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

Tisztelt Ajinlattev6!

A Vdrosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet 3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ft 26-28., (a
tov6bbiakban: ajfnlatk6r6) ezriton kdri fel ajrinlatt6telre az 6n 6ltal k6pviselt cdget,
mint Ajrinlattevdt (a tovribbiakban: ajdnlattev6) a jelen aj6nlatkdrdsben rrevezetl, a
kiizbeszerz6si 6rt6khatirt el nem 616 6rt6kii beszerz6s sor6n jelen ajiinlatk€rdsben
el6irtak szerint 6s az abban foglalt feltdtelek figyelembev6teldvel.

B eszerzds megrevez6se :

,,Konyhai mdrlegek ds mdrlegsfilyok 2012.dvi hitelesfttetdse ds sziiksdg szerinti iavf-
tdsa"

1. Az aj6nlatk6r6 neve, cime:

Vrlrosi Intdzmdnyell6t6 Szew ezet
3580 Tiszarijv6ros, Munkiicsy M. itt26-28.
Tel.: 491548-300
Fax:491340-8'11

Tovdbbi informfci6k a kiivetkez6 cimen szerezhet6k be:

V6rosi Intdzm6nyelllt6 Szew ezet
cim: 3580 Tiszarijv6ros, Munkdcsy M.tt26-28.
Kapcsolattart6: Zsipi Imr6n6
Tel.: 491548-300
Fax:491340-871
E-mail cim: visz@tujvaros.hu

2. Az ajhnlatk6r6s tirgYa:

,,Konyhai mdrlegek ds m,rlegsrtlyok 2012.dvi hitelestttetdse is szfiksig szerinli iavf-
Itha"

A beszen|s r6szei, amelyekre ajiinlatot lehet tenni: a rdszekre ti)ttdn6 ajdnlatkdris
nem indokolt

A miiszaki/szakmai dokumentici6 rendelkez6sre bocsit6s6nak m6dja:

Miiszaki/szakmai dokumentiici6 jelen beszerzls sorifua nem k6szii1t. A miiszaki tartal-

mat az ajinlatkdrds 1 3. pontja tartalmazza.



3. A megkiitend6 szerz6d6s meghat6rozisa:

V6llalkozrisi szerz6dds ,,Konyhai mdilegek ds mirlegsillyok 20l2.dvi hitelestttetdse is
sziiksig szerinti javitdsa" tirgyfiban.

4. A szerz6d6s iddtartama vagy a teljesit6s hat6rideje:

Teljesilis h atdridej e : 2 0 1 2. aug usztus 2 6.

Az ajinlalkdr6 a teljesitdsi hatarid6hciz k6pest eltiteljesit6st elfogad.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

A WSZ
lnt6zrn6nv neve Cime

Tiszaszederk6nyi Ovoda Tiszarijvaros, D6zsa Gy. rit. 9.

Kdzponti 6tterem Tiszarijvriros, Kazinczy F . 0t. 2.

Napsugdr Bdlcs6de Tiszarijvdros, Mdtyds kirrfly tt. 34.

Eztisthid Gondoz6httz Tiszafivaros. Bart6k B. tt. I -3.

Katica Ovoda Tiszarijvaros, Irinyi J.tt. 1.

Tiind6rkert Ovoda Tiszarij vrlros, Alkotmriny ktiz 1.

Edtviis Gimntiaium Tiszariivrlros, MunkAcsy M. lit. 13.

6. Az ellenszolgdltat6s teljesit6s6nek felt6telei:

Ajrinlatk6r6 a teljesitdsigazolis alapjrin ki6llitott szilmla alapliln a szerz6ddsben meg-
hatfurozott m6don 6s tartalommal val6 teljesitdst6l szrimitott 15 napon beliil az ellen-
szolgilltatflst 6tutal6s s al telj esiti.
Ajrinlatk6r6 a szitunl6t teljesitdsi helyenkdnt (konyhrinkdnt) kiilon k6ri ki6llitani.

