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

Tisztelt Ajfnlattev6!

A Vrirosi Int6zm6nyerrrit6 szervezet 35g0 Tiszarijvriros, Munkricsy M. ot26-2g., (atoviibbiakban: ajrinratk6n6) ezuton kdri fel ajrinlatietek;'..il;r;;;p;;iit ceget,mint Ajrinlattev6t (a toviibbiakban:, ajrinlattw6) a jeren ajdnratkdrdsbei n"ulr"n, ukiizbeszerz6si 6rt6khat6rt er nem 616 6rt6kii ieszerzes sor6n.yete' a3ania*J.esuenel6irtak szerint 6s az abban foglalt feltdtelek figyelembevdteldvel.

Beszerz6s megnevezdse:

,, Pap fr-ird s ler, ir o d as ze r s uil I itds a 2 0 1 3 / I,

1. Az ajdnlatk6r6 neve, cime:

Viirosi Intdzmd ny ell6t6 Szervezet
3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. nt26_2g.
Tel.: 491548-300
Fax:49/340-871

Tovdbbi informdci6k a kiivetkez6 cimen szerezhet6k be:

V6ros i Intdzm6n y ell 6t6 S zerv ezet
cim : 3 5 80 Tiszarijviiros, Munk6csy M. tt 26 _2g.
Kapcsolattart6: Dombin6 Erd6lyi Judit
Tel.:491548-304
Fax:491340-871
E-mail cf m: visz@tujvaros.hu

2. Az ajinlatk6r6s trirgya:

,, P ap ir-[r d s ler, ir o das zer s ui l lit tis a 2 0 1 3 / 1 "

A beszerzds rdszei, amelyekre ajdnratot lehet tenni: a riszekre tiirtinT ajdntatkdrds
nem indokolt

A miiszaki/szakmai dokumentici6 renderkez6sre bocs6t6s6nak m6dja:

Miiszaki/szakmai dokumentiici6 jelen beszerzds sor6n nem kdsziilt. A miiszaki tartar_
mat az ajdnlatk6rds 13. pontja tartalmazza.

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatArozdsa:

sz6llft6si szerzldds ,,Papfr-fnisler, irodaszer srillftdsa 2013/] " t6rw6bart .



4. A szerz6d6s id6tartama vagy a teljesit6s hatdrideje:

A teljesitesi hattuidil: 2|l3.februtir g.

Az ajarlatkdrl a telj esit6si hatirid,ijhijz k6pest el6teljesit6st elfogad.

5. A teljesft6s helye, term6szetbeni helye:

WSZ ki)4tont, Tiszartjvdros, Munkdcsy M. fu 26_2g.

6. Az ellenszolgdltatds teljesit6s6nek felt6telei:

A)iy1?tk&6 a teljesitdsigazol6s (sz6llit6levdr) alapjrin ki6llitott szlmra arapjln a szer-z6d6sben megfiatirozott m6don ds tartarommal vato terjesitest6l szrimit# 15 naponbel0l az ellenszolgiiltat6st 6tutal6ssal teliesiti.

7. Kizdr6 okok:

Nem lehet ajiinlattev6 az a term6,sz,etes, jogi szemdly, vagy jogi szemdlyisdg ndlkiiligazd6lkod6 szer:vezet, aki vagy amely:
a) a szerzlddssel 6rintett szervezetter klzszorgillati jogviszonyban, munkavi-

szonyban 6ll (a tov6bbiakban: 6rintett dotgozOlmunta:trars;,
b) az 6nntett dolgoz6 k}zeli hozziltartozli a-
c) az a gazd6lkod6 szervezet, amelyben az €rintett dolgoz6, vagy annak kdzeli
, hozzdtartoz6ja tulajdoni rdszeseddssel rendelkezik,
d) egy 6vn6l rdgebben lej{rt ad6-, v6m-, vagy tiirsadalombiztosit6sijrirul6kfrzet6si

