
l.

szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fó u. I2.,
képviseletében: Dr. Áldozó Tamás polgármester, bankszámlaszám: OTP Ban-k Nyrt. Pápai
Fiókja 1i748045-154294l0-rc230002l adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint
Megrendelő,

másrészról a FullTec Computer Kft. (Székhelye: 1196 Budapest. Jáhn Ferenc u. 226.,
képviselője: Kovács Tibor, cégjegyzékszáma: 01-09-891620; banksziimlaszám:117l90O1-
29909472 OTP Bank Nyrt., adószám: 14160547-2-43) a továbbiakban, mint Szállító közőít az
alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Szerződés tárgya:

Megrendelő által eredmérryesen letblytatott közbeszerzési eljárás ajánlati 1'elhívásábarr,
ajánlati dokumentációj ában meghatározott. a ,,Pápa város közoktatási
intézményeinek IKT fejlesztése - eszközbeszerzés" tárryában TIOP-I.1.1-0711-
2008-0438 azonosító számmal kiírt közbeszerzési eljarásában meghatározott
eszközök helyszinre töfténő szállítása, a telepítési helyre történő beállítása,
elhelyezése, összeszerelése, beépítése, bekötése, helyszíni üzembe helyezése,
karbantartása, szervízelése, a kezelőszemólyzet betanítása, a gépkönlvekn kezelési
utasítások, jótáIlási jegyek átadása a Szállító, mint nyeftes ajánlattevő 2012. május
21 -i ajánlata szerinti í'eltételekkel.

A Szállító által szállítandó berendezések, eszközök megnevezését és mennyiségét a
szerződés alapdokumentumát képező szál lítói aj ánlat t arlalmazza.

Teljesítési határidő:

Szállító a 1. pont szerinti feladatokat 2012. június 30. napjáig köteles hiány és
lribamentesen rende]tetésszeni használatra alkalmas állapotban teljesíteni.

Teljesítós helye:

Weöres Sándor Általános Iskola. 8500 Pápa, Teleki u. 2.
Erkel Ferenc Enek-Zenei Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, 8500 Pápa.
Korona u. 29.
Tarczy Lajos Általános Iskola székhely. 8500 Pápa, Jókai u. l8.
Tarczy Lajos Altalános Iskola tagintézmény, 8500 Pápa, Jókai u. 37.
Munkácsy Mihály Altalános Iskola székhely. 8500 Pápa. Aradi u. 10-12.
Munkácsy Mihály Altalános Iskola tagintézmény, 8500 Pápa, Fiumei u. 3,
Pápai Gazdasági Szakképző lskola és Kollégium székhely, 8500 Pápa, Veszprémi u, 45.
Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tagintézmény, 8500 Pápa, Külsó-
Veszprémi út 2.

Ellenérték:

A Szállító az l. pont szerinti tevékenysége ellenértékeként

40 ó56 5l0,_ Ft + ÁFA
Mindösszesen: 51 633 768.- Ft.

A díj lartalmazza az 7 , poní szerirrti berendezések ellenértékéí, az azzaI összeíiiggésben
í-elmerü]ő összes közvetlen és közvetett költséget (pl. szállítási költség, stb.).
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Ellenérték esedékessége, elszámolás módja:

A 4. pont szerinti szállítói díjat a Szállító l db (vég)szárnlával jogosult elszámolni.

A számla benyújtásának í'eltéte]e az l. pont szerinti berendezésekkel kapcsolatos
í'eladatok hiány és hibamentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapoúan való
teljesítéSe. A számlához a Kbt. l30. § (1) bek. szerinti teljesítósigazolás mellett a
Megrendelő által aláífi szállítólevél 1 pld-t köteles csatolni a Szállító.

A számla kifizetése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően történik az NFü
nevében eljáró közreműködő szervezettel kötendő támogatási szerződés alapján.
szállitói íinanszírozással, íigyelemrnel a Kb1. l30. §-ában foglaltakra (EU forrásból
táínogatott beszerzés). A számla kiílzetése a számla Megrendelő általi kézhezvételének
napját követő 30 napon belül, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében íbglaltak szerint töfténik.

késedelmes 1izetés esetén száltítót a ptk. rendelkezéseinek megl'elelő összegű
késedelmi kamat illeti meg.

