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

Tisztelt Aj6ntattev6!

A Tiszarijvirosi Int6zm6nymiikiidtetd' Kdzpolt 358O Tiszaujvdros' Bethlen G ft 7 '

iu touaUUiuf.U-, ajinlatk6rd) ezuton kdri fei ajdnJandtelre az On- dLltal .kdpviselt 
cdget'

.inr ei' infun.uO,ia tovdbbiakban: ajenlanev6) a jelen ajdnlatkdresben ne\ezetl' a
'r.i"u*1"-?ri 

e"cr.hatirr el nem e.6 enatii beszerz6s sordn jelen ajdnlatkdrdsben

ettrirtat szerint gs az abban foglalt feltdtelek figyelembevetel6vel'

Beszezds megnevezese:

,,Tili gumiafuoncs acdl felnire szetelve"

1. Az aj6nlatk6r6 neYe, cime:

Tiszariiv6rosi Intdzmdnymiikitdtet6 Kdzpont

3580 iiszarijvriros, Bethlen G. rit 7'

Tel.:49/548-300
Fax 491340-8'11

Tov6bbi inform6ci6k a k0vetkezd cimen szerezhet6k be:

Tiszariiv6rosi Intdzmdnymiik0dtet6 Kdzpont

cim: 3580 Tiszatjv6ros, Bethlen G' rit 7'

Kapcsolafiart6: Dombind Erddlyi Judit

Tel.:491548-304
Fax: 491340-871
E-mail cim: tik@rujvaros.hu

2. Az aj6nlatk6r6s trirgYa:

,Tdli gumitbroncs acdl felnire szerelve"

A beszerz6s r6szei, amelyeke aj6nlatot lehet temii a rdszekre tiiftdnd aidnlstkiris

nem indokolt

A miiszaki/szakmai dokument6ci6 rendelkez6sre bocs6t6sinak m6dja:

Miiszaki/szakmai dokument6ci6 jelen beszerz6s sor6n nem kesziilt' A miiszaki taxtal-

mat az ajAnlatkdrds 13. pontja tartalmazza'

3. A megkiitetrdti szerziid6s meghatirozisa:

Sz6llit6si szelzodds ,, TiIi gumiabroncs acil felnite szetelve" t6{gy6ban'



4. A szerz6des id6tartama vagy a teljesit6s hatirideje:

A teliesitb hatdrideie: 2014.febradt 14'
a" uiinfu*eto u t.f;"sitdsi h;tituid6hdz kdpest el6teljesitdst elfogad'

5. A teljesitds helye, term6szetbeni helye:

Szdttitd lelephetye (Tis4artivdros 6s vowiskiirzete)

6. Az ellenszolgiltatis teliesit6s6nek felt6telei:

Aj6nlatk&6 a teljesitdsigazoliis alapjan ki6llitott sz6mla alapjSy a szerz6ddsben meg-

ilii"iotm6doi 6s tartalommal v;16 teljesit6stol sz6mitott 15 napon beliil az ellen-

szolgiiltatiist dtutaliissal leljesiti

7. Kizir6 okoki

Nem lehet ajrinlattev6 az a term6szetes, jogi szem6ly, vagy jogi szem6lyis6g nelkiili

gazddlkodo szervezet. aki \ag) amely:
a) a szerz6ddssel erntett szeriezettel kdzszolgrilati jogviszonyban, munkavi-
' 

,ronvban dll (a tovdbbiakban: drinten dolgozo/munkatars)'

b) az 6rintett dolgo z6 kdzelihozziiartoz6ja,
c}azaeazd6lkod6szervezet ,amelybenazdr in te t tdo lgoz6,vagyannakkdzel i

hozzirartoz6ja rulajdoni rdszeseddssel rendelkezik'

Ol .gy-i"nJf tei"Ut.n l"i,itt udO-, u6t-, vagy t6rsadalombiztositrisi j6ruldkhzetdsi

kiitelezensdgenek nem reft eleget'