k<itelezetts6g6nek nem tett eleget,
a1<tnek az dnkormiinyzati ad6hat6srign6l nyilvilntartott ad6tartozfusa van,
aki ellen cs6d-, felsz6mol6si elj6nis van folyamatban, aki vdgelsziimol6s alatt
611,
akinek tev6kenys6gdt a c6gbir6s6g felfiiggesztette,
aki nem szerepel a cdgiegyzdkben,
aki nem rendelkezik a tevdkenysdg folytatrisiihoz el6irt engeddllyel, jogosit-
viinnyal, illetue szervezeti, kamarai tagsilggal,
aki kor6bbi' az lnkorminyzattal kdttitt szerz6d6s6nek teljesitdse soriin srilyos
szerzb ddssze g6,st kiivetett el,
akinek az ad6szdrndt a Nemzeti Ad6 6s Vrimhivatal felfiiggesztette,
aki szerepel a Nemzeti Ad6- ds Viimhivatal itltalkozzliittvdgrehajt6si elj6r6s
alatti ad6z6k listdj riban,

m) aki ko'ibban akizir6 okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

A megkdvetelt igazol6si m6d:
Akizhr6 okok fenn nem 6llisrlr6l az ajinlattevlknek nyilatkoznia kell ajrinlatrinak be-
nyijtrisrival egyidejiileg az ajrinlatkdrds melldkletdt k6pez6 nyomtatvdny6n.

8. Az ajdnlatt6teli hat6rid6:

2013.januir hd 29 nap. 10:00 6ra
a

e)
D

g)
h)
i)

i )

k)
D



9. Az ajhnlat benyriLjtfsfnak helye, m6dja:

Viirosi Intdzmdnyell6t6 Szervezet
3 5 80 Tiszairjvriros, Munk6csy M. it 26 _2g., I 9. szoba
Dombind Erddlyi Juditn6l

! $antg.1n9stai riton, vagy szemdlyesen munkanapokon H _ CS: g:00 6s l6:00 6ra, p:
8:00 ds 13:30 6rak6z6tt, az ajinlattlteri hatririd6 iejrirtr{nak napj6n 8:00 ds 10:00 6rak<izdtt adhat6 le.

Az ajdnlatot zirt boritlkbart, I eredeti pdldrinyban kell benyujtani. A boritdkon fel kell
tiintetni a kiivetkez6 szriveget:

-,Papir-irdszer, irodaszer szdllitdsa 2013/1"
- Azajdnlattdtelihatdridfel6tt(2013.janurirh629nap.l0:006ra) nembonthat6

fel!
- az ajdnlattev6 nevdt ds szdkhelydt

Az ajinlatkdrl az ajinlatot akkor tekinti hatririd6n beliil benyfjtottnak, ha annak kdz_
hezv5tele az aj[nlatt€teli hatririd6 lej6rt6ig, a bont6s megkezd6sEig megttirtdnik. A pos_
tai ktildemenyek elitinyit6s6b6l, elveszt€sdb6l ered6 osszes kocirLat ajiinlattev6t ter-
heli. Ajrinlattev6 felel6ssdge, hogy ajrinlata megfelel6 csomagolisban, form6ban 6s
id6ben keriiljdn benyrijtr{sra Ajrinlatk€r6 csak az el6irt hatttxidzig u -.gi.lolt h"lyr.
leadott ajrinlatokat tudja 6rt6kelni. A hatririd6n tul drkezett aj6nlatok drv6nJ,telenek.

10. Az ajinlatok felbontfs6nak helye, ideje:

Viirosi Intdzm6nyellit6 Szervezet
3 5 80 Tiszarijvriros, Munk5csy M . nt 26-28. T 6r gy al6
Ditum: 2013. janudr hd 29 nap, 10:00 6m

11. Az ajinlatok elbfrr{lisr[nak tervezelt id6pontja:

2013.janu6r h6 30 nap

12. Szez6d6skiit6s id6pontja:

2013.janu6rh6 3l nap

13. Miiszaki tartalom:

Papir-ir6szer, irodaszer sz6llitrlsa j elen aj rinlatk6r6s 3 . szimt melldklete (Aj dnlati lap)
szerinti mennyisdgben.