Megrendeló t'elhívja a íigyelmet, hogy a szállítónak a kií'izetósek vonatkozásában az
adózás rendjéről szóló törvény (Aft.) 36/A. §-a szerint kell eljáI.nia.

Előleg nyújtására nincs lehetőség.

szállító nem íizet, illetve számol el a jelen szerződés teljesítésével összeí'üggésben
olyan költségeket. melyek a Kbt. 56. § (l) bek. k) pontja szerinti í'eltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek íél, és nrelvek a szállitó aclóköteles
jövedelmének csökkentésére alkaImasak.

Megrendelői köteIezettségek:

Megrendelő a helyszínen biztosítja szállító részére a berendezések összeszereléséhez
szükséges villamos energiavételezési lehetőséget, valamint a telepitéshez szükséges
cSatlakoZási pontokat.

Megrendelő a szállító l. pontban meghatározott í-eladatainak ellátásához a munkaterület
átadását a szerzódéskötést követóen egyeztetett időpontban biztositja. A munkaterület
átadás-átvételét a ielek jegyzőkönyvben rögzítik.
A J\4egrendeló jogosult és egyben köteles is a szerződést lelmondani a Kbt. l25. § (5)
bek-ben íbglalt körülmények bekövetkezése esetén.

Szállítói köteIezettségek:

szállító í'eladatát képezi a munkaterület íblyamatos tisztántaltása, a hulladék,
csomagolóanyag munkaterületről történó folyamatos elszállítása.
szállító kötelezi magát arra, liogy csak olyan anyagokat és tárgyakat használ í'el, melyek
az ő tulaidonában vannak. és amelyekkel szemben harmadik í'elek semmiíéle jogákat
nem érvényesíthetnek.
Ha a szállító ellen í'elszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor a
Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való
felmérésére, és a munkáknak - a szállító költségére törlénő haladéktalan
továbbadására egy másik szállító felé.
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8.

Az ajánlatban í'elsoroltakon kívül. a Kbt. 128. § (2)-(4) bekezdések alapj án csak a
Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén tbglalkoztatható más alvállalkozó.

Szállító köteles a szerződés teljesítéséhez teljes időtarlama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő szátnára megismerhetővé terrni és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
ügyletekről a MegrendeIőt haladéktalanul értesíteni.

A külíöldi adóilletőségű Szállitó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazását csatolni. hogy az illetósége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.

Jótállás, szavatosság:

A Szállító az áItala szállított l . porrt szerinti berendezésekre az interaktív táblák esetében
5 év. a többi eszköz esetében 3 év jótállási kötelezettséget vállal. Szállító a
rneghibásodott berendezéseket a hibabejelentéstől számitott két munkanapon belül
kicseréli.
szállitót az általa teljesített 1. pont szerinti tevékenységére a ptk. szerinti szavatossági
köteleZettSég terheli.

A Szállító az interaktív táblák esetében a nettó szállitási díi 3%-ának megfelelő összegű
jólteljesítési biztosítékot köteles nyújtani a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától a
.iótállási idő végéig (5 év).
A Szállító a többi eszköz esetében a nettó szállítási díj 3%-ának megí'elelő összegű
jólteliesitési biztosítékot köteles nyújtani a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától a
jótállási idő végéig (3 év).

A biztosíték kedvezményezettje a Megrendelő.

Szállítónak a fenti biztosítékokat a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell
nyújtania.

Felek képviselete:

Megrendelő tárgyalási joggal rendelkező képviselője:
dr. Áldozó Tarnás polgármester

Szá|lító tárgyalási joggal rendelkező képviselője:
Kovács Tibor, ügyvezető ig.

