
A J A N L A T K n n f s

Tisztelt Aj6nlattev6!

A V6rosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet 3580 Tiszafjv6ros, Munk6csy M. nt26-2g., (a
toviibbiakban: aj6nlatk6r6) ezriton k6ri fel ajrinlattdtelre az on dltal kdpviselt cdget,
mint Ajifurlattev6t (a toviibbiakban: ajiinlattev6) a jelen aj6nlatkdrdsben nevezett, a
kiizbeszerz6si 6rt6khatdrt el nem 616 6rt6kii beszerzds sor6n jelen aj6nlatkdr6sben
el6irtak szerint ds az abban foglalt felt6telek figyelembev6tel6vel.

Beszerz6s megnevez6se:

,, Pap{r-{r d s 7,e r, ir o das ze r s zdllft tis a 2 0 I I /2,'

1. Az aj6nlatk6r6 neve, cime:

V6rosi Int6zmdnyell6t6 Szervezet
3580 Tiszafjvdros, Munk6csy M. ft26-28.
Tel.: 49l548-300
Fax:491340-871

Tovdbbi inform6ci6k a kiivetkez6 cimen szerezhet6k be:

Vdrosi Int6zm6nyell6t6 Szew ezet
cim: 3580 Tiszafjv6ros, Munk6csy M.{i26-28.
Kapcsolattart6: Dombin6 Erddlyi Judit
Tel.:49/548-304
Fax:49/340-871
E-mail cim: visz@tujvaros.hu

2. Az ajfinlatk6r6s t6rgya:

,, P ap [r-[r 6 s ryr, ir o d as zer s zdll{ttis a 2 0 I I /2 "

A beszerz6s r6szei, amelyekre aj 6nlatot lehet tenni: a rdszekre tdrtdnf ajdnlalkdrds
nem indokolt

A miiszaki/szakmai dokumentici6 rendelkezdsre bocsitisinak m6dja:

Miiszaki/szakmai dokument6ci6 jelen beszerzds sor6n nem kdsziilt. A mriszaki tartal-
mat az ajinlatkdrds 1 3. pontja taftalmazza.

3. A megktitend6 szerz6d6s meghatfrozdsa:

Szrillit6si szerz\dds ,,Papfr-frdsryr, irodaszer szdllfttisa 2011/2" t1rgyitban.



4. A szerz6d6s id6tartama vagy a teljesit6s hatfrideje:

A teljesftdsi hatdridil: 20ll.december 09.

Az ajinlatk5rb a teljesit6si hatdrid6hdz kdpest el6teljesitdst elfogad.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

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

6. Az ellenszo196ltat6s teljesit6s6nek felt6telei:

Aj6nlatk6r6 a telj esit6sigazolis (sz6llit6levdl) alapj 6n ki6llitott szfimla alapjiln a szer-
z6ddsben meghatarozott m6don ds tartalommal val6 teljesitdstol szrlmitott 15 napon
belnl az ellenszolgriltatdst 6tutaliissal teljesiti.

7. Kizrir6 okok:

Nem lehet aj6nlattev6 az a term€,szetes, jogi szem6ly, vagy jogi szemdlyisdg ndlkiili
gazd6lkod6 szeryezet, aki vagy amely:

a) a szerz6ddssel 6rintett szewezettel kdzszolgdlati jogviszonyban, munkavi-
szonyban 611 (a tov6bbiakban : drintett dolgoz6/munkatrirs),

b) az lrintett dolgoz6 kdzelihozziltartoz6ja,
c) az a gazd6lkod6 szeryezet, amelyben az erintett dolgoz6, vagy annak krizeli

hozzdtartoz6ja tulajdoni rdszeseddssel rendelkezik,
d) egy dvn6l r6gebben lej rirt ad6-, viim-, vagy trirsadalombiztosit6si j6rul6kfizet6si

kdtelezettsdgdnek nem tett eleget,
e) akinek egy 6vn6l rdgebbi, az onkormilnyzati ad6hat6srigndl nyilvrintartott ad6-

tartozisa van,
f) aki ellen cs6d-, felsziimolisi elj6r6s van folyamatban, aki vdgelsz6mol6s alatt

6lt,
g) akinek tevdkenysdgdt a cdgbir6siig felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a cdgjegyzdkben,
i) aki nem rendelkezik a tevdkenysdg folytat6s6hoz eloirt engeddllyel, jogosit-

v6rmyal, illetve szervezeti, kamarai tagsdggal,
j) aki kor6bbi, az dnkorm6nyzattal kdtdtt szerz6ddsdnek teljesit6se sor6n srilyos

szerz6ddsszeglst kcivetett el.

A meskovetelt igazol6si m6d:
A kizhro okok fenn nem 6ll6srir6l az ajiinlattev6knek nyilatkoznia kell ajrinlat6nak be-
nyijtds6val egyidejtileg az ajlnlatkdrds mell€klet6t k6pez6 nyomtatv6nyon.

