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Komlói Kistérség  
Többcélú Önkormányzati Társulás 

7300 Komló, Városház tér 3. 

Tel: 72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu 

 

 

H A T Á R O Z A T I  K I V O N A T 
 

A Társulás Tanácsa 2019. július 10-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Tárgy: EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó eszköz-
anyag és immateriális javak beszerzési eljárása 
 

24/2019. (VII.10.) sz. Tct. határozat 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - a 
Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság véleményét figyelembe véve - az 
az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének 
elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó beszerzési eljárását megvitatta és az 
ajánlattételi felhívást a mellékelt formában jóváhagyja. 
 

1. A Társulási Tanács a 22/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozatával jóváhagyott beszerzési 
eljárást érvényteleníti. 
 

2. A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy az ajánlatkérő az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 

1.) Eszközbeszerzési feladatok ellátása esetében: 
1.) Infobit Kft. 

székhely: 7700, Mohács, Ete János u. 5/A 
email: adamsolti83@gmail.com 

 
2.) Digistar Kft. 

székhely: 7623 Pécs Szabadság u. 48.5. 
email: Horvath.endre@digistar.hu 

 

3.)  Maros János e.v. 

 székhely: 7724 Feked Fő utca 143 

 email: jani.maros@gmail.com 

 
3. Utasítja az ajánlatkérőt, hogy az ajánlattételi felhívás megküldéséről a fenti vállalkozók 

részére intézkedjen. 
 

Határidő: 2019.július.10. 
Felelős: Polics József elnök 

K.m.f. 
   Polics József 
      Elnök s.k. 

A kiadmány hiteléül: 
 
 



 
1. számú melléklet 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 

életminőségének javítása és önálló 

életvitelének elősegítése Komlón” 
 

 projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- 

immateriális javak beszerzése  



 

  

BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 
 
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME 
 

Szervezet  
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

Címzett  
Polics József elnök 

Cím  
Városház tér 3. 

Postai irányítószám  
7300 

Város/Község  
Komló 

Ország 
Magyarország 

Telefon 
72/584-020 

Telefax 
72/584-036 

E-mail 
tarsulas@komlo.hu 
 

Internet cím (URL) 
www.komloikisterseg.hu 

 
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE   
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 
 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Szerződés típusa:  

Vállalkozói szerződés 
 
 II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 
megnevezésű projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- immateriális javak beszerzése. 
 

 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 
megnevezésű projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- immateriális javak beszerzése. 

 
A beszerezni kívánt áruk listáját az ajánlattételi felhívás 4. számú melléklete tartalmazza 
 
 II.1.4) A teljesítés helye 
 
A teljesítés helye:  Komló 
 
II.2) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 



 

  

A szolgáltatás tervezett befejezés időpontja: 2019. október 31. 
 
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 
 
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
 
 III.1.1)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 
 
Vállalkozó a szerződés teljesítése során 1 db végszámla benyújtására jogosult. 
Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák 30 napon belül kerülnek átutalással 
kiegyenlítésre. 
 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 
I. Jelen ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll 
II. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónapban legalább 1 db, 

a beszerzés tárgyához (legalább részben európai uniós támogatással megvalósított projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása) igazoló referenciával 

A megkövetelt igazolási mód 
I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  
II. pont esetében az ajánlattevőnek a cégszerű aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

 

III.2.2) A megkövetelt igazolási mód 

I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  

II. pont esetében a ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  
 
Meghívásos eljárás, amelynek során csak az ajánlatkérő által felkért ajánlattevők adhatnak ajánlatot 

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
 
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 
 
IV.3.1) Az ajánlattételi határidő  

 2019/07/15 (év/hó/nap) 10.00 óra 
 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  

 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési- és Intézmény-felügyeleti Iroda 
7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. számú iroda 
 
  
 IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 



 

  

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar nyelvű 
fordítást is mellékelni kell. 
 
 IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
 Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 
meghívott személyek lehetnek jelen. 

 IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely 

 Dátum: 2019/07/15 (év/hó/nap) 10.30 óra 
 
Hely: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési- és Intézmény- felügyeleti Iroda, 
7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. számú iroda 
 

V. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  

Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem 
eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elemének (ellenszolgáltatás összege) a módosítását. 
 

2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 
Szerződéskötés tervezett időpontja:   2019/07/16 (év/hó/nap)  

Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A borítékon 
kérjük feltüntetni: „Ajánlat – EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázathoz kapcsolódó. eszköz-, 
anyag,- immateriális javak beszerzése - felbontani a bontási időpontig tilos”. 
 

Az ajánlatok benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell érkeznie 
az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja megválasztásának 
minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő az ajánlatot benyújthatja 
személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-13 óra) között, az ajánlattétel napján az 
ajánlattételi határidőig a következő címre: Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 
7300 Komló, Kossuth L. u. 103. I. emelet intézményvezetői iroda vagy postai úton szintén erre a 
címre. 

3) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely 
tartalmazza a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, 
elérhetősége, valamint az adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai. 

 
4) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok illetve a 

legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja a Társulás rendelkezésére álló pénzügyi 
fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánítani.  

 
 E felhívás megküldésének dátuma:   2019/07/10 (év/hó/nap) 



 

  

2. számú melléklet 
 

 
EREDMÉNYKIKÖZLÉS 

 
„anyag, eszköz és immateriális javak beszerzése” feladatok ellátására beérkezett árajánlatok értékeléséről 

 
 

1. Pályázó neve: 
TF Center Kft. 
     
Pályázó székhelye: 
7300, Komló, Pécsi út 1. 
 
Elérhetősége: 
 info@tfcenter.hu 
 
2. 
Pályázó neve: PBS HUNGÁRIA Kft. 
 
 
             Pályázó székhelye: 
 1116 Budapest, Építész u. 8-12. 
 
             Elérhetősége: 
 Tibor.Schutzmann@pbs.hu 
 
3. 
Pályázó neve: Digital Plus Bt. 
 
 
Pályázó székhelye: 
   7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc utca 10. 
 
             Elérhetősége:  
 forpinter@digitalplus.hu 
 
 
 
Tisztelt Pályázók! 
 
Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás mint árajánlatkérő EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” című projekt 
megvalósításához szükséges beszerzések (anyag,eszköz, immateriális javak) tárgyú  pályázat kapcsán 
tájékoztatom Önöket, hogy az árajánlatok határidőre történő be nem érkezése miatt  kérem az árajánlat tételi 
felhívást érvénytelennek tekinteni. 
 
 
 
Komló, 2019.06.28. 
 
Tisztelettel: 
 ……………………………………. 
 Ajánlatkérő képviseletében 
 Bóna Bernadett 
 Szakmai vezető 



 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK, 
NYILATKOZATOK 



 

  

1. sz. melléklet 
 
 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
 
 
 

1. Ajánlattevő  

Név: ....................................................................................................................................................  

Székhelye: ...........................................................................................................................................  

Telefon: ................................................................. Fax: ....................................................................  

E-mail: ...................................................................  
 

 

2. Ajánlattétel tárgya: 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 
megnevezésű projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- immateriális javak beszerzése. 

 
 
 

3. Ajánlat: 

 

Nettó ajánlati ár ..................................................................................................................... (HUF) 

 

Bruttó ajánlati ár .................................................................................................................... (HUF) 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

        ………………………………. 
         (cégszerű aláírás) 

 



 

 

2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 

 

a kizáró okok tekintetében   
 
 
Alulírott………………………………………(székhely:………………………………) 

ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem 
áll fenn: 
 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére 
vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a 
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követett el; 

f)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is  -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 



 

10 

3. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

 

referenciák tekintetében 
 

 

Alulírott………………………………………… (székhely:………………………………………) ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi 

felhívás megküldését megelőző 24 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem: 

 
 

Sorszám 
Szerződést kötő másik 

fél neve, székhelye 
Teljesítés ideje Projekt megnevezése 

A projekt európai 
uniós támogatásból 

megvalósított 
(igen/nem) 

