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

Tisztelt Ajdnlattevd!

A Tiszaijv6rosi Int6zm6nymiikiidtet6 Kiizpont /Aj6nlatkdr6/ (3580
Bethlen G. rit 7. a tov6bbiakban: ajinlatk6r6) eaiton kdri fel aj6nlatt€te
kdpviselt ceget, mint Ajdnlattev6t (a toviibbiakban: aj6nlattev6) ajelen a
nevezett, a kdzbeszerz6si 6rt6khati4rt el nem 616 6rt6kii beszerz6s so
latkddsben el6irtak szerint 6s az abban foglalt feltetelek figyelembevdtel

Beszerz6s megnevez6se:

,,Tisza ijvtirosi Edtvbs Jdzsef Gimndzium, Szskkiizipis kola is Kolldgi
taldlhatd konyh a dp iiletft szben dtalakittki mankdk"

1 Az ajinlatk6r6 neve, cimei

Tiszaijviirosi Intdzmdnymiikddteto Kiizpont
3580 Tiszatjvr{ros, Bethlen c. ft 7.
Tel.: 491548-300
Fax:49/340-871

Tov6bbi inform6ci6k a kiivetkez6 cimen szerezhet6k be:

Tiszaijviirosi Intdzmdnymiiktidtet6 Kitzpont
Kazinczy Koziissdgi Hiiz
Cim: 3580 Tiszafjv6ros, Kazinczy rlt 3.
Kapcsolattart6 : Zsipi Imr6n6
Tel.:49/548-326
Fax:49/340-871
E-mail cim: 1ik@tujvaros.hu

2, Az aj6nlatk6r6s t6rgya:

,,Tiszstjvtirosi Eittviis Jdzsef G imndziam, SzukkAzdpis kola ds Kolldgi
taldlhstd konjhs dpiilelrdszbe dtalskftdsi munkdk"

A beszerzds rdszei, amelyekre ajiinlatot lehet teffit a ftszekrc liittd,
nem indokoll

A miiszaki/szakmai dokument6ci6 rendelkez6sre bocsitisinak m6di

A miiszaki tartalormak megfeleki iirczatlan kiiltsegvetdst a 3. sz6mi m
zdljiik. Tovdbbi e)oiriisokat az ajiinlatkdrds 13. pontja tafialmazza.
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V6llal\:ozAsi szerzrid€s:,,Tiszaijvdrosi Eittvits Jdzsef Gimntizium, S)
ds Kolldgium ipiiletdben taldlhotti koqlha dpiiletriszben .tlstski;dsi

3. A m€gkiitend6 szerz6d6s meghat6roz6sa:

gyriban.

4. A szerz6d6s teljesit6s6nek hat{rideje:

A teljesitds befeje4dsi iddpontja: 2014, decembet 31.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

Tiszafjvdrosi Edtvds J6zsef Gimnrizium, Szakkdzdpiskola ds Kolldgi
taliilhat6 konyha dpiiletrdsz
3580 Tiszafjv6ros, Munk6csy M. rit 13.

6. Az ellenszolgiltatds teljesit6s6nek feltdtelei:

d) egy dvn6l rdgebben lejrirt ad6-, v6m-, vagy tiirsadalombiztositiisi
kotelezetts6gdnek nem tett eleget,

h)
t)

J )

k)
r)

fl
akinek az iinkormanyzati ad6hat6srign6l nyilviintaft ott ad6tafioz6s
aki ellen cs6d-, felsz6n.rolisi elj6riis van folyamatban, aki v6g
6ll,
akinek tevdkenysdgdt a cdgbir6srig felfiiggesztette,
aki nem szerepel a cdgjegyzdkben,
aki nem rendelkezik a tevdkenys6g folytatdsdhoz el6irt enge
viinnyal, illetve szervezeti, kamarai tagseggal,
aki kor6bbi, az dnkon inyzattal kitttttt szerz6ddsdnek teliesitdse
szelz6ddsszeedst kdvetett el.
akinek az ad6sziimiit a Nemzeti Ad6- 6s Viimhivatal felffisses
aki szerepel a Nemzeti Ad6- ds V6mhivatal iital kdzz'Iett
alatti ad6z6k list6jdban,

Ajrialatkdrri a teljesitdsigazolis alapj6n ki6llitott sz6mla alapjrin a szer
hat6rozott n6don ds tafialommal val6 teljesitdst6l szAmitoti 15 napon
szolgaltatast Atutal6ssal teljesiti.

