 
reszere raktarozas eeljara, 2014. julius 1. napjat61 hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos felmondasi 
ido kikotesevel berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 1 057 Ft/m2/h6 + AFA osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakterliletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 

20. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Halom utca 42. szam alatt levo 32. es 33. szamu nem lakas celjara 

szolgalo helyiseg berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 370. szamu eloterjesztes 
elfogadasar61. 

183/2014. (VI. 24.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Halom utca 42. szam alatt levo 32. es 33. szamu nem lakas celjara 
szolgalo helyiseg berbeadasarol 
(9 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Budapest X. kerlilet, Halom utea 42. szam alatt levo 32. szamu (60m

2 

alapterliletu) es a 33. szamu (1 00 m2 alapterliletu) helyiseget (helyrajzi szam: 41446) a Fogi 
Szinhaza Egyesulet (szekhelye: 1037 Budapest, Kilat6 utea 1-3., megyei nyilvantartasi szama: 
9855/2012, orszagos nyilvantartasbeli azonosit6ja 18730/2001, ad6szama: 18245031-2-41, 
kepviseli: Fogarassy Andras igazgat6) reszere raktarozas eeljara, 2014. julius 1. napjat61 
hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos felmondasi ido kikotesevel berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 1 057 Ft/m2/h6 + AF A osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakterliletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 

21. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Anomas utca 23. szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 

berbeadasa 
EIOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 361. szamu eloterjesztes 
elfogadasar61. 
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184/2014. (VI. 24.) GB hahirozat 
a Budapest X. keriilet, Allomas utca 23. szam alatti nem lakas celjara szolgal6 helyiseg 
berbeadasar6l 
(9 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Budapest X. keriilet, Allomas utca 23. szam alatti, 20 m2 alapteriiletu 
helyiseget (helyrajzi szam: 39016/9/A/606) az OSZT-KAN Kft. (szekhelye: 2360 Gyal, Deak 
Ferenc utca 18., cegjegyzekszama: 13-09-157400, ad6szama: 23969478-2-13, kepviseli: Fut6ne 
Ramos Brigitta tigyvezet6) reszere uzlethelyiseg (szepsegszalon) celjara, 2014. julius 1. napjat61 
hatarozatlan id6tartamra, 3 h6napos felmondasi id6 kikotesevel berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 18 450 Ft/m2/ev + AF A osszegben hatarozza meg. 
Hatarid6: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 

22. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Anomas utca 9. szam alatti nem lakas celjara szolgal6 helyiseg 

berbeadasa 
EIOterjesztO: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 378. szamu el6terjesztes 
elfogadasar61. 

185/2014. (VI. 24.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Allomas utca 9. szam alatti nem lakas celjara szolgal6 helyiseg 
berbeadasar6l 
(9 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Budapest X. keriilet, Allomas utca 9. szam alatti, 36 m2 alapteriiletu 
helyiseget (helyrajzi szam: 39016/9/A/222) T6th Peter (ad6azonosit6 jele: 8416914427) reszere 
tizlethelyiseg (internetkavez6 es pressz6) celjara, 2014. julius 1-jetol hatarozatlan id6tartamra, 3 
h6napos felmondasi id6 kikotesevel berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 16 753 Ft/m2/ev + AFA osszegben hatarozza meg. 
Hatarid6: 2014. julius 1. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 

23. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Roman utca 2. szam alatti nem lakas celjarta szolgal6 helyiseg 

berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 362. szamu el6terjesztes 
elfogadasar61. 