"; 
uti*t u, on'to.In6nyzati adohat6srignAl nyilvdntanott adotartozasa van'

ii ,kt;["" cs6d-, felsz6moLisi eljrir6i van folyamatban' aki v6gelszdmol6s alatt

6ll,
g) akinek tev€kenysdgdr a cegbirosdrg felftiggesnetle'

i; uki n.rn tr"t.P.l a cegjeglzdkben'
ii uti n"rn ren&lkezik a tevdkenysdg fo$at6s6hoz eloirt enged6llyel' jogosit-

vriml al. illen e kamarai tagsiiggal'
if Ji [onitUi, az onkorm6nlzai-al ktitijtt szerzoddsenek teljesit6se sor6n stlyos

szerz6ddsszegdst kovetett el,

t) ati"ef az uOO'tra*it a Nemzeti Ad6 6s V6mhivatal felfuggesztette'

ti uti sr"r.p"t a Nemzeti Ad6- ds Vdmhivatal 6ltal kdzzebfi vegehajt6si elj6r6s

alatti ad6z6k list6j6ban'
-l 

"ilt'[-aUU"" 
u tiiatO okottul tupcsolatban val6tlanul nyilatkozott'

A meektivetelt igazoldLsi m6d:
A k;;=r6 

"k"k 
f"* 

""- 
rilldsrir6l az aj6nlattev6knek nyilatkoznia kell ajiinlat6nak be-

nyri;t.isaua egyiO"liifeg az aj6alatk6rds mell€kletdt kdpez6 nyomtatvalyon'

8. Az aj6nlatt6teli hat6rid6:

2014,ianutu hd 31 naP.9:00 6ra



9, Az aj6nlat benyfjt6sinak helye' m6dja:

Tiszatjvarosi Int6zmdnymiikitdteto Kiizpont
Pol earmested Hivatal
358-0 Tiszalijvtuos, Bethlen G. rit 7. 117 szoba

Dombind Erddlyi Juditn6l

Az airiolat postai riton, vagy szem6lyesen munkanapokon H - CS: 8:00- €s 16:00 6ra' P:

i'oo'J" i:So &a kdzdttl'az aj6nlattdteli hat6ridt! lejrirtrinak napjar 8:00 ds 9:00 6ra

kdzdtt adhat6 le.

Az aj[nlatot zittboritdkban, I eredeti pdlclinyban kell benyrijtani' A boritdkon fel kell

tiintetni a kdvetkez6 szoveget:

- ..Tili sumiabroncs scdl felnire szerclve"
- 

'L-tiiritirii"u 
nahridi el6u (2014'janu6r h6 31 nap g:00 6ra) nem bonthqt6

fet! '
- az ajanlanev6 nevdr ft szikhelYdt
- ..lhabban nem bonlharcfel' qzonnal a cimzetthez tovabbitando

Az ai6nlatkdr6 az ajiintatot akkor tekinti hattuid6n beliil benyijtottnak' ha annak kdz-

;;[J;;;6l"idteli haLi.idt! lej6rt6ig, a bontr{s megkezdesdigmegtdfienik A pos-

;;ik il;;;"k eltu6nyit6s6b6l, elvesaJs6b6l ered6 iisszes kockiizat aj6nlattev6t ter-

i"fi. aia.f"n*o fele16ss6ge, hogy ajdnlata megfelelo csomagoldsban' form6ban €s

ffi#t"oi;ot t""p.itasr"a a,;ariratrero csak az eloirt hatriLridtiig a megjelolt hel)'re

i."i"ii d*ri "t* 
,tdja 6.tek"1ni. e hat'itid6n tril 6rkezett aj6nlatok drvdnflelenek'

10. Az ajinlatok felbont6s6nak helye, ideje:

Tiszarijv6rosi Intdzmdnymiikddtet6 Kiizpont

Polg6rmesteri Hivatal
358-0 Tiszafivriros, Bethlen G irt 7 117 szoba

Dhnnn: 2014ianudr hd 31 naP' 9:00 6ru

11. Az aianlatok elbiril6s6nak tervezett iddpontia:

20l4.februdr hd 3 noP

12. Szerz6d6sktit6s id6pontia:

2014.februdr hd 4 naP

13. Miiszaki tartalom:

A Tiszariiv6rosi Intdzmdnymtikodtet6 Kdzpont aj6nlatot kdr 4-db PIRI'LLI W190

i."*"".ii"ri".r" r -"e!"-,",g,i1 issloin rs 
"sr 

r jelzdsii t6li gumiabroncsra ac6l

felnivel Volkswagen Caddy tipusri szemdlyg6pkocsira szerelve'



