
A J A N L A T K E R E  S

Tisztelt Ajfnlattev6!

A V6rosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet 3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ft26-28., (a
tovribbiakban: ajdnlatk6r6) ezriton k6ri fel aj 6nlattdtelr e az 6n 6ltal kdpviselt cdget,
mint Aj Snlattev6t (a tov6bbiakban: ajdnlattev6) a jelen ajrinlatk6rdsben nevezett, a
kiizbeszerz6si 6rt6khat6rt el nem 6rii 6rt6kii beszerzds sorin jelen ajrinlatkdr6sben
el6irtak szerint 6s az abban foglalt feltdtelek figyelembev6teldvel.

Beszerzds megnevezdse:

,, Fesldkpatron is toner beszerzdse"

1. Az ajdnlatk6r6 neve, cime:

Viirosi Intdzmdnyelldt6 Szervezet
3580 Tiszafjvriros, Munk6csy M. it26-28.
Tel.:49/548-300
Fax:491340-871

Tov6bbi inform6ci6k a kiivetkez6 cimen szerezhet6k be:

Viirosi Intdzm6nyell6t6 Szew ezet
cim: 3580 Tiszafjv6ros, Munk6csy M. ft26-28.
Kapcsolattart6: Alexa Zsolt
Tel.:49/548-300
Fax:491340-871
E-mail cim: visz@qIvaret.hu

2. Az ai6nlatk6r6s tdrgya:

,, Fesldkpalron is toner b€szerzdsett

A beszerz6s r6szei, amelyekre aj6nlatot lehet tenni: a rdszekre tdrtdnd ajdnlatkdrds
nem indokolt

A miiszaki/szakmai dokument6ci6 rendelkez6sre bocsftisSnak m6dja:

Miiszaki/szakmai dokumentiici6 jelen beszerzfs soriin nem k6sziilt. Az aj 6nlatk6rds
tilrgydt kepezil term6kekre vonatkoz6 miiszaki tartalmat az ajanlatkdr6s 13. Miiszaki
tartalom pontja, illetve a 3. sz6;m:0 melldklet (Ajdnlati lap) tartalmazza.



3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatfroz{sa:

Sz6llit6si szerz6 dds :,, F es t d kp at r o n ds t o n e r b e s zerzd s e " tdr gy itban.
4. A szerzdd6s id6tartama vagy a teljesit6s hatirideje:

Teljesitds hatdrideje: 201 L november 28.

Az ajinlatkdrb a teljesitdsi hatdrid6h<tz kdpest el6teljesitdst elfogad.

5. A teljesit6s helye, termdszetbeni helye:

WSZ kdzpont, Tiszafijvdros, Munkdcsy M. fu 26-28.

6. Az ellenszolg6ltatris teljesit6s6nek felt6telei:

Aj6nlatkdr6 a teljesit6sigazol6s alapjrin ki6llitott szhmla alapjdn a szerz6ddsben meg-
hatirozott m6don 6s tartalommal val6 teljesitdst<il szdmitott 15 napon beliil az ellen-
szolg6ltat6st 6tutal6ssal teljesiti.

7. Kizrlr6 okok:

Nem lehet ajhnlaltev6 az a termdszetes, jogi szemdly, vagy jogi szem€lyisdg ndlkUli
gazd6lkod6 szervezet, aki vagy amely:

a) a szerz6d9ssel drintett szewezettel kcizszolg6lati jogviszonyban, munkavi-
szonyban 611 (a tov6bbiakban: drintett dolgoz6/munkat6rs),

b) az lrintett dolgoz6 kdzelihozz|tartozfja,
c) az a gazdrilkod6 szervezet, amelyben az 5rintetl dolgoz6, vagy annak kdzeli

hozzhtartoz6ja tulaj doni rdszeseddssel rendelkezik,
d) egy 6vndl rdgebben lej 6rt ad6-, v6m-, vagy t6rsadalombiztositrisi jriruldkfizet€si

kdtelezettsegdnek nem tett eleget,
e) akinek egy dvndl rdgebbi, az onkormflnyzati ad6hat6s6gn6l nyilv6ntartott ad6-

tartozAsa van,
f) aki ellen cs6d-, felsz6mol6si elj 6r6s van folyamatban, aki vdgelsziimol6s alatt