7. Kizer6 okok:

Nem lehet aj6nlattev6 az a termdszetes, jogi szem6ly, vagy jogi szem
gazdiilkod6 szervezet, aki vagy amely:

a) a szez6ddssel drintett szervezettel kdzszolgalati jogviszonyb
szonyban 611 (a tovribbiakban: drintett dolgoz6/munkatars),

b) az drintett dolgoz6 kdzelihozzA]€rrloz6ja,
c) az a gazditlkod.6 szervezet, amelyben az drintett dolgoz6, vagy

hozzAla,ftozd1a tulajdoni rdszeseddssel rendelkezik,

m) aki kor6bban a kiz6-r6 okokkal kapcsolatban val6tlanul nyilatk
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A meskdvetelt isazol6si m6d:
A kizrir6 okok fenn nem rill6siirol az ajAnlattev6knek nyilatkoznia kell
n1.ujt6s6val egyidejrileg az aj6nlatkdrds mell€kletet kdpez6 nyomtatvriny

8. Az aj6nlatt6teli hatdrid6:

2014. december hd l1 nap 10 6ra
Az aj6nlatok beadis6nak felt6tele az el6zetes helyszini bejir6son va

Aj6nlatkdrrl helyszini bejir6st biztosit, melynek idopontja:
2014. december hd 5 nsD 9 dra

El6zetes bejelentkez6s alapjrin Zsipi Imrdnd kttzdtkeztetdsi
Tel:70/333-'7731

9. Az aj6nlat benyrijtis{nak helye, m6dja:

Tiszarijv6rosi Int6zmdnymiikddtet6 Kozpont
Kazinczy Ktiziiss6gi H6z
3580 Tiszafjv6ros, Kazhczy itt3.7312. szoba
Zsipi imrdndndl

Az aj6nlat postai iton, vagy szemdlyesen munkanapokon H CS:8:00
8:00 ds 13:30 6m kdzdtt, az ajanlattdteli hatrtuidii lejdrlAnak napj6n 8:0
kitzittt adhat6 le.

Az ajanlatot z ftboritdkban, I eredeti pdldrinyban kell benlujtani.
tilntetni a kiivetkezo szdveget:

,,Tiszartjwirosi Ebtvbs hiuef Gimndzium, Szakkbzdp is kola ds
letiben tsldlhstd konJ,hq. dpiiletiszben dlslsklldsi munkdk"
Az qjdnlatftteli haturidd el6tt (2014. december h6 1l nap 10 ora
lbt !
az ajdnlattev6 nevdt is szikhelydt,
,,Iktat'ban nem bonthatdfel, azonnal a cimzetthez tovdbbitand'"

Az ajinlatkeft az ajiinlatot akkor tekinti hattuid6n beliil benyrljtottnak,
hezvdtele az ajiinlattdteli hatarido lej6fiAig, a bontris megkezddsdig me
tai kiildeminyek elir6nyit6s6b6l, elvesadsdb6l ered6 dsszes kockdzat a
heli. Ajfurlafievo felelossege. hogy ajdnlata megfeleld csomagolds
id6ben keriiljdn benyfjt6sm. Aj6nlatkdr6 csak az eloirt hat6ridoig a m
leadott aj6nlatokat tudja drtdkelni. A hatdridon tfl drkezett aj6nlatok enek.
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10. Az aj6nlatok felbontdsrinak helye, ideje:

Tiszaljviixosi Intdzmdnymiikddteto Kdzpont
Kazinczy Kiizdssdgi H6z
3580 TiszaLijvriros, K azinczy it 3.73/2. szoba
Ditum: 2014, tlecember hd 1l nap 10 6ra

11. Az aj6nlatok elbir6hisinak tervezett id6pontja:

2014. december h6 12 nap

12. Szerz6d6skiit6s id6pontja:

2014. december hd 13 nap

13. Mi.iszaki tartalom:

A Tiszafjv6rosi Intdzmdnymiikddtet6 Kitzpont aj6nlatot k& a Tiszafj
J6zsef Gimniizium, Szakkdzdpiskola ds Koll6gium 6pi.ilet6ben tal6lhatd
rdszben hiit6szekrdnyek elhelyezdsdre alkalmas helyisdg kialakit6si
zes&e az alilbbiak szerintl