186/2014. (VI. 24.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Roman utca 2. szam alatti nem lakas celjarta szolgal6 helyiseg 
berbeadasar6l 
(9 igen, egyhangu szavazattal) 
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1. A Gazdasagi Bizottsag a Budapest X. kertilet, Roman utea 2. szam alatt levo, 94 m2 alaptertiletu 
helyiseget (helyrajzi szam: 41796/ A/5) Kineses Zoltan ( okmanyazonosit6: 858573 IA) reszere 
tarolas eeljara, 2014. julius 1. napjat6l hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos felmondasi ido 
kikotesevel berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 1 083 Ft/m2/ev + Afa osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 

24. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Liget utca 42. szam alatti nem lakas celjara szolgal6 helyiseg 

berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 371. szamu eloterjesztes 
elfogadasar61. 

187/2014. (VI. 24.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Liget utca 42. szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasarol 
(9 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Budapest X. kertilet, Liget utea 42. szam alatt levo, 39 m2 alaptertiletu 
helyiseget (helyrajzi szam: 39178/ A/2) az AGOSTON-TRANSZ Kft. (szekhelye: 1105 Budapest, 
Korosi Csoma Sandor lit 35-37. II. emelet 19., eegjegyzekszama: Cg.01-09-976007, ad6szama: 
23738964-1-42, kepviseli: Agoston Andras ugyvezeto) reszere raktarozas, bemutat6terem es 
muhely eeljara 2014. julius 1. napjat61 hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos felmondasi ido 
kikotesevel berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 3 000 Ft/m2/ev + Afa osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 

25. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Kada utca 19. fszt. 10. szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 

berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 381. szamu eloterjesztes 
elfogadasar61. 

188/2014. (VI. 24.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Kada utca 19. fszt. 10. szam alatti nem lakas celjara szolgal6 helyiseg 
berbeadasarol 
(9 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Budapest X. kertilet, Kada utea 19. foldszint 10. szam alatt Ievo, 14m2 

alaptertiletu helyiseget (helyrajzi szam: 41614/A/11) Balogh Geza (okmanyazonosit6 szama: 
187006 HA) reszere raktarozas eeljara, 2014. julius 1. napjat61 hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos 
felmondasi ido kikotesevel berbe adja. 
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2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 4 501 Ft/m2/ev + Afa osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakterUletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 

26. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, 41446 hrsz.-u, S1 teriilet alatt levo pincerendszer egy reszenek 

berbeadasara vonatkozo kerelem 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal: 

Toth Balazs: Erdeklodik, hogy miert nem adjuk berbe a pincerendszer egy reszet az EgyesUlet 
reszere? Az anyagb61 az derUl ki, hogy vallalnak minden, a berlessel, es az EgyesUlet 
tevekenysegevel kapcsolatos koltseget. 

Elnok: V elemenye szerint felbecsUlhetetlen erteke van a pincerendszernek, es az ingatlan erteket 
veszelyeztetne, ha loszert hasznalnanak itt. 

Dr. Pap Sandor: Elmondja, hogy magat a meszko folyos6kat evrol evre stabilizalni kell. Nem 
javasolja berbe adni a pincerendszert, mivel a goly6k olyan nagysagrendu kart tudnak okozni a 
meszkOfalakban, amelynek a helyreallitasi koltseget az EgyesUlet nem tudja finanszirozni. 

Marksteinne Molnar Julianna: Ugy gondolja, hogy Kobanya teruleten van nehany olyan 
helyszin, amely kival6an funkcionalna loterkent. Ellenzi, hogy ilyen celra hasznaljak a 
pincerendszert. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 382. szamu 
eloterjesztes elfogadasar61. 

189/2014. (VI. 24.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, 41446 hrsz.-u, S1 teriilet alatt levo pincerendszer egy reszenek 
berbeadasara vonatkozo kerelemrol 
(7 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal, 1 fo nem szavazott) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Matyasfoldi Technocoop Loegylet (szekhelye: 1163 Budapest, 
Magyarvar utca 1 0., megyei nyilvantartasi szama: 7186/2007, orszagos nyilvantartasbeli 
azonosit6ja 13 70011996) Budapest X. kerUlet, 41446 hrsz.-u, S 1 terulet alatt levo pincerendszer egy 
reszenek loter celjara tOrteno berbevetelere vonatkoz6 kerelmet elutasitja. 
2. A Bizottsag felkeri a polgarmestert, hogy tajekoztassa a kerelmezot a Bizottsag donteserol. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakterUletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 
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27. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Szalhis utca 11/c szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo helyiseg 

berbeadasa 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 366. szamu eloterjesztes 
elfogadasar61. 