Aj6nfat kizfu6lag a 3. szfm.d melldkletben (Ajrinlati lap) meghat6rozott term6kek
iisszess6g6re tehet6, azaz az tisszes felsorolt term6k (azaz minden egves term6k)
leszdllitdsit v6llalni kelll Athblazat kitiiltdse sorrin kdrjiik az egys?glrakat,o.onkeot
feltiintetni, tov6bb6 az egyes termdkekre vonatkozl (az egyes termetimot kdrt meny-



nyis6gek alapjlnkiszdmolt) nett6 aj6nlati drtdkeket is, valamint a ,,mind6sszesen,, net_t6. .aj.6n!ati drtdket is megadni. Az ajdnlatok 6rtdkeldse soriin a ..mindrtsszesen,i nett6
aj6nlati 6rt6kek keriilnek Osszehasonlitrisra.
Az elbirdlds szempontja: a legalacsonyabb nett6 ajdnlati 6rt6k.

14. Kiiliinleges el6irisok:

Ajdnlattev6 teljes felel6ssdggel tartozik az illtala foglakoztatott munkatrirsakdrt.

15. Hiinyp6tl6s lehet6s6ge: biztositott/nem biztositott
(Iqe,n vdlasz esetdn: Aidnlatkdrf a hidnyp6ttds lehet1sdgdt biztos[tja, azonban a hidny-
p6tlls nem eredmdnyezheti az aidnlat elbirdldsra kernl| tartalmi ilemei (aitiilati a4
m6dosittistit.)

16. Kieg6szit6 t6j6koztat6s k6r6s hat6rideje:

20l3janudr hd 25 napja 10:00 6ra

Az Ajhnlattevl az ajinlatk5rlsben foglaltakkal kapcsolatban ir6sban kiegdszit6 (6rtel-
mezb) tdj5koztat6st kdrhet. Ajrinlatkdr6 a bedrkezett kiegdszit6 t6j6koztit6s kdrdsekre
vonatkoz6 v6lasz6t egyidejiileg minden Ajrinlattev6 rdszdre megktldi.

17. Egy 6b inform6cirik:

17 .l Az ajrinlattdtel megtiirtdntdvel Aj:inlattev6 ho zz6j6rulneve, sz6khely e, ajinlati 6ra
6s az eljhrils lefolytatdsa sorrin 6rt6keldsre kertil6 egydb szempontok nyilvinoss6gra
hozatal1hoz.

17.2 Ajinlatkflrti felhivja Ajrinlattev6 figyelmdt arra, hogy Tiszarijv:iros Onkormriny-
zata Kdpvisel6-testiilet6nek ]{Jll9sl20l2. 2l..6kth. l2.a-b.l pontja alapjrin Tiszarijvd_
ros Onkormiinyzata Polgiirmesteri Hivatal4 iinkorm6nyzati itezmnyei 6s dnkor-
m{nyzati tulajdonri gazdasSgi trirsas6gai minden olyan visszterhes szLrz6dds6nek (
kivdve a k<izbeszerzdsi trirvdny szerint, valamint Tiszarijv6ros onkormiinyzata, pol-
giirmesteri Hivatala, Onkormiinyzati int6zm6nyei 6s cinkormrinyzati tulajdonri gazdas6-
gi t6rsasdgai egymris kciziitt megkcitdsre keriil6 szerz6d6seket) a megk6t6s6ie, ame-
lyek esetdn a fentebb felsorolt szervezetek fizet6si k<itelezettsdge a brutt6 250 E Ft
dsszeget el6ri, vagy azt meghaladja, csak az alibbi feltdtelek megldte esetdn keriilhet
sor. Ezen felt6telekr6l a m6sik szerz6d6 felet szerzdddskot6s el6tt t6i6koztatni sziiksd-
ges.