7. Kiz6r6 okok:

Nem lehet ajrinlattev6 az a termeszetes, jogi szemdly, vagy jogi szemelyisdg nelkiili
gazd6lkod6 szertezet, aki vagy amely:

a) a szerz6ddssel 6rintett szerve zetlel k}zszolgLilati jogviszonyban, munkavi-
szonyban dll (a tov6bbiakban: drintett dolgoz6/munkatrirs),

b) az drintett dolgoz6 kdzelihozzfitartoz6ja,
c) az a gazd6lkod6 sze1ezet, amelyben az &intett dolgoz6, vagy annak ktizeli

hozzhtartoz6jatulajdoni rdszeseddssel rendelkezik,
d) egy 6vn6l r6gebben lejfurt ad6-, vfum-, vagy trirsadalombiztositAsi jdrulekflzet6si

k<itelezettsdgdnek nem tett eleget,
e) akinek az dnkormdnyzati ad6hat6s6gn6l nyilviintartott ad6tartozhsa varr,

o aki ellen cs6d-, felsziimolSsi eljrir6s van folyamatban, aki v6gelsz6mol6s alatt
alJ,.

g) akinek tevdkenys6gdt a c6gbir6srig felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a c6giegyz6kben,



i) aki nem rendelkezik a tevdkenysdg fo$at6siihoz el6irt engeddllyel, jogosit-
viinnyal, illetve szervezeti, kamarai tags6ggal,

j) aki kor6bbi, az dnkorm6nyzattal kiitiitt szerz6d6s6nek teljesit6se soriin srilyos
szerz6 ddssze gdst ktivetett el,

k) akinek azadiszilmflt a Nemzeti Ad6- ds Viimhivatal felfliggesztette,
l) aki szerepel a Nemzeti Ad6- 6s Vrimhivatal filtalkdzzdtett vdgrehajtAsi eljdrds

alatti ad6z6k list6j6ban,
m) aki kor6bban akizdr| okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

A megk<ivetelt igazol6si m6d:
Akizitr6 okok fenn nem 6llisrir6l az ajifurlattev6knek nyilatkomia kell aj6nlatrinak be-
nyfjt6s6val egyidejiileg az ajrinlatk6rds mell€kletdt kdpez6 nyomtatviinyon.

8. Az ajdnlatt6teli hatdrid6:

2012.jilius ht| 30 nap. 11:00 6ra

9. Az ajdnlat benyrijtis6nak helye, m6dja:

Vrirosi Int6zmdnyell6t6 Szervezet
3580 Tiszatjvaros, Munk6csy M . ifi26-28.
Zsipi Imrdn6
Az ajrlnlat postai riton, vagy szem6lyesen munkanapokon H - CS: 7:00 6s 15:00 6ra' P:
7:00 6s 12:30 6ra ktiziitt, az aiinlatl'teli hatirid6 lej6rt6nak napjrin 7:00 6s 1 1:00 6ra
kdzdtt adhat6 le.

Az ajinlatot zrirt boritdkban, I eredeti pdldrlnyban kell benyrijtani. A boritdkon fel ke11
tiintetni a k0vetkez6 szdveget:

- ,,Konyhai mdrlegek ds mirlegsfilyok 2012.evi hitelesittetise is sziiksig szerinti
javfldsa"

- Az ajdnlattdteli hatdrid1 el6tt (2012.jitlius h6 30 nap. ll:00 6ta) nem bonthat6

fel!
- az ajdnlattev6 nevdt 6s szdkhelydt,
- ,,Iktat6ban nem bonthat6 fel, azonnal a cimzettheztov6bbitand6".

Az ajinlatk6r6 az ajinlatot akkor tekinti hatriridrin belill benyijtottnak, ha amak kdz-
hezvltele az ajinlaltlteli hatririd6 lej6rt6ig, a bontas megkezd6sdig megt<irt6nik. A pos-
tai kiildem6nyek elirrinyit6s6b6l, elvesztdsdb6l ered6 iisszes kockdzat ajiinlattev6t ter-
heli. Ajrfurlattev6 felel6ss6ge, hogy ajrinlata megfelelo csomagolasban, form6ban 6s
id6ben keriiljtin benyrijtrisra. Ajanlatk6r6 csak az el6irt hatririd6ig a megieliilt helyre
leadott ajrfulatokat tudja 6rtdkelni. A hat6rid6n tul e,rkezeIt ajrinlatok drvdnltelenek.