     

     

     

     

     
 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 

             cégszerű aláírás
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4. számú melléklet 
Hajléktalan Szálló 
 

Megnevezés 
Mennyiség 

(db) 

Nettó 
egységár 

HUF 

Nettó 
ár 

ÁFA Bruttó ár 

mikrohullámú sütő 
szabadonálló,zománcozott, 20liter, 
mechanikus, hangjelző, 800W, 5 fokozat 

1     

hűtőszekrény Alulfagyasztós, A++ 
energiaosztály, szabadonálló, 222liter, 
94 liter fagyasztó 

1     

hűtőszekrény egyajtós, szabadonálló, 
A+ energiaosztály, 102 liter 

1     

mosó- szárítógép, nagyüzemi 
nagyobb textíliákhoz, kb 8kg mosás, kb 
5kg szárítás, szabadonálló, elöltöltős, 
kijelző 

1 
    

tűzhely 4 gázégő, pizza funkció, 
termosztát, 50c60cm, mechanikus 
vezérlés, sütővel 

1 
    

laptop CPU: Intel Core i5, Memória: 
8GB, HDD: 1TB, VGA: 2GB, DVDRW, 
15.6" HD Led fényes, HDMI, Bluetooth, 
Webcam, garancia: 3 év 

1 
    

asztali számítógép CPU: intel core, 
i3, memória: 4gb, SSD: 120GB 
,dvd,ház+táp 

3 
    

monitor 21,5" FullHD, led, IPS 3     

office 2016 prof 4     

Windows 10, hun, 64bit 4     
LED Tv 108cm, UltraHD, Smart, 
43inch, 3840x2160 felbontás, Wifi, 
HDMI, Ultra surrond 

2 
    

falikonzol hajlítható, 32-55" 
dönthető/forgatható 2 karos, tv és 
monitor rögzítésére 

1 
    

fénymásoló Nyomtat, másol, 
szkennel, hálózatba köthető, olcsó 
üzemelés, duplex, színes 

1 
    

toner kb 4.000 oldal nyomtatásra, 
eredeti, fekete 2     

kamerarendszer Kamera: 2 db 
1080p TURBO HD Kültéri D&N IR 
dóm kamera, 2MP CMOS, 1080p/25fps 
felbontás, Rögzítő: 4cs.1080p TVI 
Hibrid H.264+ 
rögzítő, 4db TURBO HD + 1TB HDD, 
kábelek, tápegység, 
csatlakozók,bővíthető 

1 

    

klíma Hűtési teljesítmény 3,65kW 
Alacsony GWP értékű R32 hűtőközeg 
(GWP 675) Csak hűtés üzemmód Szűrő 

1 
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szennyeződés monitoring Indítás 
alacsony 
feszültségnél is Automatikus újraindítási 
funkció 
forgó szék gázliftes, 110kg 
teherbírás, ergonomikus ülőlap és 
háttámla 

1 
    

borotva Sensitive eldobható borotva, 
Könnyu, gumírozott borítású nyél a 
biztos kezelésért és irányításért, 100%-os 
rugalmas penge, 4db/csomag 

50 
    

hajvágó gép 7 hosszbeállítás, 2 
kiegészítő, Mosható, Kék/Fekete, Braun 2     

körömvágó olló Rozsdamentes, 
korrózióval szemben ellenálló, 
páratartalomra, fertőtlenítőszerre 
kevésbé érzékeny olló 

3 
    

lábköröm vágó csipesz 
Lábköröm, vastag köröm ápolására 
szolgál.Akár a megvastagodott, gombás 
lábköröm eltávolítása ezzel az ollóval 
könnyen 
elvégezhető, rozsdamentes acél 

3 

    

vérnyomásmérő új fejlesztésű, 
könnyen rögzíthető mandzsetta, 22-42 
cm, Átlagoló funkció, Könnyen 
értelmezhető magas vérnyomás kijelzés 
LED fénnyel, 
Szabálytalan szívritmus kijelzés, 2 
felhasználós memória, 60 
mérés/felhasználó 

