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A miiszaki/szakmai dokumentrlci6 rendelkez6sre bocs6t:is6 na k m6dja :

Mtiszaki/szakmai dokumentdcio jelen beszerzes sor6n nem keszult.
tartalmat az ajitnlatkdrds I 3. ponda tartalmazza.

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatdrozhsa:

Ad6sveteli szerzodds ,,Papfr-frdszer, iroduszer szdll{ttisa 2019," t6rgyitban.

4. A szerzdd6s id6tartama vagy a teljesft6s hatfrideje:

A inriszaki



A szerzddds iddtartamu: o szerzfidds atdirdsdtdt 2019. clecember 3I-ig
Ajdnlatkdro a szerzodds idotartama alatt osszesen hdrorn alkalornrnal (a t. rvezettek
szerint m6rcius, augus;ztus, november h6napban) ad le megrendel6st Elad6 fel

A mdrcius honapban leadott megrendelds teljesitdsdnek hat6rideje: 2019. is 18.

Az augusztus 6s november h6napban leadott rnegrendel6sek teljesitesdnek
a megrendelds lesddsdt k6vet6 tS munkanop.

Az aiilnlatkero a teljesitdsi hat6rid6hrtz kdpest el6teljesitesr elfogad.

5. A teljesit6s helyeo termdszetbeni helye:

Kazinczy Kdzdssdgi Htiz, Tiszurtjvtiros, Kozinczy tit 3. fsz. irottdr
Polgdrmesteri Hivatul" Tiszoiljvriros, Bethlen G. fu 7. fsz. irattdr

6. Az ellenszol gdltat6s telj esit6s6nek felt6telei :

t6rideje:

Aj6nlatk6ro a szerzoddsben meghat6rozott m6don 6s tartalommal tdrtdno {eljesitestkdvetden, a teljesitdsigazolils (sz6llit6levdl) szerint ki6llitott szitmla alapj6n, 
'g"szttmla

ajrinlatk6r6 reszerol tdrten6 kezhezvetel6t kdvet6 l5 napon beltil az ellenszofgdltat6st
dtutalassal teljesit i.

7. Kizfril okok:

Nern lehet ajanlattevo az a termeszetes, jogi szemely. vagy' jogi
rendelkez6 gazddlkodo szervezet, aki vagy amely:

szemelyise$gel nern

k kozeli

fizetdsi

a) a szerzoddssel erintett szervezettel kozszolgalati .jogvis yban.
munkaviszonyban vagy munkavegzdsre ir6nyulo egyeb jogviszony n a l l  (a
tov6bbiakban: erintett dolgoz6/munkat6rs),
az erintett dolgozo kdzeli hozzirtartozoja,
az a gazd6lkod(i szewezet, amelyben az erintett dolgozo, vagy an
ho zzi$artoz6j a tulaj don i rd s z e s e d d s s e I ren d e I k e z i k,

b)
c)

d)

e)
0

s)
h)
i )

j )

k)

l )

egy dvndl rdgebben lejart ad6-, viim-, vagy t6rsadalombiztosit6sij6rul
kOtelezettsdg6nek nem tett eleget,
akinek az dnkonn 6ny zati adohat6s agn6l nyi I vdntartott adotartozirsa v an
aki ellen cs6d-, felszrimol6si elidras van folyamatban. aki vegelszam
iLll,
akinek tevdkenys egel a cegbirosag fe I fii gge sztette,
aki nem szerepel acegJegyzdkben,
aki nem rendelkezik a tevdkenyseg folytatasdhoz eloirt engpdellyel.
i osos i t vdnnva l  i l l e t ve  c .7? rveze t i  kn rna rs i  t noc .Aoae ljogositvannyal. i l letve szervezeti, karnarai tagsaggal.
akl korabbi, az onkornitnyzaltal kdtott szerzodesenek teljesitese soralr sulyos
szerz6dess ze gesl:" k6vetett e l,
akinek az ad6szitmilt a Nemzeti Ad6- ds V6mhivatal felfiiggesztette, ilfetve to-
rdlte,
qki ner.n rrr iniicii I 4t1 6th ot A c z ort t az ot6 al",aki nem min6sUl atlathato szervezetnek.



m) aki a jelen af 6rrlatkdres kdzzeteteletol visszafeld sz6mitott ket ev sor
korm6nyzattal, vagy az dnkormilnyzat gazdasftgi tarsas6gav al vagy
nydvel kdtdtt sz:erzodesdnek te lj esitdse soi6n szerzodesi kot-e I ezetts jge
jesitette, arnely folytdn vele szimben meghirisulasi r.,ituerige"iffi1]
sitdsre, vagy a teljesftesi veghat6ridohoz kdpest legalabb 2 alkalomrnal
meghalad6 kesedelembe esett, amelyek folytan u.'i. rr.,rrben kesedel
i gdny keriilt drvdnyesitesre,

n) aki akiziro oko,kkal kapcsolatban val6tlanul nyilatkozott.

