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

Tisztelt Aj6nlattev6!

A Tiszafjvdrosi Int6zm6nymfikiidtet6 Kiizpont 35g0 Tiszarijvriros, Munkricsy M. rit26-28., (a tov6bbiakban: aj6nrark6r6) e*ton keri rer a;rara-ttiterr. -'d-it#tepui_selt c6get mint Ajrinlattev6t (a tovribbiakban: ajrinrattev6) a jelen ajrinratkJ.eru"" o._vezett, a kiizbeszerz6si 6rt6khat6rt el nem 616 6rt6kii beszerz6s ,o.ao i"t"n uianrurk6rdsben el6irtak szerint 6s az abban foglalt fertdtelek ftcy;ilb"";;i#i. 
*" t

Beszenls megnevezdse:

"Is 
kolakezddsi tdmogatds utalvdny sztillittisa"

1. Az ajdnlatk6r6 neve. cime:

Tiszarijvrirosi Int6zm6nymiikddtet6 Krizoont
3580 Tiszarijvriros, Munkricsy M. fr 26_i8.
Tel.:491548-300
Fax:491340-871

Tovdbbi inform6ci6k a kiivetkez6 cimen szerezhet6k be:

Tiszafjvrirosi Intdzm6nymiikddtet6 Krizpont
cim: 3580 Tiszarijvriros, Munkricsy M. (tt26_2g.
Kapcsolattart6: Dombind Erddlvi Judit
Tel.:491548-304
Fax:49/340-871
E-mail cim: tik@Juj varos.hu

2. Az ajflnlatk6r6s tdrgya:

"Iskolakezddsi 
tdmogatds utalvdny sztillittisa,

A beszerzds r6szei, amelyekre ajrinlatot lehet tenni: a rdszekre ftirtinT ajdntatkdris
nem indokolt

A miiszaki/szakmai dokumentici6 renderkez6sre bocs6t6s6nak m6dja:

Miiszaki/szakmai dokumentdci6 jelen beszerzds soriin nem kdsziilt. A miiszaki taxtar-
mat az ajhnlatk6rds 13 . pontja tartaknazza.

3. A megkdtend6 szerz6d6s meghat6r,oz6sa:

szdllitisi szerzbdds ,,rskolakezdisi ttimogatds utalvdny sztilltttisa" t{rgyitban.



4. A szerz6d6s id6tartama vagy a teljesit6s hatdrideje:

A tuljesitds hatdrideje: 201 3. j rtnius 2 B.
Az ajanlatk6rb a teljesit6si hatririd6hiiz kdpest el6teljesitdst elfogad.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

TIK k6zponl, Thzartjvdros, Munkdcs.y M. fu 2G28.

6. Az ellenszolgdltat6s teljesit6s6nek felt6telei:

Ajdnla&er6 a teljesit6sigazol6s (sz6llit6lev6t) alapjrin ki6llitott szfumla alapjin a szer-
z6ddsben meghatiirozott m6don 6s tartalommal val6 teljesitdst 6l szfunitoi 15 napon
beliil az ellenszolgiiltat6st 6tutal6ssal teljesiti.

7. Kiz6r6 okok:

Nem lehet ajrlnlattev6 az a termdszetes, jogi szem61y, vagy jogi szem6lyisdg ndtkiili
gazd6lkod6 szervezet, aki vagy amely:

a) a szerzbddssel drintett szervezettel kdzszolg6lati jogviszonyban, munkavi-
szonyban 6ll (a tov6bbiakban: drintett dolgoz6/munkatrirs),

b) az drintett dolgoz6 klzelihozziftartoz6ja,
c) az a gazd6lkod6 szelezet,, amelyben az lrintett dolgoz6, vagy annak kOzeli

hozzdtartoz6ja tulajdoni r6szeseddssel rendelkezik,
d) egy 6vndl rdgebben lejirtad6-,v6rn-,vagy t6rsadalombiztosilisijriruldkfizetdsi

kdtelezetts6gdnek nem tett eleget,
e) akinek az dnkormiinyzati ad6hat6s6gn61 nyilvrintartott ad6tartozilsavan,
f) aki ellen cs6d-, felsziimol6si eljrirds van folyamatban, aki vdgelszilmolis alatt

6lJ,
g) akinek tev6kenysdgdt a cdgbir6s6g felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a c6giegyz6kben,
i) aki nem rendelkezik a tevdkenys6g folytathsittoz el6irt enged6llyel, jogosit-

v6nnyal, illetve szervezeti, kamarai tags6ggal,
j) aki kor6bbi, az inkomtdnyzattal kdtdtt szerz6ddsdnek teljesitdse soriin srilyos

szer z6 d€ssze gdst kdvetett el,
k) akinek az ad6szdmflt a Nemzeti Ad6 6s Vrimhivatal felftiggesztette,
l) aki szerepel a Nemzeti Ad6- 6s Vrlmhivatal 6ltal kdzzltett vdgrehajt6si eljrir6s

alatti ad6z6k lisLij 6ban,
m) aki kor6bban akizdr6 okokkal lepcsolatban hamisan nyilatkozott.