A kialakitando helyisegben j elenleg 2 db hritrikamra. eg)-e$ eldtdrrel
reg6tor helyisdg tal6lhat6. A felsorolt 5 db helyisdg v6laszfalait teljesen
tani, igy kapott 2,6 m x 4,6 m alapteriiletii helyisdget kiv6njuk hiit6sz
lyezdsdre 6s tizemeltetdsdre alkalmas 6llapotba hozni.
Az elyegzendd urunk6kat az |razatlarl kitlts6gvetds tdtelesen tartalm
jelleggel pedig azok a kdvetkez6k:

- ajelenleg miik6d6 hiit6karu6k hiit6 egysdgeiben 1ev6 h6 kdzveti
tdse, megfelelo elhelyezdse

- villamos vezet6kek ds szerelv6nyek sziiksdg szednti visszabon
- ajelenleg miikdd6 hiit6kamrAk g6pdszeti egysdgeinek ds szerelv

reldse, elt6volit6sa
- kdziblak lebontdsa. Dadozatok felbontiisa

Vegjeg5zds: a folyoso fekili 2 db ajtot ki keli bontani. az dtalaki
szekdnyek elhelyezdsdre szolgdl6 helyisdg ds a folyos6 kdziitt

- ki kell 6oiteni az fi villamos rendszert
a sziiksdges technol 6giiLval 6s az fuazatlan koltsdgv€tds el6ir6sai
val el kell v€gezni a falak, pilldrek csempdzeset (mennyez€tig), a
kol6siit (csiiszismentes jfu6lappal) es a mennyezet diszperzi6s fes
be kell dpiteni egy ajt6t a hfselokdszito bejdrati nyil6sriba, a bedpi
felel6en m6zolni kell

Az ajiinlatokhoz rdszletes iirazott kitltsdgvetds benytjtasa sziiksdges a 3
kititltdsdvel.
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Az alkalmazand6 techlol6gia kiivesse a 3, sz6mf mell6kletben
kdlts6sYet6s e16irdsait,

A munkiilatokat bont6si 6s helyredllit6 munk6kkal egyiitt az MSZ el6i
oszt6lyi min6sdgben kell elv6gezni.

AjfuIat a 6. sz6mf melldklet (ajrinlati lap) kitiiltdsdvel tehetri. Az ajrln
sor6n a y6llal6si 6rak keriilnek iisszehasonlit6sra.

Az elbirSlds szempontja: a legalacsonyabb vrillalisi 6r.

14. Alkalmass6gi kiivetelm6nyek:

l. Aj6nlattevo csatolja a kivitelezds megval6sit6s6ban rdszvevri, az ill
gokn6l bejelentett, az Ajanlattevo iilland6 alkalmazisaban 6116 ds a
zdsdre alkalmas burkol6 szakk6pesitds megszezdsdt igazol6 bizonyi
lat6,t.
Aj6nlatk6ro egydni vrillalkoz6 esetdn elfogadja az egy6ni viillalkoz6
tiirsasAg esetdn a gazdas6gi t6nas6g vezet6 tisztsdgvisel6je avagy tagj
sdnek megszerzdsdt igazol6 bizonyityiiny mAsolatdt is.
A fentiekkel kapcsolatban ajiinlattev6knek az 5. szim[ mellekleten kell

Alkalmatlan az Aj6nlatteyd, amennyiben neln tud bemutatni a fenti
szakkdpesitdssel rendelkezri, a kivitelezds megval6sitAsaban reszFev6
nem csatolja a szakkdpesit6s megszerzdsdt igazol6 bizonyitviiny miisola

aj6nlattev6 ismertesse 4. sz6lrri [relldkleter az elozo 4v (2013.
a jelen beszerzds t6rgyfuak megfelel6 (6piilet 6talakitAsi munk6k,
munkrikat foglalja magdbani burkol6si munk.ik) referenci6it. A nyi

mazza legal bb a szeruoddsl k6to m6sik fel nevdt, szdkhelydt, a s
teljesitds helydt, idejdt, a kapott ellenszolg6ltatds nett6 6sszeget, a
vagy azt megerositeni tud6 szemdly nevdt, 6s e1&het6sdgdt, tovtibb6 n
an6l, hogy a teljesitds az el6ir6soknak 6s a szerztiddsnek megfelel6en

Alkalmatlan az aj6nlattey6, amennyiben a vizsg6lt id6szakban (2013
delkezik dsszesen legal6bb nett6 3.000.000 Ft dfidkil a jelen beszerzds
felelo (dpiilet Ataiakit6si munl6k, mely 1egal6bb az aldbbi munk6kat fogialj
kol6si munktk) pozitiv tartalmrl (I. oszt6lyri min6sdgii) referenciiiYal.