10. Az aj6nlatok felbontis6nak helye' ideje:

Viirosi Int6zm6nyell6t6 Szew ezet
3580 Tiszarijwiros, Munk6csy M. ift 26-28. Tflrgyal6
Dfitum:2012. jrilius h6 30 nap. I 1 :00 6ra 

^



11. Az aj6nlatok elbir6l6sdnak tervezett iddpontja:

2012. argtsfris h6 3 nap

12. Szerz6d6skiit6s id6pontj a :

2012. alugas/ats h6 7 nap

13. Mffszaki tartalom:

Az alilbbi 2 thblilzatban felsorolt mdrlegek 6s m6rlegsrilyok hitelesittet6s el6tti
6tvizsg6l6sht, sziiksdg szerinti feluj itris 6t, javitasit 6s hitelesittetdsdnek teljes kiini
megszervezds6t, lebonyolit6s6t kell elvdgezni az 1991. dvi )OV. trirvdny 7. 6s
10. $-a alapj6n, a l27ll99l. (X.9.) Korm. rendelet 2. szflmlf mell6kletdnek 11.
pontjr4ra figyelemmel, 6s a hitelesitdsrol a2004.6vi C)0. tdrvdny 72. $ (a) be-
kezd6se alapjrin hitelesitdsi bizonyitvrinl kell kiadni.

KIMUTATAS KONYHAI VTf NT,NCNTM.OT,

KONYHAK MERLEGTIPUSA
MERES-
HATAR

IIITELESITES
LEJARATI

IDEJE

Tiszaszederk6nyi 6voda BM-15 15 kg 20t2.10.2r
Tiszaszederkdnyi 6voda MY204002 200kg 2012.r0.21

Kdzoonti 6tterem
digit6lis RNl0-l5S-

CWRS
l5 kg 2012.10.21

K<izponti dtterem MT205005 200 kg 2012.t0.21
Ktizoonti dtterem 200 kg tol6srilyos 200 ke 20t2.10.21
Napsug6r Btilcsdde digit6lis AD-1 l5 kg 2012.10.2r
NapsugilLr Bdlcstide 150 kg tol6srilyos 150 kg 20t2.10.21
Eziisthid Gondoz6hia dieit6lis AD-l 15 kg 20r2.r0.21
Eziisthid Gondoz6htiz MB-0-01/11 100 kg 2012.10.21

Katica 6voda
digit6lis RN10-l5S-

CWRS
15 kg 20t2.08.26

Tiind6rkert 6voda
digit6lis RNl0-l5S-

cwRs 15 kg 2012.08.26

Eritvds eimn6zium
digit6lis RN10-l5S-

CWRS
15 kg 20t2.08.26

A



Kimutatfs a m6rlessflvokr6

KONYHAK
MERLEGSULY

TfPUSA
MENNYI-

SEG
HITELESITES

LEJARATI IDEJE

Tiszaszederkdnyi
6voda

5 k g l d b 2012.10.21

Tiszaszederk6nyi
6voda

2 k e 1 d b 20t2. t0.21

Tiszaszederkdnyi
6voda

l k g 2 d b 20t2. t0.21

Kdzponti dtterem l k g l d b 2012.10.21

K6rjtik a Tisztelt Aj6nlattev6ket, hogy aj rlnlatuk at a 3. sz6mi melldkletkdnt csatolt
Aj6nlati lapon tegydk meg.

Az 6rv6nyes ajrinlatok elbir6l6sa a legalacsonyabb tisszegii ellenszolg6ltat6st tartalma-
z6 ajinlat elve alapjiin trirtdnik. Az elbir6lasniil a minddsszesen nett6 aj6nlati 6rak ke-
riilnek dsszehasonlitiisra.

Az ajinlati frnak tartalmaznia kell a 7 81 1997 . (XII . 3 0 . ) IKIM rendelet szeint frzeten-
d6 dijakat is.