A szerződésszegés következményei:

A szállitó késedelme esetén:
Szállítónak felróható késedelmes teljesítés esetén a Szállító 50.000,- Ft/nap késedelrni
kötbér rnegfizetésére köteles" melyet a Megrendelő .jogosult ellenszámla kibocsátásával
a szállító felé érvényesíteni.

l1. Egyébrendelkezósek:

A szerződés a f-elek cégszerű aláírásával jön létre. A szerződésben nem szabáIyozott
kérdésekben a Ptk.. a szerződés teljesitése, ill. az esetleges módositása során a Kbt.
előírásait is alkalmazni kell.

9.
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A felek megállapodnak abban, hogy a szerzódéssel kapcsolatos jogvitájukat
elsődlegesen tárgyalások útj án kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén
kikötik a Pápa Viirosi Bíróság illetékességét.

Felek megállapodnak, hogy jelen szerzódést különös tekintettel a szetződés 4.
pontjában meghatározott díjra, illetve a Felek jogaira és kötelezettségeire - csak közös
megegyezéssel, írásban módosithatjrik, a Kbt. 132. §-ban meghatározott feltételek
í'ennállása esetén.

Jelen szerzódés teljesítése során a Kbt. 128-129. §-ban foglalt rendelkezéseket
figyelembe kell venni.

A szerződés alapdokumentuma az ajánlali dokumentáció és a Szállító ajánlata, valamint
a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi egyéb dokumentum.

Melléklet:
o Tételesen bearazott múszaki specifikáció

Fu ll]"ec Corn5_,ut*t
K6í6skódelmi é§ Szolg,iiloió Kh

Pápa, 20l2. _június 29.

Jogi ellenjegyzés:
Pápa, 20l2. június 29.

Kanozsa
,jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
Pápa,2012.június 29.

t,

4JÁ L'
,..,... l,,,.,.,....|..
Menyfiárt László
Gazdasági Osztályvezetó

Szállító

4ios'on'to"r\
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Eszközök összesen
(összesített lista)

Eszköz megnevezése Mennyiség Nettó Nettó
(az egyes eszközökre vonatkozó egyéb egységár Ft össze§en Ft

elóírásokat a műszaki speciíikáció íaílalmazza,
melyeket az eszközök megajanlásakor kérünk

figyelembe venni)

Iskolai PC csomag
Tantermi csomag
Alkalmazás szerver
szerver szoftver
Szavazó csomag
WIFI csomag
SNI I. csomagból

Oktatás:

MINDÖSSZESEN:

Budapest, 2012. .iúnius 29.

l59 80 100,- 12735 900,-
60 430200,- 25 812 000,-
1 275 490,- 275 490,-
l 43 200,- 43 200,-
3 25l l00,- 753 300,-
8 13 500,- 108 000,-
2 120 510,- 24| 020,-

475 200,-

40 656 510,-

notebook és vezeték nélküli íiilhallgató
§NI V. csomagból notebook 2 106 200,- 212 400,-
osszesen: 40 181 310,-

FullTec €omputer

cégszerű aláírás



Téte|esen beárazott műszaki specifikáció és a megajánlott
termékek bemutatása

Iskolai PC csomag

1. tétel (Számítógéü

FullTec Emperon 6505 PC munkaállomás 60 300,-

Fóbb technikai paraméter€k:
. Multimédia futtatására alkalmas
. lntel@ G4l chipset
. Intel@ Pentium@ Dual-Core Eó600 (3,06CHz. 2MB cache, l066MHz FSB) processzor

(gyártáStechno lógiáj a azo|os aZ e|óiít Coíe 2 Duo 1.8GHz CPU-éval, teljesitménye azonban jóval
nagyobb) Forrás: www.cpubenchmark.net

o 2CB DDR3/l066MHz rnemória
o 250GB 7200RPM. SATAlI.8MB merevletnez
. 22X DVD+/-RW DL optikai meghajtó
. Integrált tntel GMA4500 (l28MB megosztott video mernória) videokártya
. Hkc fekete álló rnidi számítógépház
. 400W ATx tápegység
. l0/l00 Mbps hálózati csatlakozás
o 6 db USB 2.0 csatlakozó, rnelyből kettó az elólapra kivezetett
. König cMP-l7 nyelvi laborban is használható (Zajtornpított) rnikroíbnos íbjhallgató
l Kolink MoAl33UB fekete kettó + görgetó gontbos, fekete, USB csatlakozós optikai egér
. Kolink KB2402BH PS/2 csat|akozós, fekete, Inagyar kiosztásíl bi]|entyűzet
o j év 3arancia
o Microsoft Windows 7 Home Prenriurn HU OEM j2bit operációs íendszer
. OpenOffice.ORG 3.2,J ingyenes irodai szoftvercsotnag

