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

Tisztelt Ajinlattev6!

A Tiszarijvirosi Int6zm6nymiikiidtet6 Kiizpont 3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. rit
26-28., (a tovrlbbiakban: ajinlatk6r6) eaiton kdri fel ajrinlattdtelre az 6n riltal kdpvi-
selt cdget, mint Aj6nlattev6t (a tovribbiakban: aj6nlattev6) a jelen aj6nlatkdr6sben ne-
vezett, a kiizbeszerz6si 6rt6khat6rt el nem 616 6rt6kii beszerz6s sor6n jelen ajrinlat-
kdr6sben el6irtak szerint 6s az abban foglalt feltdtelek figyelembevdtel6vel.

Beszerzds megnevez6se:

,,Felmosd kocsi sztillftds a"

1. Az ajfnlatk6r6 neve, cime:

Tiszafjv6rosi Intdzm6nymrikddtet6 Kdzpont
3580 TiszarijvSros, Munk6csy M. ft 26-28.
Tel.: 491548-300
Fax:491340-871

Tovdbbi inform6ci6k a kiivetkez6 cimen szerezhet6k be:

Tiszarijviirosi Intdzm6nymiik0dtet6 Kcizpont
cim: 3580 Tiszarijviiros, Munk6csy M. tLt26-28.
Kapcsolattart6: Dombin6 Erddlyi Judit
Tel.:491548-304
Fax:491340-871
E-mail cim: tik@tujvaros.hu

2. Az ajhnlatk6r6s tirgya:

,, F elmo s 6 ko cs i sztillit ris u "

A beszerzds r6szei, amelyekre aj 6nlatot lehet tenni: a riszekre tdrtdnff aidnlatkdrds
nem indokolt

A miiszaki/szakmai dokumentici6 rendelkez6sre bocsdtis6nak m6dja:

Mriszakilszakmai dokumentdci6 jelen beszerz6s soriin nem kdsziilt. A mriszaki tartal-
mat az ajinlatk6r6s I 3. pontja tartalmazza.

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatSroz6sa:

Sz6llitasi szerzodds,, Felmosi kocsi szrillftdsa" tirgyiban.



4. A szerz6d6s id6tartama vagy a teljesit6s hat6rideje:

A teljesitis hatdrideie: 208. jrtnius 7.
Az ajinlatkdr6 a teljesitdsi hatririd6hiiz k€pest el6teljesitdst elfogad.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

TIK kdryont, Tiszariivdros, Munkdcsy M. fu 26-28.

6. Az ellenszolgiltat6s teljesit6s6nek felt6telei:

Ajrinlatkfr6 a teljesitesigazol6s (sz6llit6lev6l) alapjrin ki6llitott szflmla alapjin a szet-
z6d6sben meghatirozott m6don 6s tartalommal va16 teljesit6st6l sziimitott 15 napon

beliil az ellenszolg6ltat6st 6tutal6ssal teljesiti.

7. Kiz6r6 okok:

Nem lehet aj6nlattev6 az a termlszetes, jogi szem6ly, vagy jogi szemelyisdg n61kiili

gazdrilkod6 szervezet, aki vagy amely:
a) a szerz6dessel drintett szervezettel ktizszolg6lati jogviszonyban, munkavi-

szonyban 6ll (a tovibbiakban: 6rintett dolgoz6/munkat6rs)'
b) az drintett dolgoz6 kdzelihozzhtartoz6j4
i1 u, u gazddlkod6 sze.ezet, amelyben az &nteIt dolgoz6, vagy annak k6zeli

hozzhlartozlja tulaj doni r6szesedds sel rendelkezik,
d) egy 6vn6l r6gebben 1ej6rt ad6-, vitm-, vagy trirsadalombiztositr4si jrirul6kfizetdsi

k0telezetts6g6nek nem tett eleget,
e) akinek az onkormrinyzati ad6hat6s6gn6l nyilvrfurtartott ad6tartoz6sa van'

fi uki .ll.tr cs6d-, felsz6mol6si elj6r6s van folyamatban, aki v6gelsz6moliis alatt

