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

Tisztelt Ajinlattev6!

A Tiszari. jvf rosi lnt6zm6nymiikiidtet6 Kiizpont 3580 Tiszauj
(a tovabbiakban: ajinlatk6r6) ezriton keri fel ajinlatteteke az
rnir-rt Aj6nlattevot (a tov6bbiakban: ajanlattevo) a jelen ajanl
kiizbeszerz6si 6rt6khatirt el nem 6rd 6rt6kii beszerz6s sori
eloifiak szerint es az abban foslalt feltetelek fisvelembevdtel6ve

Beszerzes megnevezese :

,, Pap[r-irdszer, iroduszer sztillftdso 20 I 8"

l. Az ajinlatk6rri neve, cime:

' 
I iszaulv aros i I ntezmenym tikodteto Kozpont
3580'fiszau.jv6ros" Bethlen G. ut 7.
Te l . :491548-300
Fax: 491340-871

Tovibbi informdci6k a kiivetkezo cimen szerezhetok be:

Tiszarijvarosi Intdzmenymtikodteto KOzpont
cirn: 3580 Tiszauivaros, Bethlen G. ft 7.
Kapcsolattart6: Pererniczkynd Kiss Judit
Tel . :491548-309
Fax 491340-871
E-rnail cirn : tik@tu.ivaros.hu

2. Az ajrinlatk6r6s tirgya:

,,Papir-frdszer, irodaszer szdllittiso 20 I 8"

A beszerzes reszei, amelyekre ajdnlatot lehet tenni a r
nem indokolt

A mtiszaki/szakmai dokumentfci6 rendelkez6sre bocsdtis{n

Mriszaki/szakmai dokurnentacio jelen beszerzes soran nem
tartalrnat az ajinlatkdres 13. pontja tartalmazza.

3. A megkiitendti szerz6d6s meghatirozisa:

Adasveteli szerzodes,, Papfr-lrdszer, irodaszer szdll[ttiss 201 8"

4. A szerz6d6s id6tartama vagy a teljesft6s hat:irideje:

A szerzddds iddtartoma: o szerzddtis aldirdsdtdl 2018. decembe

6ros, Bethlen G. ut J .,
6ltal kepviselt ceget,

tkeresben nevezett, a
jelen ajiinlatkerdsben

firtdnd ajdnlotkirds

k m6dja:

k6sziilt. A mriszaki

targyaban.
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A.ianlatkero a szerzodes idotartarna alatt osszesen h6rorn alkalommal (a tervezettek
szerint m5:rcius. augusztus. november honapban) ad le megrendelest Elado fel6.

A rndrcius honapban leadott megrendeles teljesitesenek hatarideie: 2018. dprit is 13.

Az auglsztus es november honapban leadott megrendeldsek tef esitesdnek hatarideje:
o megrendelds lesddstlt kdvetd l5 munkonap.

Az a.itnlatkero a teljesitesi hataridohoz kepest eloteljesitest elfogad.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

Kuzinczy Kdzdssdgi Htiz, Tiszntijvdros, Kozinczy rit 3. fsz. irottdr
Polgdrmesteri Hivutul, Tiszuti.ivdros, Bethlen G. fu 7. fsz. irattdr

6. Az ellenszol96ltatris teljesit6s6nek felt6telei:

A.ianlatkero a szerzodesben rneghatd,rozott modon es tartalor4mal tort6no teljesitest
kovetoen. a teljesitesigazolas (sz6llitolevel) szerint ki6llitott sz{nla alapjan, a szirmla
atanlatkero reszerol torteno kezhezveteldt k6veto l5 napon belirl az ellenszolgaltatdst
6tutal6ssal teljesiti.