- A szerz6dds melldkletdt k 6pezi ahatlrozat mell6klete szerinti nyilatkozat
- A szerzbd6s egy pontj6ban riigzitdsre keriil az alilbbi felt6tel:

,,4 . . . (szerz6d6 f6l) hozziljintl, hogy az dnkormiinyzat polgiirmesteri Hiva_
tala/ intfzm€nyel gazd,ashgi trirsas6ga ( a megfeleki alkalmazand6) a sienld€s mell6k-
let9t k5pez6, a lejhrt hataridejii tartoz6sokra vonatkoz6 nyilatkozat val6dis6g6t ellen-
&izze. Amennyiben nyilatkozatot tev6 ftlnek jelen szerz6d6s plnziigyiteljesitdse el6tt
a nyilalkozaton meghatiirozott szervezetek fel6 lejrirt hatriridejii tartozisa va1 6s azt a
szirmliln szerepl6 (szdnl/ra hirinyriban a szerz6ddsben meghatrirozott) fizet6si hatririd6

4



id6pontj6ig nem rendezi, h?7Ai?yl atartozfus cisszegdnek Tiszarijv6ros Onkormrinyza_
ta ad6hat6srlga, Polgrirmesteri.Hivatala, intdzmdnyei ds saj6t tulajdonri ei;iiilt--sas6gai fel6 legkor6bbi esed6kessdgri, -onor 

"r"ddkess6g 
esetdn *,inlor* l8.tenokompenz6l6srihoz, illetve b esz6mit6i lttoz.

A tartozilsmentess6gre vonatkoz 6an az ajintattev6knek nyilatkomia kelr ajrinlatrinak
benyrijt6s6val egyidejiileg az ajrinratkdr6s meil6kletdt kdpez6 nyomtatviinyor, 

--'

l_7.3 Ajinlattev(5nek 6raj6nlatit fix dsszegii 6tal6nyink6ntkell meghatiiroznia, amely _
figyelembe v6ve a helyszini kitri.ilm6nyeket 6s adotts6gok at - ma{abanrogtatja a ,re._
z6ddsszerii teljesitdsdhez, a szakszerl 6s komplett melval6sit6srihoz sztiks"dges valam_
ennyi kdlts6g6t ds mindennemii egydb kiad6st.

l7 .4 Ajdnlatkdr6 fenntartja az aj6nlatk6r6s eredmdnytelennd nyilvrinit6srinak jogrit.

J7;5 f.ellivom a Tisztelt Aj6nranev6t figyerm6t, hogy rdszretes drajrinlatukat az Aj6n-
latk€rl 6ltal rendelkezdsre bocs6tott jellemz6 mennyisdgek, adatok alapjrin 6rtelemsze-
riien tegy6k meg.

Felhivjuk szives figyermdt aj:1el aj6nratk6r6sben foglalt el6ir6sok 6s fertdtelek alapos
6ttekint6s6re ds kdrem, hogy ajfnlatii aleirtak figyelembev6teldvel tegye meg. 

--

Tiszarijv6ros, 2013 6v janulr h6 24 nap

Tisztelettel:

Melldkletek:

l .
2.
3 .

nyilatkozat kizrir6 okok hatillya aI6 nem tafiozisr6l
tartoziismentess6gre vonatkoz6 nyilatkozat
AJANLATI LAP



Alulirott mint a ...... . (a
tov6bbiakban: Ajrinlattev6) c6giegyzdsre jogosult k6pviser6je nylutr.oro,','rrogv -Aj6nlattev6vel szemben nem 6l1nak fenn az al6bbi kizirO okok.

Nem lehet ajiinlattev6 az a termlszetes, jogi szem6ry, vagy jogi szemdryisdg ndlkiiligazd6kod6 szewezetl, aki vagy amely:

a) a szerz6ddssel 6rintett . szervezettel kdzszolgrilati jogviszonyban, munka-
, . viszonyban 6ll (tov6bbiakban: 6rintett dolgoz6/munkatrirs!
b) az drintett dolgoz6 krizeli hozz6tartoz6i*.
c) az a gazd6lkod6 szervezet,, amelyben az lrintett dorgoz6, vagy annak kdzeli

hozziiartoz6j a tulaj doni rdszeseddssel rendelkezik,
d) egy 6vndl rdgebben lejfirt ad6-, viim-, vagy tiirsadalombiztosit6si jriruldkfizetdsi

kd,telezettsdg6nek nem tett eleget,

-e) akinek az 1nkorminyzati ad6hat6s6gn6l nyilvrintartott ad6tartozfusa van,
f) aki ellen cs6d-, felszrimol6si eljrin{s van folyamatban, aki vdgelsziimol6s alatt

