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Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. a továbbiakban:
ajántaíkérő) ezúton kéri fel aján|attételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a to-
vábbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem
érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és azabban foglalt feltételek
figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

óvodai textíliók b eszerzés e

l. Az ajánlatkérő neve, címe:

T iszai|v árosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Tel.:491342-886
Fax:491341-080

További információk a köve tkező címen szerezhetők be;

Tiszaűjv árosi Napközi Otthonos Óvoda
Cím: 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Kapcsolattartó: Erős Györgyi
Te|.:491342-886
Fax:491341-080
E-mail cím : erosgy or gyí@tujvaros.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya;

óvodai textíliák beszerzése

A beszerzés részei, amelyekre ajánlatot lehet tenni:
A4. számú melléklet szerint
Nem lehet részekre bontani.

3. A megkötendő szerződés meghatározásaz

S zállítás i szeruő dés Óvodai textíliák besze rzés e tár gy áb an.

4. Aszerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés kezdési időpontja: 2017, december 0l.

A teljesítés befejezési időpontj a:2017.december 15.

&



5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

o Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13,

6. Az ellenszolgáttatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás szerint kiállított számla alapján a szerződésben meghatározott

módon és tartalommal váló teljesítéstől számított 15 napon belül az el\enszolgáltatást átutalás-

sal teljesíti.

7.Kizárő okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdáL,

kodó szervezet, akivagy amely:
a) a szerződéssel érintett szervezette| közszo\gálati jogviszonyban, munkaviszonYban

vagy muniiregzesre irányuló egyéb jogviszónyban átl (a továbbiakban: érintett dol-

gozólmunkatars),
áz érintett dol gozó közeli hozzátartozőja,
az a gazdáttoóo szervezet, amelyben az érirftett dolgozó, vagy annak közeli hozzéftar

tozőjatulaj doni részesedéssel rendelkezik,
egy évnél iégebben lejárt adó_, vám_, vagy társadalombiztosítási járulékftzetési kötele_

zettségének nem tett eleget,

akinek az önkorm ényzati adóhatóságnál nyilvéntartott adőtartozása van,

aki ellen csőd_, felsiámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt ál1,

akinek tevékenys égét a cégbíróság felfiiggesztette,

aki nem szerepel acégsegyzékben,
aki nem rendelkezit ít.ier..nység folytatásáh oz előirt engedéllyel, jogosítvánnyal, il_

letve szerv ezeti, kamarai tagsággal,
j) aki korábbi, az önkormányzattal kottitt szerződésének teljesítése során súlyos szeruő,

désszegést követett el,

k) akinek azadőszámát aNemzeti Adó- és Vámhivatal felÍiiggesztelte, illetve tÖrÖlte,

l) aki nem minősül át\éúhatő szervezetnek,

Á) *i a jelen etjárást megindító felhívás fetadásától visszafelé számitott két év sotán az

önkormán yzattal, vagy- az önkorm ányzat gazdasági társaságával vagy intézményével

kötött szerződésénekÉljesítése során-rr..rődéri kötelezettségét nem teljesítette, amel1

folytán vele szemben mighiúsulási kötbérigény került érvényesítésre, vagY a teljesítési

vegnataridőhöz képest le.lalább 2 alkalommal 10 napot meghaladó késedelembe esett,

aótyet< folytán uél. ,r.Áben késedelmi kötbérigény került érvényesítésre,

n) aki a kizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

. l luvE\r\v l YvY-v -E\*,

Akizátőokok fenn nem állásár ől az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatánakbenYÚjtásá-

val egyidej űleg az qán|atkérés mellékl etétképező nyomtatványon.

8. Az ajánlattételi határidő:

20t7. november 27.12.00 őra

b)
c)

d)

e
e)

0
g)
h)
i)



9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaijv árosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

Erős Györ gy i gazdasági ngy intéző

Az ajánlatpostai úton, vagy személyesen munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között, az ajánlat-
tételi határidő |ejártának napján 12,00 őráig adhaó le.

Azajánlatotzártborítékban,2 ercdetipéldányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tiintetni
a következő szöveget:

- ,, Óvodai textíliák beszerzéseoo
Az ajánlattételi határídő előtt (2017. november 27 . nap 12.00. őra) nem bontható fel!

- az ajánlattevő nevét és székhelyét
- ,,Ikíatóban nem bontható fel, azonnal a cimzettheztovábbítandó".