3. Az aj6nlattevo csatolja az elozo lezarl iizleti dvdr6l (2013. dv) s2616, a
jogszabdlyoknak rnegfeleltl beszrimol6jdnak egyszerii m6solat6t (kiegds
tek ndlkiil). Amennyiben az aj6nlatkdr6 6ltal k6rl beszamol6 a cdginli
lat honlapjiin megismerhet6, a besziimol6 adatait az aj6nlatkdr6 ellen6
m6ci6s szolg6lat honlapjdn megtal6lhat6 beszamold csatolesa az ajanla
sdges,
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szak(erii lelek ) ..Lpitdsi s,,akleri i let"-re (VV-f ) ervenl es J'elekis m vezetdi jogo-
sults6ggal rendelkezo, a kivitelezds megval6sitAs6ban rdszt vevo felel5s liszaki veze-
t6 ndvjegyzdkbe vdteli hatiirozat6nak egyszeni n6solat6t.
Az ajanlatkdr.b elfogadja a mdg 6wdnyes, a 24412006. (XII.5.) Konn.
kiadott MV-Ep/A jogosults6got igazol6 ndvjegyzdkbe vdteli hatdrozat
Iat6t is.

Alkalmatlan az aj6nlattev6, am€nnyiben a merleg szednti eredmdnye
iizleti dvben (2013. dv) negativ volt.

15. Kiildnleges eldirrisok:

15. 1. Aj6nlattevo csatolja a 266/2013. (VIL I l.) Korm. rendelet l.
Felelcis mriszaki rezetes fejezel L resz (Allalano. epilmen)ek felelds

Alkalmatlan az ai6nlattev6, amennyiben nem tud bemutatni a 15.1,
taknak megfelelcl jogosults6ggal rendelkez6, a kivitelezds megval6sitas
felel6s miiszaki vezet6t.

15.2. Aj6nlattev6 teljes felelossdggel tafiozik az altala foglalkoztatott

16. Hianyp6ths lehet's6gei hiztosilott/nem biztos [tott
(Igen vdlasz esetdn. Ajd.nlatkdr6 q hidnypdtlds lehet6sdgtt biztos

el6zb lezilr1

mell6klet IV.
aki vezetrii

et alapj 6n
szelu maso-

an foglal-
rdszt vev6

a, qzonban a
hidnypdtlds nem eredmdnyezhetl az ajtinlat elbirdld.sra keriild t
(aj dnlati dr) m6 d os I t ds dt.)

rtalmi elemei

17. Kieg6szit6 tij6koztatis k6r6s hatdrideje:

2014. december hd 9. napja 10 6rt

Az Ajl.fJllafieyo az ajiinlatkdrdsben foglaltakkal kapcsolatban irrisban ki
mez6) tajdkoztat6st kdrhet. Aj6nlatkdro a bedrkezett kiegdszito tAjdko

gdszito (drtel-
ekre

vonatkoz6 v6lasz6t a honlapjAn (www.tik.tiszauivaros.hu), tovtibb6 Ti fjvriros hon-
lapj6n 6rylv.tiszeqjJArq!.h!) teszt k0zze.

18. Egy6b informdcirik:

18.1 Az ajanlattdtel megtdrtdntdvel Aj6nlatte,to hozzij(truI
6s az eljdrds lefolytatiisa sonin drt6kel6sre keriild egydb
hozatal{hoz.