2. tétel (Monitor):

Asus VWl93DR 19'LCD monitor

Fóbb technikai paraméter€k:
o l9" LCD panel
o l440x900 pixel felbontás
. Képlátószög; l70'/l60"
o Válaszidö: 5ms
o 3 év garancia

19 800,-



Tantermi csomag

l , tétel (Interaktív tábla):

Interwrite DUALBOARD 1277 interaktív táb|a +
gyártású integrált tábla és projektortartó

egyedi 195 300,-

Fóbb technikai paraméterek:
. Elintőképemyös, kézzel vagy speciális tol]al vezéIelhetó fe|ület
r A tábla rlűködését a tábla feIületébe integrált éIzéke|ó rendszel biztositia, amely érzékelő rendszer maga

a tábla aktív munkafelülete
o Telies egér funkcionalitás a táblaszoftver használata nélkül is
r 2 db tollal szállítjuk
. Aktív n]unkafelület lnélete l'I2,7 cll-t x l32.7 crn
. Tisztitható munkafe]ület (fehéllábIához használt tollal írható és tiSztítható)
r Gyári]ag támogatott n]agyal nye]vű táblaszoftver
. Gyári]agtámogatottszoftVerí}issités (központi honlapon e|érhetó)
. Elóadás szerkesztó szoftVel (sorkie]neló, íénykép expon. impo|1. stb.). csatlakoztatott táb|a nélkül is

használható
. 9 pontos kalibráció
. Windows 7. MAC oS, Linux kornpatibilitás
. Egyedi gyálású integrált tábla és projektoíögzitó faliáltvány
. Külön védöcsóben vezetett elós és gyengeáIallrú kábelezéssel, a projektor és a tábla csatlakoztatásának

céljára integrált csatoló feIülettel
. A projektorkonzol szerkezetileg egy rendszeit alkot a tábla fali rögzitésével
. A projektol kábelezése a projektorkonzol belső részében vezetett
. UsB 2.0 csatlakozás biztosítja a konrnunikációt a tábla és a lnunkaállomás köZött
. Szerkesztést Segító. beépitett (iogtiszta) tanítáSi segédeszközök:
o Vona]szerkesztók, nyiIak, vektor alapú geornetr iai ábrák (szerkeszthetó kör, hárolnszög, négyzet, stb.)
. oktatási célra lrasznált háttérképek (vonalas, négyzetrácsos tábla. hangiegytábla. Stb,)
o 'I'érképek, fényképek" specifikus (oktatási célra készített) elóre gyáított vizuális elemek
. oktatást segító specifikus kisíilrnek és aniInációk
o Mentési lehetóség, a következó grafikus formátu rnokban: j pg, bmp. pdf
. A táblaszoftver csatlakoztatott táb|a nélkü] is használható
. Beépitett képernyö billentyúzet (gépelés közvetlenúl a tábláíól)
. kézífás felislnerés nragyaí karaktelekkel
o Táblára írt taftalom ],ögzítése mozgókép és hang fornrájában (]enlenthetó,

tallalom)
. Jobb és balkezes üzemmód; a táblaszoftver vezérlő ikonok, gornbok

olda|ra. illetve aIulra és felülre
. Magyar nyelvú súgó

és visszajátszható a táblára irt

áthelyezhetősége iobb és bal



2. tétel (Notebook):