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhozvétele
az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények
elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelős-
sége, hogy ajénlatamegfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra dán-
latkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határ-
időn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

I0. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Tiszaújvarosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

ovodavezetői Iroda
Dátum: 2017. november 27.14.00 őra

11. 1. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

20t7 . november 27 .

12, Szerződéskötés időpontj a :

2017. november 28.

13. Műszaki tartalom:
A 4. számú melléklet szerint kérünk ajánlatokat.
Az ár minden költséget tartalmazzon (Szállítási, csomagolási, rakodási költségek)

14. Különleges előírások:

Ajánlattevő teljes felelősségge|tartozik az általa foglalkoztatott munkatársakért.

$
§
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16. Kiegészítő tájékoztatás kérés határidejez2Ot7.november 23.rcpja 10.00 óra

Az Ajénlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tá-
jékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészitő tájékoztatás kérésekre vonatkozó váIa-
szát egytdejűleg minden Ajánlattevő részére megküldi.

17. Egyéb információk:

l7 .I Az ajínlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, ajánlati ára és az
eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozata|ához.

17.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét árl:a, hogy Tiszaújváros Város Önkormány-
zata,Polgérmesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkorményzati tulajdonú gazda-
sági társaságai minden olyan tiszaűjvárosi gazdasági tevékenységet folytató váLlalkozás vissz-
terhes szeruődésének (kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszai$város Város
Önkormanyzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseit) a megkötésére, ame-
lyek esetén a fentebb felsorolt szewezetek fizetési kötelezettsége a nettó 300 E Ft összeget
eléri, vagy aztmeg}taladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltéte-
lekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges.

- A szerződés mellékletétképezi ahatározat 1. melléklete szerinti nyilatkozat.
- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

,,A .. .... (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgarmesteri Hivatala]in-
tézményelgazdasági társasága (a megfelelő alkalmazandó) a szeruődés mellékletét ké-
pező, a lejárt határidejű 1'artozásoka vonatkoző nyllatkozat valódiságát ellenőrizze.
Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzigyi teljesítése előtt a nyi-
latkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt hataridejű tartozása van és azt a szám-
lán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatfuozott) fizetési határidő idő-
pontjáig nem rendezi,hozzájárul a tartozás összegének az önkormányzat adőhatősága,
Polgármesteri Hivatala, íntézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé a leg-
korábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához,
i 1l etve b eszámítás íú1o z."
Tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató váIlalkozásnak kell tekinteni azt, ame|y
szókhellyel, vagy telephellyel rendelkezik Tiszaújvárosban, vagy ideiglenes gazdaságí
tevékenységet folytat.

A tartozásmentességre vonatkozőan az ajánlattevőknek jelen ajánlatkérés mellékletétképező
nyomtatványon kell nyilatkoznia, amely majd a megkötendő szerződés részét fogja képezni.

I7.3 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét atr:a, hogy a megköte ndő szeruődés érvényes-
ségének feltétele, hogy az állanűáztartásről szóló 20tI. évi CXCV. törvény 4l. § (6) bekez-
désében foglaltak szerint Ajánlattevő átláthatő szewezetnek minősüljön, illetve jelen szerző-
désből eredő követeléseinek teljesítésére/kifizetésére Ajánlatkérő csak a fenti jogszabály sze-
rinti feltétel fennállása esetén jogosult. Ajánlattevő köteles anemzeti vagyonról szőlő 201-l.

évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek tcirténő megfelelőségét
érintő bármely változást haladéktalanul, írásban bejelenteni Ajánlatkérő felé. Ajánlattevő tu-

domásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyi|atkozat alapjál kötött szetződést Ajánlatkérő
azonnali hatállyal felmondja vagy -ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szer-
ződéstől eláll.

4
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17.4 Ajanlattevőnek árajínlatát fix összegű atalányárként kell meghatároznia, amely - figye_
lembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat - magé.úian foglalja a szeruődésszení
teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításéthoz szükséges valamennyi költségét és
mindennemű egyéb kiadást. (Esetleges tartalom.)

17.5 Alán|atkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát. Ajánlatké_
röt nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

17.6 Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes érajánlatukat azAjánlatkérő
által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján értelemszerűen tegyék
meg.

Felhívjuk szíves figyelmét ajelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekin_
tésére és kérem, hogy ajénlatélt a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaűjváros, 2017 . november 1 6.