7. Kiziril okok:

Nem lehet ajanlattevo az a termeszetes" jogi szerndly, vagy jogi szernelyiseggel nem
rendelkezo gazdalkodo szervezet- aki vagy arnely':

a sz.erzodessel erintett szervezettel kozszolg{lati jogviszonyban.
munkaviszonyban vagv munkavegzesre iranyulo egyeb .iogviszonyban all (a
tovabbiakban: erintett doIgozo/rnunkatd:rs).
az erintett dolgozo kozeli hozz.atartozo.ia^
az, a gaz.dalkodo szervezet" arnelyben az erintetl dolgo{o" vagy annak kdzeli
hozzatanozo-i a tu laj don i reszesede s se I rende I kezik,
egy evnel regebben lejart ado-, v6m-, vagy t6rsadalornbi4tositasi jarulekfizetesi
kotelezettsegenek nem tett eleget,
ak i nek az onkorm iny zati adohatos6gnal nyi lv6ntartott adfltartozitsa van.
aki ellen csod-, felszdrnol6si eljaras van folyamatban" a[<i vegelszitmolas alatt
d l l .
akinek tevekenys eget a cegb irosag fel fiiggesztette,
aki nem szerepel a cegjegyzekben.
aki nern rendelkezik a tevekenyseg folytatasahoA eloirt engedellyel.

. jogositvannyal. i l letve szervezeti- karnarai tagsaggal.
aki korabbi. az- onkormanvzattal kotott szerzodesenek tpljesit6se soran sull 'os
szerzodesszegest kovetett el "
akinek az adoszarndt a Nemzeti Ado- es V6mhivatal fel{iiggesztette. illetve to-
ro l te .
aki nem minostl Atlathato szervezetnek.
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rn) aki a .ielen ajanlatkeres kozzeteteletol visszafeld sz6rnitqtt ket ev sor6n az 6n-
konn6nyzattal. vagy az onkonn inyzat gazdashgi t6rsas6gdval vagy intezme-
nyevel kotott szerzodesenek telf esitese sor6n szerzodesi kOtelezettseget nern tel-
. iesftette. amely folytan vele szemben meghiusuldsi kdtberigeny kerult ervenye-
sftesre. vagy a teliesitesi veghataridoh6z kepest legalabb ? alkalornmal 10 napot
rneghalad6 kesedelembe esett. amelyek fblytan vele szenlben kesedehni kdtber-
igeny kerti l t ervenyesitesre,

n) aki akizdro okokkal kapcsolatban valotlanul nyilatkozott.

A rnegkovetelt igazol6:si mod:
A kizaro okok fenn nem 6llas6rol az ajanlattevSknek nyilatkpznia kell aj6nlatanak
benyrijt6saval egyidej:J.leg az ajanlatk6res mell6kletdt kdpezo nyomtatvanyon.

8. Az ajfnlatt6teli hatirid6:

2018. mdrcius ltd 14. nap. I4:00 6ra

9. Az ajrinlat benyrijtr isinak helye, m6dia:

-l-i 
szauj varos i I ntezrrrenym tikodteto Kozpont

Polg6rmesteri Hivatal
3580 Tiszair.ivaros" Bethlen G. ut 7. l12. szoba
Peremiczkvne Kiss Juditnal

Az aiitnlal postai uton, vagy szemelyesen munkanapokon H - C$: 8:00 es
8:00 6s 13:30 ora kozott, az aiilnlatteteli hat6rido lejartanak na$jan 8:00
kdzott adhato le.

16:00 ora.  P:
es 14:00 ora

A boritekon fel kellAz, a.iilnlatot zart boritekban" I eredeti peldanyban kell
ttntetni a kovetkezo szoveqet:

-,,Popir-irdsler, irodnszer szdll itdss 2018"
- Az ajdnlatteteli hataridcj elcitt (2018. m6rcius

bonthato fel!
- ez ajdnlallevrj nevet ds szekhelvet
- ,,lktatoban nent bontlruto fbl, azonnal a cfmzettlrcz

10. Az ajdnlatok fe lbont isdnak helye,  ideie:

'f 
i  sza[rjvaros i I ntezmenyrn ukodteto Kozpont

Pol g6rmesteri FI ivatal

3

benyfjta$i.

ho 14 nap. 14:00 ora) nent

tovabbttando ".

