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

Tisztelt Aj6ntattev6!

A Tiszarijvrirosi In t6z
za.-zt., tii"riia#*u"u*ttokiidtet6 Kiizponr.3580,Ti:zanjvSxoE Munkricsy M. rtt..rt .eg.r ,iiffi;,t{i?iflffil,:ftH li#,Tj .,:".nd*r,. * o" iit,r kdpvi_

):::5 " 
kiizbeszerz6sr errekhatart 

"t 
oum err all:lL:",6) 

'jelen ajrinlatkdrdsben ne-keresben el<iirtak szerinr es az abbani;*1;;;;ffiifitfitffi'.Tr:onin jelen ajrinrar-
B eszerz6s megnevezdse:

" 
DERB Y s uiraz porszfvd szdll[tds a,,

l. Az aj6nlatk6r6 neve, cime:

Tiszaujviirosi Intdzmdnymrik<idtet6 Krizpont
if lo I:_r:$ y1os. M unkdcsy M. i,' ;;:;;:',tet.:49/548_300
Fax: 49/340-871

Tovdbbi inform6ci6k a kiivetkez6 cimen szerezhet6k be:
Tiszafjviirosi Intdzmdnymrikcidtet6 Kcizpont
iall,lo_r::aujvriros, Munkricsy i.,i i_za.^apcsolattart6: Dombind erdelyi judii
TeI.:49/548-304
Fax:.49/340-871
E-mail cfm: tik@tuivaros.hu

2. Az aj6nlatk6r6s t6rgya:

" 
DEfuBY s4irax porszfwi sxtillftlis su

:rf;::r:;;;'szei' 
amelvekre ajrinlatot rehet tenni: a rdszekre tiirtin. ajdnratkiris

A miiszaki/szakmai dokumenfdci6 rendelkezdsre bocsritisinak m6dja:

X::'#irft#::r,'?5:ff*j:??"1[L?..:zerudssorrnnemkdszi'tAmiiszakitarrar-

3. A megkiiten d6 szerz6d6s meghatdrozdsa:

Szdllit6si szerz6dds,,DERBr sniraz porszfwi sztillitdsa,, t6rgy6ban.



4. A szerz6d6s iddtartama vagy a teljesit6s hatfrideje:

A teljesftis hatdrideje: 208. jrtnius 7.
Az ajinlatkdrl a teljesit6si hatririd6hdz kdpest el6teljesitdst elfogad.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

TIK kdaptont, Tiszartjvdros, Munkdcsy M. tk 26_2g.

6. Az ellenszolg6ltatds teljesit6s6nek feltdtelei:

\a31!ker0 a teljesit6sigazol6s (sz6lrit6revdl) arapjrin ki6ilitott szhmra arapjin a szer-z6d6sben meghatrirozott m6don 6s tartalommal vatJ teryesitestol sz,amitoii is naponbeliil az ellenszolgdltat6st 6tutal6ssal teliesiti.

7. Kizir6 okok:

Nem lehet ajrinlattev6 az a tenn6sz.etes, jogi szem6ry, vagy jogi szem6lyis6g n6rktirigazddlkod6 szervezet, aki vagy amely:
a) a szerz6ddssel drintett. szervezetter klzszorgilrati jogviszonyban, munkavi-
_ . szonyban 6ll (a tovribbiakban: 6rintett dolgoz6/tunkatari),
b) az 1nntett dolgoz6 kozeli hozziltartoz6ia.
c) az a gazdrilkod6 szervezet, amelyben az €intetl dolgoz6, vagy annak kiizeli
.. hozzltartoz6ja tulajdoni r6szeseddssel rendelkezik,
d) egy 6vndl rdgebben lejfurt ad6-, viim-, vagy t6rsadalombiztosit6si jrirurdkfzetdsi

kritelezettsdgdnek nem tett eleset.
.] .kitt* azdrkorm|nyzati ad6riat6s6gn6lnyilvrintartott ad6tar:toz6savan,
f) aki ellen cs6d-, felsz6moldsi eljrir6s van foryamatban, aki vdgelszrrmor6s aratt6lJ,

akinek tevdkenysdgdt a c6gbir6s6g felffiggesztette,
aki nem szerepel a clgtregyzlkben,
aki nem rendelkezik a tevdkenysdg folytatiisrihoz el6irt enged6llyel, jogosit-
vinnyal, illetve szervezeti, kamarai tags6ggal,
aki kor6tbi, az dnkorm6nyzattal kdtcttt izerz6d6s6nek terjesit6se sorrin srilyos
szerz6ddsszegdst kdvetett el.
akjnek az ad6szdmdt a Nemzeti Ad6 ds V6mhivatal felfliggesztette,
aki szerepel a Nemzeti Ad6- ds viimhivatal 61ta1 kozz€titt vdgrehajt6si eljrirds
alatti ad6z6k li strii 6ban.

