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2o2o. november hónapban árajánlatokat kértÜnk be a Földeák Községi
Önkormányzatrészére digitális multifunkcionális fénymásológép bérlését illetően.

2oo7. évtől kezdódően, fotyamatosan bérleti szerződés áll fenn Ádók Jenő egyéni
vállalkozó és a Földeák Községi Önkormányzat között. Afelmondási idő 30 nap. A
meglévő szerződés alapján a megbízott 1 db digitális multifunkcionális
fénymásolÓgépet ad: bérbe az Önkormányzat részére, havi 12.ooo.-Ft+Árn
összegé'rt, mely 4000 db másolatot vagy nyomatot tartalmaz. Az e feletti lapok ára 3,-
FUdb+ Árn. A szerződés, mely a Földeák Községi Önkormányzat fénymásolási _
technikai feladatainak ellátására vonatkozott,2o20. december 31. napján Iejár.

Az új szerződés megkötése érdekében árajánlatokat 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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DÉL-coPY BT
lRoDAGÉP KFT.

Földeák község polgármestere
ajánlatadóval köt szerzódést.
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25.000,- Ft
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25.400,-
31.750,-

Sor
Sz. Árnrrt Bruttó

a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb



HATÁRoZAT, JAVASLAT

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

A Földeák Községi Önkormányzat fénymásolási -technikai
feladatainak ellátására Adók Jenő e.v. 16922. Földeák, Gagarin
u.7.l vállalkozóval köt szerződést határozott időre - 202l.
január í. napjától - 2023. december 31. napjáig.

A törvényi felhatalmazás alapján kerül a szerződés megkötésre

Felelős: Polgármester

Erről éÉesítést kap:
- Földeák község polgármestere
_ Földeáki KözösÖnkormányzati Hivataljegyzője
- KÖH pénzügyi csoportja, Földeák

Földeák' 2020. december 11.



Áry;*nrx

#$6!ffi
W í'fuonn&m
ó922 Földeáh Sztnt t,*'aoie' i.

Ajánlattwő,ffi1

cí^:ffiL"'.Kj#
E{/

E-mail:CWW.
Adóyaim: fr#.{E/

$án'*{

ff'''l* 
Községi Önkormányzat Hivaral reszére digitítis, nrulrifunkcionális fenymásológép

&jánlatt',ár:
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A készülék típusa: RlcoH Aficlo 2í05 NRG 9002 digitátis muttifunkclonáIis berendezés

,A:!s${slÉ|( haii bárlefi dita; í2'000"iFttÁF&hoa'$, ma1y.{${Í}jb.x'rá{$rátotvasy,
nyomatot tartalma- Az e faletti másott vagy nyomtatott tapok 3._FUdb+ÁFA.

furtennyiben adott hónapban a másolatok vagy nyomatok saáma nem haladja meg a 400o
db-ot, abban az esetben a bérletidíjbólvisszaÍizetés nem ílleti meg a bérbevevöt.

Az irzemeltetéssel kapcsolatos koltségek a berbeadót terhelik ftellékek, alkatrészek,
munkadíj' kiszállás) kivéve a papír és az enárgia kolÉegeit.

Bérbeadó-váltalja, hogy a készülékek meghibásodása esetén a javítást 1.5 órán belÍil
hÉrbevevönek d íjmente."F-

A készÜlék másolási vegy nyomtatási sebessége 75, illetve 90 lap/perclA4.

A rnuRifunkcionálisJ€szülék alkalmasak egy fiénetb_en a l*étoldálas nyorntatásr:a, másolásra,
szortirozásra, tűzésre, lyukasztásra

Á géial e'redetídokumentumok mindkét oldalát egy,idöben kÉp*sekllmásolni'vagy
szkennelni automatikusan.

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

A dokumentum szrxrreí a'siirűnelöíorduló dokumentumok tárolásat é! nyorntatását nagyban
meggyorsítja' és kÖnnyen elérhetövé tesá a felhasználók számára.

A.kt9.lÜ|*k 100 db felhaszná!óijelszó megadására és maxima|iai,lasára alapesetbeh
alkalmasak (auditálás).

KeIt'FÖldeák" 2020. dgcember 01.
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Ájsat*t tá1ry*l
Föld*ák Községi Önkormányzat Hivatal 

'dsaéle 
digít*lis, rnultifimk*ionális ÍBnymr{sológép

Hrlése.
diánlati *r:

Alulíratt ...'&ffis$..6'uD€-r.' t..... ii't' mint ar qiáinlxtevó cégiegyzesre jogosult
k{pviselője a kilf*sban fogl&lr fulaát*teket elfug4rÖom. A váltntt kotelezeitségeket tefeJítji:k.
Norn áll fenn ö*szelerhetetlerseg aa.Ájánlatkérö és az Ajánlattevö cég között' Ajrínlatunkat a
projektre vonatkozó patyázati felhívásban foglalt előínisainak megfetllően készítettuk el. Az
árajánlatunk érvényessége a kiállítástól sámított 90 nap.

l. Fö'lde&k Köxégt Öükormá'iyet
digitálís lmultif lnkoionál i* fénym*solÓ &&.,,,.gÜp.r
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Ajánlatkérő:
Földeák Ktizsegi Önkorrnányzat
6922 Ftlldeák, Szent László tér l .

Ájánla{tevő: , / ( tlal
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Á'jánlat tárgya:

|o'rugft Községi Önkormányzat Flivatal réSzére digitális, mul,tifunl(oionális fénymáso,lógép
béríése.
Ajánlati rír:
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Ném áll fenn összeférlrebtlenség az Ajanlalkeró es aZ Aján}attevő cég t ozotr Á,iánlaiu,nkat aprojektre vonatkozó páÍy'ázati felhívásbaü foglatt etóínásainak rnegfel"elöen ttuelt.itur. el. Az
á.raján.latunk érvényessége a kiállítástól sá'míiott 90 nap'
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l. Fö'ldeák KiizsEgi onkó'.n,lnvát 
',xE6dígítális multífi.rnkcionális fényrnásoló