A megkdvetelt igazol6rsi rn6d:
A kizdto okok fenn nem 6lliis frol az ajdnlattevoknek nyilatkoznia kell aj
benyrijt6s6val egyideji,leg az aj6nlatkdrds melldkletetkepez6 nyorntatv6nyon.

8. Az ajhnlatt|teli hat6rid6:

2019. mdrcius hd 18. nap. I4:00 dro

9. Az ajrinlat benyrijtds6nak helyeo m6dja:

T iszat\v irosi Intdzrndnym rikodtet6 Kozpont
Polgarmesteri Hivatal
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. ft 7. l12. szoba
Peremiczkynd Kiss Juditn6l

n az 6n-
intezme-
nem tel-
ervenye-
I 0 napot
i kdtber-

nlat6nak

Azajinlatpostai [ton, vagy szemdlyesen munkanapokon H - CS: 8:00 ds l6:0p 6ra, p:

l;l|.it,],i"r,l,ll. 
kozcitt, az ajintattdteli hat6rid6 lejrirtanak napj6n 8:00 ds t[:00 ora

Az ajitnlatot zirt boritdkban, 1 eredeti pdld6nyban kell benyfijtani. A borftekorf f.l t.tt
tUntetni a krivetkezo szdveget:

-,,Papir-irds7er, irodoszer szdllfttiso 2019,,'
- Az ajdnlattdteli hotdridci elcitt (2019. m6rcius ho l8 nap. 14:00 olal nent

bonthat6 fel!
- oz ajdnlattevri nevdt ds szdkhelydt
- ,,Iktat1ban nem lionthat6fel, azonnal a c[mzetthez tovdbb[tand1,'.

Az ajfnlatkdr6 az ajdriatot akkor tekinti hat6ridon beliil benyrijtottnak, h{ annak
kezhezvetele az ajrinlattdteli hat6rido lejfrtiig, a bont6s megkezddseig megtor{enit. n
postai kiildemdnyek eliriinyitSsiib6l, elvesztdsdbol ered6 dsszes kock6zat-uiarltutt.uot
terheli' Ajrinlattev6 felelossdge, hogy ajinlata megfelelo csomagol6sban, fonr-iaban es
id6ben kertiljdn benyirjt6sra. Ajrinlatkdr6 csak az eloirt hat6rid6ig a megjelol[ helyre
leadott ajiinlatokat tudja drtdkelni. A hatiiridon til erkezett ajrlnlatok drvenlteleh.k 

-

10. Az aj:inlatok felbontrisSnak helye, ideje:

T iszabjv 6ros i Intdzmeny,m rikddteto K6zpont
Polgarmesteri Hivatal



3580 Tiszafjv6ros, Bethlen G. ifi 7 .
201. sz. helyisdg

Ddtum: 2019. mdrcius' hd Ig nap I4:00 dra

ll. Az ajf nlatok elbirdldsfnak tervezett id6pontja:

2019. mdrcius lrd 22 n'op

12. Szerz6d6skiit6s id 6pontja :

2019. mdrcius hti 26 nop

13. Miiszaki tartalom:

Papir-ir6szer, irodaszer sz6llitiisa 2019. dvre a Tiszaujv[rosi Intezmeny
Kdzpont reszdre, h6rom alkalommal, kdt sz6llit6si helyre.

irlnlat 4, szir mel l6 n  (A i6n la t i  la
meEhat6rozott term6kekre 6s azok iisszessdg6iffi
term6k (azaz minden egyes term6k) leszillit:is6t vfllalni kelt! A tifiltrzat
sor6n kdrjiik az egysegfrakat soronkdnt felttintetni, tovdbbii az egyes ter
vonatkoz6 (az egyes termdkekb6l kdrt mennyisdgek alapj6n kiszrimo-lt) netti
drtdkeket is, valamint a ,,minddsszesen" netto aj6nlati drteket is megadni . Az t
drtdkeldse sor6n a -rn!4jdsszesen" netto aj6nlati drtekek kertilnek 6sszehasonli

Az elbir6lds szemponQia: a legalacsonyabb nett6 ajinlati 6rt6k.

14. Alkalmassdgi kiivetelm6ny:

Ajdnlattevo isrnertes se az el6zo ket ev (2017 ..201 8. ev) legielentosebb. a ,ieler
zes rfrgyfrnak megfelel6 (papir-ir6szer, irodaszer szallit6sa) referencidt. A ny
tartalmazza legalabb a szerzodest k0to m6sik fel nevet, szekhelyet" a szerzodes
a teliesit6s helydt ds ide,iet, a kapott ellenszolg6ltat6s netto risszeget, a referenc
er6siteni tud6 szemdly nevet es eldrhet6sdgdt, tovribbd nyilatkozni kell arrol.
teljesitds az eloirdsoknak 6s a szerzodd,snek megfeleloen tdrtdnt-e. A nyilatkoz
tetelehez kdrjUk hasznrili6k az 5. szilmri mellekletet.