6|.
g) akinek tev6kenysdgdt a cdgbir6s6g felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a cdgjegyzdkben,
i) aki nem rendelkezik a tevdkenysdg folt4atiLsfihoz el6irt engeddllyel, jogosit-

v 6rnyal, illetve szervezeti, kamarai Iags ggal,
j) aki kor6bbi, az rinkorm6nyzattal kdtOtt szerz6ddsdnek teljesitdse soran srilyos

szerzbd1sszegdst kdvetett el.

A megkrivetelt igazoldsi m6d:
A ktzhr6 okok fenn nem 6ll6sdr61 az aj{nlatlev6knek nyilatkoznia kell aj6nlat6nak be-
nyrijtris6val egyidejtileg az ajinlatklrds melldkletdt kdpezo nyomtatv6nyon.



8. Az ajdnlatt6teli hatdridd:

2011. november hd 18 nap. 10:00 dra

9. Az ajfnlat benyrljt6sinak helye, m6dja:

Vrirosi Intdzmdnyell6t6 Szervezet
3580 Tiszafjv6ros, Munk6csy M. itt26-28., 12. szoba
Alexa Zsoltniil
Az ajinlat postai riton, vagy szem6lyesen munkanapokon H CS: 8:00 ds l6:00 6ra, p:
8:00 ds 13:30 6ra kcizritt, azajhnlatteteli hat6rid6 lejhrtdnak napjrin 8:00 6s 10:00 6ra
k<izdtt adhat6 le.

Az ajhnlatot ziirt boritdkban, I eredeti pdldrinyban kell benyrijtani. A boritdkon fel kell
ttintetni a kcivetkez6 szdveget:

- ,,Festdkpalron ds toner beszerzise"
- Az ajdnlattdteli hatdridd el6tt (2011. november h6 18 nap. 10:00 6ra) nem

bonthatd fel!
- az ajdnlattev6 nevdt ds szdkhelydt,

Az alinlatkdr6 az ajinlatot akkor tekinti hatririd6n beliil benyrijtottnak, ha annak kdz-
hezxdtele az ajfrnlaftelrli hatririd6 lej6rt6tg, a bont6s megkezddsdig megtdrtdnik. A pos-
tai kUldemdnyek elir6nyit6s6b6l, elveszt6s6b6l ered6 dsszes kockinat ajiinlattevrit ter-
heli. Aj 6nlattev6 felel6ssdge, hogy qdnlata megfelel6 csomagoldsban, formrlban ds
id6ben keriilj rin benyfjt6sra Aj 6nlatkdr6 csak az eloirt hat5rid6ig a megjelcilt helyre
leadott aj dnlatokat tudj a 6rt6kelni. A hatririd6n thl 5rkezett ajrlnlatok drvdnl'telenek.

10. Az ajdnlatok felbontds6nak helye, ideje:

Viirosi Intdzmdnyelldt6 Szew ezet
3 5 80 Tiszafjvaros, Munk6csy M. it 26 -28. Trirgyal6
D6tum: 2011. november h6 18 nap. 10:00 6ra

11. Az ajdnlatok elbirrilisinak tervezett id6pontja:

20 I I . november h6 21 nap

12. Szerz6d6skiit6s iddpontja :

2011. novemberh622nap

13, Miiszaki tartalom:

3. szdmil melldklet szerint.



Ajinlat kizar6lag a 3. szhmt melldkletben (Aj rinlati lap) meghatirozott term6kekre,
6s a term6kek iisszess6g6re lehet6, azaz az iisszes felsorolt term6k leszillitdsit v6l-
lalni kell. Az ajinlati lapon kdrjiik a nett6 egysdgrirakat feltiintetni, tovribb6 (a termdk-
b6l kdrt mennyis6gek alapjrin kisz6molt) nett6 aj6nlati drtdket is megadni. Az ajinlatok
6rtdkel6se sorrin az dsszesen nett6 ajiinlati €rtdkek keriilnek dsszehasonlitiisra.

