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Iktatószám: I./2516-1/2021 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
Az ajánlattételi felhívás tárgya: Irodaszerek beszerzése Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a fenntartásában működő 
költségvetési szervek, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaság tekintetében 
 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe 
 

Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a 
100%-ban tulajdonában álló gazdasági társaság  

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1. 

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre polgármester Telefon: 06 66 491 058 

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu 
 

 
2. Szerződés meghatározása 

 

Irodaszerek beszerzése Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a 
tulajdonában álló gazdasági társaság tekintetében 
 
3. Szerződéses feltételek 

 

Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, jelen ajánlattételi 
felhívás mellékletét képező adásvételi keretszerződés (tervezet) tartalmazza. 
 
4. Ajánlatok értékelésének szempontja 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb 
referencia árajánlatot adó ajánlattevő. 
  
5. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai 

 

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően a teljes 
tételszámra vonatkozóan nettó forint értékben adhatja meg, ezen kívül csatolnia szükséges részletes árajánlatát is 
(mellékelt ajanlatiadatlap.xlsx kitöltésével), amely tartalmazza a termékek nettó és bruttó referencia árát. 
Amennyiben a felsorolásban szereplő termék nem beszerezhető, a megjegyzés rovatban szükséges feltüntetni a 
megajánlott termék megnevezését, kiszerelését, nettó és bruttó árát. Az árajánlat megadásához a vállalkozáshoz 
kapcsolódó aláírási címpéldányát és cégkivonatát illetve egyéni vállalkozás estében igazolást arról, hogy a vállalkozás 
működik. A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az 
ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő 
regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre. 
 

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti 
jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.  
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem 
felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti 
 
6. Az ajánlattétel benyújtásának határideje 
 

2021. március 261. 12 óra 00 perc 
 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat 
úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan 
megküldésre kerüljenek. 
 
7. Ajánlati biztosíték 

 

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt 
ki. 
 
 
 

https://www.fgybesz.hu/
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8. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:  
 

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  
2021. március 29. 09 óra 00 perc 

 
9. Az ajánlatok értékelésének módja 
 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott referencia 
ajánlatokat a beérkezést követő azonnal értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő. 
 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első 
(I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban 
rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít 
lehetőséget.  
 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok 
értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 3 munkanapon belül értesíti. 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő 
döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi 
felhívással, valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az 
Adásvételi Szerződést.  
 
10. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet: 

 

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, 
vagy telefonon a + 36 30 365 9485 mellék telefonszámon hivatali félfogadási időben. A beszerzésre kerülő eszköz, 
szolgáltatás további részletes leírásával kapcsolatban az ajánlatkérő képviselője az 1. pontban meghatározottak szerint.  

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi 
felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen 
ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet. 
 
11. Alkalmassági feltételek 
 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlattevő köteles benyújtani nyilatkozatot az Önkormányzat 
felé fennálló lejárt esedékességű tartozásáról jelen felhívás 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Ajánlatkérő kifejezetten 
nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó, illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az 
Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.  
 
12. Szerződéses feltételek:  

 

Átláthatósági nyilatkozat megadása 
Teljesítési határidő:  folyamatosan, 2022. április 29-ig 
Fizetési határidő: a számlák kézhezvételét követő 30 napon belül.  

 

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési 
szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:  
 
http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok 
 
Az ajánlattételi felhívás melléklete 
1. sz. melléklet: Adásvételi keretszerződés 
 
 
Füzesgyarmat, 2021. március 16. 
 
 
 
 

…………………………… 
Koncz Imre 
polgármester 

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok
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Ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete 

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS (tervezet) 
 
amely létrejött egyrészről (a továbbiakban: Vevők) 

Név Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

ÁHT azonosító: 734938 

adószám: 15725338-2-04 

képviseli: Koncz Imre, polgármester  
 

Név Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

ÁHT azonosító: 704104 

adószám: 15344681-2-04 

képviseli: Dr. Blága János, jegyző 
 

Név Füzesgyarmati "Lurkófalva” Óvoda 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 8.  

OM azonosító: 201933 

adószám: 15583659-1-04 

képviseli: Károlyi Zsigmondné, intézményvezető 
 

Név Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 10.  

PIR szám: 633941 

adószám: 16655104-2-04 

képviseli: Rácz-Homoki Éva Julianna, intézményvezető 
 

Név Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

PIR szám: 834643 

adószám: 15834649-1-04 

képviseli: Elek-Marázi Angéla, intézményvezető 
 

Név Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

cégjegyzékszám: 04 09 012177 

adószám: 24212401-2-04 

képviseli: Oláh Zoltán, ügyvezető 
 

másrészről (a továbbiakban Eladó) 

Név:  

székhely:  

cégjegyzékszám:  

adószám:  

bankszámlaszám:  

képviseli:  
 

Vevők és Eladó a (továbbiakban együttesen: Szerződő Felek vagy Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi 
feltételekkel. 
 