Tisáelettel:

Mellékletek:

1. Nyilatkozatkizátő okok hatálya alá nem 1rrrtozásről
2. Tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat
3. Atlathatós ági nyi[atkozat
4. Ovodai textíliák jegyzéke

]
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1. számú melléklet

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALÁ
NEM TARToZÁsnÓl

Alulírott mint a

(a továbbiakban: Ajánlattevő) cég|egyzésrejogosult képviselője nyilatkozom,hogy az
Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az alábbi kizátő okok.

Nem lehet aján\attevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodő szervezetl, aki vagy amely:

a) a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munka-
viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban á1l

(továbbiakban: érintett dolgozó/ munkatárs),
b) az étintett dolgozó közeli hozzátartozőja,
c) az a gazdálkodó szewezet, amelyben az érírrtett dolgoző, vagy annak közeli

hozzéúartozőjatulajdonirészesedésselrendelkezik,
d) egy évnél régebben |ejárt adó-, vám-, yagy társadalombiztosítási járulékfizetési

kötelezettségének nem tett eleget,
e) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adőtartozása van,
f) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt

áIl,
g) akinek tevékenységét a cégbíróság felfiiggesáette,
h) aki nem szerepel a cégjegyzékben,
i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel,

j ogo s ítvánnyal, il letv e szerv ezeti, kamarai tags ággal,
j) aki korábbi, önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos

szerződéss zegést követett el,
k) akinek az adőszámát a Nemzeti Adő- és Vámhivatal felfiiggesztette, illetve

törölte,
l) aki nem minősül átláthatő szervezetnek,
m) aki a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számitott két év

során az önkormányzattal, yagy az önkormányzat gazdasági társaságával vagy
íntézményével kötött szerződésének teljesítése során szeruődési kötelezettségét
nem teljesítette, amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került
érvényesítésre, vagy a teljesítési véghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal
10 napot meghaladó késedelembe esett, amelyek folytán vele szemben
késedelmi kötbérigény került érvényesítésre,

n) aki akízárő okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

Kelt:. .,20

Cégszeru aIáirás

1 Gazdálkodó szervezet alatt a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi IIL törvény 396. §-ában meghatározott

fogalmat kell érteni,



2. számű melléklet

NYILATKOZAT

számú .. szerződéshez

Alulírott

(szeruődő fel neve, címe, adőszáma)

képviselőj e nyilatkozom, hogy

Tiszaújváros Város Önkormá nyzata

o adóhatóságánál (3580 Tiszaújváros, Bethien G. út 7.),
o a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalnál (3580 Tiszaűjváros, Bethlen G. út 7.),

intézményeinél, azaz
o a Tiszaújvarosi Intézményműködtető Központnál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) és

a gazdaságilag hozzá tartoző intézményeknél :
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltatő Központ (3580 Tiszaújvátos, Kazinczy F . űt3.),
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Ovoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.),
- Derkovits Kulturális Központ (3580 Tiszai$vátos, Széchenyiűt2.),

o Tiszaújvaros Városi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út l1-13.),

ö nko rmá n y zati tulaj d o n ú gazd as á gi tá rsa s á ga inál, azaz
o TiszaSzolg2004 Kft.-nél (3580 Tiszaűjvátos, Tisza űt2E.),
o Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszatjváros, Tisza tÉzlE.),
o Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.)
o Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaűjváros, Teleki Blanka út

6.)

lejárt határidejű tartozásom, adőftzetési vagy bevallási kötelezettségem nem áll fenn.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt nyilatkozat a valóságnak megfelel.

Kelt.. ..,. 201

b

szerződő fél képviselőj e



3. számú melléklet

Árr,Árrlq,rósÁcl NyILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szólő 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontja szerinti

gazdálkodó szervezetek r észére

Alulírott .mint a(z)

..(cégnév)

.(székhely)

cégjegyzésrejogosult képviselője, ezennel büntetojogi felelősségem tudaában

nyilatkozom, hogy az általam képviselt

(cégnév)
(l) bekezdés l. pont b) pontja' alapjan

a nemzeti
átláthatóvagyonról szőló 20Il. évi CXCVI. törvény 3. §

szervezetnek minősül.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szewezet olyan belöldi vagy külfrldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

a) tulajdonosi szerkez ete, a pénzmosás és a terrorizmus ftnanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáről szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

b) adóilletősége ... országban található, amely

[a megfelelő aldh úzandóJ,
o azEurópai Unió tagállamában,
. azEurópai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,
o aGazdasági Együttműködési és Fejlesztési szervezet tagőllamában,
o olyan államban, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerüléséről szóló

egyezménye van.