6ll,
akinek tev6kenys6g6t a c6gbir6s6g felfiiggesztette,
aki nem szerepel a c9gSegYz6kben,
aki nem rendilkezik a tevdkenys€g folytat6siihoz el6irt engeddllyel, jogosit-

v6nnyal, illetve szervezeti, kamarai tags6ggal,
aki kor6bbi, az lnkormfunyzattal kottitt szerz6d6s6nek teljesit6se softin srilyos

szerz6 ddssze gflst kdvetett e.,
akinek az addszirmhtaNemzeti Ad6 6s Viimhivatal felfiiggesztette'

aki szerepel a Nemzeti Ad6- 6s Vri.Lrnhivatal Lltalk}zz€tett vdgrehajtasi eufu6s

alatti ad6z6k list6j 6ban,
m) aki kor6bban aktzfur6 okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott'

A megktivetelt ieazoldsi m6d:
A kt"6r6 

"k"k 
f.nn nem 6ll6srir6l az ajinlattev6futek nyilatkoznia kell ajrinlatfnak be-

nyujti,s6val egyidejiileg az ajrinlatkdrds mell6klet6t k6pez6 nyomtatviinyon.

8. Az aj6nlatt6teli hatirid6:

2013.mdjus hti 21 naP. 10:00 6ra

o\

h)
r)

i )

k)
D



9, Azajhilat benyrijtis6nak helye' m6dja:

Tiszarijvrirosi Intdzm6nymiikddtet6 Kdzpont
3580 iiszarijv6ros, Munk6csy M. ft26-28',19' szoba

Dombin€ Erd6lYi Juditn6l

Az aj6nlat postai iton, vagy szemdlyesen munkanapokon H - CS: 8:00 6s 16:00 6ra' P:

g:00 es 13:30 6ra k6ztitt, azajinlitteteli hatririd6 lei1rtf"'k napjrin 8:00 6s 10:00 6ra

kiiziitt adhat6 le.

Az ajrinlatot z6rt borit6kban, 1 eredeti peldrinyban kell benyrijtani. A boritekon fel kell

tiintetni a kdvetkez6 szOveget:

- ,,Felmosd kocsi sztillttdsa"
- 

'i" 
iiaAouateh hatdridT elStt (2013' m6jus h6 21 nap' 10:00 6ra) nem bonthatd

feI!
- az aidnlattev| nevdt ds szdkhelydt
- ,,Ihat6ban nem bonthat6 fel, azonnal a ctmzetthez tovdbbttandd " '

Az ajinlatklri5 az ajlnlatotakkor tekinti hatririd6n beliil benyrijtottnak, ha annak kdz-

t 
"^ii"t" 

*ajrinlatt6teli hatririd6 lejrirtriig, a bont6s-megkezd6sdig megttirt6nik' A pos

i"ir.iiiO..e"v.k eliranyitris6b6l, elveszt6s6b6l ered6 6sszes kock6zat aiiinlattev6t ter-

t.f i .a;,aofutt*6felel6ss6ge,hogyaiinlata.megfelel6csomagol6sban'form6ban6s
id6ben kerulj.n benyirjt'sr"a qan"ia*erO csak ai el6irt hat6rid6ig a megieltilt helyre

i."J"n 
".ia"rit"kat 

tudja ertekeini. A hat6rid6n tul 6rkezett ajiinlatok 6rvdnytelenek.

10. Az aj6nlatok felbont6s6nak helye, ideje:

Tiszarijvrirosi Intdzm6nymrikddtet6 K<izpont

iSAO fiszari3varos, Munk6csy M' it 26-28' T itrgyal6

Dilntm 2013.mdjus hd 21 nap' 10:00 6ra

11. Az aj6nlatok elbirilisinak tervezett id6pontja:

2013, mdius hd 22 naP

12. Szerz6d6skiit6s id6Pontja:

2013. mdius h6 24 naP

13. Miiszaki tartalom:

ATiszari jvSrosilntdzm6nymiiki idtet6Kdzpontajanlatotk6rTTSNICKkompleft
felmos6 kocsi (k6tviidrijs' felmos6 kocsi, ny6l' mop tart6' mop) megnevezdsri ter-

m6kre.