neve, sz€khel ajinlali ira
szempontokyilv6nossAgIa

18.2 Ajdalatkdr6 felhivja Aj6nlattevo figyelmdt arra, hogy Tiszafjv
kormrinyzata Kdpvisel6-testiiletdnek 33 /2014. (11.2'7 .) hattuozatiLr\ak 35.
jrin Tiszarijv6ros V6ros Onkormrinyzata, Polg6rmested Hivatala, iink

pontja alap-

tdzm6nyei ds 6nkomAnyzati tulajdoni gazdasAgi te$asiigai minden ol an visszterhes
szerz6dds6nek ( kivdve a kdzbeszerzdsi tiirvdny szerint, valamint Tis

s Vr{,ros On-

Onkormilnyzata, Polg6mested Hivatala, iinkormiinyzati intdzm6nyei 6s
iv6ros Vfuos



ti tulajdonf gazdasagi tifusas6gai egym6s kdzittt megkiitdsre
m€gkiitdsdre, amelyek esetdl a fent€bb felsorolt szetvezetek
brutt6 250 E Ft dsszeget eldri, vagy azt meghaladja, csak az
esetdn keriilhet sor. Ezen feltdtelekr6l a mrisik szerz6d6 felet
koztahi sziiksdges.

- A szerzrid6s melldkletdt kdpezi a hat6rozat melldklete szerinti
- A szerzod6s egy pontj6ban rdgzitdsre ke|iil az alibbi feltdtel:

,,A . . . (szerz6dri f6l) hozz6jarul, hogy az cinkormrinyzat Po
Ialal lfiezmenye/ gazdasdgi tArsas6ga ( a megfelelo alkalmazand6) a
letdt kdpez6, a lejtut hattuidejii tafioz6sokra vonatkoz6 nyilatkozat
6rizze. Amennyiben nyilatkozatot tev6 fdlnek jelen szerz6dds pdnziigyi
a nyilatkozaton meghatfuozott szervezetek feld lej6rt hatfuidejri tartoza
sz6mliin szerepl6 (szrimla hi6nydban a szerzoddsben meghat6rozott)
id6pontj6ig nem rendezi, hozz6l6r]Ltl a tartoziis dsszegdnek az
sdga, Polgfimesteri Hivatala, intdandnyei 6s sajdt tulajdomi gazdas6gi
legkorribbi eseddkessdgri, azonos esed6kessdg esetdn ariinyosan tdrtdn6
hoz, illetve besz6mitasahoz.

A tafiozasmentessdgre vonatkoz6an az aj6nlattevoknek nyilatkoznia
benyijt6s6val egyidejiileg az aj6rlatkdrds melldkletdt kdpez6 nyomt

18.3 Ajrinlattev6nek iraj1nlatat fix dsszegii ritaldny6rk6nt kell megha
figyelembe v6ve a helyszini kririilm6nyeket 6s adottsegokat - mag6ban
z6ddsszerii teljesit6sdhez, a szakszeril 6s komplett megval6sit6s6hoz s
ennyi kitltsdgdt 6s mindememii egy6b kiadAst.

I8.4 Aj6nlatk6ro femtafija az ajanlatk66s eredmdnltelennd nyilviini
nem terheli szez6ddskdtdsi kdtelezettsds.

18.5 Felhivom a Tisztelt Ajiinlattev6k figyelmdt, hogy rirajrinlatukat
iiltal rendelkezdsre bocs6tott adatok alapj6n drtelemszertien tegydk meg.

Felhivjuk szives figyelmdt a jelen aj6nlatkdrdsben foglalt el6ir6sok ds
6ttekintdsdrc ds kdrem, hogy aj6nlatat a leirtak figyelembevdteldvel te

Tiszafjvdros, 2014. 6v december h6 02. nap
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Melldkletek:

1. nyilatkozat kizifu6 okok hatrilya al6 nem tartoz6sr6l
2. lanozii)mentessegre vonalkozo n) ila(kozal
J .  drazat lan kd l rsegr  erds rdb ldzara i
4. referencia nyilatkozat
5. nyilatkozat a teljesitdsben rdszt vev6 szakemberek6l
6. aj6nlati lap



A l u l i r o t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .  m i n t  a
tov6bbiakban: Aj6nlattev6) cdgiegyzdsre jogosult kdpvisel6je nyilatk
AjanlattevSvel szemben nem rillnak fenn az al6bbi kizrir6 okok.