l A nemzeti vagyonról szóló 201l. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerint
I. átlátható szervezet:
a) az áltun, a költségvetési szerv, a köáestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a táísulás, az egyházi jogi személy, az

olyan gazdálkodőszervezeí, amelyben azátlam vagy ahelyi önkormányzat külön-külön vagy együtt l00%-os részesedéssel rendelkezik, a

nemzetközi szervezet, a kulíöldi állam, a kiilföldi helyhatóság, a ktllfoldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan milködő részvénytársaság,
b) az olyan belfoldi vagy külfö|di jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdákodó szlrye7ot, amely megfelel a

következő feltételeknek:
Da/ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a tenorizmus finanszírozása megelőzéséról és megakadáyozásáról szóló törvény szerint
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetó,
bb) azEvrőpai Unió tagállamábarr, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, aGazdaságt Együttműködési

és Fejlesáési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletóséggel, amellyel Magyarországnak a kettós adóáatás
elkerüléséról szóló egyezménye van,
óc,) nem minősul a társasági adóról és az osaalékadóról szóló törvény szerint meghatarozott ellenőrzött kUlföldi társaságnak,
bd)agazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással yagy szavazati joggal bírójogi
személy,jogi személyiséggel nem rendelkező gazdalkodó szeívezet tekintetében aba), bb) és ácl alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) u a civtl szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
c a) v ezehő tisztségviselői megismerhetök,
cb) a civil szevezet és a vízitáísulat, valamint ezek
meghaladó részesedéssel,

vezetó tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 21o/o-ot

b

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai
Egy,iittműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában
elkerüléséről szóló egyezménye van;

Gazdasági Térségról szóló megállapodásban részes államban, a Gazdar,ági
vagy olyan államban van, amellyel Magyarországrak a kettős adóztatas

1,



c) nem minősül a társasági adóról és az osrtalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenörzött külföldi tarsaságnak2,

d) az általam képviselt gazdálkodó szewezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezettekintetében aza),b) és c) pont szerinti feltételek fennállnak

2 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § l l. pontja szerint
] ], ellenőrzött külíöldi ürsaság:

a,) a belöldi illetóségű adózónak és a külíöldi válalkozónak nem minósüló kulfoldi személy, amely tekintetében az adózo (önmagában

vagy kapcsolt vállalkozásaival együttosen)
aa) a szavazati jogok 50 százalékát meghaladó közvetlen vagy ldözvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
ab) ajegyzetttőkéből 50 százalékot meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
ac) adózott nyereségéből 50 százalékot meghaladó részre jogosult,
abban az üzleti évében, amelyben a külföldi személy által ténylegesen megfizetett társasági adónak megfeleló adó kisebb, mnt az a
különbözet, amellyel az a társasági adó, amelyet a székhelye szerinti álamot Magyarországnak feltételezve fizetett voln4 meghaladja a
külföldi személy által megfizetett társasági adónak megfelelő adót, valamint
ó,/ a belöldi illetőségíi adózó külföldi telephelye abban az adóévében, amelyben a külíbldi telephely álta| megfizetett társasági adónak
megfelelő adó kisebb, mint az a kltlönbözet, amellyel az a ürsasági adó, amelyet a telephely szerinti álamot Magyarorságnak
feltételezve fizetett voln4 meghaladja a kulföldi telephely által megfizetett társasági adónak megfelelő adót,azzal,hogy
c/ nem minósül ellenórzött kulíöldi társaságnak a külfö|di személy, illetve a külföldi telephely, ha egyértelmúen megállapítható, hogy
megfelelő személyzettel, felszereltséggel, eszközállománnyal és helyiséggel rendelkezik, amelynek révén érdemi gazdasági tevékenységet
folytat,
d) a c) alpont alkalmazásakor - figye|emmel az e)-j alpontban foglaltakra is - minden esetben úgy kell tekinteni, hogy a kulíbldi
személy, illetve a kulföldi telephely érdemi gazdar,ági tevékenységet folytat, ha az általa saját eszkozzel és munkaviszonyban
foglalkoztatott alkalmazottakkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazduági, szolgáltató, befektetöi vagy kereskedelmi tevékenységből
származő bevétele eléri összes bevétele legalább 50 százalékát,
e) a d) alpont szerinti arány megállapításakor a külöldi személy, illetve a külföldi telephely bevételei mellett számításba kell venni a