14. Kiiliinleges el6irisok:

A javit6s idq€re, az aj iinlattev6nek ugyanolyan paramdterekkel rendelkez6 csere m6r-

leget kell biztositania.
Ajrinlattev6nek az elvlgzetl javitrisi munk6k tekintetdben 6 h6nap teljes ktini j6trill6st

kell v6llalnia.
Aj6nlattev6 teljes felekissdggel tartozik az illtala foglalkoztatott munkatarsakdrt.

15. Hi6nyp6tl6s lehet6s6ge: hiztositott/nem biztositott
(Igen vdlasz esetdn: Ajdnlatkdrd a hidnyp6tlds lehet1sdgdt biztositja, azonban,a .hidny-
pitlds nem eredmdnyezheti az ajdnlat elbirdldsra kerill' tartalmi elemei (ajdnlati dr)

m6dos{tdsdt.)

16. Kieg6szit6 thi6koztatis k6r6s hat6rideje:

2012. jilius hti 24 naPia 12:00 dra

Az Ajinlattevl az ajdnlatklrlsben foglaltakkal kapcsolatban iriisban kiegdszitd (6rtel-

mez6) t1j1koztatiist k6rhet. Ajrinlatkdr6 abe€rkezett kieg6szit6 titj5koztatis kdr6sekre
vonatkoz6 villaszdt egyidejiileg minden Aj iinlattev o r1sz5re megkiildi.



El6zetes telefonon tiirt6n6 egyeztet6s ut6n, a m6rlegek megtekinthet6k a helyszi-
neken.

17. Egy6b informdci6k:

17.l Az ajrinlattdtel megtiirtdntdvel Ajrinlattev6 hozzi;jintrl neve, szdkhelye, ajinlati ina
6s az eljrir6s lefolytatiisa sor6n 6ddkel6sre ker0l6 egydb szempontok nyilv6noss6gra
hozatal{ltoz.

17.2 Ajfunlatk5r6 felhivja Aj6nlattev6 figyelmdt arra, hogy Tiszarijviiros Onkormiiny-
zata Kdpvisel6-testiiletdnek XIll98l20l2. n,6k:th. l2.a-b./ pontja alapjrin Tiszarijv6-
ros Onkorm6ny zata Polgirmesteri Hivatala, cinkormrinyzati intdzmdnyei ds rinkor-
mflnyzali tulajdonri gazdasdgi tiirsasrigai minden olyan visszterhes szerz6d6sdnek (
kivdve a kdzbeszerzdsi tOrvdny szerint, valamint Tiszarijviiros Onkormanyzata, Pol-
gr{rmesteri Hivatala, rinkormiinyzati int6zm6nyei ds <inkormrinyzati tulajdonri gazdas6-
gi trirsas6gai egymas kdzdtt megkdtdsre keriil6 szerz6ddseket) a megkdt6sdre, ame-
lyek esetdn a fentebb felsorolt szervezetek fizetesi kdtelezefisege a brutt6 250 E Ft
iisszeget el6ri, vagy azt meghaladja, csak az al6bbi feltdtelek megldte eset6n keriilhet
sor. Ezen feltdtelekr6l a m6sik szerzodo felet szerz6ddskcitds el6tt t6idkoztatni sziiksd-
ges.

- A szerz6d6s melldklet€t kdpezi ahatfnozat mell6klete szerinti nyilatkozat
- A szerzbdds egy pontj6ban rdgzit6sre keriil az al6bbi feltdtel:

,,A . . . (szerzodf f6l) hozzitjArul, hogy az dnkormrinyzat Polgiirmesteri Hiva-
tala/ int€zmdnyel gazdasilgi trirsas6ga ( a megfelel6 alkalmazand6) a szetzldls mell6k-
letltkdpezl, a lejrlrt hatriridejii tanoz6sokra vonatkoz6 nyilatkozat val6dis6g6t ellen-
Srizze. Amennyiben nyilatkozatot tev6 f6lnek jelen szerz6d6s p6nziigyi teljesitdse el6tt
a nyilatkozaton meghatrirozott szervezetek fel6 lej6rt hatriridejti tartozflsa van 6s art a
szdmlin szerepl6 (sz6mla hiilnyhbart a szerz6ddsben meghatrirozott) fizet€si hat6rid6
id6pontj6ig netn rendezi, hozzhjlrul a tar:tozhs dsszegdnek Tis za.ulvi,ros Onkormrinyza-
ta ad6hat6s6ga, Polgifu:mesteri Hivatala, int6zm6nyei ds saj6t tulajdonri gazdashgi tin-
sas6gai fel6 legkor6bbi esed6kessdgii, azonos esed6kessdg esetdn ariinyosan tdrtdn6
kompenz6l6s6hoz, il letve b eszimithsiltoz.