c)
h)
i)

i)

k)
l)

m) aki kor6bban akiz6r6 okokkal kapcsolatban hamisan nvilatkozott.

A meekdvetelt isazol6si m6d:
Ak;tzdt6 okok fenn nem 6ll6srlr6l az ajilntattevlknek nyilatkoznia kell ajrinlatrinak be-
nyijtrlsdval egyidejiileg az ajrinlatkdrds mell6kletdt k6pez6 nyomtatvrinyJn.

8, Az ajfinlatt6teli hat6rid6:

2013.mdjus h6 21 nap. 9:00 dra



9. Az ajilnlat benyrijtdsinak helye, m6dja:

Tiszaujvrirosi Int6zmdnymiikddtet6 Kdzoont3 5 8 0. Tiszarij v6ros, Munkacsy M.' ii iZii'.," t s . rroa uDombind Erd6lyi Juditn6l

Az ajinrat posrai riton' vagy szemdlyesen munkanaporgn.H 
, cs: g:00 ds 16:00 0ra, p:

l;1ff:#;iJ,.".- 
k6zon. az a;,inratreteri rrut,iriali.ianar"r napj6n 8:00 ds e:00 6ra

Az aj'nratot z'rtborit'kb_n,,1 eredeti pdld6nyban kell benyijtani. A boritdkon fel kel'ttintetni a kdvetkez6 szdveger:

- ',DERBY ssdraz porsz{vd szdllitdsa,,- 

f,fidn^uarai 
hatdrid, et6tt (2013. m6jus h6 2t nap.9:00 6ra) nem bonthat,

- az ajdnlattev1 nevdt ds szdkhelydt
- 

"Iktat6ban nem bonthat| fer, izonnar a c[mzetthez tovdbbrtand6,,.

Az ajdnlatk6r6 az aj'nlant akkor tekinti hatririd6n beliil benyrijtottnak, ha annak k6z_hezvdtele az aj6ntatt€tetil?tyjg6l.jdis;;""; inegkezdds6ig megtrirrdnik. a pos_tai kiildemdnyek elir6nvft6s6bor, 
"ri'..a3reilffi; dsszes kockiizat ajrinrattev6t ter-heli' Ajdnlattev6 feler6ss6ge, rr"gy 

":*r"i""."L?fu6 csomagor,sban, form6ban 6sidriben keriiricin benluitrisra a:-Ltlro .r" i-'^i- 
"ion 

hatuid6iga megf ekilt helyreleadott ajrturratoka*udj; drtdkerni. a rr"i,itiao, trieik.r.tt ajrinlatok .rvdnyterenek.

10. Az aj6nlatok felbontdsdnak helye, ideje:

Tiszarijvrirosi lntdzmdnymiikcidterri Kdzpont
3530 Tiszarijvriros, Munkdcsy fvf. ,ir ZO-ig. iareyafO
Ddtum:2|t3.mdjus hd 2l nap. 9:00 dra

11. Az ajdnlatok elbirdlisdnak tervezett id6pontja:

2013. mdjus hti 22 nap

12. Szerz6d6skiit6s id6pontja:

2013, mdjus hd 24 nap

13. Miiszaki tartalom:

*#3X*il?'#:tT€nvmiikddtet6 Kcizpont aiintatotkdr DERBy sziraz porsziv6

Term6klefris:
Kompakt, iitds61l6 miianyag tartillytt,k<innyen mozgathat6 porsziv6.