Fujitsu Lifebook A531 15.6' notebook 106 200,-

Főbb technikai paramét€rek:
o lntel Core i3 23 l0M 2. lCHz processzor
. 2GB DDR3 lnemória
. 320GB 5400RPM SATA nlerevlernez
. 15.6" HD LED ktjelzó (WXGA l366x7ó8 pixel)
o 3db USB csatlakozó
o ] 0/l00 MB/s hálóZati csat]akozás
o Wireless 802.1 l b/g hálózati csatlakozáS
. Beépitett kamera
. 8x DVD+IRW optikai meghajtó
. lntel HD graphics l28MB integrált videokárlya
r Microsoft Windows 7 Horne Pfemiuln HU OEM ]2bites operációs rendszer
. OpenOfíjce,ORG 3.2.1 ingyenes irodai szoftvelcsotnag
. 3 éV garancia
o Hordtáska

3. tétel (Proiektor):

Optoma EXólOST DLP proiektor 128 70o,-

Fóbb technikai paraméterek:
. Zajtelhelése normál üzemrnódban 29dBA
. xGA l024x768 natív felbontás, opcionáJisan I6:|o-es WXGA íelbontás
. A megajánlott l6:lo-es képalányú pro.jektorok száma ]negegyezik a megajánlott ló:l0-es képaránr,ú

interaktíV tábIák számávaI. (0 db)
. Tl,apézkorrekció
. 3000 ANSI Lumen fényerő
. l09 cln vetitési távolság a megajánlott táblákhoz igazítva
o Gyors bekapcsolási, azonnali kikapcsolási lehetöség
. DLP technológia
. l0%-oS külsó offset
. Távirányitó
. 2 vGA bemenet. l monitor kimenet
o Lopás elleni véde]met biztosító HW-es és szoftveles negoldással el|átott (Security Bar, Kensington

Lock, Password Plotection)
. KéSzenléti fogyasztás < 1W
. Lámpa élettartama normál rnódban 4000 óra
. 3000:1 kontraszt
. A plojektor kábelének elvezetése a taftó konZolon belüI megoldott (érintésvédett lnegoldást biZtosit)
r lntegrált plojektortartó áIlvánnyal rendelkezó intemktív táblával kertil kihetyezésre. beépító keret neln

szükséges
. 3 év garancia

CLr



A|kalmazás szerver csomag

l . tétel (Szerver):

Fujitsu Primergy TX100 53 szerver 275 490,-

Főbb technikai paraméterek:
. lntel@ Xeon@ E3- l220 (4Cl4T 3. I0 GHz 8 M B) processzor
. 4 GB DDR3-as tnemória
o 4 db HDD bóvítóhely
. 4 poft SATA with RAID 0/l/l0
. 2db 250GB 7200RPM SATA merevletnez
. 2db LAN l0/]00/l000 MB^
. Mentóegység (8X DVD iíó +-RW)
. A Inegajánlott szerver szoftvernek iIleszkedik a köZoktatáSi intézrrények által használt rneglévó

szoftverkömyeZetheZ
. 3 év garancia
. Powercol]l BlackKnight 500VA szünetmentes tápegység

2. tótel (Szerver szottver):

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 SNGL 43200,,-
OLP NL Acdmc szerver operációs rendszer licence *
felhasználósz ámhoz igazított űgyfél hozzáférési licencek
Főbb technikai paraméterek;

o Szerver olda|i operációs rendszer - íaftalmazza a r|leszerver és rvebszerver funkciókat is
o Tiizfal és taftalomszűró szoftvel.
. Felhasználószámhoz igazítottügylél hozzáférési licenszek
. Jogszerűtélhasználástigazoló Iicenszigazolás
. MunkaáIlolnás oldali és szeível-oldali telepító CD-k
. TelepitéshezszükségesCD-kulcsok
. Frissítések központi, online elérhetósége
r 3 év garancia
o kotnpatibilis az iskola meglévó kliens oldali operációs rendszereivel és egyéb alkalrnazás szoftvereivel



Szavaző csomag

1. tétel (SzavazóqéD):