A tartoz6smentessdgre vonatk oz6aut az ajrinlattev6knek nyilatkoznia kell ajrinlatrinak
benyrijt6s6val egyidejrileg az ajhnlatkdr€s mell6klet6t k6pez6 nyomtatvrinyon.

17.3 Ajrlnlattev6nek rirajrinlat6t fix tisszegii ltalinydrk5nt kell meghatriromia, amely -

figyelembe v6ve a helyszini kdriilm6nyeket 6s adotts6gokat - magilban foglalja a szer-
z6d1sszeru teljesitds€hez, a szakszeri 6s komplett megval6sit6siihoz sziiksdges valam-
ennyi k<ilts6g6t 6s mindennemri egy6b kiad6st.

17.4 Ajinla+k1r6 ferntartjaaz aj6nlatk6r6s eredm6nytelenn6 nyilvriLnit6s6nak jog6t.

17.5 Felhivom a Tisztelt Ajrinlattev6k figyelmdt, hogy rdszletes 6rajrinlatukat az Ajin-
latk6r6 6ftal rendelkez6sre bocs6tott jellemz6 mennyis6gek, adatok alapjrin drtelemsze-
riien tegydk meg. 
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Felhivjuk szives figyelm6t a jelen ajdnlatkdrdsben foglalt el6irrisok 6s feltdtelek alapos
6ttekintdsdre 6s k6rem, hogy ajrinlat6t a leirtak figyelembevdteldvel tegye meg.

Tiszarijvriros,2012 dv jflius h6 19 nap

Tisztelettel:

Melldkletek:

l. nyilatkozat kizhr6 okokhatitlya a16 nem tartozr{sr61
2. tartozflsmenless6gre vonatkoz6 nyilatkozat
3. AjdLnlati lap



1. szdmrl mell6klet

I\TYILATKOZAT KIZARo OKOK HATALYA ALA

NEMTARTOZASROL

Alul irott  mint a . . . . . . .  (a
tov6bbiakban: Aj 6nlattev6) cdgiegyz6sre jogosult kdpvisel6je nyilatkozom, hogy az
Ajrinlattev6vel szemben nem rillnak fern az alilbbi kiz6r6 okok.

Nem lehet aj|nlaltevb az a termdszetes, jogi szem6ly, vagy jogi szemdlyis6g ndlkiili
gazd6lkod6 szervezett, aki vagy amely:

a) a szerz6d6ssel drintett szewezettel kdzszolg|lati jogviszonyban, munka-
viszonyban 6ll (tov6bbiakban: drintett dolgoz6imunkatrirs),

b) az drintetl dolgoz6 klzeli hozzitartozojaz,
c) az a gazd6lkod6 szervezet, amelyben az drintett dolgoz6, vagy annak krizeli

hozziltartozqa tulajdoni rdszesed6ssel rendelkezik,
d) egy 6vndl r6gebben lej 6rt ad6-, v6m-, vagy t6rsadalombiztosit6si jdruldkfizetdsi

kdtelezettsegdnek nem tett eleget,
e) akinek az lnkotmirryzati ad6hat6s6gn6l nyilv6ntartott ad6tartozdsa van,
f) aki ellen cs6d-, felszrimol6si eljrir6s van folyamatban, aki v6gelsz6mol6s alatt