A meekdvetelt ieazoliisi m6d:
Aktz6r6 okok fenn nem rillisrir6l az aqinlattev5knek nyilatkoznia kell ajrlnlatrinak be-
nyujtris6val egyidejiileg az ajrinlatkdrds mell6klet6t k6pez6 nyomtatv6nyon.

8. Az aj6nlatt6teli hat6rid6:

2il3. jrtnius hti 11 nap. 10:00 dra



9. Az ajinlat benyrijtisinak helye, m6dja:

Tiszafjvrirosi Int6zm6nymiikddtet6 Kdzpont
3580 Tiszarijvriros, Munkdcsy M. ft26-28.,19. szoba
Dombind Erddlyi Juditn6l

!i?i5n1?t:p::tai riton, vagy szem6lyesen munkanapokon H - CS: g:00 6s l6:00 6ra, p:
8:00 6s 13:30 6ra kdztitt, az ajfinlattlteli hatr6rid6 lej6rt6nak napjrin 8:00 6s 10:00 6ra
ktiz<itt adhat6 le.

Az ajinlatot zrlrt boritdkban, I eredeti p6ldrinyban kell benyujtani. A boritdkon fel kell
tiintehi a kdvetkez6 szriveget:

-,,fskolakezdisi tdmogatds atalvdny saill{tdsa"
- Az ajdnlattdteli hatdrid1 el6tt (2013.junius h6 11 nap. 10:00 6ra) nem bonthat|

fel!
- az ajdnlattev6 nevit ds szdkhely\t
- ,,Iktat6ban nem bonthat6 fel, azonnal a c[mzetthez tovtibbitand6,'.

Az ajdnlatk{r6 az ajinlator akkor tekinti hatririd6n beltl benffitottnak, ha annak k6z-
hezv6tele az aj6nlatrlteli hatrlrid6 rejwtlig, a bont6s megkezd6sdig megtiirtdnik. A pos-
tai kiildemdnyek elir6nyit6s6b6l, elveszt6s6b6l ered6 dsszes kocki{zat ajrinlattev6t ter-
heli. Ajrinlattevd felel6ss6ge, hogy ajrinlata megfelel6 csomagol6sban, form6ban 6s
id6ben keriiljon benyrijtrisra Ajrinlatk6r6 csak az el6irt hatririd6ig a megieltilt helyre
leadott ajiinlatokat tudja 6rt6kelni. A hatririd6n tul lrkezett aj6nlatok 6rv6nfelenek.

10. Az ajinlatok felbontisdnak helyre, ideje:

Tiszarijvrirosi Intdzmdnymiiktidtet6 Kiizpont
3580 Tiszatjvriros, Munkdcsy M. it 26-28. Tilrgyal6
D6tum:2OBjrtnius hd 11 nap. 10:00 6ra

11. Az ajdnlatok elbirflfsdnak terv ezeft id6pontja:

2013.jinius hd I2 nap

12. Szerz6d6skiit6s id6pontja:

208. jrtnias hd 14 nap

13. Miiszaki tartalom:

A Tiszafjvr{rosi Int6zmdnymiikddtet6 Kdzpont ajrinlatot k6r a szemdlyi jiivedelemad6-
16l sz6l6 1995. dvi CXUI. tdrv6ny 71. $ (l) bekezdds e) pontja szerint adhat6 mdrt6-
kig 6s a 71. $ (6) bekezdds g) pontjritran meghatiirozottak szerintjuttathat6 papir ala-
pon kibocs6tott Iskolakezddsi t6mogatds utalviny sziilitdslra jelen ajiinlatkdrds 3.
szrimri melldklete szerinti mennyis6gben.



Az 'utalviny beszerzdse dsszesen 13 f6 rdszdre t<irt6nik. Az utalviinyok teljes mennyi_
s6g6nek n6v6rt6ke minddsszesen 402.000.- Ft. Az utalvrinyokat a3'. szhiitmelldklet_
ben megadott n6v6rt6kben dsszeiillitua, vegyes cimletezls szerirft, egyedi borit6kokba
csomagolva kel I leszrillitani.