Előzmények 
 

Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Vevők, mint ajánlatkérők nyílt beszerzési eljárást folytattak le „Irodaszerek 
beszerzése Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a 
tulajdonában álló gazdasági társaság tekintetében”. A beszerzési eljárás eredményeként Eladót hirdette ki 
nyertesnek a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint. 
 

Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a leszállítandó árukra vonatkozó, a szerződéskötést megelőző beszerzési 
eljárásban az Eladói feladatokkal kapcsolatban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, a Vevők 
követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta, az eljárás során az elvégzendő áruszolgáltatással kapcsolatban további 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

4 

 

 

információ kérésére vonatkozó lehetőségével tisztában volt, minden az ajánlattételhez szükséges választ, információt 
megkapott, a szerződés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadja. 
 

Eladó a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírását követően Eladó viseli annak 
jogkövetkezményét, amely a beszerzési eljárás során keletkezett dokumentációkban meghatározott követelmények olyan 
hiányosságából, hibájából adódik, melyet Eladónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a 
szerződés megkötését megelőzően nem jelzett. Eladó kötelezettséget vállal a teljesítés teljességéért és hiánytalanságáért, 
ideértve azon elemeket is, amelyek a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában a szerződés megkötésével záruló beszerzési 
eljárásban, illetve szerződésben és a szerződésben hivatkozott egyéb dokumentumokban előírásra nem kerültek, viszont a 
szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerződés teljes körű teljesítéséhez. 
 

Eladó nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentációkban ismertetett információkat, továbbá a 
teljesítéshez kapcsolódó körülményeket teljeskörűen megismerte, azt a feladat szerződésszerű teljesítéséhez, a megalapozott 
ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, felelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet Eladó követ el 
amiatt, hogy a beszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt 
olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel Eladót azok alól a kockázatok, 
kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak a szerződés tárgyának megvalósítása során.  
 

Eladó kijelenti, hogy a követelményeket a szerződés tárgyának megvalósításában jártas, szakcégtől elvárható gondossággal 
tanulmányozta, és a szerződést ezek ismeretében köti meg.  
 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.), valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.  
 

Felek kifejezetten rögzíteni kívánják, hogy a fent említett beszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum a jelen 
adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az eljárást megindító felhívást, 
valamint az Eladó által beadott ajánlat anyagát is.  
 

Az e dokumentációkban foglaltak a jelen adásvételi szerződésben foglaltakkal egyezően kötelező érvényűek a felekre nézve 
abban az esetben is, ha valamely rendelkezésüket a jelen adásvételi szerződés nem vagy nem teljes mértékben tartalmazza. 
 

A szerződés és az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai tartalom egymást kölcsönösen kiegészíti és magyarázza.  
 

Fenti előzményeket követően Felek az alábbiak szerint állapodnak meg. 
 
1. A szerződés tárgya 
 

1.1. A szerződés 1. mellékletét képező ártáblázatban beárazott termékek adásvétele 2022. április 29-ig, maximum nettó 
2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint keretösszegig. Megrendelésenként, a konkrét megrendelés tekintetében 
kibocsátott eseti megrendelés alapján, a Vevők aktuális igényeiknek megfelelően meghatározott mennyiségben történik a 
szállítás, azzal, hogy a keretösszeg teljes lehívására a szerződés keretjellegéből eredően a Vevők nem kötelesek. A Vevők a 
keretösszeg 40%-ra vállalnak szerződéses lehívási kötelezettséget (továbbiakban: lehívási minimum). 
 

Az Eladó tudomásul veszi, hogy az egyedi megrendelések tartalma (pl. a megrendeléssel érintett cikkek pontos köre, 
mennyisége) előre nem határozható meg, csak a konkrét megrendelés során. A Vevők a jelen Keretszerződés jellegéből 
eredően jogosultak, de nem kötelesek az ártáblázatban meghatározott valamennyi termék megrendelésére.  
 

1.2. A Keretszerződés egy alkalommal maximum 3 hónappal meghosszabbodik, amennyiben a Vevők új ajánlattételi felhívás 
kiírásáról Eladót nem értesítik és a keretösszeg teljes lehívására nem kerül sor. A meghosszabbítás esetén az egyes egyedi 
megrendelések esetében az egyes termékek árát az ajánlatban becsatolt beárazott ártáblázat szerint meghatározott egyedárak 
alapján kell meghatározni. 
 
2. Teljesítés 
 

2.1. Eladó a szolgáltatást a Vevők igényeinek megfelelő időben köteles nyújtani. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
megrendelt termékeket bontatlan gyári csomagolásban, a megrendelés hozzá való megérkezését követő 10 naptári napon 
belül szállítja le a Vevők részére az eseti megrendelés során meghatározottak szerint. Az eseti megrendeléseken vevőnként 
kerülnek feltüntetésre a rendelt mennyiségek. Eladó olyan szállító eszközökkel köteles a szállítást teljesíteni, amelyek 
megfelelnek a jelen Keretszerződés tárgya szerinti áruk szállítására és kezelésére vonatkozó valamennyi hatályos hatósági 
előírásnak és követelménynek. Vevők nyilatkoznak, hogy eseti megrendelés leadására jelen szerződés aláírását követő 10 
napon belül, valamint ezt követően kéthavonta kerül sor.  
 