6t1,
g) akinek tev6kenys6g6t a c6gbir6s6g felfliggesztette,
h) aki nem szerepel a cdgjegyzdkben,
i) aki nem rendelkezik a tevdkenysdg folytat6s6hoz el6irt engeddllyel,

jogositv6nnyal, illetve szervezeti, kamarai tags6ggal,
j) aki kor6bbi, az cinkorm6nyzattal kdtdtt szerz6d6s6nek teljesit6se sor6n srilyos

szerzoddsszegdst k<ivetett el,
k) akinek az ad6szrimdt a Nemzeti Ad6- 6s V6mhivatal felftiggesztette,
l) aki szerepel a Nemzeti Ad6- 6s Vrimhivatal 6ltal kdzz€teIl vdgrehajt6si eljards alatti

ad6z6k list6j6baa,
m) aki kor6bban alszitr6 okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

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

C€gszert al|irhs

' cazdakod6 szervezet alatt a Ptk. 685. $ c) pontjriban meghattuozott fogalmat kell drteni.



2. sz. mell6klet

NYILATKOZAT

.szSmri .......,. ..,...... szerz6d6shez

Alulirott
a . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . G 2 e r 2 6 d 6 f 6 1 n e v e .  c i m e .
ad6sziima)
kdpvisel6j e nyilatkozom, hogy

Tiszarijviros Onkorminyzata

r ad6hat6siginil (3580 Tiszarijviiros, Bethlen G. ft 7.),
. Polgirmesteri Hivatal6n6l (3580 Tiszarijvilros, Bethlen G. tt7.),

int0zm6ny ein6l, zzaz
o a Vii"rosi Int6zm6nyell6t6 Szervezetndl (3580 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. rit 26-28.) ds a
gazdasflgilag hozzt tafi oz6 intdzmdnyekndl :

- Tiszafjvdrosi Humiinszolg6ltat6 Krizpont (3580 Tiszafjvriros, Mrityris k. nt 34.),
- J.{apktizi Otthonos Ovoda (3580 Tiszarijvaros, Pajt6s kdz 13.),
- Altal6noslskola,AlapfokirMrivdszetoktat6sidsPedag6giai-Szakmai Szolgdltat6

lnt1zm6ny, Egysdges Pedag6giai Szakszolgiilat (3580 Tiszarijvriros, Alkotm6ny
koz2.),

- Edtvds J6zsef Gimn6zium, Szakkdpz6 Iskola 6s Koll€gium (3580 Tiszarijvriros,
Munkiicsy M. rit 13.),

- Derkovits Kultur61is Kcizpont (3580 Tiszarijv6ros, Szdchenyi ft 2.),
o Tiszarijvaros V6rosi Rendel6int6zetn6l (3580 Tiszafjvaros, Bethlen G. ft 1l-13.),

iinkorm6nyzati tulajdonrl gazdas6gi thrsashgainf'l, zzaz
r TiszaSzolg 2004 Kft .-ndl (3580 Tiszarijvilros, Tisza ii 2l a),
o Tiszarijvrirosi ViirosgazdaNonprofit Kft.-n6l (3580 Tiszatijv6ros,Tiszair/"2la),
. Tisza Mddia Kft.-n6l (3580 Tiszarijviiros, Szent IstvAn tit 16.)
o Tiszarijvdrosi Sport-Park Nonprofit Kft.-n61 (3580 Tiszarijvaros, Teleki Blanka tt

6.)

lejrirt hatriridejti tartoziisom nem 6ll fenn.

Felel6ssdgem tudat6ban kijelentem, hogy a kdztilt nyilatkozat a vallslgnak megfelel'

Dritum: 20

szerz6do f61 kdpvisel6ie



3. szaimri mell6klet
AJANLATI LAP

Ajinlattev6 neve:
Aj{nlattev6 sz6khelye:
Ajdnlattev6 hivatalos FAX-sz6ma:
Ajinlattev6 hivatalos e-mail cime:
Kapcsolattart6 szen6ly neve, beosztdsa:
Kapcsolattart6 szem6ly el6rhet6s6ge:

f61ry: ,,K9nvhai m6rlegek 6s m6rlegsrilyok 2O12. 6vi hitelesittet6se 6s sziiks6g szerintijavitf sa" targyf beszetz1s

Aiinlati 6r:

mindiisszesen nett6 ................-.--.-,- Ft + ,...,. Vo i$A, a2a2brutt'........................,.._ !-t

K e l t :  . . . . . . . . . . . . .

c6gszerii aliiirrls