2 

    

vércukor mérő Meditouch, precíz 
mérési pontosság az új (ISO 15197) 
tesztcsík technológiának köszönhetően, 
USB kapcsolat adatátvitelhez, 480 
memória 

tárhely, Automatikus keton 
figyelmeztetés, A méréshez 0.6 L 
vérmennyiség elegendő, Extra nagy, 
könnyen olvasható kijelző, 
Kezdőcsomag: vérvételi 
eszköz, AST kupak, 10 lándzsa, 10 
tesztcsík, kontrollfolyadék, táska 

2 

    

vérvételi lándzsa Meditouch, 
mérőhöz, 100db 1     

tesztcsík Meditouch, 2x25db, új 
tesztcsík technológia 

2     

kerekesszék összecsukható, 
legnagyobb terhelhetőség: 110kg, A 
lábtámaszok felhajthatók, kifordíthatók, 
levehetők és fokozatosan állíthatók. 
Kartámasza 
fel- és hátra is hajthatóak.Összecsukható 
váz, tömör első és hátsó kerekek, 
utóbbiak 24” átmérőjűek, fékezhetők, az 
első kerekek forgózsámolyosak 

1 
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rollátor négykerekű, járást segítő, A 
kosár maximum 5 kg teher szállítására 
alkalmas 

1 
    

járóbot 3 lábú, aluminium cső, 80-
102cm, állítható, 100kg terhelhetőség 2     

járóbot összecsukható, könnyű 
aluminium cső, műanyag T markolat, 
80-90cm, állítható, 50kg teherbírás 

3 
    

betegágy mechanikus hajtókarral, 
200cm x 87cm, acél váz, ortopéd 
matractartó, 120kg, gurulós vagy fix 
lábakkal 

2 
    

gurulós szoba WC 
fekvőbetegeknek, járni alig tudóknak, 
100kg terhelhetőség, Műanyag ülés és 
háttámla- könnyen tisztítható és 
fürdetéshez is alkalmas 

1 

    

gumilepedő egyedi méretre gyártva, 
minden ágytípushoz, strapabíró, 100% 
pamut, könnyen mosható és szárítható 

15 
    

matrac TED Memory Gold matrac, 
90x200 2     

matracvédő huzat vízhatlan, 
90x200, frottír matracvédő 6     

paplan kevertszálas külső borítással, 
50%pamut+50%Microfiber, 
1000gr,vastag természetbarát paplan, 
nem csomósodó, 60% mosható 

26 
    

lepedő fehér, 50% pamut+50% 
polyester, strabíró, könnyen mosható 60     

törölköző 100 % pamut, 50x100cm, 
moshatóság 60 fokon, anyagsűrűség: 
450gr/m2 

30 
    

törölköző 100 % pamut, 100x150cm, 
moshatóság 60 fokon, anyagsűrűség: 
450gr/m2 

20 
    

nagypárna 100% antiallergén, 100% 
polyester, 1000gr, polyester golyó, 
csomósodásmentes, mosható 

50 
    

kispárna zippzáros, 100% 
antiallergén, 100% polyester, 250gr, 
polyester golyó, csomósodásmentes, 
mosható 

30 
    

ágyneműhuzat 100 %pamut, 
könnyen mosható, 3 részes, párna, 
kispárna, vastag 

30 
    

viaszosvászon Szennytaszító abrosz, 
Lemosható terítő, Nem kell mosni, 
vasalni, ár méterben adva 

6 
    

törölközőtartó dupla, falra 
szerelhető, krómszínű, forgatható rúd, 
fényes fém felület 

2 
    

konyharuha nagyméretű pamut, 
könnyen mosható , erős anyag 50     
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függöny fehér, Egyedi méretre vágva 
és varrva, fehér, aljakon ólomzsinórral, 
vasalás könnyített, tetszőlegesen 
alakítható, sable függöny, 100 % 
polyester, 
egyszerű behúzókkal 