8. Az ajrinlatt6teli hat6rid6:

20lL november hd 24 nap. 10:00 dra



9. Az aj6'nlat benyrijt{sinak helye, m6dja:

V6rosi Intdzmdnyell6t6 Szerv ezet
3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ft 26-28., 19. szoba
Dombin6 Erd6lyi Juditn6l
Az aj6nlat postai riton, vagy szemdlyesen munkanapokon H - CS: 8:00 6s 16:00 6ra, p:
8:00 6s 13:30 6ra kcizritt, az ajdnlattlteli hatdrido lej6rt6nak napjrin g:00 6s 10:00 6ra
kiizritt adhat6 le.

Azajinlatotz{rtboritdkban I eredeti p6ld6nyban kell benyrijtani. A boritdkon fel kell
tiintetni a kdvetkez6 szdveget:

-,,Pap[r-[rdszer, irodaszer szdllitdsa 2011/2,'
- Az ajdnlattdteli hatdridd el6tt (2011. november h6 24 nap. 10:00 6ra) nem

bonthat6 fel!
- az ajdnlattevf nevdt ds szdkhelydt

Az aj6nlatk6r6 az alflnlatot akkor tekinti hat6ridon beliil benyfjtottnak, ha annakk6,z-
hezvdtele az ajanlattetelihatirid6lejdrtaig, a bontds megkezddsdig megt<irt6nik. A pos-
tai kiildem6nyek elir6nyit6srib6l, elvesztdsdb6l ered<i cisszes kock6zat aj 6nlattev6t ter-
heli. Aj6nlattev6 felelossdge, hogy ajanlata megfelel6 csomagol6sban, form6ban 6s
id6ben keruljdn benyrijtdsra Ajanlatk6r6 csak az el6irt hat6rid6ig a megjelcilt heryre
leadott ajdnlatokat tudja 6rtdkelni. A hat6rid6n tl6l lrkezett aj6nlatok drvdnytelenek.

10. Az aj{nlatok felbontdsdnak helye, ideje:

V6rosi Intdzmdnyell6t6 Szerv ezet
3 5 80 Tiszafj v6ros, Munk6csy M. ft 26 -28. Trirgyal6
D{irtm: 2011. november hd 24 nap. 10:00 6ra

11. Az ajinlatok elbir6l6srinak tervezett id6pontja:

2011. november h6 28 nap

12. Szerz6d6skiit6s id6pontj a :

201 1. november h6 30 nap

13. Miiszaki tartalom:

Papir-ir6szer, irodaszer sz6llit6sa jelen ajdnlatkdrds 3. szitm,6 melldklete (Aj6nlati lap)
szerinti mennyisdgben.

Aj6nfat kizitr6lag a 3. sz6mi mell6kletben (Aj6nlati lap) meghatirozott term6kek
iisszess6g6re tehet6, azaz az iisszes felsorolt term6k (azaz minden egyes term6k)
leszdllit6sdt villalni kell! A tdbllzat kitdltdse soran kdrjiik az egyseginakat soronkdnt
fefttintetni, tov6bb6 az egyes termdkeke vonatkoz6 (az egyes termdkekb6l k6rt meny-
nyisdgek alapjhn kiszdmolt) nett6 aj6nlati drtdkeket is, valamint a ,,mindrisszesen" net-



t6 aj anlati drtdket is megadni. Az ajiinlatok drt6kel6se sor6n a ..mindcisszesen,, nett6
aj6nlati drtdkek keriilnek 6sszehasonlit6sra.
Az elbirdlds szempontja: a legalacsonyabb nett6 ajdnlati 6rt6k.

14. Kiiliinleges el6irisok:

Aj6nlattev6 teljes felel6ss6ggel tartozik az iitala foglalkoztatott munkat6rsakdrt.

15. Hi6nyp6tl6s lehet6s6ge: biztosftott/nem biztos itott
(Igen vdlasz esetdn: Ajdnlatkerd a hidnypotlds lehet1sdgdt biztositja, azonban a hidny-
p6tlds nem eredmdnyezheti az ajdnlat elbirdldsra ker lS tartalmi elemei (aidnlati tir)
mddositasat.)

16. Kieg6szit6 tijfkoztatis k6r6s hatdrideje:

20ll.november hd 17 napja 13:00 dra

Az Aj6nlattev6 az ajiinlatkdrdsben foglaltakkal kapcsolatban ir6sban kiegdszit6 (6rrel-
mez6) titj5koztatrist kdrhet. Aj6nlatk6r6 a bedrkezett kiegdszit6 thjdkoztatds k6rdsekre
vonatkoz6 v iiaszdt egyidejrileg minden Aj 6nlattev6 rdszdre megkiildi.