külföldi személy székhelye, illetve a kulfoldi telephely fekvése szerinti államban székhellyel rendelkező valamennyi kapcsoltvállalkozása
összes bevételét, valamint a saját eszközzel és munkaviszonyban fog|alkoáatott alkalmazottakkal folytatott termeló, feldolgozó,
mezógazdasági, szolgáltató, befektetói vagy kereskedelmi tevékénységböl szátmazó bevételét is,
j a d)-+) alpont alkalmazásakor befektetői tevékenységnek minősul a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt
megtestesítö értékpapír megszerzése, taftása és elidegenítése, valamint a külföldi személy székhelye, illetve a kulíbldi telephely fekvése
szerinti allamban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatasokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi
szolgáltatási, befektetési szolgáltatasi tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy
egyéb szervezet, továbbá az emlitett állam illetékes hatóságának engedélyéve| rendelkezó alapkezeló által kezelt, ugyanazon országban
alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége,
g/ nem minősül ellenörzött külíöldi táísaságnak a külö|di személy (ideértve a belföldi illetóségű adózó külíbldi telephelyét is) abban az
üzleti évében, amelynek minden napján van egy benne legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezö olyan tagja, részvényese, amely,
vagy amelynek kapcsolt válalkozásaaztz]eti év első napján már legalább ot éve elismert tózsdén jegyzett,

h) az e rendelkezÉsben foglaltakat az adózó köteles bizonyítani,
i) az a) alpontban foglalt részesedés fennállását akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha az adózó adóévének a többségében fennall;

&
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Tudomásul veszem, bogy az á|lamháúartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakUan: Átrt.;
4l. § (6) bekezdóse a|apjén a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezó szervezettel érvényesen visszterhes szerzödés, illetve létrejött ilyen
szerzódés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szewezet nem minősül átlátható szervezetnek.
Tudomásul veszem, hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda az át|áthatősági feltétel
ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Aht.55. § szerint jogosult az
általam képviselt szewezet átl,áthatóságával összefi,iggő, az Átrt. SS. §-ban meghatánozott adatokat
kezelni, azza\,ttogy ahol az Aht. 55. § kezdeményezettrő| rendelkezik) azon a jogi személf, jogi
személyiséggel nem rendelkező szewezetet kell érteni.

Tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 3681201l. (Xn.3l.)
Kormányrendelet 50. § (1a) bekezdése alapján köteles vagyok a nyilatkozatban foglaltak változása
esetén anól haladéktalanul tájékoúatni a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodát. Tudomásul
veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Tiszaújvárosi
Napközi Otthonos Ovoda, mint kötelezeítségvállaló felmondja vagy - ha a szerzódés teljesítésére
még nem került sor - a szerződéstől eláll,

Kijelentem, hogy az általam képviselt szewezet alapító (létesítö) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartrásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szewezet képviseletére (és
cégjegyzésére).

Kelt: napJan

cégszerű aláírás

b



Tisza jvárosi Napkiizi Otthonos Ovoda

*,

Óvodai textíliák jeryzéke

4. szám melléklet

S.sz. Megnevezés Jellemz k Móret
Mennyiségi

ewsés
Mennyiség

Nettó
ewsépár

Bruttó
ewsésár

Nettó ár Bruttó ár

l ovodai fektet re rélh zhat
1eoed

1, 00% pamutvászon, fehér
színben

70 cm x 140 cm db 100

2.
Gyermek ágynemílhuzat
sarnitura. 2 tészes

|}}%pamut alapanyag
90 cm x 140cm,
35cm x 45 cm

db l25

a
_r.

Microfeber, mintás nyári
oaolan*oárna sarnit ra

borító: I00 % microszcivet,
toltet: szilikonszálas

90 cm x 135,

30cm x 40 cm
db 160

4.
Microfeber, mintás nyári
gvermekpaplan

borító: 100 % microsz vet,
t ltet: szilikonszálas

90 cm x 135 cm db 5

5. Frottír kéúórlr rc}% pamut frottír 30cmx50cm db 175

6. Frottír t rólk z rcD% pamut frottír 50cmx90cm db l0