Nem lehet aj6nlattev6 az a temdszetes, jogi szemdly, vagy jogi szen
gazddlkod6 szewezetr, aki vagy amely:

a) a szerz6ddssel drintett szervezettel kttzszolgdlati jogvi
viszonyban rill (toviibbiakban: drintett dolgoz6/munkattus),

NYILATKOZAT KIZARO OKOK HATALYA ALA

NEM TARTOZASROL

az drintett dolgoz6 k 'zelihozz|hfioz6ja2,
az a gzdilkod6 szervezet, amelyben az drintett dolgoz6, vagy
hozz6tartoz6ja tulajdoni r€szeseddssel rendelkezik,

d) egy di'rt6l rdgebben lejrirl ad6-, vdm-, vagy t6$adalombiztosit6si
kdtelezettsdgdnek nem tett eleget,
akinek az onkorm6nyzati ad6hat6s6gnAl nyilviintartott addtarto
aki ellen cs6d-, felsz6molisi eljrfu6s van folyamatban, aki vdge
6|],
akinek tevdkenyseger a cdgbiro'rig fel fliggesaefl e.
aki nem szerepel a cdgjegyzdkben,
aki nem rendelkezik a tevdkenysdg folytatiis6hoz eloirt
jogositvdnnyal, illetve szeryezeti, kamarai tagsriggal,
aki konibbi, az dnkormanyzattal kittdtt szerz6d6sdnek teljesi
szez6ddsszesdst kdYetett el.
akinek az ad6sz6mdt a Nemzeti Ad6- 6s Vrimhivatal felfii
aki szerepel a Nemzeti Ad6- 6s V6mhivatal 6ltal kozze&ft ye
alatti ad6z6k listajAban,

m) aki konlbban a kizrir6 okokkal kapcsolatban val6tlanul nyilatk

b)

fl

h)

t

J)

k)
D
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'  Cazdalkodo 'zenezer a an a Prk. b8..  g.  '  ponrjaban meglar;rozon fogalnar kel l  e-eni.

mI mell6klet

m, hogy
(a
az

lyisdg ndlkiili

munka-

annak kdzeli

6ruldkfizet6si

van,
z mou$ alatl

engeddllyel,

sor6n sillyos

dt6si eljdr6s

Cdgszeni



NYILATKOZAT

.szdmf . . . . . . . . . . . . . . . . , , , . . , , . . . . . . . . . . , , , .  szerz6d6s

ad6szima)
kepviseldje nyilatkozom, hogy

Tiszafjv6ros Viros Onkorminyzata

r ad6hat6s6grinril (3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. rit 7.),
. Tiszafjyerosi Polgirmesteri Hiyatalinril (3580 Tiszarijv6ros, B

int6zm6\yeia6l, azaz
. a Tiszafjvdrosi Intdzmdnymiikddteto Kitzpont (3580 Tiszafivaros, B

e s a
gazdastLgilag hozz6 tartoz6 int6zm6nyekn6l :

- Tiszaujviirosi H umiinszolgiilratd Kdzponl {3580 Tiszatj\dros.
- Napktizi OrLhonosOvodatl580 fiszairjvdros. PajLds LOz 13.).
- Derkovits Kulturalis Kttzpont (3580 Tiszarijv6ros, Szdchenyi

o Tiszarijvriros V6rosi Rendel6intdzetndl (3580 Tiszarijvriros, Bethlen

ilnkorminyzati tulajdoni gazdasigi t6rsasigainil, azaz
r TiszaSzolg 2004 Kft.-ndl (3580 Tiszarijv6ros, Tisza rit 2/a.),
o Tiszatjvdrosi Vrirosgazda Nonprofit Kft.-ndl (3580 Tiszarijv6ros, Ti
r Tisza Mddia Kft.-ndl (3580 Tiszafjviiros, Szent Istven Lit 16.)
r Tiszafjv6rosi Sport-Park Nonprolit Kft.-ndl (3580 Tiszarijv6ros, Te

6.)

lej6n hat6ridejti ranozdsom nem iil l fenn.

Fel€l6ssdgem tudataban kijelentem, hogy a kiizdlt nyilatkozat a val6s6gn

D6nnt:2014.

szerz6d6 f6l kdpvi

mf melldklet

cime,

en G. rlt 7.),

en G. it 7.)

nczy rit 3.),

f r \

.  L i t  1 l -13 . ) ,

nt 2/a.),

eki Blanka iit

megfelel.