Alkalmatlan az ajfnlattevS, amennyiben nem rendelkezik a vizsgitlt id6szakban
2018.) legal6bb 2 db, egyenkdnt legalibb nett6 400.000 Ft erteku, a jelen bt

kodteto

A specifik6ci6t ds a termdkmennyisdgeket rdszletesen az aj6nlatker es 4. sz6m
letek6nt csatolt, a kereskedelmi ajrinlat megadiis dra szolgirio alanlati lap tartal

Mennyis6gi elt6r6s: A megadott mennyisegek a beszerzes alaprnennyiseget jqlentik. a
m e g r e n d e l d s r e k e r t i l o k o n k r d t m e n n y i s d g e k a | e l h a s z n a l a s f t i g g v d n y e b e n
termdkenkenl +l- 20 %o-kal elterhetnek.

melldk-
azza.

'elsorolt

itdltese
kekre

aj6nlati
i6nlatok

ra.

beszer-
atkozat
targf iit.
t meg-
hogy a
t meg-

16la

(2017 . .
zerzes

ttrgydnak megfelelo (papir-ir6szer, irodas zer szftllititsa), pozitiv tartalmri rele i6val.



1 5. Kiiliinleges el6irdrsok:

Aj6nlattev6 teljes felel6ssdggel tartozik az iiltalafoglalkoztatott rnunkat6rsak

l6' Hirinyp6tl:{s 6s helyszini megtekint6s lehet6s6ge: biztositott/nem biztos[,
(Igen vdlasz esetdn: Ajdnratk1rri a hidnypatu, Trlri@tiztos[tja, e,
hidnyp6tlds nem eredntdnyezheti az ajdnlaiilbirdtdtra keru/rj tartalmiLk*,
dr) m6dositdsdt.)

1 7. Kie g6s zit6 thjfikoz:tatils k6 r6s h a t6 ri d ej e :

2019. mdrcius hd 13 napja 10:00 dra

Az Aianlattevo az ajanlatkerdsben foglaltakkal kapcsolatban irasban I
(ertelmezo) t6jekoztat6st kerhet. Ai6nlatkero a bedrkezett kiegdszit6 ta.i
keresekre vonatkozo vdlaszttt a honlapjan (www.tik.tiszau.iiaros.hu),
Ti szarij v6ros h on I apj iin (www. ti szauj varos. hu ) teszi in1zd.

ott
onban a
(ajdnlati

iegeszito
koztatds
tov6bb6

18. Egydb inform6ci6k:

18.1 Az ajrinlattdtel megtdrtdntdvel Aj6nlattev6hozziljdrul neve, szekhelye, ajfinlati ira
€'s az elj6r6s lefolytatdsa sordn 6rt6keldsre keriild egydb szempontot< nyilvafioss6gra
hozatalfihoz.

1.8.2 Ajanlatkdro felhivja Ajdnlattevo figyelmet afta. hogy Tiszariivarop V6ros
Onkormanyzata, Polgarmesieri Hivatala, cinkormdnyzati intezrnenf'ei es
dnkorm6nyzati tulajdonri gazdasagi t6rsasagai rninden olyan tiszaujvarosi ghzdasaei
tevdkenyseget folytato viillalkozds visszterhes szerz6ddsenek ( kiveve a kozb-dsz.rr.ii
tdrveny szerint, valami,nt Tiszarijvriros V6ros Onkorm6nyzara, Polgarmesteri ({ivatala.
onkormdnyzati intezmd:nyei es Onkormtnyzati tulaidonfi gazdasagi t6rsas6sai es'rn6s
kozdtt rnegkotesre keriilo szerzodeseit) a rnegkritesere. amelyek eseteti u fJnt.UU
felsorolt szewezetek fizetesi kOtelezettsege a netto 300 E Ft osszeget eleri. {,ugy urt
meghaladja, csak az akibbi feltdtelek megldte esetdn keriilhet sor. Eien fettetdt#rot a
mrisik szeru6d6 felet szerzoddskdt6s el6tt t6j6k oztatni sztiksdges.