Tartoz6kok:
.2,5 m g4,gecs6 @36
. markolat
. felsziv6cs6
. v6lt6kefe
. saroksziv6
. Elektromos k6bel : 12 m

Miiszaki adatok:
Tarliiy: l7 L
Ldgsz6llit6s:228 m3lh
Sziv6er6: 1470 vizlmm
Fesziiltsdg: 230 V
Teljesitm6ny: 1,2 kW
Elektromos kribel: 12 m
Papirporzs6k k 6d 033 62

Mennyis6g: 8 db

Ajflnlatkizdr6lag a 3. sz6mi melldkleten (Ajrinlati lap) a fbnt meghatrirozott termdkek_re tehet6' K6rjiik az egvs6g6rat term6kenkentn'.euani to"6bbt;-drt;"*yffi'a"p-j:in kiszimolt nett6 aj6nlati €rtdkeket l, rn.guAni. "---*
Az ajinlatok drtdkeldse so'in a netto ajrantalti JrtZkek keriilnek d,sszehasonlit6sra.

Az elbir6l6s szempontja: a legalacsonyabb neft6 ajrinlati 6rt6k,

14. Kiiliinleges el6ir6sok:

Ajrinlattev6 teljes felel6ss6 ggel tartozik azdltala foglalkoztatott munkat6rsak6rt.

I5. Hidnyp6tl6s Iehet6s6ge: biztosftofi/nem biztositott
(lgen valasz esetdn; Ajdnratker, a hidnyp,tltis tehet6s6g6t biztosftja, azonban a hidny_p6tlds nem eredmdnyezheti az ajdnrattbirakiuo irua *na*r ekmei (ajdntati dr)m6dos{tdsdt.)

16. Kieg6szit6 t6j6koztat6s k6r6s hatdrideje:

2013,mdjus hd 15 napja 12:00 tira

Az Ajdnlattevl az ajinratklrdsben foglartakkal kapcsolatban irrisban kiegdszit6 (drtel-mez6) t6j6koztat6st kdrhet. Aj6nlatk6i6 a be€rkezltt kiegdszit6 tdj6koz#6s a;;;kevonatkoz6 viiaszilt egyidejiileg minden Ajdnlattev 6 r6szlremeekiildi.

17. Egr6b informrici6k:



17 'l Az aj:inlatt6tel mest.,rtdntdver Aj6nrattev6 hozzhjitrurneve, sz6khely e, aj'nrati 6rais az 2\am.s lefolytat6ia sorran ertetetOsre k;6rhozatalihoz. 
u rv\urs)rii Kcruro egyeb szempontok nyilv6nossdgra

17'2 Ajinlatk6r6 ferhivia Ajrinlattev6 figyelm.t an4 hogy Tiszarijviiros Onkormriny_zata K.pvisel6-testiiletJnek DV2r,ioli7'io){t"{ rz.a-r. pont3a alapjdn Tiszarijvrirosonkormrinyzata poreiirmesteri Hi"atara, onto.m",anyr*i-intizmenyei?Jnto#uny-tr
tulajdomi gazdasrigirrirsusagd -i;J";; 

"rv#'#.i"*ges szerz6ddsdnek ( kiveve akcizbeszerz.si tdrv.nv r"rinr, uutumini i;;4i"ilr onkormrinyzata, polgdrmesteriHivatal4 dnkormrinyzati ir,"r-e"y"ior o#"#uti*,i tulajdonri gazd,as,gi tirsas.gaiegymds k<iz<i* meek6t6sre,ker.i*i-sze.e;;;i6,; megkritds.re, amelyek eseren afentebb felsorolt szlervezetek fizetdsi ko-telezffi"'u brutt6 250 E Ft cisszeget el6ri,vagv an megharadja, csak az ar,bbi fettdtelek *.it"t" 
"t;i;; 

;;rh; ,".. 
"uiH 

,nnu_telekr<il a m6sik szerz6d6.l:l:, szerzoOesttiGs .iO?ia;emouri sziiksdges.- A szerz6dds mell.kletdt k dpezi ahattuozat melldklete rr"ir"iinyiru*"r"t- A.szenldds egy pontj6ban rrigzitdsre teitit-az al6bbi feltdtel:
,,4 . . . (szerz6 do 