Term6klefrfs:
4 ker6ken guru16 felmos6 kocsi 2db 25 literes viiddrrel 6s a vtiddr ftil6 rdgzitett mop
kicsavar6val, f6m hriz6karral.
140 cm-es aluminium ny6l 6s r6csavarhat6 40 cm-es dsszecsukhat6 csiptet6s felmos6
mop tart6, 40 cm-es fliles felmos6 moppal.

Mennyis6g: 6 db

Ajr{nlat kizrir6laga3. szitmt mell6kleten (Aj6nlati lap) a fent meghat6rozott term6kek-
re tehet6. K6rjiik az egysdgrirat termdkenkdnt megadni, tov6bb6 a k6rt mennyisEg alap-
jr4n kiszrlmolt nett6 ajrinlati 6rt6keket is megadni.
Az ajinlalok drt6kel6se sorrln a nett6 ajrinlati 6rt6kek kertilnek tisszehasonlit6sra.

Az elbir6l6s szempontja: a legalacsonyabb nett6 ajinlati 6rt6lc

14. Kiil6nleges el6irdsok:

Ajrinlattev<i teljes felel6ss6ggeltartozk az {ltala foglalkozlatott munkatrirsakdrt.

15. Hi6nyp6tl6s lehet6s6ge: biztosftotl/nem biztositott
(Igen wilasz esetdn: Ajdnlatkdrd a hidnyphtlds lehetdsdgdt biztos{tja, azonban a hidny-
p6tlds nem eredmdnyezheti az ajdnlat elb{rdldsra kerill1 tartalmi elemei (aidnlati dr)
m6dositdsdt.)



16. Kieg6szit6 tij6koztatris k6r6s hat6rideje:

2013.mdjus hti 15 napja 12:00 tira

Az A-i6nlattev6 az ajrinlatkdres!1n 
_fo,elaltakkal kapcsolatban inisban kiegdszitii (drtel-

mez6) tdj5koztatrist k6rhet. Aj6nlatkdr6 a be6rkezett kteg6szit6 tajetoza:tas lJrisene
vonatkoz6 vfllaszdt egyidejiileg minden Ajiinlattev6 r6sz6ie -.gt iitoi.

17. Egy6b informricir6k:

17.1 Az ajfulatrdtel megtdrtdntdvel ddnlattev6hozzfujfurulneve, sz6khely e, ajfulati 6ra
6s az eljdrds lefolytat6sa sor6n drtdkeldsre keriil6 egy6b szempontot nyilvanossagra
hozataliltoz.

17.2 Aj6nlatk&6 felhivja Ajrinlattev6 frgyelmdt arra, hogy Tiszarijvi{ros Onkormriny_
zata K6pvisel6-testiiletdnek txJ2t5/2013.30/okt. 12.a-b- pontja aiapjrin Tiszarijvriros
or*orminyzataPolgrirmesteri Hivatala, dnkormanyzati niezilnyei es ontormairyzati
tulajdonri gazdasdgi tiirsasiigai minden olyan visszterh"r .r".r6d6r6rrek ( kivdve a
kbzbeszerzdsi td,rv6ny szerint, valamint Tiszafjviiros Onkormrinyzata, polgrirmesteri
Hivatala, dnkormrinyzati int6zm6nyei 6s iinkorm6nyzati tulajdonri gazdas6gi"trirsas6gai
lgym6s ktizdtt megk0t6sre &eriil6 szerz6ddseket) a megktit6s6re, amelyik eset6n a
fentebb felsorolt szervezetek flzet6si kdtelezetts6ge a brutt6 250 E Ft dsszeget el6ri,
vagy azt meghaladja, csak az al6bbi feltdtelek megldte esetdn keriilhet sor. Ein fete-
telekr6l a m6sik szeruodl felet szerz6d6skdtds el6tt t6jdkoztatni sztiksdges.