190/2014. (VI. 24.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Szallas utca 11/c szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasarol 
(8 igen, egyhangu szavazattal, 1 fO nem szavazott) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Budapest X. keri.ilet, Szallas utea 11/e szam alatti, 31 m2 alapteri.iletu 
helyiseget (helyrajzi szam: 3843113/A/1) a LINGCAM Kft. (szekhelye: 1192 Budapest, Dob6 
Katiea utea 108. I. emelet 5., eegjegyzekszama: 01-09-730158, ad6szama: 13338446-43, kepviseli: 
Nguyen Van Khanh ugyvezeto) reszere uzlethel yiseg ( vegyeskereskedes es lott6z6) eelj ara, 2014. 
julius 1. napjat61 hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos felmondasi ido kikotesevel berbe adja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 7 000 Ft/m2/ev + AFA osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2014. julius 1. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteri.iletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 

Tamas Laszlo elhagyta az ulestermet. 
Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 8 Javel hatarozatkepes. 

28. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Ujhegyi setany 14/a szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo 

helyisegben folytatando tevekenyseg bovitese 
EIOterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal: 

Toth Balazs: Javasolja, hogy a Bizottsag kerjen be a Cselekedjunk Kozhasznu Alapitvany 
tevekenysegerol sz616 beszamol6t. 

Elnok: Amennyiben nines tabb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 367. szamu 
eloterjesztes elfogadasar61. 

19112014. (VI. 24.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Ujhegyi setany 14/a szam alatt levo nem lakas celjara szolgalo 
helyisegben folytatando tevekenyseg boviteserol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
A Gazdasagi Bizottsag hozzajarul ahhoz, hogy a Cselekedjunk Kozhasznu Alapitvany (szekhelye: 
1108 Budapest, Olt6 utea 6. X. emelet 44., ad6szama: 18283688-1-42, orszagos nyilvantartasbeli 
azonosit6ja: 11528, kepviseli: Kormosne Csete Gabriella elnok) az altala vasar es termeloi piae 
eeljara berelt Budapest X. kerulet, Ujhegyi setany 14/a. szam alatti, 156m2 alapteruletu helyiseget 
(helyrajzi szam: 42309/34) 2014. julius 1-jetol Informatikai Klub mukodtetese eeljara is hasznalja 
valtozatlan berleti dij megallapitasa mellett. 
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Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. julius 15. 
a gazdasagi es fejlesztesi szakteri.iletert felelos 
alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda vezetoje 

29. napirendi pont: 
A Budapest X. keriilet, Ujhegyi sehiny 16. szam alatti nem lakasa celjara szolgal6 helyisegben 

folytatand6 tevekenyeg bovitese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 368. szamu eloterjesztes 
elfogadasar61. 

192/2014. (VI. 24.) GB hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Ujhegyi setany 16. szam alatti nem lakasa celjara szolgal6 helyisegben 
folytatand6 tevekenyeg boviteserol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
A Gazdasagi Bizottsag hozzajarul ahhoz, hogy a REFINED NEW Kft. (szekhelye: 1101 Budapest, 
Monori utea 13. fszt. 1., ad6szama: 24849799-2-42, eegjegyzekszama: Cg. 01-09-185777) az altala 
palaekozott ital arusitasa eeljara berelt Budapest X. keri.ilet, Ujhegyi setany 16. szam alatti, 13 m2 

alapteri.iletu i.izlethelyiseget 2014. julius 1-jetol vegyeskereskedes eeljara berelje valtozatlan berleti 
dij megallapitasa mellett. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. julius 1. 
a gazdasagi es fejlesztesi szakteri.iletert felelos 
alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda vezetoje 

30. napirendi pont: 
A Csokiscsiga Bt. helyisegberleti jogviszonyanak kozos megegyezessel torteno megsziintetese 

es uj helyisegberleti jogviszony letesitese 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 379. szamu eloterjesztes 
elfogadasar61. 