_luj) !:r:u:^yr, t ogy a, onto r*a^y riii 
"i'sdrmesteri Hiva_tala/ int€zm'nye/ gazd,asdgi tdrsasriga ( a megielel6 alkalmazand6) a szerz6d6s mell6k_let€t kdpez6, a lej:irt hatriride;ii taiorasota'r""",t"r0 nyilatkozat val6dis6s6t elren_6izze' Amennviben nv'atkoiatot tev6 fdln? j"i.rl".rol* pu#oi 

"ii.ril* "un
a nyilatkozaton megJtatdrozo,tt szeryezetek rete te3rart hatriridejii hrtozAsa va^ es an asziimlrin szerepl6 (szhrnla hi6nyriban u rr".roairf* meghatrirozott) fizet*si hat6nd6id6pontjriig nem rendezi, hozz.al_6ru1u turto"i"oro.genet riszari;v#o; o;;;;yr"_ta ad6har6s6ga, porgrirmesteri ilivatara, itt"r.e"G'er sa.;at turaiaonri e;i.di ,*_sas'gai fel6 legko*ibbi eseddkessdgri, --". .rlier.esseg esetdn ar6nyosan t<irten6kompenz6l6srihoz, il lefve b esz6mit6i6hoz

A tartozdsmentessdgre vonatkoz6an az ajhnrattevilknek nyilatkoznia kell aj6nlatrinakbenyujt6srival egyidejiileg az ajinratklrdsmeilJti"tertepez6 nyomtarvrinyon.

17.3 Ajinlattev6nek rirairinlatrit frx dsszegri iiatiny[rklntkell meghatriro znia, amery _figyelembe v6ve ahelyszini kiiriilmdny-el-J Jr-.Jffi"u, - mag6ban foglalja a szer_ziid9sszerii teljesit6sdhez, a szakszerii ds tompre*megva6sit6s6hoz sziiksdges valam_ennyi kiiltsdgdt 6s mindennemii egy6b kiadrist. 
----'

17 .4 Ajdnlatk6r6 ferntartja az ajrinlatkdrds eredmdnytelenn6 nyilvrinitdsrinak jogrit.

17.5 Felhivom a Tisztelt alant{.tevO.f<.!gye!m6! hogy rdszletes riraj6nlatukat az Ajan_latk€rd riltal rendelkezdsre focsritott jeilel#o ."""y'iJeg.b adatok alapjrin drtelemsze_nien tegy6k meg.

Felhivjuk szives figyelm6t ajglen ajrinratkdrdsben foglart el6ir6sok 6s feltdtelek alapos6ttekint6s6re 6s k6rem, hogy ajinlatfut af.i.tut ngy.i.?bevdteldJtegye;;;. 
-,

Tiszarijvriros, 2013 dv m6jus h6 13 nap



Tisztelettel:

Mell6kletek:

l. nyilatkozat kizrir6 okok hatrilya ali nem tartoz6sr6l
2. tartozfismentessdgre vonatkoz6 nyilatkozat
3. AJANLATI LAP



l. sz6mri mell6klet

NYILATKOZAT KIZARo OKOK HATALYA ALA
NEMTARTOZASROL

Alu.l-qott mint atov6bbiakban: Ajad aft ev6) ceej egyzJsre j"C;;;i; ;;il;;j;Ajiinlatrev6vet szemben nem atnii rc"" ̂ i-ilaiui tlXu *"r..
nyilatkozom, hogy

(a
az

Nem lehet ajinlattevl az a
ga'aakodo;iii;reti ;;t;iffi;fi:s' 

jogi szem6lv, vagv jogi szem6tvis6g ndlkiiti

a) a szerzod€'ssel 6rintett szewezettel k,zszolg*rati jogviszonyban, munka-viszonyban 611 (tov6bbiakban: erintett ootllffiu*atrarsl,b) az&intettdolgoz6 Uor"nnorratiioroili 
' '

c) az a gazd6lkod6 szervezet, *.fyU." u, drintett dolgoz 6, vagy annak kdzeli
^, !y.rl:y?'ija.ryu:qo11 rdszeseddsseL r."a"fl."rrq
o/ egy evnel regebben lej1tt.ad,6-, vdm-, vagy tirsadalombiztosit6si jrirul6kfizetdsi
. kcitelezettsdg6nek nem tett eleget,

e) akinek az 6nkorminvz",i 
igghLgrigril nyilviintartott ad6tartoz6sa van,f) aki elren cs6d-, fersz,molasi eljrarai wan'r"rvLou*, aki vdgersz,mol,s alatt