18 

    

kísérőfüggöny kétoldali, egyedi 
méretre vágva és varrva, dekor anyag, 
minden kiegészítőt tartalmaz 

32 
    

zuhanyfüggöny 100 % polyester, 
csak kézi szárítás, alacsony hőfokú 
vasalás, max 200cm hosszúság 

3 
    

szőnyeg 80x150cm, klasszikus, 
négyzet, egyszínű, választható szín, 
vastag, 100% polyester, könnyen tisztá 
tartható, szegéllyel 

2 
    

társasjáték 4 db társas, logikai, 
oktató, szórakoztató, parti 2     

darts LED kijelzővel, profi, 37 
játékmód, 6db dobónyíl, 3 db 
ceruzaelem, adapter 

1 
    

magyar kártya 32 lapos anyaga:erős 3     
francia kártya 2x55 lapos, dobozos, 
anyaga: erős papír 

4     

széf Elektronikus széfzár, 2 db 
vésznyitó kulcs. MABISZ A kategóriájú 
minősítés. Csillagkulcsos zár, 3 db kulcs. 
Rögzítésre előkészítve, gyári furatokkal 
(hátfalon és aljzaton) 

2 

    

létra fa, 5 fokos 1     
létra fa, 10 fokos 1     
bútorzár bútorzár, beszerelhető, 
nyelvvel, kulccsal 67     

edénykészlet 2 személyre, 
lábas,fazék,tepsi,tálaló eszközök, 
főzőedények, sütőedények, jó minőség, 
könnyen mosogatható 

1 
    

evőeszköz készlet 2 személyre, 
kanalak,villák,kések,vágódeszka, 
vágókés, merőkanál, húskiszedő, 
műnyag és üvegpohár, kanycsó, csészék 

2 
    

karnis műanyag, mennyezeti, egyedi 
méretre gyártva, függönytartó sorok 
száma: 2, jó minőségű, strapabíró 
anyagból, tartozék: 20db akasztó vagy 
csipesz, 6 db csavartakaró kupak, fehér 

18 

    

lebegőpolc 80x24x5cm, stabil, nagy 
teherbírás, könyvek, jegyzetek, papírok 
tárolására, laminált lemez, választható 
szín, méretre vágva, élvédővel 

24 
    

heverő egyszemélyes, szivacsos, dupla 
támlás, ágyneműtartós 24     

szék letisztult szögletes formaterv, 
telekárőitos korusz, krómozott váz, 

7     
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110kg teherbírás, jótállás 3év 
szék Textilbőr, fix karfa, krómozott, 
szivacs hát és ülőlap, műanyag háttámla 
és ülőlap burkolat, 3dbig rakásolható, 
110 kg teherbírás, jótállás: 3 év 

20 
    

fotel textilbőr, fa és pozdorja 
korpusz, szivacspárnázat, műanyag 
csúszótalpak, teherbírás: 110 kg, jótállás: 
12hónap 

7 
    

kórházi éjjeliszekrény kombinált 
éjjeli szekrény, állítható, dönthető, fém 
vázas, Porszórt lemezből készült 
szekrénytest, alsó részén ajtós, felső 
részén fiókos 

1 

    

étkező asztal 90x60cm lap panel 
étkezőasztal, laminált, duplájára 
kinyitható asztalfelület, cseresznye szín 

3 
    

konyhabútor alsó: 399cm teljes 
hossz, 349x60 munklappal, 60cm mély, 
sonoma tölgy sötét, 2 mosogatós 
tálcával, Felső: 265x30cm sonoma tölgy 
világos 

1 

    

pad 18-as típusú Műszaki adatok: - 
anyagminőség: EN-GJL-200 
(lemezgrafitos szürkevas) - egységsúly 
(kg): 22/padláb - elemek száma / 
késztermék (db): 
2, összeszerelve, lécezve 

6 

    

éjjeliszekrény fiókos, alul nyitott, 
cseresznye 24     

Szekrény mé: 531, ma: 600mm, alul 
zárható tároló résszel 1     

bútor Zárható, tároló, szél: 90cm, 
mély: 50cm, magasság: 60cm 3     
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4. számú melléklet 
Külső férőhely 
 