193/2014. (VI. 24.) GB hatarozat 
a Csokiscsiga Bt. helyisegberleti jogviszonyanak kozos megegyezessel tOrteno megsziintetese 
es uj helyisegberleti jogviszony letesiteserol 
(8 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Gazdasagi Bizottsag a Budapest X. keri.ilet, Ujhegyi setany 12. szam alatt levo 1. szamu 
helyisegbol kialakitand6 31 m2 alapteri.iletu helyiseget (helyrajzi szam: 42309/42/A/1) a 
Csokisesiga Bt. (szekhelye: 1193 Budapest, Irinyi Daniel utea 29., eegjegyzekszama: 01-06-
781655, ad6szama: 22583448-2-43) reszere i.izlethelyiseg eeljara, 2014. okt6ber 1. napjat61 
hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos felmondasi id6 kikotesevel berbe adja azzal, hogy a Budapest 
X. keri.ilet, Ujhegyi setany 16. szam a1atti helyiseget jelenlegi allapotaban, a helyisegberleti 
szerzodes megkoteset koveto 30 napon beli.il a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-nek atadja. 
2. A Bizottsag a helyiseg berleti dijat 21 963 Ft/m2/ev + AFA osszegben hatarozza meg. 
Hatarido: 2014. okt6ber 1. 
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Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakterUletert felelos 
alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Elnok: Bejelenti, hogy a Gazdasagi Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pontja alapjan zart 
Ulesen targyalja a 31-32. szamu napirendi pontokat. 

31. napirendi pont: 
A Zsepi Kft. kozteriilet-hasznalati iigyeben benyujtott meltanyossagi kerelme 

Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasagi Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pont} a alapjan a , Zsepi Kft. kozteriilet
hasznalati iigyeben benyujtott me!tanyossagi kerelmerol" sz6!6 napirendi pontot zart iilesen 
targyalja. 

ZARTULES 

Tamas Laszlo megerkezett az iilesterembe. 
Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 9 jove! hatarozatkepes. 

32. napirendi pont: 
A Budapest X., Vasko utca 3. Tarsashaz kozteriilet-hasznalati iigyeben benyujtott fellebbezese 

Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

A Gazdasagi Bizottsag az Motv. 46. § (2) bekezdes a) pont} a alapjan a , Budapest X, Vasko utca 3. 
Tarsashaz kozteriilet-hasznalati iigyeben benyujtott fellebbezeserol" sz6l6 napirendi pontot zart 
iilesen targyalja. 

ZARTULES 

Elnok: Megkoszoni a jelenlevok munkajat, megallapitja, hogy a Bizottsag az elfogadott napirendjet 
megtargyalta. A Gazdasagi Bizottsag i.ileset 1040 6rakor bezarja. 
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A jegyzokonyv mell{ikletei 

./ meghiv6, el6terjesztesek (elektronikus adathordoz6n) 

./ jelenleti iv 

./ iilesr61 kesziilt hangfelvetel (elektronikus adathordoz6n) 

./ hatarozatok mellekletei 

o irasban benyujtott m6dosit6 javaslat 

o a nev szerinti szavazas eredmenyet tartalmaz6 szavazasi nevsor 

0 jegyz6 torvenyessegi eszrevetele 

o interpellaci6 

0 titkos es nev szerinti szavazasr61 kesztilt jegyz6konyv 

o felsz6lalasi jegy 
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BUDAPEST F6v AROS X. KERULET K6BANY AI 0NKORMANYZAT 

KEPVISELO-TESTULET 

GAZDASAGI BIZOTTSAG 
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