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Földeák község Polgármestere
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal

6922 Földeák Szent L. tér 1.
e-ma i I :foldeak@foldeak. h u T el.: 621 524-092

Usz.: t2020. Tárgy: Előteriesztés
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal
fénymásolási-technikai feladatainak
el látására szerződéskötés.
Melléklet: 3 db árajánlat fénymásolatban

Üi.: csit<iné Sipos Andrea

FöIdeák

2020. november hónapban árajánlatokat kértünk be a Földeáki Közös
Önkormányzati Hivatal részére digitális multifunkcionális fénymásológép bérlését
illetően.

2oo7. évtől kezdődően, folyamatosan bérleti szerződés áll fenn Ádók Jenő egyéni
vállalkozó és a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal között' A felmondási idő 30
nap. A meglévő szeuődés alapján a megbízott 1 db digitális multifunkcionális
fénymásológépet ad bérbe a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal részére, havi
12.000.-Ft+AFA összegért, mely 4000 db másolatot vagy nyomatot tartalmaz. Az e
feletti lapok ára 3,-FVdn+ Árn. A szerződés, mely a Földeáki Közös Önkormányzati
Hivatal fénymásolási -technikai feladatainak ellátására vonatkozott,2020. december
31. napján lejár.

Az ()j szerződés megkötése érdekében árajánIatokat kértünk be három vállalkozótól,
melyre a 3 db árajánlat meg is érkezett. A szolgáltatás, valamint a hivatali feladatok
folyamatosságának biztosítása érdekében szükség Van a szerződés megkötésre.

A beérkezett árajánlatok a következők:
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31.750,-

Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a beérkezett árajánlatok alapján a
legkedvezőbb ajánlatadóval köt szerződést.
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HATAROZATI JAVASLAT

Hajnal Gábor Földeák község Polgármestere a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi cXXVlll. törvény 46' s (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország
Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
47812020.(X|.3.) Kormányrendelet alapján elrendelt
veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

Hozzil1árulok ahhoz, hogy a Földeáki Közös Önkormányzati
Hivatal fénymásolási -technikai feladatainak ellátására Adók
Jenő e.v. 16922, Földeák, Gagarin u.7.lvállalkozóval kössön
szerződést határozott időre - 2021. január 1. napjátó| - 2023.
december 3í. napjáig a Hivatal.

A polgármester felhatalmazza a jegyzőt a szerződés
meg kötés ére, aláírásá ra.

Erról éÉesítést kap:
- Földeák község polgármestere
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivataljegyzője
- KoH pénzügyi csoportja, Földeák

Földeák' 2020. december 11.
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Hajnal Gábor on-.
polgármester
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Ájínlatkértil
FrÍdeáki Közös Önkor:mányzati l-I ivatal
6922 FöIdeák, Szent László téÍ l.

Ájr{nlatÍevő:
Nev: .Ddt:"C#.!t{..W:
cil, . i*.f,'',í*iÍ}.'q{ ;. . es'il.,Q i .'..'.'l
E-rrrail: . 'HP.é*-:?ö{:.{sfÍ.. ' i*1:\.. Cr-*-q'.^S.rt.
Adószám: ". ..*,'í.Í".'t3e .'+aj .:. }.:.9É,

Aiónlat tárgy*n:
Földeáki Közös Önkornrányzati l{iv+tal Észére cligitális nrultífirnkciorrális fénynrásológép
bérlése'
Ajánlati ár:

tPar;"l 5'qoo.-"

Alulírott .. J3s#s)"*Ír]p.*{...'''., rnint az ajánlattevó cégjegyzésre jogosult
képviselője a kiírásban foglrrlt Íbltétplgket elfogadom. A vállalt köt€lez'sttségeket teljeútjük.
Nem áIl fenn összeférhetetlerrség az Á,járrlatkérő és az Ajánlattevő cég között. AjánlatunkaÍ a
projektre vorratkozó pátyázati felhívasban tbglalt elöíl'ásainak tuegfe;leloen készíiettiik eI. Az
árqianlahrnk érvényessége a kiáIlítástót sárnított 90 nap.
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Árajá,nlat