Megnevezés 
Mennyiség 

(db) 

Nettó 
egységár 

HUF 

Nettó 
ár 

ÁFA Bruttó ár 

kanapé kiemelő mechanizmus, 
könnyen ággyá alakítható, stabil lábak, 
anyag: erős szövet, könnyen tisztítható, 
egyedi méretre tervezve, 
összerakható, sötét szín 

1 

    

éjjeliszekrény fiókos, alul nyitott, 
cseresznye 2     

faliszekrény, 29 elemből áll, keretbe 
foglalt, stabil fogantyúk, masszív ajtó és 
vitrinajtó, összeszerelhető, egyedi méret, 
tartozákok: rögzítők,csavarok,ragasztó 

2 
    

ülőke összecsukható, fém váz, 
praktikus, bőr hatású ülés, műanyag 
ülőke 

2 
    

előszobafal választható méret, tükrös, 
akasztókkal ellátott, alul szekrény rész 
tárolásra, összeszerelhető, stabil, sötét 
színű, 
bútorlapból, tartözékok: rögzítők, 
csavarok, ragasztó, 4 lenyílós 
előszobafal, tükrös 4 dupla akasztós 
fogassal 4 lenyitható ajtóval rendelkező 
cipősszekrénnyel 

1 

    

dohányzóasztal Sötét bútorlap, 
egyedi méret, letisztult forma, 87x60x43, 
alul összekötő tároló elemmel, teherbírás 
20kg, MDF lap 

2 
    

szekrény szett alsó és felső 
szekrény, Felső: tükrös ajtóval, 
lekerekített élek, kétoldalon polcokkal, 
ajtócsillapítóval, Alsó: polcos, 2 ajtóval 

1 
    

ruhás szekrény 2 ajtós, választaható 
szín, ruhaaksztós rúddal, méretre 
gyártva, könnyű összeszerelés, 
szélesség/magasság/mélység: 
125/195/38 cm 

2 

    

íróasztal fa, 1 ajtós, 1 fiókkal, 
Szé/Ma/Mé: kb. 116,4/76/60cm, könnyű 
szerelés 

2 
    

étkezőasztal asztal, étkező, lap 
panel étkezőasztal, laminált, duplájára 
kinyitható asztalfelület, cseresznye szín 

1 
    

konyhabútor (külső férőhely) 

sonoma tölgy sötét, 2 mosogatós 
tálcával, alsó+felső rész, sonoma tölgy 
világos 

1 
    

fotel textilbőr, fa és pozdorja 
korpusz, szivacspárnázat, műanyag 

2     
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csúszótalpak, teherbírás: 110 kg, jótállás: 
12hónap 
szék Étkező, cseresznye, fa váz, szövet 
ülőke, választható szín 2     

szék, Fém váz, kárpitozott ülő- és 
hátlap, rakásolható, terhelhetőség: 110 
kg, teljes magasság: 82 cm, 
ülésmagasság: 46 cm, 
ülésszélesség: 45 cm, ülésmélység: 42 
cm 

2 

    

heverő egyszemélyes, szivacsos, dupla 
támlás, ágyneműtartós 2     

villanytűzhely, A energiaosztály, 4 
főzőzóna, mechanikus vezérlés, 
elektromos sütő, sütővilágítás, 
hőfokszabályző, légkeverés 

1 
    

mosógép Szabadonálló, elöltöltős, 
A++ energiaosztály, 6kb ruhamennyiség, 
kijelző, centrifuga, késleltetett indítás, 
vasaláskönnyítés, 
6.érzék színek funkció 

1 

    

mikrohullámú sütő 
szabadonálló,zománcozott, 20liter, 
mechanikus, hangjelző, 800W, 5 fokoza 

1     

hűtő szekrény Külső szálláshely, 
hűtő szekrény, Egyajtós, 118 Liter, A++ 
energiaosztály, 18liter fagyasztótérfogat 

1     

 
 