Aj6nlat a 3. szitm'h melldkletkdnt csat,olt Ajinlati lapon tehet6. Az ajlnlatnak az osz-
szes.felmeriil6 kiiltsdget tartalmaznia kell (szolg6ltatdsi dij 6s szilllititsiktilts6g szerint
megbontva). A megadott szolg6ltat6si dijat (,,A2 ellenszolgdltat6s mdrtdke (siols6lta-
tdsi dij), a lesziillitott utalvrinyok Osszesitett n6v6rt6k6nek Vo-Lban + Afa"). ,u*i-rou-
2 tizedes-jegyre t<irtdn6 kerekitdssel kdrjiik megadni. A szolgiiltatdsi dij rtigzitett_.fl4
amelyrek tartalmaznia kell minden vlllalt/el6irt szolg6ltat6s nyfiit6s66rt jui, az Aj6i
latkdrl 6ltal fizetend6 ellendrtdket, az esetlegesen felmertl6 jrirul6kos kdltsdgeket, 6s
inletikockizatot is (el66llitdsi, csomagoldsi 6s egy6b k6lts6gek).
A megadott szolg6ltat6si dij mellett, kdrjuk feltiintetni az utalviinyok sz6llit6si helyen
tdrt6n6 6tvdtel6ig fe1mer0l6 sziilitlsik<iltsdget is.

Az elbir6l6s szempontja: legalacsonyabb dsszegii ellenszolgdltat6s

14. Kiil6nleges el6irfsok:

Ajrinlattev6 teljes felel6ss6ggel tartozik az iitala foglalkoztatott munkatrirsak6rt.

15. Hi6nyp6tl6s lehet6s6ge: biztosttot!/nem biztos itott
(Igen vdlasz esetdn: Ajdnlatkdr6 a hidnyphtlds lehetdsdgdt biztositja, azonban a hidny,
p6tlds nem eredmdnyezheti az ajdnlat elb[rdldsra keriilS tartalmi elemei (ajdntati dr)
m6dos[tdsdt.)

16. Kieg6szit6 tfj6koztaths k6r6s hatdrideje:

20l3jftnius hd 05 napja 12:00 6ra

Az Ajanlatlevl az ajrlnlatk6rdsben foglaltakkal kapcsolatban ir6sban kiegdszit6 (6rtel-
mezb) tijdkoztat6st k6rhet. Ajrinlatkdr6 a be6rkezett kieg6szit6 tlj1koztatis kdr6sekre
vonatkoz6 vrllaszrit egyidejiileg minden Ajdnlattev6 r6sz6re megkiildi.

17.&gy6b informici6k:

l7 .l Az ajinlatlltel megttirtdntdvel Ajrinlattev6 hozzil{rul neve, sz6khelye, ajilnlati 6ra
6s az eljiris lefolytat6sa sor6n 6rt6kel6sre keriil6 egy6b szempontok nyilvrinoss6gra
hozataliitoz.

17.2 Ajinlatk1r6 felhivja Ajanlattev6 figyelmdt arra, hogy Tiszarijvaros OnkormriLny-
zata Kdpvisel6-testiilet6nek |rJ21512013. 30/6kth. 12.a-b. pontja alapjrin Tiszarijvriros
Onkorm6nyzata Polgiirmesteri Hivatala, <inkorm6nyzati intdzmdnyei 6s dnkormiinyzati
tulajdont gazdasigi tdrsas6gai minde,n olyan visszterhes szerz6dds6nek ( kivdve a
kdzbeszerzdsi trirv6ny szerint, valamint Tiszarijviiros Onkormrinyzata, Polgr{rmesteri
Hivatala,dnkormilnyzati int€zm1nyei ds rinkorm6nyzati tulajdonri gazdashgi trirsasiigai
egym6s ktizdtt megkcitdsre keriil6 szerz6d6seket) a megkdt6s6re, amelyek eseten a
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fentebb felsorolt szervezetek fizetdsi kiitelezetts6ge a brutt6 250 E Ft dsszeget el6ri,
vagy azt meghaladja, csak az al6bbi felt6telek megl6te eset6n keriilhet sor. Eien fettd-
telekr6l a m6sik szerz6d6 felet szerz6d6skitt6s el6tt t6j6koztatni sziiks6ges.