6lI,
g) akinek tev6kenysdgdt a c6gbir6srig felffiggesztette,
h) aki nem szerepel a cdgjegyzdkben,
i) aki nem rendelkezik a tev6kenys6g folytat6srihoz el6irt engeddllyel,

jogositvrinnyal, illetve szervezeti,kamarai tags6ggal,
j) aki kor6bbi, az tinkormrinyzattal k<itritt szerz6d6sdnek teljesit6se soriin srilyos

szerzbdisszegdst kiivetett el,
akinekaz ad6szitrn6t a Nemzeti Ad6- ds V6mhivatal felfiiggesztette,
aki szerepel a Nemzeti Ad6- 6s vrimhivatal itltalkiizzlteivdgrehajt6si eljrinis
alatti ad6z6k list6i 6b an.

1. szimri mell6klet

NYILATKOZAT KIZARo OKOK HATALYA ALA
NEMTARTOZASRoL

m) aki korribban attzilr6 okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

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

C9gszerii a16ir6s

k)
l)

' Gazdrilkod6 szervezet alatt aPtk.685. g c) pontj6ban meghat6rozott fogahnat kell 6rteni.



2. sz. mell6klet

NYILATKOZAT

........,.s2imf szerz6d6shez

Alulirott
a ..........(szerz6d6 fel neve. cime.
ad6sz6ma)
kdpvisel6je nyilatkozom, hogy

Tiszarijviros Onkormdnyzata

e ad6hat6s6gdn6l (3580 Tiszarijviiros, Bethlen G. rit 7.),
o Polgfrmesteri Hivatal6n6l (35g0 Tiszarijvriros, Bethlen G. ft 7.).

int6zm6ny ein6l, azaz
o a vdrosi Int6zmdnyell6t6 Szervezetn6l (35g0 Tiszarijv6ros, Munk6csy M.it26_28.) es a
gazdasigilag hozz6 hrtoz6 intdzmdnyekndl :

- Tiszarijviirosi Humiinszolgdltat6 Kdzpont (35g0 Tiszarijviiros, Miity6s k. ttt34.),- 
ljupt tiri Otthonos Ovoda (3580 Tiszarijvriros, pajt6s klz 13.),

- Altalinos Iskola, Alapfokri Mrivdszetoktatrisi 6s Pedag6giai-izakmai Szolg6ltat6
lntdzmlny, Egysdges pedag6giai szakszorgiilat (35g0 Tiszafjvirros, Alkotm6ny
kdz2.),

- E6tu6s J6zsef Gwnivium, szakk6pz6 Iskola ds Kolldgium (35g0 Tiszarijvriros,
Munk6csy M. ft 13.),

- Derkovits Kultur61is Krizpont (35g0 Tiszarijv6ros, Szdchenyi rit 2.),
o Tiszarijviiros viirosi Rendel6int6zetn6l (35g0 Tiszarijvriros, Bethlen G. [t l1-13.).

iinkormSnyzali tufajdonri gazdasfugi t6rsas6gain6l, azaz
r TiszaSzolg 2004 Kft .-ndl (3 580 Tiszarijv iros, Tisza it 2l a),
o Tiszarijviirosi v6rosgazdaNonprofitKft.-ndl (35g0 Tiszarijvtuos,Tisza6t2la),
o Tisza M6dia Kft.-ndl (3580 Tiszafjvriros, Szent Istvrin rit 16.)
o Tiszarijviirosi Sport-Park Nonprofit Kft.-n6l (35g0 Tiszarijviiros, Teleki Blanka rit

6.)

lej{rthat4ri:'dejii tartoz6som nem 511 fenn.