.,{jánlatkérő:
Földeáki Közös Önkormáriyzati Hivatal
6922FöIdeák, Szent László tér l.
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Ajrínlat tárgya:
Föl,deálki Köz<js
bétIése,
Ajáillati ár:'

Önkormányzatl Hivatal részére digitális rnulfi funkcionális fénymásológép

Alulírott ..'...'; mi'nt az ajánlattevö cégjegyzésre jogosult
képviselqie a kiírásban foglal,t foltt"lteleket elfogadom. A vál,lalt koteleze,ttségeket teljes]lduk.
Nem áll fenn összeférhetetlenseg az Ajánlatkéró és'az Ajánlattevö cég ki'zötl Ajánlatunkat a
projektre vonatkoaó pályázati felhívásban foglalt oltiírasáinak megfeÉlően készitetttik e1. Az
ár4iánlatuink érvényessége a kiállítástól szíátítbtt 90 nap.
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Árajánlat

Ajánlatkérő:
Földertki Közös Önkorrnányzati Hivatal
6922 Földeiík, Szent László tér l.

Ajánlat tárgya:
Földeáki Közös
bérlése.
Ajánlati ár:

Önkormrtrryzati Hivxal részére digitális nrultiíunkcionális fénymásológép

1. Földeáki Közös yzati Hivatal
részére di gitális multifunkcionális
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Alulírott ftffiL- [-' .K /'... . ...' n:int az ajánlattevő oégjegyzésre jogosult
képviselője a kiírásban Íbglalt Íbltételeket elfogadom. A vállalt kötelezettségeket t.t1"'i6tit.
Nenr áll fenn összeferhetetlerrség az Ajánlatkéró és az Ajanlattevő cóg közöti Ajánlaitrnkat a
projektre vonatkozó pá|yázati felhívásban foglalt előírásainak megfelelően készítettiik el. Az
árajánlatunk érvérryessége a kiallítástól számított 90 nap.
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,/ FöIdeáki Közös önkormányzati Hivatal
6922 Földeák, Szent László tér í.
Képviselője: Rákóczi Edit iegyző Asszony
részére

szÉKHELYE:

KEPVISELO NEVE:

ELERHETOSEGE:

AJANLATI OSSZAR:

Ánn.lÁtv Lnr xÉszÜLÉx gÉnlÉsÉnŐL

R.lÁtulerrevŐ nrve: Áoor Jenő e.v. lrodagép műszerész

6922 Földeák, Gagarin utca í7.

Áoot Jenő

+3620/983 -1 329, copynato r@gmai I. com

A készüték típusa: AFlclo Gestetner DSm 675 digitális multifunkcionális berendezés

A készüIék havi bérleti díja: í2.ooo._Ft+Árrunolgep, mely 4o0o db másotatot vagy
nyomatot tartalmaz. Az e feletti másott vagy nyomtatott lapok 3._FUdb+ÁFA.

Amennyiben adott hónapban a másolatok vagy nyomatok száma nem haladja meg a 4000
db-ot, abban az esetben a bérleti díjból visszafizetés nem illeti meg a bérbevevőt.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik (kellékek, alkatrészek,
munkadíj, kiszállás) kivéve a papír és az energia költségeit.

Bérbeadó vállalja, hogy a készülékek meghibásodása esetén a javítást 1.5 órán belül
meqkezdivaqv csere készüléket biztosít a bérbevevőnek díjmentesen.

A készÜlék másolási Vagy nyomtatási sebessége 75, illetve 90 lap/perc/A4.

A multifunkcionális készülék alkalmasak egy menetben a kétoldalas nyomtatásra, másolásra,
szortírozásra, tűzésre, lyukasztásra.

A gép az eredeti dokumentumok mindkét oldalát egy időben képesek másolni vagy
szkennelni automatikusan.

Az archiválási munkára a készülékek alkalmasak (szkennelési munkák elvégzése).

A dokumentum szerver a sűrűn előforduló dokumentumok tárolását és nyomtatását nagyban
meggyorsítja, és könnyen elérhetővé teszi a felhasználók számára.

A készülék 100 db felhasználói jelszó megadására és maximalizálására alapesetben
alkalmasak (auditálás).

Kelt: Földe ák, 2020. december 01 .
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