17.Egy6b informfci6k:

17.l Az ajr4nlattdtel megtrirtdnt6vel Ajrinlattev6 hozz6j6rul neve, szdkhelye, ajinlati 6ra
es az eljiiriis lefolytat6sa sor6n drtdkeldsre keriil6 egydb szempontok nyilviinoss6gra
hozatallhoz.

l7.2 Ajinlatkdr6 felhivja Aj6nlattev6 figyelmdt arra, hogy Tiszarijvriros Onkorm6ny-
zata K6pvisel6-testtiletdnek xlll73l20ll.3tl0k1h. l l.a-b./ pontja alapjrin Tiszaujv6-
ros onkormrinyzata Polginmesteri Hivatala, dnkormiinyzatl iniezm€iyei 6s 6nkor-
minyzati tulajdonri gazdashgi tiirsasrigai minden olyan visszterhes szerz6ddsdnek (
kivdve a kdzbeszerzdsi trirvdny szerint, valamint Tiszarijviiros Onkorm6nyzata, pol-
giirmesteri Hivatala, dnkormiinyzati int6zmdnyei ds <inkormrinyzati tulajdoni gazdas6-
gi tiirsas6gai egymiis kdzdtt megkdtdsre keriil6 szerz6ddseket) a megkrit6s6re, ame-
lyek eset6n a fentebb felsorolt szervezetek fizetdsi kcitelezettsdge a brutt6 250 E Ft
dsszeget eldri, vagy azt meghaladja, csak az alabbi feltetelek megldte esetdn kertilhet
sor. Ezen feltdtelekr6l a miisik szerzod6 felet szerz6ddskdtds el6tt t6idkoztatni sziiks6-
ges.

- A szerz5dds melldklet6t kdpezi ahathrozat mell6klete szerinti nyilatkozat
- A szerzbd6s egy pontj 6ban rdgzftdsre keriil az aldbbi feltdtel:

,,4 ... (szerz6d6 f61) hozzdjintl, hogy az dnkorm6nyzat Polg6rmesteri Hiva-
tala/ intdzmdnyel gazdasdgi t6rsasiiga ( a megfelelo alkalmazand6) a szerzldes melldk-
let5tkdpez6, alejdrthatflridejii tartoziisoka vonatkoz6 nyilatkozat val6disiigiit ellen-
orizze. Amennyiben nyilatkozatot tevri f6lnek jelen szerz6dds pdnziigyi teljesitdse eltitt
a nyilatkozaton meghat6rozott szervezetek fel6 lej6rt hat6ridejii tartozisa van 6s azt a
szhmlitn szerepl6 (szimla hi6ny6ban a szerz6ddsben meghatdrozotl) fizet6si hat6rid6
id6pontj6ig nem rendezi, hozzdjhrul a tartozas risszeg6nek riszarijvriros Onkormrinyza-

4



ta ad6hat6s6ga, Polg6rmesteri Hivatala, intdzmenyei ds saj6t tulajdont gazdas|gi t6r-
sasiigai fel6 legkor6bbi eseddkessdgri, azonos eseddkessdg esetdn ariinyosan tdrt6n6
kompenz6l6s 6hoz, il letue b eszdrnitbs itroz.

A tartoz6smentessdgre vonatk oz6an az aj 6nlattev6knek nyilatkoznia kell aj6nlat6nak
benyujtrisrival egyidejrileg az ajinlatkdres melldkletdt kdpez6 nyomtatvrinyon.

l7.3 Ajinlaltev1nek az egyes rdszekhez (termdkekhez) rendelt nett6 egysdgiirat fix,
rdgzitett iirkdnt kell meghat6roznia, amely - figyelembe v6ve a helyszini k6riilm6nye-
ket 6s adotts6gokat - mag6ban foglalja a szerzoddsszerij teljesit6sdhez, a szakszeni ds
komplett megval6sitdsrlhoz szi.iksdges valamennyi krilts6g6t ds mindennemri egydb
kiadrist.

17.4 Ajinlatkdr6 fenntartja az ajflnlatk5rds eredmdnytelenn6 nyilv6nitdsrlnak jogrit.

17.5 Felhivom a Tisztelt Aj6nlattev6k figyelmdt, hogy rdszletes riraj6nlatukat az Ajur-
latkdr6 6ltal rendelkezdsre bocs6tott jellemz6 mennyisdgek, adatok alapjrin drtelemsze-
riien tegydk meg.

Felhivjuk szives figyelmdt ajelen ajrinlatkdr6sben foglalt el6ir6sok 6s feltdtelek alapos
6ttekintdsdre 6s kdrem, hogy aj6nlat6t a leirtak figyelembev6teldvel tegye meg.

Tiszarijviiros, 20ll 6v november h6 I 1 nap

Tisztelettel:

Melldkletek:

nyilatkozat kiz6r6 okok hat6lya alii nem tartozfsr6l
tafi ozAsmentess6gre vonatkoz6 nyilatkozat
AJANLATI LAP
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