2.2. Eladó az átadás pontos időpontjáról két munkanappal korábban értesíteni köteles a Vevőket. Az átadás a Vevő 
képviselőjének, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának pénztárában (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.), 
munkaidőben történik. Eladó a megrendelt termékeket a teljesítés helyén a Vevők által kijelölt rakodásra alkalmas pontig 
köteles leszállítani és ott az árut a szállítóeszközről lerakni. A megrendelt termékek további mozgatása, elhelyezése, 
szétosztása az Eladónak nem kötelessége. A Vevők 1 fő képviselője a megadott időpontban köteles a teljesítési helyen 
tartózkodni és a leszállított árut átvenni, amelyről felek az átadás lezárásakor közösen szállítólevelet állítanak ki.  
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2.3. Vevők a mennyiségi ellenőrzést kötelesek nyomban elvégezni. Ha a Vevők hibát észlelnek, kötelesek kifogásukat az 
Eladó képviselőjével azonnal közölni és azt a szállítólevélen feltüntetni.  
 

2.4.A teljesítés igazolására a felek által készített szállítólevélen kerül sor, amelyek vevőnként külön kerülnek kiállításra. A 
megrendelés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a termékeket az Eladó a teljesítés helyére, a teljesítési határidőn belül 
leszállítja, és a termékek megfelelnek a mennyiségi és minőségi követelményeknek, valamint a szállítólevél aláírásra került. 
Vevők felhatalmazzák a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal átvevőjét, mint Vevők képviselőjét, hogy nevükben a teljesítési 
igazolás dokumentumait aláírja. 
 

2.5. A Vevők képviselője az átvételt megtagadhatja, amennyiben az Eladó hibásan teljesít, különösen, ha 

 a teljesítés nem felel meg a kapcsolódó megrendelésben foglaltaknak, 

 nem megfelelő a szállított áru kiszerelése, vagy a csomagolása (így különösen sérült vagy bontott) 

 nem a teljes adott megrendelésen belüli mennyiség kerül leszállításra, 

 nem a megrendelt típusú termék kerül átadásra. 
 

Amennyiben az átvétel a jelen pont alapján megtagadásra kerül, úgy arról jegyzőkönyvet kell felvenni, majd az Eladónak 
haladéktalanul vissza kell szállítania az árut a saját költségén.  
 

Vevők ebben az esetben saját döntésük szerint jogosult a hibásan teljesítő Eladót felszólítani a megrendelés szerződés 
szerinti teljesítésére. Amennyiben a hibásan teljesítő Eladót a Vevők felszólítják a megfelelő teljesítésre, az köteles a 
megrendelésnek 2 munkanapon belül eleget tenni. 
 

Amennyiben a Vevők átvételkor csak mennyiségi, minőségi kifogást rögzítenek a szállítólevélen, a Szerződő Felek soron 
kívüli egyeztetést végeznek a kifogás elszámolása tekintetében. 
 
3. Az eseti megrendelő 
 

3.1. Vevők az egyes szállításokat eseti megrendelő útján rendelik meg az Eladótól. Az eseti megrendelő tartalmazza az adott 
szállítás tekintetében releváns adatokat, különös tekintettel a teljesítés tárgyára és mennyiségére.  
 

3.2. Vevők az eseti megrendelésüket elektronikus úton megküldik az Eladó jelen Keretszerződés 13.2. pontjában 
meghatározott kapcsolattartójának. Eladó a beérkezett eseti megrendelést írásban (elektronikusan) visszaigazolja a Vevők 
részére 1 munkanapon belül. 
 

3.3. Eladó tudomásul veszi, hogy az eseti megrendelések pontos időtartama, mennyisége előre nem tervezhető. 
 
4. Minőségi követelmények 
 

4.1. A jelen Keretszerződés alapján leszállított termékeknek meg kell felelniük az ajánlati felhívásban foglaltaknak, valamint 
az Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlatának. Eladó vállalja, hogy az egyes szállításokat szakembertől elvárható 
gondossággal, a magyar szabványoknak megfelelő, első osztályú minőségű áruval teljesíti. 
 

4.2. Amennyiben a jelen Keretszerződésben, illetve az eseti megrendelés során meghatározott fajtájú, vagy kiszerelésű 
termék leszállítása az Eladónak fel nem róható okból nem teljesíthető, úgy kizárólag a Vevők előzetes írásbeli hozzájárulása 
esetén lehetséges a szerződés szerinti áruval egyenértékű, ugyanazon rendeltetésű más termék szállítása. A termék 
minőségéért az Eladó felel. 
 