- A szerzod€,s mell6kletdtkepezi ahatirozat l. melldklete szerinti nyil{tkozat.
- A szerzodds egy pontjaban rlgzitesre kertil az ar/bbi feltetel:

,,A '. . (szerzldo fdl) hozztlilrul, hogy az onkormdnyzat Polgdrmestlri Hiva-
talal intezmenyel gazdasdgi t6rsas6ga ( a megfelel6 alkalm azando) a sierzijdes rnellek-
letet kepezo, a lejdrt hat6ridejti tartozdsokra vonatkoz6 nyilatk ozat valodisrieht ellen-
otizze. Amennyiben nyilatkozatot tev6 fdlnek jelen szerzodes penztigyi teljesit[se elott
a nyilatkozaton meghat6rozott szewezetek fele lej6rt hatriridejti tartozAsa. adbfizetesi
vagy bevall6si k6telezerttsege van es azt a szatnl6n szereplo (szamla hianvabarf a szer-
z6desben meghat6rozotl") fizetesi hat6rido idoponti6ig nern rendezi. hozzliitrul a tarto-
zds osszegenek az onkormanyzat adohat6saga. Polgarmesteri Hivatala. iniezrnbnvei es
sajat tulajdonu gazdas6gi t:irsas6gai fele a legkorabbi esedekessdgri, azonos .d.det.t-
s 69 esetdn ardnyosan tdr16n6 kornp enz6 lisithoz, i I I etve beszhmitits6hoz.



Tiszarijviirosi gazdasiigi
amely szdkhellyel, vagy
gazdas 6gi tev d k eny s d g et

tevdkenysdget folytat6
telephellyel rendelkezik

folytat.

v6llalkoziisnak kell teki4rteni azt,
Tiszaujv6rosban, vagy fdeiglenes

.ielen ajanlatkerds nlellekletdr
megkdtend o szerzodes reszet

es feltetelek alapos
te_s)'e meg.

A rartozitsmentessegre vonatko zoan az al6nrattevoknek
kepezo nyomtatvdnyon kell nyilatkoznia, amely maid a
fogja kdpezni.

l8'3 Aj6nlatkero felhjivja A.ianlattevo figyelrn6t arra, hogy a megkotendo gzerzodes
ervdnyessdgenek feltetlele, hogy az iilamhirztartasrol szolo 2011. Jvi CXSV. tcirveny4l'$ (6) bekezd6sdben foglaltak szerint Ajdnlattevo atl ithato szervezetnek min6stj l-jon, illetve jelen szerzdddsbol ered6 kdvetel6seinek teliesitesdreikifizetdsere ,4;.i6nlatke-ro csak a fenti jogszabitly szerinti feltdtel fenniilldsa eseten jogosult. Ajanlattpvo kote-les a nemzeti vagyonrri l sz6l6 20rr. dvi cXCVI. torvdny:. s rl) bekezdes 1. ponda_
ban foglalt feltdteleknek tortenS rnegfelelosdgdt drint5 b6nnely vttltozttst halhdektala-
nul, ir6sban bejelentenii Ajrlnlatkdro fele. Ajanlattev6 tudorndsul veszi" hogy a valotlan
tartalmri nyilatkozat alapj6n kdtott szerzodeit ,A1anlatker6 azonnali hatallyal f'elrnond.ja
vagy - ha a szerzodds teljesftdsdre mdg nem t<erutt sor - a szerzodestof .faf f .

l8'4 A.idnlattevonek ltaiinlatdt fix osszegfi ittalinyitrkent kell rnegh atiroznia, arlely -
f igyelernbe veve a helyszini koriihnenyeket es adonsagokat - rnagaban fbglalla a
szerzodesszerti teliesit,Ssehez. a szakszerti es komplett nregvalositaiahoz szlikseges
valamennyi koltsdget es mindennemti egyeb kiadast.

18'5 Aj6nlatkdrd fenntartja az ajanlatkdrds eredmdnytelenne nyilv6nitdsanak.jogat es
nem terhel t szeruodeskbtdsi kotelezettseg.

18'6 Felhivom a Tisz:telt Ajdnlattevok figyelmet, hogy reszletes arajanlatukat az
A.ianlatkdr6 tiltal renclelkezdsre bocs6tott jellemzo mennyisegek. adatok alapjan
drtelemszenien tegydk rneg.

Felhivj uk szives fi gyelrnet a .i elen a j 6n I atkeresben fo_sla lt el oirasok
attekintdsere ds kerem, hogy aianlatlt a leirtak figyelembevetelevel

Tiszair.ivaros. 2019 dv rrr6rcius ho 7 nap

Tisztelet te l :

Melldkletek:
l. Nyilatkozatkizfro okok hatitlya al6 nem tartoztsrol
2. T aftozismentessdgre vonatkoz6 nyi latkozat
3. Atl6that6sdei nyilatkozar
4. Ajdnlati lap
5. Nyilatkozat az elozo kdt ev legjelentosebb,

ferenciakrol
a beszerzes targyanakmegfelelo re-