Felel6ss6gem tudat6ban kijelentem, hogy a kcizrilt nyilatk ozat a val6sitgnak megfelel.

D6tum: 20

szerzS d6 f6l k6pvisel6j e



3.s2. mel16klet

AJANLATI LAP

Aj{nlattev6 neve:

Aj 6nlattev6 sz6khelye:

AjSnlattev6 hivatalos tr'AX-szima:

Aj6nlattev6 hivatalos e-mail cime:

Kapcsolattart6 szemdly neve, beoszt6sa:

Kapcsolattart6 szem6ly el6rhet6s6ge:

Tfrw:,,Papir-frdszer, irodaszer sztillittisa 201 3/1,' t rgyu beszerzls

6nlatunk:

Megnevez6s Mennyis6gi
eqys6g

Mennyis
6s.

Nett6
ews6sdr Nett6 6rt6k

Natur tokos iratrendez6 db 100
Xerox Business Fdnym6sol6papir A/4 80g 500lap/cs s00
Goly6stoll eldobhat6 db 100
Goly6siron bet6t Zebra F k6k 0,7mm db 24
Zsel6stoll kdk db 20
Zseldstoll fekete db 20
Zsel6stoll piros db 20
Alkoholos filc zdld M-es db 20
Alkoholos filc piros M-es db 1 0
Alkoholos filc fekete M-es db 20
Alkoholos filc fekete kfipos hegy 1-3mm
vonalvastagseg db 1 0
SzdvegkiemelS 4 szin[i 4dblcs l 0
Postair6n piros-kdk v6konv db 1 0
Hibaiavit6 vizes 2Oml db l 0
Hibajavit6 rolle! 4,2mm db l 0
Okm:inytart6 papirdoq szil N4 fehdr db I 000
GyorsfUz6 papirdosszi6 A/4 feh6r db 1 000
Szalagos iromdnyfeddl db 100
Gyorsfiiz6 dosszi6 pvc A/4 k6k db 20
Fiizet A/5 kockris db 20
Karton gumis mappa A/4 szines db 20
Boritdk LCl6 dntapad6 feh6r l000db/dob
Borft6k LCl5 6ntapad6 fehdr 50Odb/dob I
Borit6k TCl4 feh6r 250db/dob 4
Borit6k TB/4 fehdr 250db/dob 2
Ontapad6 cimke N4 l6llap 105 x 35 mm l00iv/dob 3
FiizSgdp SAX 634 db A

Tiiz6kaoocs No. 10 dob 40
lrattilca vntiszta db 1 0
Spir6l miianyag A4 16mm feh6r l00db/dob I
Spir6l miianyag ,{4 3!mm fehdr 50db/dob

2/t



3.s2. mel16klet

Hi5p ap tu szalag 5 7 x5 0x1 2mm szilmol6 g6pbe db 50
Szdmol6gdp szalag 57.5x60x I 7mm db 50
beryegzopama lestek lekete min.20ml db 2
Bdlyegz6p6ma festdk k6k min. 20ml db 3
Fakeretes parafat6bla 60x90 cm db 2
Ir6szertafi6 keszlet fEmhril6s min. 4db-os
fekete szett 2
Atl tsz6 ragasfi'szalag 12 mm x l0 m db 50
Atl6tsz6 ragaszt6szalag 48 mm * 60 t db 1 0
Ragaszt6 stilt 8g-os db l 0
Iratcsipesz 15 mm r2db/dob 100
Iratcsipesz 25 mm 12dbldob 60
Iratcsipesz 41 mm l2db/dob l 0
Iratcsiptet6hdz kapocs 4,8 mm 50db/dob 20
Iratcsiptet6hdz kapocs 6,4 mm 50db/dob 20
Gemkapocs 28mm 100db/dob 100
Gemkapocs 50mm l00db/dob 50
Kapocskiszed6 db 5
RadirKOH-I-NOOR db 1 0
Hegyez<! fdm db 5
0116 kb:17 cm db 5
Mindiisszesen nettri ajinlati 6rt6k:

Kelt:

cdgszerli al6iris

2/2