5. A szerződés teljesítésének ellenértéke, fizetési feltételek 
 

5.1. A vételár a kiszámlázott eseti megrendelés ellenértéke, amelynek során az egyes termékek, cikkek árának 
meghatározásakor az ajánlattétel során az ajánlatban benyújtott ártáblázat díjtételeit kell alkalmazni.  
A szerződéses ár átalányár, amely tartalmazza a termékek árát, azok importjával, forgalmazásával kapcsolatos minden 
költséget és közterhet (vámok és illetékek), a teljesítés helyére történő szállítás költségét, forgalmazási jogosítványokat, 
kezelési utasításokat. Az Eladó a fenti áron felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 
 

5.2. Vevők a részükre benyújtott számlákat számszakilag és tartalmilag felülvizsgálják, amelynek során összevetik a 
Vevőnként kiállított szállítólevelekkel a számlák tartalmát. Számla benyújtására havonta van lehetőség, a hónap utolsó 
munkanapját követő 3 munkanapon belül.      
A számlát olyan módon kell benyújtani, hogy az megjegyzésként tartalmazza a szállítás során kiállított szállítólevél, 
szállítólevelek számát. Eladó a Vevőnként kiállított számlához csatolja a szállítás teljesítése során kiállított szállítólevelek egy 
darab másolati példányát.  
 

5.3. A Vevők a szállítólevélen való teljesítés igazolás alapján kiállított számla kifizetésére olyképpen kötelesek, hogy Vevők az 
átutalást havonta utólag az Eladó …………... pénzintézetnél vezetett ……..-……..-……..számú számlájára 30 napon belül 
teljesítik. 
A szerződés jellegéhez igazodóan előleg folyósítására, illetve előleg számla kiállítására nincs lehetőség.  
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 
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5.4 Vevők jogosultak az ártáblázatban nem szereplő termékek megrendelésére is az alábbiak szerint: 
Az ártáblázatban nem szereplő árutételek megrendelése esetén a Vevők jogosultak az Eladótól különböző 2 gazdasági 
szereplőtől az adott termék(ek) tekintetében árajánlatot bekérni és az így kapott termékár számtani átlagát kiszámolni. Eladó 
ajánlati ára az ártáblázaton kívüli termékek esetében maximum 10%-kal haladhatja meg az adott termék fenti módon 
kiszámított átlagárát. 
 

5.5. Késedelmes fizetés esetén Eladó a Vevőknek késedelmi kamatot számíthat fel, melynek mértéke a mindenkori hatályos 
Ptk. rendelkezéseinek felel meg. 
 
6. Szavatosság 
 

6.1. Eladó szavatolja, hogy a szerződés keretén belül általa biztosított anyagok és kellékek, valamint az elvégzett 
szolgáltatások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak, továbbá a beszerzési eljárás során keletkezett 
dokumentációkban megfogalmazott, az ajánlatban elfogadott – ott részletezett – előírásoknak és minőségi 
követelményeknek. 
 

6.2. Vevők az igény érvényesítésére alapot adó körülményről történt tudomásszerzést követően – a hiba vagy az okozott kár 
észlelését követően – kötelesek haladéktalanul írásban, az ok megjelölésével értesíteni az Eladót bármely szavatossági 
igényéről, kárigényéről. 
 
7. Az Eladó nem szerződésszerű teljesítése 
 

7.1. Eladónak a teljesítését a jelen Keretszerződésben foglaltak szerint kell végeznie. 
 

7.2. Az Eladó kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve vis maior esetét) az Eladóval 
szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők: 

 késedelmi kötbérigény  
 hibás teljesítési kötbér 
 meghiúsulási kötbér 
 Vevők az Eladó szerződésszegése esetén a kötbért meghaladó kárát is jogosultak érvényesíteni 
 a jelen Keretszerződés felmondása, amennyiben az Eladó a jelen Keretszerződésben meghatározott bármely 

kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően (legfeljebb 3 szállítás alkalmával) megszegi. 
 

7.3. Amennyiben a jelen Keretszerződés alapján leadott eseti megrendelés teljesítése során bármikor az Eladó számára olyan 
körülmény áll elő, amely akadályozza a teljesítést, úgy írásban, elektronikus úton haladéktalanul értesítenie kell a Vevőket a 
késedelem tényéről, okairól és várható elhúzódásáról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Eladó felelős és nem 
mentesülhet a késedelmes teljesítés vagy nemteljesítés jogkövetkezménye alól. 

 
8. Késedelmes teljesítés 

 

Amennyiben az Eladó elmulasztja a jelen Keretszerződés alapján a Vevők által leadott eseti megrendelés szerinti 
kötelezettségeinek teljesítését a vállalt ütemezéssel, illetve határidőn belül, a Vevők késedelmi kötbérre jogosultak.  
 

A késedelmi kötbér az Eladónak felróható késedelem esetén a késedelemmel érintett árutétel nettó vételárának 2%/naptári 
nap, legfeljebb a késedelemmel érintett árú nettó vételárának 30 %-a mértékéig. A késedelmi kötbér a késedelem napjától 
esedékessé válik. A késedelem 1. napjának a jelen szerződés alapján való teljesítési határidő utolsó napját követő napot kell  
tekinteni. 
Vevők a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt 
követelését számíthatják be. 

 

A Vevők a késedelmes teljesítéssel összefüggő kötbért meghaladó igazolt kárukat is érvényesíthetik az Eladóval szemben. A 
Vevők a szerződésszegéssel okozott káruknak megtérítését akkor is követelhetik, ha kötbérigényüket nem érvényesítették. 
 
