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Tisztelt Aj6nlattev6!

A Tiszalijvdrosi Intozm6nymiikiidtet6 Kiizpont 3580 Tiszarijv6ros, Bethlern G. rit 7., (atovribbiakban: ajfnlatk6r6) ezuton kdri fel uiadutt6t.lt" ;;O; 6to]'#o"irrlt r;eiget, mintAj6nlattev6t (a tov6bbiakban: ajanlattevri) a jelen ajdnlatkdrdsben nevezett, a kiiz:treszerz6si6rt6khatdrt el nem 616 6rt6kii beszerz6s. sorin jelen ajanlatkdrdsben el6frtak sze.rint 6s azabban foglalt fe:ltdtelek figyelembev6tel6vel.

Beszerz6s megnevezdse:

"Tisztft6- 
6s takaritrfszerek, tisztit6 felszerel6sek, papirriruk, csomagol6- 6s trirol6eszkii-ziik beszerz6se 2021. 6vre,'

l. Az ajhnlatkdrr6 neve, cime, el6rhet6s6ge:

Tiszafj vdrosi InLtdzm6nymrikcidtetd K<izpont
3580 Tiszarijv6r.os, Bethlen G. ft 7.
Tel.: 491548-30()
Fax:491340-87it

Tovribbi informrici6k a ktivetkezd cfmen szerezhet6k be:

Tiszarij v6rosi Intdzmdnymrikddtet6 K0zpont
cim: 3580 Tiszarijvaros, Bethlen G. it7.
Kapcsolattart6 : lPeremic zky ne Kiss Judit
Tel.:491548-309
Fax:491340-871
E-mail cim: tik(Dtuj varos.hu

2, Az ajr{nlatk6r6s tfrrya:

"Tisztitr6- 6s takarftriszerek, tisztitl felszerel6sek, papirriiruk, csomagot6- 6s talrolldreszkii-
z6k beszerz6se ll02 1. 6vre"

Abeszerzes r6szei, amelyekre aj6nlatot lehet tenni:

Aj6nlatkdr6 r6szaj6nlat t6tel6nek lehet6s6g6t binositja, az alihbi reszajdnlati krir6knel: megfe-
le loen:

1. szdmri teszajdnlati kdr: Tisztit6- ds takarttoszerek, tisztft6 felszerelesek
2. szdmu reszajiriati kcir: Papiriiruk, csomagol6- 6s tiirol6eszkrizdk

Rdszajdnlatot a fbnti reszajdnlati kdrrikben, az ajdnlatk6r(is 4. sz6mri melldkletdben megadott
E xcel tfrblf"zatok 6rtel emszeni kitciltd s6vel lehet tenni.



A miiszakilszarkmai dokumentriciri renderkez6s re bocsdtrlsfnak m6dj a :

Miszakilszakmai dokument6ci6 jelen beszerz6s sor6n nem k6sztilt. A mriszaki tintalmat az
7^T:#S:: 

13' pontja 6s az ajintatkercs 4. szanri mell6klet6t ieiJo Ajtinlati lap

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatdrozrisa:

Ad6svdteli szeuldes,,Tisztit6- 6s takarft6szerek, tisztito felszerel6sek szilllitisa/ papiriiruk,c somago I 6 - 6 s tiiro I 6 e s zk6 zcik sz6llit6sa,, tu gy ih an.

4. A szerz6d6s id'tartama vagy a teljesit6s hatirideje:r

A szerzfidds id6,tartama: 2021. janudr li6l 2021. december 3r-ig

Ajrinlatkdrd a sz"erz6dds id6tartama alatt cisszesen hat all<alommal (a tervezettek szer:int janu-iir, m6rcius, miijus, jrilius, szeptember, november) ad le megrendel6st Elad6 fele.

A leadott megrendel6sek teljesit6sdnek hatdrideje: Eladtr6, a term6keket a megrendel6s le-adrisrit kiivet6 l5 munkanapon beliil kiiteles a megadott teljesft6si helyekre leszjilltitani.

Az ajanlatkdro a teljesitdsi hatarid6hoz kdpest eloteljesitdst elfogad.

5. A teljesit6s hrelye, term6szetbeni helye:

Tiszarijvfrosi Polgr{rmesteri Hivatal
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G6bor rit 7.

Kazinczy Kiiziiss6gi H6z
3 5 80 Tiszarijvdros, Kazinczy itt 3.

Derkovits Miivel6d6si Kiizpont
3580 Tiszarijvdros, Sz6chenyi ft 2.

Hamvas B6la Virosi Kiinwtrflr
3580 Tiszarijvd.ros, Sz6chenyi ttt 37 .