Elektromosenergia-ellAtir, viltanyszeret6s

Ssz, T{telszin T6tel sziivese

I 71-000"1.8 Veu!6k€k, kibetek €s szeretv6nyek bonrA"i
vezetekcsatoma, f .ibelcsaroma, mellv€dcsatoma!
padl6szeqdlycsatoma leszereldse

2 7l-005- I db kismegszakit6 ethelyez€se tdb fa i kapcsol6
L 1 . l. l- ki6pit6se ldb mennyezeti l6mpa kiipit€se 6 db
041 1 13 I konnekror kidpttdse 6s felszer€ldse vezetdkek €$/db

szikseses sz€relv6nvek

Menny. Eg,s6g Anyeg Anyag Dij 6ssz.sen

2 5 m

1 tetel



e, el6z6 6v Q013. iN) legietent6sebb, a beszerzds t6r$/6trak megfetel6 (
mu|rkiL, mely legaldbb az rlibbi mur.hfkat foglalja magr6ban: bur}

referencirikr6l

Alultuott, ..............
rnl l lr  a(2... . . . . . . . . . . . , . . . . . . , . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ,  .  .  (cdgnt
cegJegyze$e jogosult kdpvisel6je, alkalrnassdgunk aJltlrmasztAsfua az ii\b
(2013. ev) legteLent6sebb, a beszerzes ttugyanak megfelel6 (6piilet
legaldbb az aldbbi munk6kat foglalja mag6ban: burkol6si mw*d.k)

NYILATKOZAT

mf mell6klet

italakit{si
munkdk)

(ndv, beosztds)
, sz6kiely)
i. az eldzfr ev
munk4k, mely
inkat mutatjuk

A tdbldzat szabqdon b6,lthet6!

Kel t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  2014.

(cdgszer0

Sz€khelt:

Ndv:

Sz{e|telyl



cegjegyzesre jogosult kdpvisel6je, a Tiszaijvdrosi Intdzm€nymiikddtet6
aj6nlatkdr6 rltal,,Tiszartjvdrosi EijtviJ| Jdzsef Gimntixium,
Kolldgium dpiiletdben tsldlhqhi kontha dpiilet'szben dtatskit(isi m
kdzzeftt ajfu)latkeres 14. Alkalmassdgi kdvetelmdnyek ponrjAnak 1.
alkalmass6gi kdvetelmenyhez az al bbiak szednt nyilatkozom:

Nyilatkozom, hogy a teljesitdsbe bevonni kivrint burkol6 szakmrival

a) c6giinkn6l ri11and6 alkalmazdsban 6ll,

b) egydni v6llalkoz6kdnt rendelkezem a sztiksdges szakkepesitdssel,

c) mint a gazdasdgi trinasdg vezet6 tisztsdgvisel<ije avagy tagja

szakkdpesit6ssel,

1. Nyilatkozom tovdbb6, hogy

bevonni kiv6nt,

NYILATKOZAT

a cdgiinkndl 6lland6 alkalmazrisban ril

az illetdkes hat6sagoknAl

szakm6val rendelkez6 szakember * az

kitiikendd

. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .  ( n d v )  . . . . . . .  d v

napjat6l 6ll cdgijnkndl alkalmaz6sban.

szakk€pesitds megszerzdsdt igazol6 bizonltviinyanak fdnymesolat6t mellekel

A  te l jes i tdsbe bevonn i  k iv6n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . szakmdva l

Kelt:

i melldklet

(ndv, beosztAs)

szdkhely)
mrnt

iskola ds
" ttugydban

jAban foglalt

szakemberek

a sziiksdges

a teljesitdsbe

bejelentett

pom eseten

. h6nap ....

ez6 szakember

csatoljuk.



AJANLATI LAP

Ajdnlattev6 neve:

Aj{nlattev6 sz6khelye:

Ajrnlattev6 hivatalos FAX-szimal

Ajdnlattevd hivatalos e-mail cime:

Kapcsolattart6 szem6ly neve, beosztdsa:

Kapcsolattart6 szem6ly el6rhet6s6ge:

- Tirsvr ,,Taxartjvdrosi Edtvds Jdzsef Gimndzium,
Kolldgium dpfrkteben tsldlhatd konlhs dptiletdszben
tArgyi beszerzes

Ajdnlatuuk:

Net td  v6 l la l6s i  6r : . . . . . . . . . . . . . . . . .F t+. . . . . . . . . . . .  AFA:  Brut td  ve a l6s i  r i r :

K e l t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  2 0 1 4 .

ds
dsi munkdk"