251 100,-Qomo HiteVision QClick QRF 500 szavazőgép szett

Fóbb technikai paraméterek;
. 30 db-os szett
. vezeték nélküli kommunikáció a vevóegység és a szavazó eszkózök között
e két irányú komrnunikáció
. All'anumerikuskiielző
. Tanáli kézikésziiléken l5 karakter megjelenítési lehetóséggel
l Tanulói kézikészülékeken 32 karakter megjelenítési lehetóséggel
. Táblafiiggetlen működési mód
. Gyárilag támogatott Inagyal nyelvü installációs szoftver
. Gyors osztálynévsor n]eghatáIozás és impoft külső adatbázisból
. Gyártó által tálnogatott kérdéskészítő, feleltető, kiértékeló szoftveí graí'ikus rnegjeIeníthetóséggel
o Névre szólóan lehet szetnélyhez rendelni, ugyanakkor támogatja az anonín] hasznáIatot is
. Magyar nyelvú kérdéskészító szoftveí
o 3 év garancia
o szabadon bóvíthetö rendszer
. A kiénékelés eredrnényeinek szabványos adattbrmátumban történó megjelenítése (pdf, xls)

Wifi csomag

l . tétel (Wifi router):

D-Link DWL-2100AP wifi router 13 500,-

Fóbb technikai paraméter€k:
. IEEE 802,1l b, g, szabványok párhuzamos támogatáSa
o Wi-Fi Certified
. TöbbféIe távmenedzsment lehetóség (Web, SSH, SSL, SNMPv3)
. WPA, WPA2 é5 AES, WEP kódolás támogatása,8 SSlD
. VLAN. QoS táInogatás
e WMM támogatás (Wi-Fi Ceftified for WMM)
o j év garancia
r WDS with AP, WDS Blidge, AP, Repeater, Client múködési rnódok

0ú"



SNI I. csomag

1. tétel (Notebook):

Fujitsu Lifebook A531 15.6' notebook 106 200,-

Fóbb technikai paraméterek:
. Intel Core i3 23 l0M 2. lGHz processzor
o 2GB DDR3 rnemólia
o 320GB 5400RPM SATA merev|emez
e l5.6" HD LED kijelzó (WXGA l366x768 pixel)
. 3db USB csatlakozó
r l 0/ l00 MB/s hálózati csatlakozás
l Wireless 802.1 l b/g hálózati csatIakozás
. Beépített kamem
o 8x DVD+IRW optikai rneghajtó
r Intel HD graphics l28MB integrált videokáíya
o Microsoft Windows 7 Hon,]e Prerniurn HU oEM 32bites operációs rendszer
. Openoffice,ORc 3.2.1 ingyenes irodai szoftvercsomag
r 3 év garancia
r Hordtáska

2. tétel (FejhallgatÓ):

Logitech H600 Wireless rádiófrekvenciás headset 14 310.-

Főbb technikai paraméterek:
. zajtompitott
. Vezeték néIküli
. KöZvetlenüI PC-re i]|eszthetó USB porton

SNI V. csomag

1. tétel (Notebook):

Fujitsu Lifebook A531 15.ó" notebook 10ó 200,-

Főbb technikai paraméterek:
. Intel Core i3 23 l0M 2. lCHz processzor
o 2GB DDR3 rnemória
o 320GB 5400RPM SATA merevlemez
o l5,6" HD LED kijelzó (WXGA l366x768 pixel)
. 3db USB csatlakozó
. l0/l00 MB/s hálózati csatlakozás
o Wireless 802,l l b/g hálózati csatlakozás
. Beépített kamefa
. 8x DVD+/-RW optikai meghajtó
r lntel HD graphics l28MB integrált videokártya
o Microsoft Windows 7 Hotne Prerniurn HU OEM 32bites operációs rendszer
. Openoffice.ORG 3.2,l ingyenes irodai szoftvercsomag
. 3 év garancia
. Hordtáska

e&-



Oktatás

1. tétel (oktatáS):

oktatás a szállítandó eszközök használatáről

Főbb technikai paraméterek:
o A felhaszná|ó pedagógusok és a te|epítési helyszínen foglalkoáatottak számára
. A képzés 10x50 perc, 2x50 peíces blokkokban töi,ténik a telepitett eszköZök használatáról
o Az ár max. l5 fős csoportokra vonatkozik
o Az ár l csopoI1ra vonatkozik

Kelt: Budapest. 2012, június 29.

29 700,-

FullTec Compuler
Keorkcdolmi és Szol9óltoló Kft,

lcégszerű a|áirásl
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