9. Hibás teljesítés 

 

9.1.Ha Eladó minőségileg nem megfelelő terméket szállít, Vevők saját döntésük alapján vagy követelhetik a szerződésszerű 
teljesítést és azon időpontig késedelmi kötbért érvényesíthetnek, vagy a hibás teljesítés miatt kötbért követelhetnek. Hibás 
teljesítés miatt alkalmazott kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék nettó vételárának 2%-a/nap, de legfeljebb 
30%-a. A hibás teljesítés miatt alkalmazott kötbér a hibás teljesítéssel esedékessé válik. Amennyiben a hiba bejelentésétől 
számított 3 munkanapon belül kijavításra kerül, és Eladó szerződésszerűen teljesít, a hibás teljesítési kötbér nem kerül 
felszámításra. 
 

9.2. Vevők a hibás teljesítéssel összefüggő kötbért meghaladó igazolt kárukat is érvényesíthetik az Eladóval szemben. A 
Vevők a szerződésszegéssel okozott káruknak megtérítését akkor is követelhetik, ha kötbérigényüket nem érvényesítették. 
 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

7 

 

 

9.3. Meghiúsulási kötbér az egyes megrendelések vonatkozásában: A meghiúsulási kötbért Vevők abban az esetben 
érvényesítik, ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 15 naptári napot. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett termék nettó vételárának 30%-a. 
 

Meghiúsulási kötbér a teljes szerződés vonatkozásában: Felek megállapodnak, hogy a szerződés meghiúsulása esetén a 
kötbér összege a meghiúsuláskor fel nem használt minimális lehívási kötelezettség értékének 30%-a.  
 

9.4. Vevők a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és 
lejárt követelését számíthatják be. 
 
10. Vitás kérdések rendezése, vonatkozó jogszabályok 
 

10.1. Az Eladónak és a Vevőknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzék az összes 
olyan jövőbeni nem várt nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban 
merül fel. Valamennyi felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást 
tájékoztatni. 

 

10.2. A jelen Keretszerződésben nem szereplő kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. 
 

10.3. Felek rögzítik, hogy a Ptk. üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
 
11. Az információk felhasználása 

 

11.1. Az Eladó tudomásul veszi, hogy Vevők az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a szerződés adatait, 
illetve a szerződést nyilvánosságra hozhatják. 
 
12. A szerződés módosítása, megszűnése 
 

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Keretszerződést kizárólag közös megegyezéssel módosíthatják. 
 

Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben vagy törzskönyvi nyilvántartásban nyilvántartott adataiban, így 
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés 
során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik 
felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel, vagy amennyiben előzetesen a Fél 
érdekkörén kívüli okból nem lehetséges a változás bekövetkezését követő 10 napon belül köteles értesíteni. 
 

12.2. Felek – a másik fél súlyos szerződésszegése esetén – jogosultak jelen Keretszerződést írásban, egyoldalú nyilatkozattal, 
azonnali hatállyal felmondani. 
 

Súlyos szerződésszegésnek minősül: 
  

az Eladó részéről:  
 a vonatkozó hatósági előírások be nem tartása, 
 a szállítás teljesítésének egyoldalú, Vevők egyetértése nélküli leállítása, 
 három alkalommal minőségileg kifogásolható vagy késedelmes szolgáltatás nyújtása, 
 Eladó fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben.  
 az ártáblázatban nem szereplő árutételek megrendelése esetén jelen szerződés 5.4 pontjában meghatározott 

százalékos korlátot meghaladó termék ár megajánlása. 
 

a Vevők részéről: 
 a szállítás végzéséhez szükséges épületbe történő bejutás szükségtelen akadályozása, 
 30 napon túli fizetési késedelem. 

 

12.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vevők az Eladó súlyos szerződésszegése miatt felmondja a szerződést, és a 
jelen szerződés mellékletét képező beszerzési dokumentumokban szereplő tervezett mennyiség még nem került lehívásra, a 
Vevők mentesülnek a tervezett mennyiség lehívására vonatkozó kötelezettsége alól.  
 
13. Záró rendelkezések 
 

13.1. Jelen Szerződés az aláírást követő napon lép hatályba és 2022. április 29-ig szól. A szerződés hatályát veszti a 
keretösszeg kimerülésével, illetve 1.2. pontban leírtak szerint meghosszabbodik. 
 

13.2. A Szerződő Felek a Keretszerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselői: 
 

Vevők részéről: 
A szerződés teljesítésével, valamint az abból     
fakadó vitás kérdésekkel kapcsolatban: 
Koncz Imre, polgármester 
telefon: +36 66 491 058 – 105 mellék,  
E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu 

A szállítási feladatok teljesítésével kapcsolatban: 
Vinkó Andrea, pénztáros 
telefon: +36 491 058 – 124 mellék. 
email:  
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Eladó részéről: 
 
telefon:  
email:  

Megrendeléssel kapcsolatban:  
 
telefon:  
email:  

 

13.3. Vevők jelen szerződés aláírására és a nevükben való kötelezettségvállalásra a fenntartó/tulajdonos képviselőjét 
hatalmazzák meg. 
 