- A szerz6d6s melldkletdt k6p ezi ahatfurozat melldklete szerintinyilatkozat
- A szerzbdds egy pontj6ban r6gzit6sre keriil az alilbbi felt6tel:

'"4 . . . (szerz6d6 f61) hozziljarur, hogy az rinkormr{nyzat porgiirmesteri Hiva-
tala/ intdzmdnyel gazdasigi trirsas6ga ( a megfelel6 alkalmazand6) a sierz6d6s mell6k-
letdtkepez6, a lejrirt hatriridejii tartozisokra vonatkoz6 nyilalkozatval6dis6g6t ellen-
6izze. Amennyiben nyilatkozatot tev6 fdlnekjelen szeru6d6sp6nz0gyi teljesit6se el6tt
a nyilatkozaton meghati6rozott szervezetek fel6 lejrirt hatriridejti tartoz6sa van 6s azt a
szdmliln szerepl6 (szrimla hiriny6ban a szerz6d6sben meghatrirozott) frzetdsi hatririd6
id6pontj6ig nem rendezi, hozzdjfirul atartozfus cisszegdnek riszarijviiros 0nkormr6nyza-
ta ad6hat6s6ga, Polgiirmesteri Hivatala, int6zm6nyei 6s saj6t tulajdonri gazdasilgi tir-
sas6gai feld legkonibbi eseddkessdgii, azonos eseddkess6g esetdn aninyosan torten6
kompenzf l6srihoz, illetve b eszimitilsiitoz.

A tartoz6smentess6gre vonatkoz 6an az ajinlattev6knek nyilatkomia kell ajrinlatrinak
benyrijt6s6val egyidejiileg az ajdnlatklrls mell6kletdt k6pez6 nyomtatviinyon-

17 .3 Ajinlattev1nek lrajanlatdt fix tisszegii 6tal6nyirk6nt ke1l meghatiiro znia, amely -
figyelembe v6ve a helyszini kiiriilmdnyeket ds adotts6gokat - mag6ban foglalja a szer-
zlddsszerti teljesitds6hez, a szakszerft 6s komplett megval6sitrisr{hoz sziiksdges valam-
ennyi kdltsdgdt ds mindennemii egydb kiad6st.

17.4 Ajanlatkdr6 fenntartja az ajinlatk5r€s eredm6nytelenn6 nyilvrinit6srinak jog6t.



.tzts.fgtlivom a Tisztelt Aj6nrattev6t_figyermd! hogy r€szletes rirajrinlatukat az Ajin-
1atk6r6 6ltal rendelkezdsre bocs6tott jellernz6 mennyisdgek, adatok alapjrin drtelemsze_
riien tegydk meg.

fett_rivjut szfves figyelmdt a j9p1 ajr6nlatk6r6sben foglalt el6ir6sok 6s feltdtelek arapos
6ttekint6sdre 6s kdrem, hogy aj6nlatrit a leirtak figyelembevdtele"el tegye meg.

Tiszarijv6ros, 2013 6v miijus h6 13 nap

Tisztelettel:

Melldkletek:

l nyilatkozat kizrlr6 okok hatrilya al6 nem tartoz6sr6l
2.tartozhsmentessdgrevonatkoz6nyilalkozat
3. AJANLATI LAP



l. szimt mell6klet

NI'ILATKOZAT KIZARO OKOK HATALYA ALA
NEMTARTOZ.{SR6L

Alulirott mint a
tov6bbiakban: Aj6nlattev6) c6gjegyzdsre jogosult k6pvisel6je nyilatkozom, hogy
Ajrinlattev6vel szemben nem 6ltnak fenn az alilbbi kizrir6 okok.

Nem lehet ajrinlattev6 az a termdszetes, jogi szem6ly, vagy jogi szemdlyisdg n6lkiili
gazdhkod6 szewezett, aki vagy amely:

a)

b)
c)

szer z6 d5ssze g9st kdvetett el,
k) akinek az ad6szitmdt a Nemzeti Ad6- 6s Viimhivatal felfiiggesztette,
l) aki szerepel a Nemzeti Ad6- ds Vrimhivatal 6ltalk6zz6tett v6grehajtdsi eljrirds

alatti ad6z6k 1ist6j rlb an,
m) aki korribban akizad okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

Ke l t : . . . . . .

