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4. A szerződés időtartama: 
 
A teljesítés időpontja: 2011. december 28. 
                                     
 
5. A teljesítés helye, természetbeni helye: 
 
Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 
Brassai épület Tiszaújváros, Rózsa út 10.                                       
 
6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 
Ajánlatkérő a kiállított számla alapján a szerződésben meghatározott módon és tarta-
lommal való teljesítéstől számított 15 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással tel-
jesíti. 
 
7. Kizáró okok: 
 
Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli 
gazdálkodó szervezet, aki vagy amely: 

a) a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkavi-
szonyban áll (a továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs), 

b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozója, 
c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli 

hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik, 
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének nem tett eleget, 
e) akinek egy évnél régebbi, az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adó-

tartozása van, 
f) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt 

áll, 
g) akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette, 
h) aki nem szerepel a cégjegyzékben, 
i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosít-

vánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal, 
j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos 

szerződésszegést követett el. 
 
A megkövetelt igazolási mód: 
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának be-
nyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.  
 
8. Az ajánlattételi határidő: 
 
2011. december 20. 10:00 óra  
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9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja: 
 
Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Titkárság (Pogonyi-Simon 
Edit igazgató nevére címezve)  
3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13. 
 
Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8 és 15 óra között, az aján-
lattételi határidő lejártának napján 8 és 10 óra között adható le. 
 
Az ajánlatot zárt borítékban, 2 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell 
tüntetni a következő szöveget: 

- „Ügyviteli eszközök beszerzése” (A beszerzés tárgya) 
Az ajánlattételi határidő előtt (2011. december 15. 9:00 óra) nem bontható fel! 

- az ajánlattevő nevét és székhelyét, 
- „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”. 

 
Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kéz-
hezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A pos-
tai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt ter-
heli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és 
időben kerüljön benyújtásra Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre 
leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek. 
 
10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 
 
Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13. gazdasági iroda  
Dátum: 2011. december 20. 11:00 óra  
 
11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja: 
 
2011. december 20. 11:30 óra 
 
12. Szerződéskötés időpontja: 
 
2011. december 21. 
 
13. Műszaki tartalom: - 
 
 
14. Különleges előírások: - 
  
 
 
15. Hiánypótlás lehetősége: nem biztosított  
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16. Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje: nincs 
 
17. Egyéb információk: 
 
17.1 Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, ajánlati ára 
és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra 
hozatalához. 
 
17.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Önkormány-
zata Képviselő-testületének XI/173/2011. 31/Ökth. 11.a-b./ pontja alapján Tiszaújvá-
ros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan visszterhes szerződésének (ki-
véve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Önkormányzata, Polgár-
mesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseket)  a megkötésére, amelyek 
esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a bruttó 250 E Ft összeget 
eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor. Ezen 
feltételekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges. 
 

- A szerződés mellékletét képezi a határozat melléklete szerinti nyilatkozat  
- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:  

               „A (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/ 
intézménye/ gazdasági társasága ( a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét 
képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valódiságát ellenőrizze. 
Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése előtt a nyi-
latkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása van és azt a szám-
lán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő idő-
pontjáig nem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének Tiszaújváros Önkormányzata 
adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társasá-
gai felé legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kom-
penzálásához, illetve beszámításához. 
 
A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának 
benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon. 
 
17.3 Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átalányárként kell meghatároznia, amely - 
figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat – magában foglalja a szer-
ződésszerű teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges vala-
mennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást. Az elbírálás Ajánlattevők azonos ára 
esetén a szállítási határidő alapján, ennek azonossága esetén sorsolással történik. 
 
 
17.4 Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát. 
 
 
 
 



 
 



 
megnevezés/jellemz ők mennyiség me. szállító 

        

Fellowes Helios 30 h őkötőgép  
- kisirodai használatra tervezve  
- a borító maximális gerincvastagsága: 30 mm  
- gyors bemelegedés: 3 perc  
- kötési kapacitás: 300 lap  
- "Heat Shield": automatikusan záródó biztonsági lemez, ami megakadályozza a fűtőtesttel való közvet-
len érintkezést  
- "Sleep Mode": energiatakarékos üzemmód; automatikusan kikapcsol, ha néhány percig nem használják  
- LED-ekkel ellátott kezelőfelület - beépített hűtőegység  
- hővédő külső borítás a biztonságos használat érdekében  
- automata méretkiválasztás és kikapcsolás  
- ha a dokumentum elkészült, fény- és hangjelzést ad  
- készenléti állapot  
- porvédő felület  
- összecsukható, így könnyű tárolást biztosít 
- 2 év garancia 

1 db senyepapir.hu 
officeplaza.hu 
officeland.hu 

  