13.4. A Felek kijelentik, hogy 
- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a jelen szerződés aláírására és teljesítésére; 
- a jelen megállapodást a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált 
aláírási joggal rendelkezik, így részéről a megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy 
egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel. 
 

A jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi az Eladó által tett ajánlat és mellékletei (1. melléklet).   
 

A jelen Keretszerződést a Felek áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 

Füzesgyarmat, 2021. Füzesgyarmat, 2021.  

  

……………………………… ……………………………… 
,  Koncz Imre, polgármester  

Eladó Vevők 
 
 

 
…………………………….. 

pénzügyi ellenjegyző 
Nagy Izabella 

 
 
A szerződés rendelkezéseit magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el: 
 

………………………………….. 
Dr. Blága János, jegyző 

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 

…………………………………… 
Károlyi Zsigmondné, intézményvezető 

Füzesgyarmati "Lurkófalva” Óvoda 

 
 
 

…………………………………… 
Rácz-Homoki Éva Julianna, intézményvezető 

Hegyesi János Városi Könyvtár  
és Közművelődési Intézmény 

…………………………………… 
Elek-Marázi Angéla, mb. intézményvezető 

Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató 
 

 
 
 

…………………………………… 
Oláh Zoltán, ügyvezető 

Füzesgyarmati Városgazdálkodási 
és Önkormányzati Vagyonkezelő Kft 
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Adásvételi keretszerződés 1. számú melléklete  

Irodaszer árajánlati adatlap 2021. 
  

Ajánlattevő neve:       

Termék megnevezése kiszerelés egységár (nettó Ft) 
egységár (bruttó 

Ft) 

Alkáli elem AA db     

Alkáli elem AAA db     

Asztali naptár db     

Árazószalag folyamatos fehér db     

Bélegyzőfesték többféle szín 30ml db     

Bélyegzőpárna (7x11 cm) db     

Bélyegző cserepárna Colop E 30 db     

Binder csipesz 19mm 12 db/csomag csomag     

Binder csipesz 25mm 12 db/csomag csomag     

Binder csipesz 41mm 12 db/csomag csomag     

Binder csipesz 51mm 12 db/csomag csomag     

Boríték LA/4 jobb ablakos db     

Boríték LC/5 db     

Boríték LC/6 db     

Boríték TC4 db     

Boríték TB/4 redős talpas db     

Cellux 12x10 db     

Cellux 19x33 db     

Celluxtartó (19x33 hoz)  ICO Golf db     

Ceruza  készlet 12 szín, háromszög ICO Creative Kids csomag     

Ceruza  2B  grafit  db     

Ceruza  4B  grafit  db     

Ceruza betét rotring 0,5 mm db     

Ceruza HB db     

Ceruza készlet 12 színű csomag     

Ceruza rotring, Tikky 0,5-ös db     

Ecset, festett fanyelű 2-es db     

Ecset, festett fanyelű 10-es db     

Ecsetkészlet 3db festett 2-4-6 csomag     

Ecsettál db     

Elválasztólap műanyag regiszteres 6 részes csomag     

Etikett cimke 70*32  (100 ív/cs) csomag     

Etikett 97x42,4  (100 ív/cs) csomag     

Fa spatula 100db csomag     

Felírótábla A/4 db     

Fénymásolópapír A/3 fehér 80 gr. csomag     

Fénymásolópapír A/4  fehér 80gr. csomag     

Filctoll alkoholos M-fekete  db     

Filctoll alkoholos M-kék db     
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Filctoll alkoholos M-piros db     