14. Kiiliinleges el6ir6sok:

Aj6nlattev6 teljes felel6ss6ggel tartozik az iitala foglalkoztatott munkatarsak6rt.

15. Hi6nyp6tf is lehet6s6ge: biztositott/nem biztos ltott
(Igen vdlasz esetdn: Ajdnlatkdrd a hidnyp6tlds lehet1sdgdt biztositja, azonban a hidny-
pdtlds nem eredmdnyezheti az ajdnlat elbiraldsra kerill1 tartalmi elemei (ajdnlati dr)
m6dositdsdt.)

16. Kieg6szit6 tfj6koztaths k6r6s hatirideje:

2011. november hd 16 napja 10:00 dra

Az AlinlatIevf az ajinlatker€,sben foglaltakkal kapcsolatban ir6sban kieg6szit6 (6rtel-
mez6) ti46kortat6st k6rhet. Ajrinlatkdr6 a be6rkezett kieg€szit6 tfijlkoztatds kdrdsekre
vonatkoz6 villaszht egyidejiileg minden Aj 6nlattev6 r€sz6re megkiildi.

17. Egy6b inform6ci6k:

l7.l Az ajinlattdtel megtdrtdntdvel Aj6nlattevri hozzilarul neve, sz6khelye, ajinlati 6ra
Es az eljhrhs lefolyatrisa soran drt6kel6sre keri.il6 egy6b szempontok nyilvrinoss6gra
hozataliltoz.

17.2 Ajfnlatk&6 felhivja Aj6nlattev6 figyelmdt arra, hogy Tiszarijvriros Onkormany-
zata Kdpvisel6-tesfliletdnek XJll73l20II.3l/Okth. 11.a-b./ pontja alaplfunTisza.6jv6-
ros Onkormrinyzata Polgdrmesteri Hivatala, <inkormiinyzati intdzmdnyei ds dnkor-
minyzati tulajdonf gazdasilgt tarsas6gai minden olyan visszterhes szerz6ddsdnek (
kivdve a kbzbeszerzdsi tdrv6ny szerint, valamint Tiszarijvaros Onkorm6nyzata, Pol-
g6rmesteri Hivatala, cinkorm6nyzati int6zmdnyei 6s rinkorm6nyzati tulajdonri gazdas6-
gi tiirsas6gai egym6s kdzdtt megkdtdsre keriil6 szerz6ddseket) a megktitdsdre, ame-
lyek eset6n a fentebb felsorolt szervezetek fizet6si kdtelezettsdge a brutt6 250 E Ft
risszeget el6ri, vagy azt meghaladja, csak az abbbi feltdtelek megldte eset6n keriilhet
sor. Ezen feltetelekr6l a m6sik szerz6d6 felet szerz6ddskritds el6tt t6idkoztatni sztiks6-
ges.

- A szerz6dds melldkletdt k€pezi ahatilrozat melldklete szerinti nyilatkozat
- Aszerz6d6s egy pontj6ban rrigzit€sre keriil az al6bbi feltetel:

,,A ... (szerz6d6 f6l) hozz|jdrul, hogy az dnkormi4nyzat Polgiirmesteri Hiva-
talal int6zm6nyel gazdasfigi thrsasiga ( a megfelel6 alkalmazand6) a szeruld*s mell6k-
letdt k6pez6, a lejdrt hatiridejri tartoz6sokra vonatkoz6 nyilatkozat val6disiig6t ellen-



6rizze. Amennyiben nyilatkozatot tev6 f6lnek jelen szerzodds pdnziigyi teljesitdse el6tt
a nyilatkozaton meghat6rozott szervezetek feld lejrirt hatriridejii tartozlsa van 6s azt a
szhmliln szerepl6 (sz6mla hi6ny6ban a szerz6ddsben meghat6rozott) fizetdsi hat6rid6
id6pontj6ig nem rendezi, hozzhjdrul a tafiozits cisszeg6nek riszarijv6ros onkorm6nyza-
ta ad6hat6s6ga, Polg6rmesteri Hivatala, int6zm6nyei ds saj6t tulajdonri gazdasfugi t6r-
sasiigai feld legkor6bbi eseddkessdgri, azonos eseddkessdg eset6n arrinyosan t6rtdn6
kompenz6l6s6hoz, illetve beszirmithsithoz.