Az a.itnlatkero az a.ianlatot akkor tekinti hataridon beliil be{ryujtottnak. ha annak
kezhezvelele az ajinlatteteli hatarido lejartaig, a bont6s megkezdeseig megtortenik. A
postai kiildemdnyek elir6nyit6s6bol, elvesztdsdbol eredo dsszes kockinat ajanlattev6t
terheli. Ajanlattevo felelossege, hogy aj|nlata rnegfelelo csornagoldsban. form6ban es
idoben kertiljon benyrijtasra. Ajanlatkero csak az eloirt hat6ridpig a rnegjelolt helyre
leadott a.janlatokat tudja ertekelni. A hataridon tril erkezett ajanl4tok ervenytelenek.



3580 Tiszaujv6ros, Bethlen G. ut 7.
201. sz. helyisdg

Ddtum: 2018. mdrcius hd 14 nap l4:00 dra

ll. Az ajf nlatok elbirdlfsrinak tervezett idripontja:

2018. mdrcius hd 26 nop

12. Szerziid6skiit6s id 6pon tj a :

2018. mrircius hd 27 nup

13. Mi iszaki  tar ta lom:

a

Papir-iroszer, irodaszer szallitasa a Tiszaujv6rosi Intezmenymri\odteto Kozpont resze-
r e 20 18. evben, harorn alkalornmal. ket sziilititsi helyre.

A specifikaciot es a termdkrnennyisdgeket rdszletesen az ajanlat(eres 4. sz6mu mellek-
letekent csatolt, a kereskedeln-ri ajanlat rnegadasttra szolgfilo Ajar]rlati lap tartalmazza.

Mennyis6gi elt6res: A rnegadotl rnennyisegek a beszerzes alaprlrennyiseget jelentik,
rnegrendelesre kertilo konkret rnennvisegek a felhaszn{las fiiggvenydben
tennekenkent + l- 20 o/o-kal elterhetnek.

Ai:inlat kiz6r6lae ^ 4. szf mu mell6kletben ir in lat lanon)  konkr6tan
meghat6rozott term6kekre 6s azok i isszess6g6re tehet6, a z az ilsszes felsorolt

l! A tAblazat kitdltese
az egyes tennekekre

term6k (azaz minden egyes term6k) leszril l i t: isrit v6llalni
sordn kerjiik az egyseg6rakat soronkent felti.intetni, tov6bbd
vonatkozo (az egyes tennekekbol kert mennyisegek alap-ian ki
ertekeket is. valarnint a ..rninddsszesen" netto aj6nlati erteket is

zamolt) netto aj6nlati
negadni. Az ajanlatok

ertekelese sorSn a ..rnindosszesen" netto ajdnlati ertekek keriil 6sszehasonlitdsra.

Az elbirf lfs szempontja: a legalacsonyabb nett6 ajdnlati 6

I  4 .  A lka lmassfg i  k i ivete lm6ny:

A.f anlattevo ismertesse az. elozo ket ev (2016.. 2011 . ev) legjelentosebb. a.ielen beszer-
zes t6rg.yanak rnegf-elelo (papir-iroszer. irodaszer szallitasa) ref{renciat. A n1.'ilatkozat
tarlalmaz.z.a legalabb a szerzodest koto m6sik fel nevet. szekhely'pt. a szerzodes targl'at.
a telf esites hely'et es ide.iet. a kapott ellenszolgdltat6s netto osszepet. a referencidt meg-
erosfteni tudo szemell, 'nevet es elerhetoseget. tovabba nfi latkQzni kell arrol. hogl a
tel.iesites az eloirdsoknak es a szerzodesnek megfeleloen tortentte. A nyilatkozat meg-
tetelehez kerjtik hasznaljak az 5. szirmu mellekletet.