Filctoll alkoholosM-zöld db     

Filctoll alkoholosS-fekete db     

Filctoll alkoholosS-kék db     

Filctoll alkoholosS-piros db     

Filctoll alkoholosS-zöld db     

Filctoll kék vékony ICO 300 1mm db     

Filctoll készlet 24 színű, 1mm csomag     

Filctoll kétvégű fekete, vékony és normál heggyel db     

Filctoll piros vékony ICO 300 1mm db     

Filctoll Stabilo point 88 tűfilc/ fekete db     

Filctoll Stabilo point 88 tűfilc/ kék db     

Filctoll Stabilo point 88 tűfilc/ piros db     

Filctoll Stabilo point 88 tűfilc/zöld db     

Tűfilc Bluering 0,4 mm  fekete db     

Tűfilc Bluering 0,4 mm  kék db     

Tűfilc Bluering 0,4 mm  piros db     

Tűfilc Bluering 0,4 mm  zöld db     

Filctoll szövegkiemelő több színű db     

Flipchart marker kerek hegyű fekete (táblafilc) db     

Fotópapír  A/4 180gr. 20ív/cs csomag     

Fotópapír  A/5 180gr. 50ív/cs db     

Fotópapír  A/6 230gr.  50ív/cs csomag     

Füzet A/4 spirál négyzetrácsos db     

Füzet A/4 spirál vonalas db     

Füzet A/4-es négyzetrácsos 87-32 db     

Füzet A/4-es franciakockás 88-32 db     

Füzet A/4-es vonalas 81-32 db     

Füzet A/5 négyzetrácsos 27-32 db     

Füzet A/5 vonalas 12-32 db     

Gemkapocs 28 mm doboz     

Gemkapocs 28 mm színes doboz     

Gemkapocs 50 mm doboz     

Gemkapocstartó mágneses db     

Genotherm lefűzhető A/4 100db/cs 40mic csomag     

Genotherm széles  239*311 mm  100 db/cs 100mic csomag     

Golyóstoll fekete Pax No.1 db     

Golyóstoll kék Pax No.1  db     

Golyóstoll kék színű (Signetta) db     

Golyóstoll piros színű (Signetta) db     

Golyóstoll Zebra F-301 db     

Golyóstoll Zebra toll kék H8000 db     

Golyóstoll Zebra toll piros H8000 db     

Golyóstoll Zebra zöld N-5200 db     
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Golyóstoll betét Zebra SH-0,5  kék db     

Gumis mappa műanyag A/4 db     

Gyorsfűző dosszié A/4, karton db     

Gyurmaragasztó 50 gr db     

Háztartási csomagolópapír 70x100 csomag     

Hegyező, tartályos db     

Hibajavító roller 5mm x 6m db     

Hibajavító roller 4.2x12m betét db     

Hibajavító toll fém heggyel db     

Hurkapálca (vékony) 100/csomag  45cm 3,2x450mm csomag     

Iratgyűjtő papír, pólyás A/4 db     

Iratrendező 50 mm A/4 db     

Iratrendező 75 mm A/4 db     

Iratrendező tokos A/4 db     

Irattartó műanyag tasak 25x18cm db     

Irattartó papucs, merev falú db     

Irattartó mappa, harmőnika 12 részes db     

Iratvédő prezentációs mappa 40xA/4 db     

Irodai lyukasztó  25lap db     

Írható cd db     

Írható dvd db     

Írólap A/5  20ív/cs csomag     

Jegyzettömb 8x8 500 lap db     

Jegyzettömb Öntapadós 40*50   3x100lap/cs csomag     

Jegyzettömb öntapadós 75*75 100lap db     

Jobbkezes gyerekolló 13cm db     

Kapocskiszedő db     

Karton dekor A/4 2 oldalas  20ív/cs több színben csomag     

Karton mintás A/4 db     

Karton fehér db     

Karton narancssárga 50x70 db     

karton papír  A/2 sötétkék db     

Karton piros 50x70 db     

Karton rózsaszín50x70 db     

Karton sárga 50x70 db     

Karton sötétkék 50x70 db     

Karton sötétzöld 50x70 db     

Karton világoskék 50x70 db     

Karton világoszöld  50x70 db     

Karton selyemfényű (fehér) A/4  (kb. 220g) db     

Könyöklő 576x406mm db     

Könyvtári felszerelési cikkek (katalóguscédula) db     

Könyvtári felszerelési cikkek (könyvsarok) db     

Körcimke 40mm csomag     
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Körcimke 50mm csomag     

Kötözőzsineg 100gr tekercs     

Krepp papír (különböző színű) 50x200 cm db     

Lamináló fólia A/3 100/csomag csomag     

lamináló fólia A/4 100/csomag csomag     

Lamináló fólia A/5 100/csomag csomag     

Lamináló fólia A/6 100/csomag csomag     

Lamináló fólia 54x86mm 100/csomag csomag     

Mozaik színeslap  1x1 cm csomag     

Műanyag gyorsfűző A/4   10 db/cs csomag     

Műanyag gyorsfűző lefűzhető  db     

Műanyag gyorsfűző keményhátú A/4 db     

Műanyag spirál 10mm 100db/doboz db     

Műanyag spirál 12mm 100db/doboz db     

Műanyag spirál 14mm 100db/doboz db     

Műanyag spirál 16mm 100db/doboz db     

Műanyag spirál 19mm 100db/doboz db     

Műanyag spirál 22mm 50db/doboz db     

Műanyag spirál 25mm 50db/doboz db     

Műanyag spirál 32mm 50db/doboz db     

Műanyag spirál 45mm 50db/doboz db     

Műanyag spirál 6mm 100db/doboz db     

Műanyag spirál 8mm 100db/doboz db     

Műszaki rajzlap  Dipa A/4 250/csomag csomag     

Műszaki rajzlap Dipa A/3 250/csomag csomag     

Naptárakasztó (fém) db     

Naptárgerinc fém 11 mm-es (1 doboz) (Ikerspirál) db     

Naptárgerinc fém 14,3mm-es (1 doboz) (Ikerspirál) db     

Naptárgerinc fém 8 mm-es (1 doboz) (Ikerspirál) db     

Oldaljelölő papír  neon vagy pasztel/neon csomag     

Olló  21 cm gumifogós  db     

Pénztárgép szalag hőpapíros 37x50 mm  db     

Parafatábla  60x90 db     

POS terminál szalag hőpapíros 57x30 mm db     

Radír elefánt 300/60 db     

Radír elefánt 300/20 db     

Radír rotring Tikky 40 db     

Ragasztó kenőfejes (Nebuló 45gr) db     

Ragasztó kétoldalas 50mmx10m db     

Ragasztó Pritt Original stift db     

Ragasztó technokol 60gr db     

Ragasztóstift 9gr db     

Ragasztószalag (Széles, 50-es) db     

Rajzszeg színes bástyafejű (táblatű) doboz     
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Rajzszeg, hagyományos (doboz) doboz     