- A szerz5d€s mell6klet6t k€pezi ahat1rozat melldklete szerinti nvilatkozat
- A szerzod6s egy pontjdban riigzit6sre keriil az alilbbi felt6tel:

'"L ... (szerz6d6 f6l)hondjiitntl,hogy az iinkormriLnyzat polgrirmesteri Hiva-
tala/ int{zmdnye/ gazdasfugi t6rsas6ga ( a megfelel6 alkalmazand6) a sien6d6s melldk-
let6t kdpez6, a lejrirt hatriridej0 tartoziisokra vonatkoz6 nyilatkozat val6dis6g6t ellen-
6rizze. Amennyiben nyilatkozatot tev6 fdlnekjelen szerz6d6s p lrungyiteljesit6se el6tt
a nyilatkozaton meghat:irozott szervezetek feld lejrirt hat6ridejii tartolasa van 6s azt a
szimlfln szerepl6 (sz6mla hi6nydban a szerz6ddsben meghatrirozott) fizetdsi hatriridri
id6pontj6ig nem rendezi, hozzfijirul a tafiozfus <isszeg6nek riszarijviiros Onkormiinyza-
ta ad6hat6s6ga, Polgiirmesteri Hivatala, int6zm6nyei 6s saj6t tulajdonri gazdasfugi t6r-
sas6gai fel6 legkor6bbi eseddkessdgri, azonos esed6kess6g esetdn aninyosan tiirt6n6
kompenzdldsdhoz, illetve beszrimit6srihoz.

A tartoziismentessdgre vonatkoz6an az ajrinlattevdknek nyilatkomia kell ajanlatrinak
benyrijt6s6val egyidejiileg az ajinlatklr€s mell6klet6t k6pez6 nyomtatviinyon.

17.3 Ajinlattevbnek arajinlatdt fix dsszegii 6talinyrirkdnt kell meghat6rozria, amely -
figyelembe v6ve a helyszini kdriilmdnyeket 6s adotts6gokat - mag6ban foglalja a szer-
z6ddsszer0 teljesit6s6hez, a szakszerii ds komplett megval6sit6srihoz sztiks6ges valam-
ennyi kdlts6g6t 6s mindennemii egydb kiaddst.

17.4 Ajnlatk6r6 fenntartja az ajrinlatJk6r6s eredm6nytelennd nyilvrinit6srlnak jog6t ds
nem terheli szerz6d6skdt6si ktitelezettsrdg.

17.5 Felhivom a Tisztelt Ajrinlattev6k figyelm6t, hogy rdszletes riraj6ntahrkat az Ajin-
latk5rb 6ltal rendelkezdsre bocs6tott jellemz6 meruryis6gek, adatok alapjiin 6rtelemsze-
rfien tegy6k meg.

Felhivjuk szives figyelmdt ajelen ajrinlatkdrdsben foglalt el6ir6sok ds felt6telek alapos
6ttekintds€re 6s k6rem, hogy ajrinlat6t a leirtak figyelembevdteldvel tegye meg.

Tiszaijviiros, 2013 6v jrinius h6 03 napr

Mell6kletek:

Molndrn6 T6th Anita
mb. igazgat6

T'isztelettel:

1 .
2.
3 .

nyilatkozat kizrir6 okok hatdly a al6 nem tartozisr6l
tartoz6smentess6gre vonatkoz6 nyilatkozat
AJANLATI LAP



1. szdmri mell6klet

NYILATKOZAT KIZ'ARO OKOK HATALYA ALA

NEM I'ARTOZASN6T,

Alulirott mjint a ....... (a
tov6bbiakban: drinlattev6) cdgjegyzi:sre jogosult k6pvisel6je nyilatkozom, hogy az
Ajiinlattev6vel szemben nem 611nak fenn az al6bbi kizrir6 okok.

Nem lehet aj6nlattev6 az a termdszetos, jogi szemdly, vagy jogi szem6lyisdg ndlkiili
gazd6lkod6 szervezett, aki vagy amely:

a) a szerz6ddssel 6rintett szem ezettel kozszolg|lati jogviszonyban, munka-
viszonyban 6ll (tov6bbiakban: drrintett dolgoz6/munkatrirs),

b) az lrintett dolgoz6 kdzeli hozz|tartoz6jaz,
c) az a gazd6lkod6 szervezet, amelyben az 5rintett dolgoz6, vagy annak ktizeli

hozzhtartoz6ja tulaj doni rdszesed6ssel rendelkezik,
d) egy 6vndl rdgebben 1ej6rt ad6-, vilm-, vagy t6rsadalombiztosit6si jriruldkfizetdsi

kdtelezetts6gdnek nem tett elegrlt,
e) akinek az dnkormdnyzati ad6hat6s6gn6l nyilvrintartott adltartozilsa van,
f) aki ellen cs6d-, felsz6mol6si etj6r6s van folyamatban, aki v6gelsz6mo16s alatt