- Eziisthid Gondoz6h6z
3580 Tiszarijv6ros, Bart6k B6la ft 1-ji.

i#;Tnfi fulltlr*,irr Andor ut u a
- 6szir6zsa Gondozfsi Kiizpont

)580 Tiszarijviiros, Irinyi Jrinos rit 4.

i ffi?;';tj1;:t:,i3iff#;,.o s ri, I
- Kiizponfi 6tterem

3 580 Tiszarij\,6ros, Kazinczy it 3.



Napsugrflr Biilcsdde
3580 Tiszarijviiros, M6ty6s kir6ly tfi34.

Tiszavirdg Id6sek Klubja
3580 Tiszarijv6ros, Mrity6s kir6ly ft34.

Br6bita 6voda
3580 Tiszarijv6ros, Kazinczy Ferenc ft l.

Tiind6rkert 6voda
3580 Tiszarijv6ros, Alkotm6ny kcjz lt.

Sziv6rv6ny 6voda
3580 Tiszarijviiros, pajt6s k<jz 13.

Hunyadi Mdfyis Iskola konyha
3 580 Tiszarijv6ros, Alkotm6ny k6z 2,.

Sz6chenyi Istvr{n Iskola konyha
3580 Tiszarijv6ros, Deilk Ferenc t6r 16.

Tiszafjvirosi Eiitviis J6zsef Gimnr{zium, Szakgimnizium 6s Koll6gi-
um konyha
3580 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. ft 13.

Szederinda 6voda
3 5 8 0 Tiszarij varos-Tis zaszederkeny, D6zsa Gydrgy utca 9.

,,Es6ly" Napkiizi Otthon
3 5 8 0 Tiszarij varo s-Ti szas zederklny, D6zsa Gycirgy utca 2.

Tiszaszederkdnyi Miiveldd6s i Hin
3 580 Tiszarijviiros-Tiszaszederkdny, Bocskai Istviin utca 3 3.

Tiszaszederk6nyi Id6sek Klubja
3 5 80 Tiszarij v6ros-Tiszaszederkdny, Bocskai Istvrln utca 3 I .

6. Az ellenszolg:lltatr{s teljesft6s6nek felt6telei:

Aj6nlatkdro a szerzodlsben meghatirozotl m6don 6s tarterlommal t<irt6no teljesitest lkt:ivet6en,
a teljesitdsigazol6s (sz6llit6levdl) szerint ki6llitott szdmla alapj6n, a sit^lu ajdnlatk6rri
rdsz6r6l tortdn6krezhezv6teldt k0vet6 15 napon beltil az ellenszolg6ltatdst titutal6ssal teliesiti.

7. Kizhrf okok:

Nem lehet aj6nlarttev6 az a termdszetes, jogi szemdly, vagy jogi szerndlyis6ggel nem rendel-
kezo gazd6lkod6 szervezet, aki vagy amely:



a) a szerztSdessel 6rintett szewezettel 
-krizszolg6lati jogviszonyban, munka,riszonybanvagy rnLunkavdgz6sre ir6nyul6 egy6b jogvi-szonyuun' au (a tov6bbiakbam: erintettdolgoz6lmunkat6rs),

b) az e;int<>It dolgoz6 k<izeli hozzifiartozoia.
c) az a gazd6lkod6 szervezet, amelyben az drintett dolgoz6, vagy anna.k kcizeli
.. hozzittarroz6j a tulaj doni 16 sze sed6 ssel renderkezi,k,
d) egy-dvrrdl rdgebben lej6rt ad6-, vdm-, vagy irirsadalombiztositdsi j6ruLljikfizet6si

kdtelezettsdgdnek nem tett eleget,
e) akinek M <inkorminyzati ad6hat6s6gn6l nyilv6ntarrott lejdrr hat6ridejti aiLc,taylsT5savagy md.s ad6kcitelezettsdge van,
D aki ellen cs6d-, felsz6moliisi elj6r6s van folyamatlban, aki vdgelsz6molis alatt iill,
g] akinek tr:v6kenys6gdt a cdgbir6s6g felftiggesztette,
h) aki nem szerepel acegSegyzdkben,
i) aki nem rendelkezik a tevdkenys6g folytat 6s(frc2 el6frt engeddllyel, jogosirlv6nnyal,

illetve sz:ewezeti, kamarai tags6ggai,
j) aki koriibbi, az cinkormanyzi{tat kotdtt szer:z6d6s6nek teljesftdse soriin srilyosszerzoddsszeg6st kdvetett el,
k)
l)
m)