Alkaf rnatlan az ajinlattevo, arnennyiben nem rendelkezik a vizs$alt idoszakban (2016..
2017.) legalabb 2 db, egyenkent legalabb netto 600.000 Ft ertpkri, a .ielen beszerzes
targyanak megfelelo (papir-iroszer, irodaszer szfillitttsa), pozitiv fartahnir referencidval.



I 5. Kii l i inleges ekiir6sok:

A.f anf attevo telies f'e lelosseggel tartozik az illtala fbglalkoztatott rprunkat6rsakert.

16. I{irinypotl{s 6s helyszini megtekint6s lehetris6ge: biztositott/nem biztosttott
(lgen valasz eseten; Ajanlatkerci a hianypotlas lehetciseget biztosftja, azonban a
hianypotlds nem eredmdnyezheti az ajanlat elbiraldsra kertitri tartalmi elemei (aidnlati
ar) modositasat.)

I7. Kieg6szit6 tfjfkoztatils k6r6s hatf rideje:

2018. mdrcius hd I napja I0:00 dru

Az, A.ianlattevo az. a.i6nlatkeresben fbglaltakkal kapcsolatbaln irdsban kiegeszito
(drtelrlezo) ta.jekoztatast kcrhet. Ajanlatkero a beerkezett kiegeszito tajekoztatas
keresekre vonatkozo valaszat a honlapjan (www.tik.t iqz4u.ivaros.hu). tovabba'l'iszau.ivaros 

honlap.ldn (www.tiszaujvaros.hu) teszi kozze.

18. Egy6b informici6k:

18.1 Az ajanlattetel rnegtortentevel Ajanlattevohozzdjirul neve, sz6khelye, ajinlattira
es az eliaras lefolytat6sa sorS:n ertekelesre kertilo egy6b szempontok nyilvanossagra
hozatalahoz.

18.2 Ajanlatkero felhivia Aianlattevo figyelmet ana; hogy Tiszarijvaros V6ros
Onkorm6nyzata. PolgS:rmesteri Hivatala. Onkorm6nyzatfl intezmenyei es
onkonr6n.""zati tula.idonu gazdasagi t6rsasdgai rninden olyan tiszairjv6rosi gazdasagi
tevekeny,'seget fblytato vdrllalkoz6s visszterhes szerzodesenek ( (iveve a kozbeszerzesi
torvenl szerint. valarnint Tiszau.jvaros V6ros Onkonn6n,vzata. Pplg6rrnesteri Hir.,atala.
orrkonndnyzati inrezrnenl,'ei es onkormanyz,ati tula.idonu gazdasftgi t6rsas6gai egrmds
kozott rnegkotesre keri. i lo szerzodeseit) a rnegkot6sere. amely'ek eseten a fentebb
l-elsorolt szervezetek f-rzetesi kotelezettsege a netto 300 E Ft 6{szeget eleri. \'agv azt
rneghalad.ja. csak az alihbi feltetelek rneglete eseten keri.ilhet sQr. Ezen feltetelekrol a
m 6 s i k szer z.o do f-e I et szerzode sk6tes e I ott taj eko zLatni sziiks eges.

- A szerzodes rnellekletet kepezi ahatarozat L rnellekletp szerinti ny'ilatkozat.
- A szerzodes egy pontj6ban rogzitdsre kertil az alihbi fQltetel:

..A .. . (szerzodo f6l) hozzfrifru| hogy az onkormdnyz4t Polg6rmesteri Hiva-
Ialal tntezmenyel gazdasiryi t6rsas6ga ( a megfelelo alkalmazandb) a szerzodes rnellek-
letet kepezo. a lejart hataridejri tartoz6sokra vonatkozo nyilatkQzat valodisagat ellen-
orizz.e. Amennyiben nyilatkozatot tevo felnek jelen szeruodes pefrztigyi teljesitdse elott
a n-',-ilatkozaton meghatdrozott szervezetek fele lejart hataride.jti Iartozasa. adotrzetesi
vagv bevallasi kotelezettsege van d's azI a szatnl6n szereplo (szapnla hianl'aban a szer-
zodesben rneghat6rozotl') flzetesi hatarido idopontiaig nem rend$zi. hozzttiirul a tarto-
z6s osszegenek az 6nkorm6n.vzat adohatosdga. Polgdrmesteri Hiyatala. intezmeny'ei es
sa.iat tula.idonu gazdasdgi tdrrsasagai f-ele a legkor6bbi esedekesspgri. azonos esedekes-
seg eseten ar6nyosan torteno kor.npenz6l6sahoz. i l letve beszarn itas6hoz.