A gumiabroncs jellemzoi, hogy forg6sintryos mint6zattal rendelkezik, amely kdt nagy

koikoros horony segitsdgdvel kiviilo vizelvezet6st eredmdnyez ds megakadiiyozza az

uquupt-l"got. i futOfeliiletben tal6lhat6 nagyszrimri cikcakk lamella kialakit6sa lehe-

lO'ue t.rri, [ogy - uUroncs kdnnyen ler6zza a suar es ahavat' Ennek kieg6szitdsekdp-

oen a, eey"diiill6 fuiofeliilet tervez6s 6s a kiilitnleges anyagdsszetdtel rovidebb fdkta-

i"iragotit ju*fO gyorsuldst tesz lehet6v6 tdli kdriilmdnyek kdzdtt A speci6lis konst-

rukcio optim6lis Lapadasl tesz lehet6v€.

Aiinlat kizrirolag a fent meghatirozott term6kre tehet6' A 3' szamir mell6kleten

iui,i.futi fuponl dtjiiLk a brutt6 aj6nlati drtdket megadni, amely tartalmazza a 4 db acel

t"iri* rr"i"ft gt.iabroncs drtdidt, valamint a gdpkocsira tortdno felszereldst' bealli

tdst, centrfuozdst.

Az ajanlatok ertdkeldse sor6n a bruttii aiinlati 6rt6k€k keriihek iisszehasonlitiisra'

14. Kiildnleges el6irisok:

Ajd.nlattev6 teljes felel6ssdggel lartozik az ltala foglalko^atott munkatdrsakdrt'

15. Hi6nyp6tl6s leh et6sege2 hiztos{totl/nem biztos[tott . . . .
ii"", ,ihi, ,tr,er, liarLtrdnnnvp6rlds teher6s'!gdr bizrositia .azonban a hidnv'
'r\rii"' 

,7^ ,ria^arwzheri az aianlat etbirdldsra ker 16 tartalmi elemei laidnlati dr)
'm6dos 

ittistit.)

16. Kieg6szit6 t6j6koztatis k6r6s hatirideje:

2014. janutu hd 29 naPia 10:00 6ra

Az Ai6nlatlevo az a-irinlarkdr€sben loglaltakkal kapcsolalban Lrisban kiegdszild (dflel-

ffi;;i ;6''d;;;;;'k;rr'.. ej,i|Ilru*e"r a bedrkezltt kiegdszito t6idkozrards kdrdseke

uonuLloiO uaf utrat .gyidejrileg rninden AjdLnlattevti rdszdre megkiildi'

17. Egr6b informici6k:

17.1 Az aj6nlatt6tel megtitrtdntdvel Aj6nlattevo hozzAjarul neve' sz6khelye' ajanlati axa

i. - 
"fiiJt 

l"i"ry-,ariia sor6n 6rtdk€l6sre keriilo egy6b szempontok nvilv6nossiigra

hozatal6hoz.

t7.2 Aj6nlatkdrit fethivja Ajrinlattevti figvelmdt-ana' hgc) Ti:t"lil1,:t 6nkormdnv-

zata i{'epvisefO-testul etZnei Wztyzotz-.3g/Okth. l2.a-b. pontja alapjrin Tiszarijvaros
-drko#renyzata 

Polg6rmested Hivatal4 iinkorm6nyzati intdzmdnyei.6s dnkorm6nyzati

iri.:0"",r 
'g-;;;aJi 

tdrsasdgai minden olvan.visszlttlt: -tf9d-1t-d.ntk ( kivdve a

kO/beszerz?si rdrvdny szerint. valaminr Tiszaijvdros 6nkormdnlzata' Polg6rmestert

Hf""t"fr, o"kt .*yzati intdzmdnyei 6s dnkormrinyzati tulajdonf gaz dasagi tiirsasiigai

"*.^ 

'tordtt-."gtor6sre 
kerul6 szerz6d6seket) a megkiites€te, amelyek eseten a

;;t#fr i;l;;;il;;;;""k fizetdsi kittelezettsdge a brutt6 250 E Ft dsszeget eldri'

4



vasv azt meghaladia, csak az aldbbi felt6telek megldte esetdn keriilhet sor' Ezen feltd-

t"t!i."Ot arnalsit szirztid<i lelet szerzoddskdtds elon ldjdkoztami sziiksdges

- A szerzodds melldklet6t k6pezi a hat6rozat mell6klete szerinti nyilatkozat

- A szerzcidds egy pontjeban riigzitdsre keriil az aldbbi fehetel: .
-e ... GzerzOiS ig\ hozz|jdrtl, hogy az dnkormdnyzat Polg6rmesteri Hiva-

talat intezkenyel gazdasrigi tirsas6ga 1 a megielelci alkalmazand6; a szerz6dds melldk-

i"ig, tfio, u t"i",m nut,i.iO"jti tartoz6soka vonatkoz6 nyilatkozat val6disag6t ellen-
'Ori-". 

it-"iuryfU'* nyilatkozatot tevo fdlnekjelen szerzodds penziigyi.teljesitese el6tt

a nvilatkozaton meghatfuozott szervezetek fel6 lejirt hatfuidejii tartoz6sa van es azt a

;#i-;;;;Ae iizimla hiri,nvriban a szerz6desben -9c!?t'9?"1) fizetdsi hat6rid6
iJilo"riei* ""in 

t"n dezi,hozzltjdrd atartoz6s 6sszeg6nek Tiszarijv6ros onkorm6nyza-

i" Jo"i'"i01"i", p;iga;esteri iJivatala, intdzmdnvei 6s saj6t tulajdonf gazdas6gi tax-

,^le"i f"ld j"gk*aibi esedekessdgii, azonos esed6kess6g esetdn alii{tyosan t6rtdno

komnenz6ldsrihoz, illewe beszdmitdsfi oz'

A taftoz6smentessdgte vonatkoz6an az ajdtrlattev6knek nyilatkoznia kell ajrinlatdnak

benyijt6sAval egyidejiileg az ajanlatkdrds melldkletdt kdpezo nyomtawanyon'

17.3 Airintaner6nek drajdnlatdt fix dsszegii dtaldn)fukdnt kell meghatdroznia' amell -

iigy.i.'"r-u. "et. " 
rtelyoini kotiittdnlekit ds adottsrigokat magdban.Ioglalj a a szer-

z6ddsszerii teljesitesdhez, a szarszerfi ds komplett megval6sit6s6hoz szii&s€ges valam-

emyi kdlts6g6t 6s mindennemii egydb kiad6st'

17.4 Aj6nlatkdr6 fenntartja az aj6n1atk6r6s ercdm€n)4elemd nyilvAnitAsiinak jog6t'

17.5 Felhivom a Tisztelt Aj6nlattevok figyelmdt, hogy reszletes drajdnlatukat az Aiiln'

1a1kdr6 6ltal rendelkezdsle bocsatott jelleinzt! mennyisdgek, adatok alapj6n 6rtelemsze-

r0en tegYdk meg.

Felhiviuk szives hgyelm6t ajelen aj6nlatkdresben foglalt el6irAsok ds feltdtelek alapos

iiititi e.i* et tet?., hogy ajanlatri't a leirtak figyelembevdtel6vel tegye meg

Tiszairjv6ros,2014 6v janurir h6 27 nap

Tisztelettel;

Melldkletek:

l. nvilatkozat kiziiro okok hatdl)a ald nem udoz6sr6l

2. laflozdsmenlessdge vonatk026 nyilatkozat

3. AJANLATI LAP
5



1. sz6mri mell6klet

NYILATKOZAT KIZARd OKOK HATALYA ALA

NEM TARTOZASROL

Alu l i ro t t  . . . . . . . . . . . .  mint  a  ' (a

iouaUUiut Uun, Ajrhlattev6) c6gjegyzdsre jogosult k6pvisel6je

eianf^tt"uO""t tr"-len nern 6linak fenn az alibbi kizrir6 okok'
nyilatkozom, hogY az

Nem lehet aj6nlattev6 az a termdszetes, jogi szemdly, vagy jogi szem6lyis6g ndlkiili

eazd6ikod6 szervezet', aki vagy amely:

a) a szerz<idessel drintett szewezettel kiizszolg6lati jogviszonyban' munka-

\ is;onyban 6ll (lovdbbiakban: erinten dolgozo munlatdrs)'

Ul u, gtnt"tt O"fg. z6 kozelihozztartozbji '
c) az a eazd6lkodo szervezet' amelyben az ddntett dolgoz6' vagy annak kiizeli

hozz6t-anozoja tulajdoni reszeseddssel rendelkezik'

af igy J*ei teL"UU"n 1"16't ud6-, u6t-, vagy tdxsadalombiztosit6si jrituldkfizetdsi

kiitelezensegdnek nem ten eleget'

e) uklo"k uz oi.orm6nyzati adohatosrigndl nlilvdntartott adolart9zl:a van'

ii Ji 
"ir"n "roo-, 

felszrimol6si elj6rdLi van 
'folyamatban. 

aki vdgelsz^mol6s alatt

h)
i )

i )

k)
r)

6ll.
akinek tevdkenysdg6t a c6gbir6s6g felffiggesztette'

aki nem szerePel a cdgiegYzdkben,
;i 

";;;;dk"z? --a 
tevdkenvsdg folvtat6sahoz eloirt engedellvel'

iogosirvannyal. illetve kamarai [agsdggal'

^ii l"taiii, - tinlormiinyzanal ktiid.-n szerz6ddsdnek leljesitdse sordn s0l)os

szerz6ddsszeg6st ktiYetett el,
Jii"u i ud6""a^at a Nemzeti Ad6- 6s V6mhivatal felfiiggesztette'

;i;;"fi;fueti Ad6_ 6s Vrtmhivatat 6ltal kozz6tett v6$€hajr6si eljarhs

alatti ad6z6k list6j6ban,
.) il'ilil;; ; kil*o okotkut tup"tolatban val6tlanul nvilatkozott'

.  . . . ,  20 .  .  . . . . . . . . . .  .  .  . . .Kelt:

Cdgszerf al6irris

t cazdAlkod6 szervezet alatt a Ptk. 685 $ c) pontjaban meghaterozott fogalmat kell 6rteni'



Alu l i ro t t  . . . . . . . . .

2. sz6mri mell6klet

NYILATKOZAT

.sz6mr i  . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  szerz f id6shez

(szerz6d6 f61 neve, cime,

szerz6d6 fdl kepviseldje

4 . , . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .

ad6sz6ma)
kdpvisel6je nyitatkozom, hogY

Tiszarijv6ros V6ros Onkorm6nyzata

r ad6hat6s6g6nil (3580 Tiszarijvriros, Bethlen G rlt 7 )'
. Polg6rmesieri Hivatal6n6l (3580 Tiszairjv6ros, Bethlen G' ft 7')'

i\t6zmeayein6l, rzrz
. 

' 

" 
iitrif,:t*i,,i fntezmdnymiikiidtet6 Kdzpont (3580 Tiszaujv6ros' Bethlen G irt 7 ) 6s a

gau:dasagilag ho lza lanoz6 intdzmenvekndl:' 
Tiszaririvri,rosi Hum6nszoljaltaro Kozponr (3580 Tiszaijvaros. Meryds k. it 34.).

- Napkd;i Ohhonos Ovoda (3580 Tiszaijvtuos' Pajtds kiiz tJ l '.

- Derkovits Kultur6lis Kdzpont (3580 Tiszaujviiros' Szechenyi it 2 )'

. Tiszatjvtuos Vii,rosi Rendel6int6zetn6l (3580 Tiszarijvri'ros' Bethlen G [t 11-13 )'

iinkormitryzati tulajdonri gazdas6gi tirrsashgainitl' azaz^,

. fi.ruS^tg ZOO+ kft.-ndl (3580 Tiszairjv6ros, Tisza rit 2/a')' -.

. iitr",f:"#"rl V.osgazda Nonprofit Kft'-ndl (3 5 80 Tiszarijvtuos' Tisza rit 2/a )'

. Tisza M6dia Kft.-n6l (3580 Tiszarijv6ros, Szent Istv6n [t 16')

. iirr",iluar*i Sport-Park Nonproit Kft -n6l (3580 Tiszarijvriros' Teleki Blanka 0t

6.)

lejaxt hat6ridejii tartozasom nem iill f'enn'

Felel6ssdgem tudat6ban kijelentem, hogy a kdziilt nyilatkozat a val6s6gnak megfelel'

D6tum: 2014.



AJANLATILAP

Aj6nlsttev6 neve:

Aj{nlattevd szdkhelYe:

Ai6nhttev6 hivatrlos FAx-szdmar

Ajitrlattey6 hivatatos e'mail clme:

Kapcsolatt&rt6 szemdly neYe" beosztfu a:

Kapcsobttart6 lzem6ly el6rhet6s6ge:

Tdrw ,,Tdli gumiabroncs ucdl felnirc szerctve" rtugvi

Ajinlatunlc

3. sz6mi mell6klet

gszert alilrds)