a\
g) akinek tevdkenysdg6t a c6gbir6srig felftiggesztette,
h) aki nem szerepel a cdgiegyz6kben,
i) aki nem rendelkezik a tevdkenys6g folytat6s6hoz ellirt enged6llyel,

jogositu6nnyal, illetve szewezeLi, kamarai tagsdggal,
j) aki kor6bbi, az Onkormiinyzattal kiitiitt szerz6d6s6nek teljesitdse soriin srilyos

szerz6ddsszegdst kcivetett el,
k) akinek az ad6szfunfft a Nemzeti Ad6- ds Vdmhivatal felfriggesztette,
l) aki szerepel a Nemzeti Ad6- ds Vdmhivatal 6lLal kdzzdtett vdgrehajt6si eljrirris

alatti ad6 z6k listdj 6ban,
m) aki kor6bban akizhr6 okokkal lrapcsolatban hamisan nyilatkozott.

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

Cdgszerii al6ir6s

' Gazd6lkod6 szervezet alatt a Ptk. 685. $ c) pontj6ban meghatirozott fogalmat kell drteni.



2. szhmlf mell6klet
NYILATKOZAT

.szimrlL szerz6d6shez

Alulirott
a  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . (szerz<id6 fd l  neve,  c ime,
ad6sziima)
kdpvisekij e nyilatkozom, hogy

Tiszarijviros Viros Onkorm ilnyzata

r ad6hat6s6ginfl (3580 Tiszarijviirc,s, Bethlen G. ft 7.),
o Polgirmesteri Hivatal:indl (3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. tLt 7 .),

int6zm6ny ein6l, azaz
c a Tisza.ljvdrosi Intdzm6nymiikctdtet6 Kdzpont (3580 Tiszarijviiros, Munk6csy M. it 26-

28.) 6s a
gazdashgilag ho zzt tartoz6 int€zm6nyerkndl :

- Tiszafjviirosi Humrinszolg6ltat6 K<izpont (3580 Tiszarijv6ros, M6ty6s k. rit 34.),
- Napk<izi Otthonos Ovoda (3580 Tiszarijvdros, Pajtris kiiz 13.),

Munk6csy M. rit 13.),
- Derkovits Kultur6lis Krizpont (3580 Tiszarijv6ros, Szdchenyi rit 2.),

. Tiszafjviiros V6rosi Rendel6intdzetn6l (3580 Tiszafjvriros, Bethlen G. ft 1l-13.),

iinkorminyzati tulajdonf gazdasigi thrsasigainf,l, azaz
o TiszaSzolg 2004 Kft.-ndl (3580 Tis,zanjv:iros, Tisza ft21a.),
o Tiszarijv6rosi Vrirosgazda Nonprof it Kft.-n61 (3 5 80 Tiszafj v 6ros, T isza ti 2l a.),
o Tisza Mddia Kft.-n61 (3580 Tiszarijviiros, Szent Istvan ft 16.)
o Tiszarijv6rosi Sport-Park Nonprofit Kft.-n6l (3580 Tiszarijvriros, Teleki Blanka tt

6.)

lejrirt hat6ridejii tartoz6som nem 6ll ferur.

Felel6ss6gem tudatriban kijelentem, hogy a k<izrilt nyilatkozat a val6siignak megfelel.

D6tum: 2013.

szen6d6 fel k6pvisel6je



3.s2. me116klet

AJANLATILAP

Aj rlnlattev6 neve:

Aj 6nlattev6 sz6khelye:

AjSnlattev6 hivatalos X'AX-szf ma:

Ajinlattev6 hivatalos e-mail cfme:

Kapcsolattart6 szem6ly neve, beoszt6sa:

Kapcsolattart6 szem6ly el6rhet6s6ge:

!@,,Iskolake4ddsi tdmogatds utalvdny szrillftdsa"

Megnevez6s
Egyedi borit6k

6rt6ke
Mennyis69 6ssz6rt6k

Iskolakezd6si trimogatds utalviny

8 800 Ft I 8 800 Fl

11 800 Ft 1 l l  800 Fl

l8 000 Fr I 18 000 Fr

20 000 Ft 2 40 000 Ft

29 400Fr l l 323 400F1

Mindiisszesen n6v6rt6k: 402 000 Fr

Ajinlatunk:

Szolg6ltat6si di j  :............... ....,..V" + .......... ' . . . . . '  . .% AF A

Sz6ll i t fsi ki i l ts6g:......................F1 +................"% AFA

cdgszerii al6irris

Kelt:

tlt