Tiszaujvarosi gazdas6gi tevekenyseget folytato vSllalkozasn4k kell tekinteni azt.
arnely szekhellyel. vagy telephellyel rendelkezik Tiszaujv6rosban, vagy ideiglenes
gazdasdgi tevekenyseget fblytat.

A tartozdsnlentessegre vonatkozoan a7. a.ianlattevoknek .jelen a.ianlatkeres mellekletet
kepezo nyorntatv6n-von kell nyilatkoznia. arnelv rna.id a rnegkotendo szerzodes reszet
lbgia kepezni .

18.3 Ajanlatkero fblhiv.ia A.janlattevo figyelmdr arra, hogy a rnegkotendo szerzodes
ervenl'essegenek f'eltetele, hogy az,. itllamhdztartasrol szolo 201 l. evi CXCV. torveny
41. $ (6) bekezdeseben fbglaltak szerint Ajanlattevo atlathato szervezetnek minosti l-
. ion. i l letve jelen szerzoddsbol eredo koveteleseinek teljesitesere/kif izetesere Ai6nlatke-
ro csak a f-entijogszabaly szerinti feltetel f-ennallasa eseten jogosult. Aj6nlattevo kote-
fes a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torv6ny 3.$ (1) bekezdes 1. pontja-
ban foglalt felteteleknek torteno rnegfeleloseget erinto barmely vitlrozitst haladdktala-
nul. ir6sban bejelenteni Aianlatkero fele. Ajanlattevo tudomdsul veszi, hogy a valotlan
tartalrnu nyilatkozat alapjan kdtott szerzodest Ajdnlatkdro azonnali hatallyal fehnondja
vagy - ha a szerzodes teljesitdsere rneg nem keriilt sor - a szerzordestol elall.

18.'l A.ianlattevonek 6ra.i6nlat|t fix osszegt |talilnyitkent kell rneghalfuoznia. arnell,-
f igl 'elernbe veve a helyszfni k6rti lmenyeket es adottsdgokat - rnagdban foglalja a
szerzodesszeru teliesitesehez. a szakszeni es kornplett rnegvalositits6,hor. sziikseges
valamennl, ' i  koltseget es rnindennemri egyeb kiadast.

18.5 A.ianlatk6ro f-enntartia az a.iinlatkeres eredmenytelenne nylilvanitasdnak .jogat es
nern terheli szerzodeskotesi kotelezettsee.

18.6 Felhivom a Tisztelt Ajanlattevok figyelmet. hogy reszletes arajanlatukat az
A.ianlatkero fital rendelkezesre bocs6:tott jellernzo mennyispgek. adatok alap.ian
drtelerrrszenien tegyek meg.

Felhiv.f uk szives figyelmet a.ielen a-lanlatkeresben foglalt eloiraspk es feltetelek alapos
dttekintesere es kerern- hogy'a.janlatat a leirtak fig,velembeveteleriel tegve mes.

'f iszar-r.jr '6ros" 
2018 ev mdrcius ho 5 nap

Tisztelettel:

Mellekletek:
Nyilatkozatkiziro okok hatalya al6 nem tartoz6srol
Tartozasmentessegre vonatkozo nyilatkozat
Atlathatosagi nyi latkozat

l .

/ .

J .

/ l
T .
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Aianlat i  lap
Nf ilatkozat az clozo kct cv
f-crenci6krol

targyanak rnegfelelo re-

Kosa-Tbth Zoltfn
ig$zgat6

legielentosebb. a b.rr.rr 'b,