A tartoziismentessdgre vonatkozoan az aj6nlattev6knek nyilatkoznia kell ajdnlatrinak
benyfjt6s6val egyidejrileg az ajinlatk1rls melldkletdt kdpez6 nyomtatv6nyon.

l7 .3 Aj6nlattev6nek d,rajirnlatht fix dsszegii ltalSnydrkdnt kell meghatriLro znia, amely -
figyelembe v6ve a helyszini kririilmdnyeket 6s adotts6gokat - magitban foglalja a szer-
zrid6sszeni teljesitdsdhez, a szakszeri ds komplett megval6sit6siihoz sziiksdges valam-
ennyi kriltsdgdt ds mindennemti egydb kiaddst.

17.4 Ajhnlatkdr6 fenntartja az ajinlatk€rds eredmdnytelennd nyilviinitdsiinak jog6t.

17.5 Felhivom a Tisztelt Aj rinlattev6k figyelmdt, hogy rdszletes 6raj6nlatukat az Aj6n-
latkdr6 6ltal rendelkezdsre bocs6tott jellemz6 mennyisdgek, adatok alapjrin 6rtelemsze-
riien tegydk meg.

Felhivjuk szives figyelmdt ajelen aj6nlatkdrdsben foglalt e1<iir6sok ds feltdtelek alapos
6ttekintdsdre ds k6rem, hogy ajhnlatdt a leirtak figyelembevdteldvel tegye meg.

Tiszarijv6ros, 20ll €v november h6 14 nap

Tisztelettel:

Mellekletek:

nyilalkozat kiz6r6 okok hatiiya al6 nem tartoz6sr6l
tartoz6smentessdgre vonatkoz6 nyilatkozat
Ajrinlati lap

l
2.



1. szimri mell6klet

NYILATKOZAT KIZARo OKOK HATALYA ALA

NEMTARTOZASNOT-

A l u l i r o t t  m i n t  a  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( a  t o -
v6bbiakban: Ajrinlattev6) cdgjegyzdsre jogosult k6pvisekije nyilatkozom, hogy az
Aj6nlattev6vel szemben nem 6llnak fenn az al6bbi kiziir6 okok.

Nem lehet aj6nlattev6 az a termeszetes, jogi szemdly, vagy jogi szem6lyis6g n6lkiili
gazdSlkod6 szewezett, aki vagy amely:

a) a szerz6ddssel drintett szewezeltel kdzszolg6lati jogviszonyban, munka-
viszonyban 6ll (tov6bbiakban: drintett dolgoz6/munkat6rs),

b) az drintett dolgoz6 kdzeli hozzAtartoz6ja2,
c) M a gazd6lkod6 szewezet, amelyben az 5rintetl dolgoz6, vagy annak kcizeli

hozzdtartoz6ja tulajdoni rdszesed6ssel rendelkezik,
d) egy 6vndl rdgebben lejilrt ad6-, virn-, vagy t6rsadalombiztosit6si j6rul6kfizet6si

k<ltelezettsdgdnek nem tett eleget,
e) akinek egy 6vndl r6gebbi, az onkorminyzati ad6hat6s6gn6l nyilviintartott ad6-

tartozisa van,

fl aki ellen cs6d-, felsziimoldsi eljrir6s van folyamatban, aki v6gelsziimol6s alatt
all.

g) akinek tevdkenysdgdt a cdgbir6siig felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a c6giegyzdkben,
i) aki nem rendelkezik a tev6kenysdg folytatiisiihoz el6irt engeddllyel, jogosit-

vannyal, illetve szervezeti, kamarai tagsirygal,
j) aki kor6bbi, az dnkorm6nyzattal kritritt szerz6ddsdnek teljesitdse soriin srilyos

szerzlddsszeslst krivetett el.