C5gszerii alfliris

d)

e)

0

c)
h)
i)

i)

(a
az

a szerz6ddssel 6rintett szervezettel kirzszolg|lati jogviszonyban, munka_
viszonyban 6ll (tov6bbiakban: 6rintett dolgoz6/munkat6rs),
az 5rintett dolgoz6 kdzeli hozzdtartoz6j*,
az a gazd6lkod6 szewezet, amelyben az 1rintett dolgoz6, vagy annak k6ze1i
hozzhtarto z6j a tulaj doni rdszeseddssel rendelkezik,
egy 6vndl rdgebben lej6rt ad6-, v6m-, vagy t6rsadalombiztosit6si jdruldkfizetdsi
kdtelezettsdg6nek nem tett eleget,
akinek az rinkorm6nyzati ad6hat6s6gnril nyilvrintartott ad6tartozfusa van,
aki ellen cs6d-, felsziimoldsi eljr4rrls van folyamatban, aki vdgelszrimol6s alatt
en,
akinek tev6kenysdg6t a cdgbir6sdg felfi.iggesztette,
aki nem szerepel a cdgjegyzdkben,
aki nem rendelkezik a tevdkenysdg folTiatfuslhoz el6irt engeddllyel,
jogositv6nnyal, illetve szewezeti, kamarai tagsirygal,
aki korribbi, az iinkormrinyzattal kdtdtt szerz6dds€nek teljesitdse soriin srilyos

20

' Gazd6lkod6 szervezet alatt a Ptk. 685. g c) pontj6ban meghatArozott fogalmat kell drteni.



2, sz6mi mell6klet
I\TYILATKOZAT

..........s2{mri szerz dlshez

Alulirott

i;;;;;;;; 
"""""""(szerz6d6 rdr neve' cime'

kdpvisel6je nyilatkozom, hogy

Tiszarijv6ros Viros dnkorm finyzata

r ad6hat6sdgfn6l (3580 Tiszafjviiros, Bethlen G. ft 7.),
o Polgdrmesteri Hivatal6n6l (3580 Tiszarijvdros, Bethlen G. ft 7.).

int6zm6nyein6l, azaz
c aTiszaijvhrosi Intdzm6nymiikttdtet6 Krizpont (35g0 Tiszarijviiros, Munk6csy M. itt26_

28.) ds a
gazdas4gllag hozzd tartoz6 intdzmdnyekndl :

- Tiszarijviirosi Humrinszolg6ltat6 Kcizpont (35g0 Tiszarijvriros, M6ty6s k. ,it 34.),- Napktizi Otthonos Ovoda (3580 Tiszarijvriros, pajt6s kriz 13.),
Munkricsy M. rit 13.),

- Derkovits Kultur6lis Krizpont (35g0 Tiszafjviiros, Szdchenyi rit 2.),
r Tiszarijvriros viirosi Rendel6int6zetn6l (3580 Tiszarijvriros, Bethlen G. ft l l-13.).

iinkorm6nyzati tuf ajdonri gazdasdgi t6rsas6gain6l, azaz
r TiszaSzolg 2004 Kft .-n6l (3 580 Tiszarijv iros, Tisza it 2/ a.),
o Tiszarijvrirosi v6rosgazda Nonprofit Kft.-ndl (3580 Tiszafjv 6ros,Tiszalut2la.),
r Tisza M6dia Kft.-ndl (3580 Tiszarijvriros, Szent Istviin lit 16.)
o Tiszarijv6rosi Sport-Park Nonprofit Kft.-n6l (3580 Tiszarijvdros, Teleki Blanka rit

6.)

lej6rt hatdridejii tartoziisom nem 6ll fenn.

Felel6ssdgem tudatrlban kijelentem, hogy a kdzdlt nyilatkozat aval6s6gnak megfelel.

D6tum:2013.

szev6d6 fel k6pvisel6je



AJA}ILATI LAP

Ajrinlattevd neve:

Ajinlattevd sz6khelye:

Ajinlattev6 hivatalos tr'AX-szdma:

Aj6nlattev6 hivatalos e.mail clme:

Kapcsolattart6 szemdly neve, beosztdsa:

Kapcsolattart6 szem6ly el6rhet6s6ge:

T6rw:,Felmosd kocsi szdllitdsa,, tdrgjnl beszerzds

Ajinlatunlc

Nett6egy#gdr:.  Ftx6db:Nett6ajr inlat i€rt6k... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr

(cegszerfl aldfrds)

3. szf mri mell6klet