g) akinek tevdkenvsdedr a cdgbir6srig felfiiggesztene,
h) aki nem ,r.r.p.l a-cdgegyzekben,
i) aki nem rendelkezik

iososirv6nnvar ;rr..,,. "-^j.^-1^eJ'5:it"'q . 
folytatdsdhoz el6irt engeddllyer,

i?g::1Tn*t,iltel/eszewezeti,r"ri*"it"eJs;,, g:.*:::j,"::":*::Xy,t"i rtiii,t,,.,?of&#ek terjesitese sor6n srlyosszerz6d6sszegdst k6velett el,

:fl1* :1i1"^,i?1i11 I:T:"'1 tg* :, Vrimhivatar ferniggesztette,
*:;'::ZiZi:L:11:'Ad6_6sVrimhivataratt;;i;;;:iiiu'[!'i4,u,,.4u.u,alatti adoz6k listrijriban,

m) aki kordbban akiz6r6 okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

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

Cfgszedj al6k6s

k)
D

) Gazd6lkod6 szervezet aratt a ptk- 6g5. g c) ponudban meghat6rozott fogaftnat kell drteni.



2, sz6mt mell6klet
I\TYILATKOZAT

..........s26mri szerz6d6shez

Alulirott
4 . . . . , . . . . . . . . . . . . . , . . . . .

..... .....(szerz6d6 f6l neve, cime.ad6szdma)
k6pvisel6j e nyilatkozom, hogy

Felel6ssdgem tudatriban kijelentem, hogy a krizrilt nyilatk ozat aval6s6gnak megfelel.

D6tum:2013.

szev6 d5 fdl kdpvisel6j e

Tiszarijvdros V6ros dnkorm funvzata

o ad6hat6sdg6n6l (35g0 Tiszaujvriros, Bethlen G. itt7.),o Polgdrmesteri Hivatal6n6l (35g0 Tiszarijvriros, Bethlen G. rit 7.).

int6zm6nyeinfil, azaz
' 

;f,tr#"*"si 
Intdzm.nymtikridtet6 Kcizpont (3580 Tiszarijvriros, Munk,csy M. ft 26-

gazdasilgilag hozz6 tartoz6 intdzmdnyekndl :- Tiszarijviirosi Humiinszglelll,glorpont (3580 Tiszafjvriros, M6ryris k. ft 34.),- Napkrizi Otthonosdvoda 1:SfO tiszaf.lvriros, pajt6s k6z B):, 
- - * "'

Munk6csy M. nt 13.),
- Derkovits Kultur6lis. Kiizpont (35g0 Tiszarijviiros, Sz6chenyi rit 2.),o Tiszariiviiros vrirosi Render6int6zetn6r (35g0 Tiszau;vriros, Bethlen G. ft r t_r3.).

tinkormdnyzati tulajdonri gazdasdgi t6rsas6gain6l, azaz
o TiszaSzolg 2004 Kft.-ndl (35g0 Tiszarijv fnis,Tiszaiut2/a.),
' Tiszarijviirosi viirosgazda^Nonprofit Kft.-ndl (35g0 Tiszaujvriro s,Tiszaot2ra.),r Tisza M6dia Kft.-ndl (35g0 Tiszarijviiros, Szent Istv6n ft 16.)
o Tiszarijviirosi Sport-Park Nonprofit Kft.-n61 (35g0 Tiszatjvriros, Teleki Blanka rit6 . )

lejdrt hat6ridejii tartoz6som nem rill fenn.



3. sz6mri mell6klef

AJANLATI LAP

Ajdnlattevd neve:

Ajinlattev6 sz6khelye:

Ajinlattev6 hivatalos FAX-szrima:
Ajfnlattev6 hivatalos e-mail cime:
Kapcsolattart6 szem6ly neve, beosztdsa:
Kapcsolaftart6 szem6ly el6rhet6s6ge:

Tfuwz,DERBY suiraz porszivti sztillitdsa,, taryyirbeszerzds

Ajdnlatunk:

Nett6egysdgdr:.  Ftxgdb:Nett6ajr inlat idrt6k... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft

V ^ la .\ s r . .  . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . , ,  2 0 1 3 .

(c.egszerii aftiinis)