K e l t : . . . . . . . . . . . . . . . . ,  2 0 .

Cd,gszerii ald;ir|s

' GazdAIkod6 szervezet alatt a Ptk. 685. $ c) pontj6ban meghatfuozott fogalmat kell drteni.



2. sz. mell6klet

NYILATKOZAT

.szimri ...,..... ......... szerz6d6shez

Alulirott
a  . . . . . . . . . . , . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . ( s ze r z6d i i  f 6 l  neve .  c ime .
adiszhma)
kdpvisel6je nyilatkozom, hogy

Tiszarijv6ros Onkormrinyzata

o ad6hat6sdgdn6l (3580 Tiszarijvriros, Bethlen G. rit 7.),
r Polg6rmesteri Hivatal{nil (3580 Tiszarijviiros, Bethlen G. ft 7.),

int6zm6ny ein6l, azaz
o a vifuosi lnt9zm6nyell6t6 Szervezetn€l (3580 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. it26-28.) ds a
gazdas ilgilag ho zzd tartoz6 intdzmdnyekndl :

- Tiszafjv6rosi Humiinszolg6itat6 Krizpont (3580 Tiszarijv6ros, M6ty6s k. ft 34.),
- ].Japkdzi Otthonos Ovoda (3580 Tiszarijv6ros, Pajtris kciz 13.),
- Altalinos Iskola, Alapfokri Mrivdszetoktatrisi 6s Pedag6giai-Szakmai Szolgriltat6

Intdzmdny, Egys6ges Pedag6giai Szakszolg6lat (3580 TiszarijvriLros, Alkotm6ny
kdz2.),

- Etitvris J6zsef Gimndzium, Szakkdpz6 Iskola ds Koll6gium (3580 Tiszarijvriros,
Munk6csy M. rit 13.),

- Derkovits Kulturdlis Kdzpont (3580 Tiszarijv6ros, Sz6chenyi ft 2.),
o Tiszarijviirosi Hivat6sos Onkorm6nyzati Ttizolt6sdgn6l (3580 Tiszarijviiros, Tiizol-

t6 u. 1.),
o Tiszarijv6ros Vrirosi Rendel6intdzetndl (3580 Tiszarijviiros, Bethlen G. ft 11-13.),

iinkorm6nyzati tulajdonf gazdasdgi thrsasigain{l, azaz
r TiszaSzolg 2004 Kft .-n6l (3 580 Tiszarijvlros, Tisza,0t 2l a),
o Tiszaijvarosi Vdrosgazda Nonprofit Kft.-ndl (3580 Tiszarijv itros, Tisza it 2la),
o Tisza M6dia Kft.-ndl (3580 Tiszarijv6ros, Szent Istv6n rit 16.)
r Tiszairjviirosi Sport-Park Nonprofit Kft.-ndl (3580 Tiszarijviiros, Teleki B. [t 6.)

lej 6rt hat6ridejii tartoz6som nem iill fenn.

Felel6ss6gem tudatiiban kijelentem, hogy a kiizcilt nyilatkozat a val6siignak megfelel.

D6tum: 20

szerz6 do f6l k6pviseldj e



3. sz. Mell6klet

Ajdnlati lap

Festikpatron ds toner

Megnevez6s
Meny-
nyis6g
(db)

Nett6 erys6grir Brutt6 erys6g6r Nettrf ajrinlati
6rt6k

HP 12A komoatibilis toner 40
HP 53A komoatibilis toner 5
HP 51A riiradpitett toner 5
HP 92A komoatibilis toner 15
HP 24A kompatibilis toner 5
HP 35A komoatibilis toner 40
HP 064 kompatibilis toner 1 0
Samsr.rng ML-1640 rljra6pitett toner 1 5
Canon FX-10 komoatibilis toner 40
HP 364. komoatibilis toner 20
Canon C-EXV 14 Toner 12
HP 45A kompatibilis tintapatron 20
HP 940XL Black eredeti tintapatron 9
HP 940XL Magenta eredeti tintapatron
HP 940XL Cyan eredeti tintapatron 5
HP 940XL Yellow eredeti tintaDatron

Osszesen:


