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

Tisztelt Aj{nlattev6!

A Tiszarijvfrosi Int6zm6nymtikiidtet6 Kiizpont 3580 Tisza}jv6ros, Bethlen G. ft 7., (a
tovdbbiakban: ajdnlatk6rd) ezirton k6ri fel aJanluttet.lr" u. 6n 6ltal'k6pvisllt cdget, mintAj6nlattev6t (a tov6bbiakban: aj6nlattev6) a jilen aj6nlatk6rdsben nevezeit, a kiizbeszerz6si
6rt6khatrirt el nem 616 6rt6kii beszerzds sordn jeien aj6nlatk6r6sben el6irtak szerint 6s azabban fo glalt feltdtelek fi gyelembevdteldvel.

Beszerzds megnevez6se:

,,Tisztit6- 6s takarit6szerek, tisztitl felszerel6sek, papir{ruk, csomagol6- 6s triro16eszkii-
ziik beszerzdse 2018. 6vre'o

1. Az aj6nlatk6r6 neve, cime, el6rhet6s6ge:

Tiszarij v6ro si Intdzmdnymrikddteto Kdzpont
3580 Tiszarijvdros, Bethlen G. ft 7.
Tel . :491548-300
Fax:491340-871

Tovr{bbi informdcir6k a kiivetkez6 cimen szerezhet6k be:

Ti szarij v6ro si Int6zm6nymtikci dtet6 Kcizpont
cim: 3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. tt 7.
Kapcsolattart6 : Peremic zkyne Kiss Judit
Tel.: 491548-.i09
Fax:491340-1171
E-mail cim : lrt@Iqi_yapthu

2. Az ajfnlatk6r€s t6rgya:

,,Tisztft6- 6s takarit6szerek, tisztit6 felszerel6sek, papirfruk, cso$agol6- 6s trirol6eszkii-
zdk b eszerz6se 20 18. 6vre"

Abeszerzes rdszei, amelyekre aj6nlatot lehet tenni:

Ajanlatkdro reszajinlat tdteldnek lehet6sdg6t biztosi$a, az alabbi rdsz&j6nlati kcir<iknek megfe-
leloen:

l. szdmri reszajinlati kcir: Tisztit6- 6s takarit6szerek, tisztit6 felszereldsek
2. szftmu reszajitnlati kcir: Papfrdruk, csomagol6- 6s t6rol6eszkcjzrjk

Rdszaj6nlatot a fenti reszajinlati kdrcjkben, az ajdnlatk6rds 4. sz6mri melldkletdben mesadott
Excel tihl|zatok erlelemszerti kitoltesevel lehet tenni.

A mtiszaki/szakmai dokum entf ci6 ren d elkez6s re bocsdtrisrinak m gdj a :



Mriszaki/szakmai dokumentiici6 jelen beszerzds
aj6nlatkdrds 13. pontja 6s az aj6nlatk€r6s 4.
tartalmazza.

szdmri mell6

3. A megkdtend6 szerz6d6s meghatdrozisa:

Adrlsv6teli szerz6d6s,,Tisztit6- 6s takarit6s zerek, tisztit6
c somagol6 - 6s triro 16 eszkrizdk sz6llit6sa', tar gy 6b an.

4. A szerzildds id6tartama vagy a terjesit6s hatr[rideje:

A teljesitds hatiridej e:

A szerzfdds iddtartama: a szerzfidds attilrdsdtril20Ig, december 3l

Ajrinlatkdro a szerzodes idotartama alatt dsszesen hat alkalommal (
6r, mdrcius, m6jus, jrilius, szeptember, november) ad le megrendelds

A-leadott megrendel6sek teljesitds6nek hatrlrideje: Elad6 a
adfsdt kiivet6 15 munkanapon beliil kdteles a megadott te

Az aj6nlatk6r6 a teljesitdsi hat6rid<ih6z kdpest el6teljesitdst elfogad.

5. A teljesitds helye, term6szetbeni helye:

Tiszafjvrirosi Polgirmesteri Hivatal
3580 Tiszafjv6ros, Bethlen G6bor rit 7.

Ka.fucry Kiiz0ss6gi I*[z
3580 Tiszarijvdros, Kaznczy it3.

Derkovits Kulturf tis Ktizpont
3580 Tiszarijvdros, Szdchenyi rit 2.

Hamvas B6la Vdroei Kdnyvtrlr
3580 Tiszafjvdros, Szechenyi tfi 37 .

Ezflsthid Gondozdhriz
3580 Tiszarijv6ros, Bart6k B6la rit l-3.

Hajldktalan Szfll6
3580 Tiszarijvdros, Husziir Andor it lla.

6szir6zsa Gondozrisi Kiizpont
3580 Tiszarijv6ros, Irinyi Janos rit 4.

,,Tfuza-parti" Szabadi d6 Hrifl
3580 Tiszarijvdros, Neumann Jrlnos rit l.

Kdzponti 6tterem
3580 Tiszarijv6roso Kazinczy ut3.

soriin nem kdsztil A nlriszaki tartalmat az
k{pez6 Ajanlati lap

sz{llft6sa / Papfniruk,

tervepettek szerint janu-
Eladd fel6.

t a megrendel6s le-
helye[<re leszfllitani.



Napsugrir Biilcs6de
3580 Tiszafjv6ros, M6ty6s kir6ly fi34.

B6bita 6voda
3580 Tiszarijv6ros, Kazinczy Ferenc ut l.

Tiind6rkert 6voda
3580 Tiszarijvaros, Alkotmdny koz I.

Sziv6rv6ny 6voda
3580 Tiszarijv6ros, pajtris krjz 13.

Hunyadi Mdtyris Iskola konyha
3 5 80 Tiszarijvdros, Alkotm6ny kOz 2.

Sz6chenyi Istvdn Iskola konyha
3580 Tiszarijv6ros, De6k Ferenc tdr 16.

Tiszariivrirosi Eiitviis J6zsef Gimnriziu m, Sza[gimn{zium 6s Koil6gi-
um konyha
3580 Tiszarijv6ros, Munkiicsy M. ft 13.

Szederinda 6voda
3 5 80 Tiszarijviiros-Tiszaszederkdny, D6zsa G

,,Es6ly" Fogyat6kosok Napktizi Otthona
3 5 8 0 Ti szarij viiros-Tiszaszederkdny, D6zsa Gyri

Tiszaszederk6nyi Miivel6d6s i H6z
3 5 8 0 Ti s zarij v6ro s - Ti s zasze derkeny, B o c skai ln utqa 33.

Tiszaszederk6nyi Id6sek Klubja 6s Hfiz
3 5 80 Tiszarijvdros-Tiszaszederk6ny. Bocskai 6n utca 31.

6. Az ellenszolgdltatr{s teljesit6s6nek felt6telei:

Aj 6nlatkdr6 a szerz6ddsben meghat irozotr m6don 6s tartalommal tefiesitdst k<ivet6en,
a teljesitdsigazolis (sz6llft6levdl) szerint ki6llitott sz6mla alaoi a shdlrila ajrinlatkdr6
reszerol trirtdn6 kdzAezv5teldt kdvetd l5 napon beltil az ellenszolgril 6tlrtaldssal teljesiti.

gy utca 9.

utca2.

nem rendel-

ban, munkaviszonyban
tovrlhbiakban: 6rintett

7.Kl.z;ir6 okok:

Nem lehet aj6nlattev6 az atermlszetes, jogi szemdly, vagy jogi
kezo gazddlkod6 szernezet,aki vagy amely:

a) a szerziSddssel drintett szewezettel krizszolgrilati jog
vagy munkavdgzesre iranyul6 egy6b jogviszonyban
dolgoz6/munkatilrs),

b) azerintett dolgoz6 kozeli hozzltartozoia,



c) az a gazd6lkod6 szewezet, amelyben az 6rintett dolgqz6, vagy annak kdzelihozzi$artoz6j a tul aj doni r6szesedes sel rendelkezik,
d) egy 6vn6l rdgebben lej6rt ad6-, vdlr,-, uugy t*rudalompiztosit6si j6ruldkfizet6si

kotelezetts6g6nek nem tett eleget,
e) akinek az cjnkorminyzati ad6hat6s6gn6l nyilviintartott ad6tag oz6savan,
D aki ellen cs6d-, felszdmoliisi elj6rris van folyam atban,rki;d;;"rr"ra. ahtt iil,g) akinek tevdkenysdgdr a cdgbir6s6g felftiggesztette,
h) aki nem szerepel acegJegyzekben,
i) aki nem rendelkezik a tevekenysdg folytat tts6,hoz eloirt engeddllyel, jogositv6nnyal,

illetve szervezeti, kamarai tags6gga!
j) aki kor6bbi, 

-az- onkormdnyzattal kdtdtt szerzod.esenek lteljesitese sor6n srilyosszerzoddsszegdst kcivetett el,
k) akinek az ad6szdmrit a Nemzeti Ad6- ds v6mhivatal felfiiggepztette, illetve t6rolte,
l) aki nem min6stil attathato szervezetnek,
m) aki a jelen aj6nlatkdr6skdzzetetel6tol visszafele szimitott k6t 6v sor6n az cinkorm6ny-

zattal, vagy 
?? dnkorm6nyzat gazd,asttgi tarsasrigdval vagy irltezmenyevel k<itdtt szer-

zod6sdnek teljesit6se sordn szerzoddsi kcitelezetlsdg6t nem t[ljesitetie, amely folyt6n
vele szemben meghirisul6si kcitbdrigdny kertilt 6rv6nyesit6r..j ,rugy a teljesitesi vegna-
tatid6hoz kdpest legakibb 2 alkalommal 10 napot meghalad6lteJeoete-be esett, ame-
lyek folytin vele szemben k6sedelmi kdtbdrigdny kertilt 6rv64yesftdsre,

n) aki akizttro okokkal kapcsolatban val6tlanul nyiiatkozon.

A megkrjvetelt igazol6si m6d:
A kizttto okok fenn nem 6ll6s6rol az aj6nlattevoknek nyilat$oznia kell ajinlat1nak
benyujtris6vali egyidejrileg az ajfunlatkeres melldklet6t kdpezo nyomtajv6nyon.

8. Az ajdnlatt6teli hatfrid6:

2017. december hd 04. nap. 13:00 dra

9. Az ajinlat benyrljtdsrinak helye, m6dja:

Tiszarij v6rosi Intdzmdnymtikridtet6 Krizpont
3580 Tiszarijvdros, Bethlen G. ft 7. ll2. szoba
Peremiczkyne Kiss Judit-n6l

Az ajanlat postai fton, vagy szemdlyesen munkanapokon H -
ds 13:30 6ra krizdtt, az ajinlatteteli hatrirido lej6rt6nak napjrin
le.

Az ajtnlatot z6rt boritdkban, I eredeti p6ld6nyban kell
ttintetni a kovetkezo sz<iveset:

,,Tisztft6- ds takarit6szerek, tisztltd felszereldsek.
ldzdk beszerzdse 2018. dvre"

- Az ajdnlartdreli hardridd eldtt (2017.

fel!
- az ajdnlattevri nevdt 6s szdkhelydt
- ,,Iktatciban nem bonthat6 fel, azonnal a

december h6 04.

P: 8:00
adhat6

A borftdkon fel kell

ds tdrol1esz-

nap. 6ra) nem bonthat6



Az ajitnlatkerS az aj6nlatot akkor tekinti hat6ridon beltil benyujtottnflk, ha annak kezhezvdteleaz aiitnlatteteli hatarid(i lejartaig, a bont6s megkezddseig -egiitftJ;ikl ffi;;;i k[ldemdnyekelir6nyitris6b6l, elvesztdsdbol ered6 cisszes kockazit uj,intutt"vot terheii. Aj6nlattev6feleloss6ge, hogy 
.ajinlata megfelel6 csomagol6sban, formribpn ds idoben keruljonbenyrijtasra' Ajdnlatkdro csak * aairthat6ridriifu -rgii.tlt helyrg leadotr ajrinlatokat tudjadrtdkelni. A hatdridon tril drkezett aj6nlatok erv6n-yterenJi.

10. Az aj{nlatok felbontis{nak helye, ideje:

Tiszarijvarosi Int6zmdnymrikodtet6 Kcizpont
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. tfi7.

201. sz. helyisdg
Diitum: 2017. december h(t 04. nap t3:00 dra

ll. Az ajr{nlatok elbirflisrinak tervezett id6pontja:

2017. december hd 07. nap

12. Szerzil d6skiit6s id dpontj a :

2017. december hd 13. nap

13. Miiszaki tartalom:

A Tiszarijvrirosi Int6zmdnymrik<idteto Kcizpont 6ltal tizemeltetett injtdzm6rnyekbe tisztit6- dstakarft6szerek, tisztfto.felszereldsek, papfrdiuk, csomagol6- 6s tarol{eszkrizok szallitrlsa k6t-
havonta tcirtdn6 sz6llit6si gyakoris6g gal, azalibbi ,"ttiiililuti krirrtkni:k megfelel6en:

l. szdmri rdszai6nlati k6r:
2. szftmu r eszailnlati kor :

Tisztit6- 6s takarit6szerek. tisztit6 fe
Papir6ruk, csomagol6- es t6

A termdkfdles6genkdnt <isszesitett mennyisdgeket liisd az egyes 1
cifik6ci6t ds a konkrdt term6kmennyisdgekei r6szletes en az- aj6nl

Mennyis6gi
mot jelentik,
term6kenk6nt

jrinlati kdr<ikndl. A spe-
4. szirm:f mell6kletdt

kep ezo Aj rinl ati I ap (Exc el tilblfu:at) tartalmazza.

elt6r6s: A megadott mennyisdgek a beszerz6s alap 96,t, azaz a minimu-
a megrendeldsre keriil6 konkr6t mennyisdgek _ a
+ 5 %o-kal felfeld elt6rhetnek.

Lls fi.iggv6nydben -

A sz6llitds az 5. pontban megadott terjesit6si helyekre trirtdnik.

Ajdnlatkdro nem engedelyezi v6ltozatok benytjtrlsdt, azaz csak egy
hat6 mes.

nkrdt 6rultermdk aj dnl-

Areszajdnlati k<irdket azajtnlatkdrds 4. szitmu melldkletdt kepezo aljanlati lap (Excel tabla-
zat) tartalmazza, mely tihlazat egyrittal az Ajinlattevo kereskid.t-ifulanuta*t kibont6s6ra
is szolgdl. 

I 
"



Az Excel trlbldzat kitiilt6se:

Felhiv.iuk a Tisztelt Ajrlnlattev6k figyelm6t, hogy ajrinlat csak teljes r6szre tehet6, az^z ar6szen beliil az tisszes felsorolt termLt (azaz t".-inorn egyes term6k) lesz6llitrls6t vrillalnikell!

Ajdnlat kizirolag az ajtnlatkdrdsben rdgzitett, ds a csatolt Excel tftblttzatban megjel.lt resz-ajan|atik6rcjkbentehet6!At6b|azatkitoltdsesor6nkdrj i ika@feltt in-
tetni, tov6bbh az egyes termekekre vonatko zo (az 

"gy., 
termdkekbdt t .t .*nyisegek alap-j6nkisz6molt)nett6drt6keketis,valamintarcszaj6iatikcirrevonatkoz6@

to ajdnlati ftr'14is megadni. (A nett6 forinthoz ut Ape drtelemsze rienhozzfi,uaoaik, az elbirtt-liis sor6n a nett6 cisszegek keri.ilnek cisszehasonlit6sra.)

Kdrjtik, hogy' a ',Megaj6nlott term6k megnevezdse es kiszereldse" rovatot is sziveskedjenek
kitolteni' Azon termdkek esetdben, amelyeknel a ,,Megaj6nlott term6k megnevezdse es kisze-reldse" rovat 6t vau hfzva, a termek megnevezdsdt es kiszereldsdt nem kell"megadni.

A tiblflzat kitiilt6se sorin a nett6 egysdg{rat az ,,M.e.,, (mennyisegi egys6g) oszropban
megadott m6rt6kegys6gre sziveskedj enek megadni.

A nett6 egysd:g6rat maximum k6t tizedes jegyre tortdno kerekftdssel kdrjtik megadni.

Pdlda I': Fl1raszept Otthonfertdtlenitci hatdstifotydkony tisztltdszerfriss citrom illattal meg-
nevezdsii ternqdk esetdben a kdrt mennyisdg 3gg t (iter), a megado-tt M.e. (mennyisegi egy-
sdg)' db, azez'eterntdkbril I db nett6 eg:tsdgdrdt kell megadni. 

-

Pdlda 2: Kl1rmdsz megnevezdsii termdk esetiben ct kdrt mennyisdg 17,50 kg (kilograntm), a
ntegadott M.e' (mennyisdgi egysdg): kg, azaz a termdkhril I kg netti egvsdgdidt kell-megadni.

Pdlda 3: Express vfzkcioldo ntegnevezdsii terntik esetdben a kdrt mennyis1g 661 I ftiter1. ct
ntegadott M.e (mennyisdgi egtsdg); 1. azaz a termdkbr);! I t net6 ewsdgdrdt iell ntegactni.

Pdlda 1: ,Sunta D4 kl1rtabletla altctlitno.s ferdrlenltdsre ntegnet,ezdsii rerntdk esetdben a k6rt
mennyisdg 29 700 tabletta, a megadott luI.e. (nennyisdgi egysdg); tabletta, azaz a termekbril l
tabletta nettd egtsdgdrdt kell megadni.

Pdlda 5: Pronto biltordpol| aerosol ntegnevezdsit terntdk esetdben a kdrt ntennyisdg 1 27 db, ct
megadott M.e. (mennyisdgi egysdg); db, azaz a termdklt6l I db nett6 egysdgardi kei megadni.

Pdlda 6: Pissoir szagtalanft6 tabletta ntegnevezdsi termdk esetdben a kdrt mennyisdg 56 do-

?o?: 
o megadcttt M'e. (ntennyisdgi egysdg): doboz, azaz a termdkbdl I doboz nett6 egtsdgdrdt

Keu nregadnr.

Pdlda 7: Gumikesztyii megnevezdsil termdk esetdben a ktirt mennyistig 448 pdr, a megadott
M.e.(mennyis,1giegysdg).,pdr,azazaternldkb5lwke/lmegadni.

Pdlda 8: T'oaleztt paplr ntegnevezds{i termdk esetdben a kdrt mennyis{g I1 750 tekercs, a treg-
adott M..e. (mennyisdgi egysdg); tekercs, ezaz a termdkbfil I iekeis nett6 egtsdgdrdt kett
megaanr.



Pdlda 9" Kdztorlci Z haitogatott megnevezdsil termdk esetdben.q-kdrt;mennyisdg 6 450 csomag,a megadott M.e. (mennyis'gi egtsdg): csomag, azaz o termdkbSr l twkell megadni. 
- -

Azon t6telek tekintet6ben, amelyekn6l ajrinlatk6r6 a ,,Megnevep6so, oszlopban konkr6tterm6ket hatirozott meg (p6ldful: Fltiraszept otthon iertdirenitfl hatrisri foly6kony tisz-titriszer friss citrom illattal, ll-es kiszerel6s), ajdnlatot tenni klz6r6lag az aj6nlatk6r66ltal meghatirozott term6kkel lehet, mes (egyen6rt6kii) term{k ,n.gi;enresiira nincsIehetdsdg' Egyen6rtdkii termdk megajfnLi sira-iz 1. szrimri r6szajlrinlati ktirben kiz6r6lagaz Expess vizk6old6, zum vfuk6old'6-hfuztartrlsi g6pekh ez, BfvL4lefolyritisztft6 granuli-
1T' clf foly6kony sfrol6szer lemon, Tip Kombi fert6tlenit6s lnosoiutJpor, Suma D4klrirtabletta 6ltal6nos fert6tlenit6sre, Maximum fertdtlenft,d g6pi foly6kony mosogat6-szer, Trimum foly6kony iiblft6 mosogatdg6pbe, Oxi Max powef foltettdvolftri 96l, Otiscsodasz6da vizlilgyitflszer, Sofix laminrilt-paoto:ipoto, Sofix par$ettarifoio, u Gladysepthigi6n6s k6ztisztit6 6s fertdtlenft6 koncentrdtum 6s a Pissoir szag{alanii6 taotetta t6telek,a 
-2' szimfi r6szaj6nlati kiirben kizdrllag a Tekercses k6ztiirlZp"f r. rn1"i Tork Basic120144 bels6mag adagolisri t6tel tekintet6ben van lehetds6g. Eden t6telek tekintet6ben

egyen6rt6kii term6k megajrinkisa eset6n az egyenlrt6kiisdg utetepurrtrlsrira k6rjiik csa-toljfk az egyen6rt6ktik6nt megajfnlott term6k biztonsrigiadatl{njr{t, na; csatoljanak
iisszehasonlftd term6kleirrist, vagy egy6b m6don igazolj?k u" .jgy.nenteiiis6get al6t6-masztri term6kjellemz6ket, tulajdonsfgokat. Amennliu.tr - 

"j6"1fi[;,-.o'it^t 
^,,Megneve-z6s" oszlopban meghatfrozott konkrdt termdk nem a,,kiszerelds;' .o{ratban r"trun,.,.r, kisze_

A nett6 6rt6k oszlopba 6rtelemszeriien a ,,Mennyis6g,,
adat 6s az M.e. (mennyis6gi egys6g) szerint megaOolt
kiszdmolt 6rt6k keriilhet.

Azon tdtelek tekintetdben, amelyekndl aj6nlatkdr6 a ,,Megnevez6s"
meg konkrdt termdket, azon t6telek tekintetdben a kiirt kcivetelmdn.

oszlopb4n megadott mennyis6gi
nett6 eg|'s 696r szorzata alapjrin

reldsben l6tezik, azt sziveskedjenek kiegeszito tffeko,ztatitsk6rds t.r{ttu.";.l.r"i az ajinlar"-
kdro fel6, rnegjeldlve az elerhetb kiszereldst is!

termdk megajrinlhat6.

Amennyiben valamely megajrinlott termdk kiszereldse
mennyisdggel, az az aj6nlatok drtdkeldse szempontj6b6l

Azon termdkek esetdben, amelyekndl db, tekercs, csomag, doboz M]e. mer,rnyisegi egys6gre
kdrjiik a nett6 egysdg6rat megadni, 6s a termekek minim6lis kiszerellse keriili meghataroz6s-
ra' 6s az alfinlattevo - ddntese alapjdn - nagyobb kiszereldsre tesz ula.rlutot, az az ajinlarok
ertdkeldse szempontj6b6l nem releviins. 1

Az Excel tiblflzatban az aiilnlattev6nek csak a nett6 egys6gir 6s d ,,Megairinlott term6k
megnevez6se 6s kiszerel6se" oszlopot kell kitiilteni, a neltri Zrt6k c$ u 1niiotisszesen nett6
ajrinlafi 6rt6k rovatok az aiilnlatk6rd riltal megadott kdpletek afiapj:ln automatikusan
kitiiltddnek! Az ajinlatok iisszehasonlithat6sdgr{nak biztosftasa 6r!ekeben a titbbi oszlo-
pot az Excel tiblinatban zfroltuk. i

Felhivjuk tovfbbr{ a figyelmiiket, hogy a tibllzatban szerepl6 adafokat 6tfrni nem lehet,
tovribbd az Aiflnlatk6r6 6ltal megadott k6pteteket ne tiiriilj6k rrit d teptetek a nett6 egy-
s6gir 6s a nett6 6rt6k rovatban k6t tizedes jegyre tiirt6nd kerekflt6sre lettek ber{ltftva.

pban nem hatdrozott
megfelelo b6rmely

nem oszt marad6k ndlkiil a k6rt
nem relev6ns



Eg6sz sz{mna tiirt6nd kerekit6s csak a mindiisszesen nett6 ajdnlati rlr rubrik{ban lehet-s6ges.

A nyertes ajlinlattevo a fentiek szerint megadott mindosszesen nett6 ajdnlati 6r fejeben kotelesabeszerzes ttrgya szerinti 6rusz6llft6sra, valamint az egyeb szerzod6ses kotelezettsdgek telje-sitdsdre, hi6nytalanul, els6 o szt6lyri min6 sd gben.

A megadott minddsszesen nett6 ajSnlati 6rnak - amely egyosszegti ttaltnyitmak minosril - anyerles ajrinlattevo szerz6ddsszerti teljesitdsdhez sztiksdges osszes kcjltsdgei tartalmaznia kell.

Az elbiriiirs szempontja: a legalacsonyabb iisszegii ellenszolgriltatris. Aj6nlatkdro az egyestesza-iinlati korcjkben hirdet eredmdnyt. Az drtekeldsndl a megadott mindcisszesen nett6 aj6n-lati erldkek kertilnek osszehasonlitdsra.

14. Alkalmass:{gi kiivetelm6ny:

Ai:inlattev6 ismertesse az elozo kdt 6v (2015., 2016.6v) sorrin teljesftett legjelent6sebb, a
ielen beszerz6s trirgyival, azaz a megprilyitzott rlszajri-nlati kitritk szerinti termekfajt6k-
kal (r{rucsoportokkal) azonos sz:iilftdsi referencifit.

A nyilatkozat:- tartalmazza legalilbb a szerzoddst k6to mdsik fel (megrendelo) nevet, sz6khe-
ly6t, a szerzbdes ttxgydt (a lesz6llitott termekek megadds6t), a teljesiids iAejeilldoszak6t (leg-
alftbb ev, h6nap)' 

1 kapott ellenszolg6ltat6s nett6 osszegdt, a referenciat megerositeni tud6
szemely nevdt ds eldrhet6sdg6t, tov6bb6 nyilatkozni kell arr6l, hogy a teljesitds az eloir6sok-
nak ds a szerz:oddsnek megfeleloen torldnt-e. A nyilatkozat megt6teldhez kd4rik, haszniijtk az
5. sz6mri mellldkletet.

Az adatokat olyan rdszletezessel kell megadni, hogy abbol az alkalmass6gi kcivetelmdnyeknek
val6 megfelelds meg6llapithat6 legyen.

Aj6nlatkero referenciakdnt csak olyan teljesiteseket vesz figyelembe, ameivek rnagukba fbg-
lalt6k az itral<nak a megrendelo rdszdre tdrt6no lesz6llit6s6t is.

Reszaj6nlati k-drcjnkdnt legal6bb egy darab, a jelen beszerzds tirgyfival. azaz a megp6ly6zott
reszajdnlatt kcir szerinti termekfajt6kkal (6rucsoportokl:al) azonos sz6llitdsi referencia bemuta-
tasa kotelezo.

Alkalmasnak akkor min6siil az aj6nlattev6, amennyiben rendelkezik az elijz; k6t 6v
(2015.' 2016.6v) sorin az ellirilsoknak 6,s a szerzld6snek megfelel6en teljesitett, a meg-
p6lyizott r6szajdnlati kiir szerinti term6kfajtrik (rirucsoportokj lesz:illit{sri-
ral6rtdkesft6s6re vonatkoz6 referencidkkal, melyek eset6ben a kapott eilenszolg{ltat{s
(v6tel{r) nettri 6rt6ke tisszess6g6ben eldrte

- az 1. sz6rnf rdszajdnlati kor (tisztito- es takarit6szerek. tisztit6 felszerelesek) eseteben a net-
to 5 000 000 Ft-ot,

- a2. szdmu rdszajdnlati kor (papir6ruk, csomagol6- ds t6rol6eszkciz6k) esetdben a nett6 I 600
000 Ft-ot.

A referencia-eloir6s teljesftheto tcjbb, a feltdteleknek megfelelo referencias z1llitfts (megrende-
leslszerzodds) bemutat6s6vai is. Amennyiben valamely bemutatott referenciaszallit6s mind-



ketto rdszajinlatr korben eloirl feltdtelt is kieldgit (azaz mindketto reszaj1nlati kcirnek megfe-
lelo ternrekfajta (6rucsoporl) sziilittsit is mag6ban foglalta), fgy a.i6nlattevo alkal-urr-6gu
mindketto reszqinlati korben meg6llapithato.

15. Kiiliinleges el6ir:isok:

Aj6nlattevo 'teljes felelossdggel tartozik az illtala foglalkoztatott munkat{rsakdrt.

16. Hi:inyp6tl:is 6s helyszini megtekintds lehet6s6ge: biztositott/nem biztositott
(lgen vdlasz esetdn; Aidnlatkdrri a hidnyp1tlds lehetcisdgdt biztositja, azonban a hidnyp6tlas
nem eredmdtryezheti az ajdnlat elbirdldsra kertiki tartalmi elemei (ajdntati dr) mddos{taiat1

1 7. Kie g6sz it(i tfjilkoztatr{s kdr6s hatd rid ej e :

2017. noveruber hd 28. napja 10:00 6ra

Az Nl|nlattevS az aj6nlatker6sben foglaltakkal kapcsolatban irdsban kiegdszito (drtelmezo)
Ltlekoztatdst kerhet. Aj6nlatkdro a bedrkezett kiegdszito tt4ekoztat6s kerdsekre vonatkoz6
viiaszdt a honlapj6n (www.tik.tiszaujvaros.hu), tovdbb6 Tiszairjv6ros honlapj6n
(www.tiszauivaros.hu) teszi kdzze.

18. Egy6b informfci6k:

18.1 Az aj6n,lattdtel megtcirldntdvel Ajdnlattevo hozzirj6rul neve, szdkhelye, aj6nlati 6ra es az
elj6r6s lefolytat6sa sor6n 6rtekel6sre keriilo egydb szempontok nyilviinoss6gra hozat al6hoz.

18.2 Aj6nl;atkero felhivja Aj6nlattev6 figyelmet arta, hogy Tiszarijvdros V6ros
Onkormiinyz;ata, Polg6rmesteri Hivatala, onkorm6nyzati intdzmdnyei 6s onkormanyzati
tulajdonri gazdasdgi t6rsas6gai minden olyan tiszarijv6rosi gazdas6gi tev6kenysdget folyat6
v6llalkoz6s 'visszterhes szerzodesenek ( kivdve a kozbeszerzdsi torvdny szerint, valamint
Tiszafjvdros V6ros 0nkorm6nyzata. Polg6rmesteri Hivatala, onkormiinyzati intezndnyei ds
onkorm6nyzati tulajdonri gazdas|gi t6rsas6gai egy'm6s kclzdtt naegkotesre keriilo
szerzodeseit) a megkotesere, amelyek eseten a fentebb felsorolt szervezetek fizetesi
kcjtelezettsdge a nett6 300 E Ft cisszeget el6ri, vagy azt meghaladja, csak az alabbi felt6telek
megldte esetdn keriilhet sor. Ezen feltdtelekrol a m6sik szerzodo felet szerzoddskcitds elott
I6j eko ztalni sziiks e ge s.

- A szerzodds melldkletdt kepezi ahatttrozat 1. mell6klete szerinti nyilatkozat.
- A szerzodes egy pontj6ban rogzitdsre kenil az alttbbi feltdtel:

,,A ... (szerzodo fel) hozzajdrul, hogy az onkormttnyzat Polgiirmesteri Hivata-
lalintezmenyelgazdasftgi t6rsas6ga (a megfelelo alkalmazando) a szerzodes melldkletet kepe-
zo, alejint hat6ridejri tartoz6sokra vonatkoz6 nyilatkozat val6disdg6t ellenorrzze. Amennyiben
nyilatkozatot tevo f6lnek jelen szerzodds pdnziigyi teljesitdse elott a nyilatkozaton meghat6ro-
zott szervezertek fel6 lejarthatitridejri tartozhsa, adoftzetdsi vagy bevall6si kcitelezettsdge van
es azt a sztnil|n szereplo (szttmla hi6ny6ban a szerzodesben meghatixozotl) fizetdsi hat6rido
idopontj6ig nem rendezi, hozztfiitru\ a tartoz6s osszegdnek az dnkorm6r-ryzat adohaI6s6ga.
Polg6rmesteri Hivatala, intdzmenyei ds sajdt tulajdonri gazdas6gi tdrsasdgai fele a legkor6bbi
eseddkessdgti, azonos eseddkessdg esetdn ar6nyosan torldno kompenz6l6sdhoz. illetve besz6-
mit6s6hoz."



Tiszaujv6rosi gazdas6gi tevdkenys6get folytat6 vS.llalko zhsnak kell tekinte ni azt, amely sz6k-
hellyel, vagv telephellyel rendelkezik Tiszarijv6rosban, vagy ideiglenes gazdastryi tevdkeny-
sdget folytat,

A tartoz6smentessdgre vonatkoz6an az ajinlattevoknek jelen ajdnlatkdres melldkletdt kdpezo
nyomtatv6n)'on kell nyilatkoznia, amely majd a megkdtendo szerzodds reszetfogia kdpezni.

18.3 Aj6nlatkdro felhivja Ajanlattevo figyelm 6r arra, hogy a megkdtend o szerzodes ervdnyes-
segdnek feltdtele, hogy azitllamhitztafi6sr6l s2616 20ll.6vi CXCV. torveny4l. $ (6) bekez-
deseben fbglaltak szerint Aj6nlattevo 6tl6thato szervezetnek minostiljon, ilietve jelen szerzo-
ddsbol eredo koveteldseinek teljesitdsdre/kifizet6sdre Aj6nlatkdro csak a fenti jogszab6ly sze-
rinti feltdtel fenn6ll6sa esetdn jogosult. Aj6nlattevo koteles a nemzeti vagyonr6l szolo 2011.
evi CXCVI. t<irvdny 3. $ (1) bekezdds l. pontj6ban foglalt feltdteleknet torteno megfelelosd-
gdt drinto b6rmely vitltozdst haladdktalanul, ir6sban bejelenteni Aj6nlatkero feld. Ajanlattevo
tudom6sul veszi, hogy a val6tlan tartalmir nyilatkozat alapjin kdtdtt szerzodest Aj6nlatk6ro
azonnali hatrillyal felmondja vagy - ha a szerzodds teljesit6s6re mdg nem kenilt sor - a szer-
zoddstol el6ll.

18.4 Aj6nlattevonek firajdnlatdt fix osszegi tttal|nyhrkdnt kell meghatdroznia, amely -
figyelembe vdve a helyszini kdrtilmdnyeket ds adotts6gokat magdban foglalja a
szerzodesszeru teljesitdsehez, a szakszeru 6s komplett megval6sitistthoz sztikseges
valamennyi koltsdgdt ds mindennemri egydb kiad6st.

18.5 Aj6nlatl<dro fenntartjaazajdnlatkerds eredmdnytelennd nyilv6nit6s6nak jog6t. Aj6nlatkd-
rot nem terheli szerzodeskotisi kdtelezetts6g.

18.6 Felhivom a Tisztelt Aj6nlattevok figyelmdt, hogy rdszletes 6ra.,j6nlatukat az Aj6nlatkdro
6ltal rendelkezdsre bocs6tott jellemzo mennyisdgek. adatok alapj6n drtelemszenien tegy6k
meg.

Felhivjuk sz,ives figyelmet a jelen aj6nlatkdrdsben foglalt eloir6sok ds feltdtelek alapos
6ttekintesere es kerem, hogy ajttnlattrl a leirtak figyelembevdtelevel togye meg.

Tiszairjv6ros,2017 6v november ho 22nap

Tisztelettel:

K6sa-T

Melldkletek:

1. Nyilatkozatkrziro okok hat6lya al6 nem tarloz6,srol
2. Tarto z6smentessdgre vonatkoz6 nyilatkozat
3. Atl6that6s6gi nyilatkozat
4. Aj6nlati lapok
5. Nyilatkozat az eloz6 kdt 6v legjelentosebb, a beszerzes tdrgydnak megfelelo referenci-

6kr6l
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