Rovatolt papír A/3 franciakockás ív     

Spirál fűzéshez előlap (áttetsző) A/4 100/csomag csomag     

Spirál fűzéshez hátlap (250gr) A/4 100/csomag csomag     

Szalagos irományfedél A4, 750gr  db     

Számológép asztali 12 digites ANTILOP db     

Tempera készlet 12 színű db     

Tértivevény 160gr. Öntapadós db     

tűzőgép 24/6  20 LAP db     

tűzőgép No10 kapocshoz db     

Tűzőkapocs  24/6-os doboz     

Tűzőkapocs 23/10-es doboz     

Tűzőkapocs 23/13-as doboz     

Tűzőkapocs 23/15-ös doboz     

Tűzőkapocs 23/6-os doboz     

Tűzőkapocs kiszedő db     

Ujjfesték 4x80gr csomag     

Vas gombostű 28mm (Doboz) doboz     

Vízfesték  db     

Vonalzó 30 cm-es db     

Vonalzó 50 cm-es db     

Zseléstoll készlet (24 szín) csomag     

Zsírkréta 12db-os db     

        

Bélyegző Colop S 120 dátumbélyegző db     

D.F.200/D/V pénztárelszámolás db     

B.318-102/A/V bevételi pénztárbizonylat db     

D.VV 1250/új r.sz. (D5524) vendégkönyv  db     

Pátria B.318-103/V kiadási pénztárbizonylat  db     

B.13-21/V időszaki pénztárjelentés Pátria  db     

B.18-49 szabadságengedély  db     

B.13-373/A/V K.p. számlatömb 50*3  db     

B.15-40/v Nyugtatömb egysoros 50*2  db     

B.18-73/új Kiküldetési rendelvény 25x2 lapos A/4 álló db     

D.Gépj. 21/új THG. Menetlevél  A/4 db     

D.Gépj. 41 autóbuszmenetlevél db     

D.Gépj. 42/V autóbuszmenetlevél db     

D.Gépj.31 személygépkocsi menetlevél db     

C. 3341-38 Terhes Törzslap db     

C. 3341-39/2016 Várandósgondozási könyv db     

A. TÜ.13 Iskolások és óvodások egészségügyi törzslapja db     

C.3341-49/Új Egészségügyi könyv  db     

C.3341-20 Látogatások előjegyzési könyve  db     

C.3337-11 Védőoltási könyv 14 év feletti személy részére  db     
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C.3341-28  Csecsemő és kisgyermek nyilvántartó könyv db     

D.E. 966 Betegelőjegyzési napló db     

 
      

Canon 9629A002AA db     

Epson T6641 Black ink bottle 70ml C13T66414A db     

Epson T6642 Cyan ink bottle 70ml C13T66424A db     

Epson T6643 Magenta ink bottle 70ml C13T66434A db     

Epson T6644 Yellow ink bottle 70ml C13T66444A  db     

Epson T7011 XXL Fekete (Black) db     

Epson T7012 XXL Cián (Cyan) db     

Epson T7013 XXL Bíbor (Magenta) db     

Epson T7014 XXL Sárga (Yellow) db     

Epson T7741 Pigment Black ink bottle 140ml C13T77414A db     

HP 05A (CE505A) toner Fekete (Black) db     

HP 83X (CF283X) (BK) db     

HP 953XL (F6U16AE) (C) Cián (Cyan) db     

HP 953XL (F6U17AE) (M) Bíbor (Magenta) db     

HP 953XL (F6U18AE) (Y) Sárga (Yellow) db     

HP 953XL (L0S70AE) (BK) Fekete (Black) db     

HP CE255X db     

HP F6V24AE /652/ color színes db     

HP F6V25AE /652/ black fekete db     

HP CE 505 X db     

Konica Minolta TN-114 toner, black (fekete) db     

Konica Minolta TN-211 (8938415) - toner, black (fekete) db     

Panasonic KX-FA 57X Fax fólia, faxfilm db     

Samsung C430/C480 (CLT-K404S) (BK) fekete toner db     

Samsung C430/C480 (CLT-K404S) (C) cyan toner db     

Samsung C430/C480 (CLT-K404S) (M) magenta toner db     

Samsung C430/C480 (CLT-K404S) (Y) yellow toner db     

Samsung C5082L - CLT-C5082L Cyan db     

Samsung K5082L - CLT-K5082L Black db     

Samsung M5082L - CLT-M5082L Magenta db     

Samsung MLT-D116L dobegység db     

Samsung MLT-D1052L (SU758A) - toner, black (fekete) db     

Samsung MLT-D116L toner db     

Samsung Y5082L - CLT-Y5082L Yellow db     

Xerox 106R01487 db     

 

 