Fellowes Standing1 h őkötő borító 6 mm-es  
- elől átlátszó műanyag 
- Vastag, fényes kivitel 
- 200 g-os keménypapír hátlap 
- Kiszerelés: 100 db/doboz 
- 6 mm lapkapacitás (80g): 46-60 lap 

1 csomag becsiirodaker.hu 
officeplaza.hu 
i-com.hu 

  

Brother PT-2100VP címkenyomtató  
- Billentyűzet: QWERTY   
- LCD kijelző: 3 soros, 16 karakteres   
- Betűstílusok: 4 különböző betűstílus   
- Nyomtatási stílusok: 10 féle nyomtatási stílus   
- Nyomtatási méret: 7 féle méret   
- Szegély: 15 féle szegély/keret   
- PC kompatibilis   
- Szalag szélesség: 5 féle: 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm vagy 18mm széles szalagokkal használható 

1 db pcland.hu 
officeplaza.hu 
tv-planet.eu 
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Dahle 502 karos papírvágógép  
- Vágási hossz: 320 mm  
- Vágási magasság: 0,5 mm 
- Méret: 415x160 mm  
- Súly: kb 1,4 kg 

1 db conrad.hu 
officeplaza.hu 
officedepot.hu 

  

Spoko Mágneses Flipchart tábla S0712  
-mágneses flipchart tábla írható-, könnyen törölhető felülettel  
-papírtartó tüskék távolsága 9 - 47 cm között állítható  
-műanyag, felhajtható papírleszorító sín  
-műanyag tolltartó tálcával  
-könnyen állítható teleszkópos lábak, akár 180 cm-ig  
-2 cm átmérőjű, fém lábak  
-a tábla mérete: 68 * 105 cm  
-súlya: 11 kg  
-a tábla 5 ív papírt tartalmaz  
-4 db mágnessel 

1 db papirsarok.hu 
officeplaza.hu 
vectraline.hu 

  

InCash Iktató program Teljes licensz Főbb tulajdonságai: •Elektronikus és papír alapú dokumentumok 
archiválása•Felhasználók regisztrálása, tiltása, jogaik megadása•Dossziék létrehozása, törlése, elrejté-
se, láthatóságának beállítása•Iktatócsoportok létrehozása, törlése, láthatóságának beállítása•Iktatók 
létrehozása, módosítása, törlése, keresése, nyomtatása •Képek rögzítése, szkennelése iktatóhoz•Fájlok 
és fájlhivatkozások csatolása iktatóhoz•Megjegyzések írása iktatóhoz•Keresése az iktató adatai alapján, 
a csatolt fájl alapján és az iktatóhoz rögzített megjegyzések alapján•Igényes, modern, felhasználóbarát 
kezelőfelület•Széles vizuális és működésbeli konfigurálási lehetőség, testreszabható-
ság•Adatbázismentés készítése és annak visszaállítása 

3 db incash.hucegesprogramok.huszoftverpontom.hu 
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Radmin 3 Educational licensz Távoli PC vezérl ő szoftver  
Kompatibilitás a Windows Vista és Windows 7 több felhasználós módjával  
A Radmin kompatibilis a Wine szoftverrel (távoli elérés Linux gépekről)  
Több monitor támogatása  
Távoli képernyő átvitele 2,4,16,256,65 ezer, 16 millió színes színmélységben  
Nagy felbontású módok támogatása (nincs felső határa a képernyőfelbontásnak)  
Teljes mértékben támogatja az animált és átlátszó hátterű (alpha-blended) távoli kurzorok megjelenítését  
Távoli leállítás  
Telnet mód  
A Radmin server kizárólag szolgáltatásként (service) fut  
Korlátok nélküli telefonkönyv a Radmin kapcsolatok számára egy Intéző-szerű felülettel, mappa kezelés-
sel, húzd-és-ejtsd támogatással  
Kétirányú vágólap átvitel Unicode támogatással  
A hálózaton futó Radmin szerverek felkutatása  
Kompatibilitás a Radmin Server 2.x szoftverrel  
A távoli képernyő megjeleníthető ablakban, vagy teljes képernyős módban, átméretezve vagy az eredeti 
felbontásban  
Egérgörgő támogatás  
Parancsikont helyezhetünk az asztalra az egyes telefonkönyv bejegyzésekhez, amelyben megadhatjuk a 
kapcsolódás módját  
Speciális billentyűlenyomás kezelés, és opcionális teljes billentyű vezérlés  
Az IP szűrő kizárólag a beállított számítógép vagy alhálózat számára engedélyezi a hozzáférést  
DNS név és felhasználónév információ megjelenik a log fájlban  
Öt hibás jelszómegadás után biztonsági késleltetés  
Többnyelvű felhasználói felület és beépített súgó  

19 db radmin.hu 
www.virtualcom.hu 
licenseportal.hu 

  

 