akinek a:z adoszdm6t a Nemzeti Ad6- 6s Vrimhivatal felftiggesztette, illetve t6rcilte,
aki nem min6siil atlathat6 szervezetnek,
aki a jelen ajrinlatkdrdskozzetetel6tSl visszafeld sz6mitott k6t 6v soriin az 6nkormany-
zattal, veLgy az <inkormdnyzat gazdasdgi tiirsas6grival vagy intezmenyevel k,jtott szer-z6d6sdnerk teljesitdse soriin szeuodlsi kotelezettr;6gdt nim teljesitetie, amelyi-fslyt6,
vele szernben meghirisuldsi kcitb6rig6ny kenilt 6rr'6iyesit6sre, vagy a teljesitrls;i v6gha-
tdridohdzr' kdpest legal6bb 2 alkalommal 10 napot meghalad6 kdsedelembe esett, ame-
lyek folytrln vele szemben k6sedelmi kotuerigeny kertilt 6rv6nyesit6sre,
aki a kizitr 6 okokkal kap csol atban val 6tlanul nyi I atkozott.n)

A megkcivetelt itrazol6si m6d:
A kizftt6 okok fenn nem Sll6srir6l az aj6nlattev6knek nyilatkoznia kell aj6llat6nak
benyrij trls6val egyidej rileg az aj anlatk6r6s mell6klet et kepez(5 nyomtatvilnyon.

8. Az aj{nlatt6teli hatdrid6:

2020. oktdber hti 29. nap. 14:00 tira

9, Az ajhnlat benyrljt:isfnak helye, m6dja:

Tiszarij v6rosi Intdzmdnymtikcidtet6 K<izpont
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. ft 7. ll2. szoba
Peremiczkynd Ki ss Judit-nril

Az ajinlat postai fton, vagy szem6lyesen munkanapokon H - CS: 8:00 6s 16:00 6ra, p: g:00
6s 13:306rakcizOtt, azajfunlattdtelihat6rid6 lejrirtrlnaknapj6n8:00ds 14:006rakcjztifr adhat6
le.

Az ajitnlatot zitrt borit6kban, I eredeti pdldrinyban kell benyirjtani. A boritdkon llel kell
tiintetni a k<jvetkezo szoveget:

- ,,Tisztit6- 6s taknr{tdszerek, tisztit| felszereldsek, papirdruk, c,somagol6- eis ttirol1esz-
knzdk bes:terzdse 202I . dvre "

- Az aidnlattdteli hatdridf elStt (2020. okt6ber h6 29. nap. 14:00 6ra) nem bonthat1 fel!



- qz ajdnl,attevd nev6t ds szLkhelvdt
- ,, Iktatdban nem bonthat| fel, izonnal a cfmzetthe:z tovdbbltand|,,.

Az ajfnlatkero 'az ajrlnlatot akkor tekinti hatarid6n beltil benyrijtottnak, ha annak kezlezv1tele
az ajinlattdteli hatarid6leifutthig, a bontds megkezd6s6ig megtcirt6nik. A postai ki.i.tclem6nyek
eliranyit6s6b6l, elveszt6sdb6l ered6 <isszes kockinttt aianlattevot Grheli. l\j;6nlattevo
felel6ssdge, hogy 

.ajinlata megfelel6 csomagoldsban, formaban 6s id6ben kertiljdn
benyrijtasra. Aj6nlatk6r6 csak az el6irt hat6rid6ig-a megietolt helyre leadott ajanlat'kat tudja
6rtdkelni. A hatrfrid6n tril 6rkezett ajrinlatok ervenytetenJl.

10, Az ajr{nlatok felbontdsrinak helye, ideje:

Tiszarijv6rosi InLt6zm6nymrikddtetd Kdzpont
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. it7.

201. sz. helyis6g
Ddtum: 2020, oktdber hd 29. nap 14:00 dra

ll. Az ajfnlatok elbfrdlfsinak tervezett iddpontja:

2020. november hd 06. nap

12, Szerz6d6skiit6s terv ezett id6pontj a :

2020. november hd 12. nap

13. Miiszaki taftalom:

A Tiszarijvarosi Int6zm6nymrikddtet6 Kdzpont illtal iizemeltetett int6zm6nyekbe tisiztit6- ds
takarit6szerek, tisztit6 felszerel6sek, papir6ruk, csomagc,l6- 6s tarol6eszkci iok sz1llit:ttsa k6t-
havonta t<jrt6n6 szfilitisi gyakorisrlggal, az alabbi reszajinlati krirciknek megfelel6erL:

l. sztmurcszajhdatt t8! Tisztit6- 6s takarit6szerek,t'.isztit6 felszereldsek
2. szdmireszabnlati kcir: Papiriiruk, csomagol6- 6s t6rol6eszk6zok

A term6kfelesdgenk6nt <isszesitett mennyis6geket kisd azr egyes reszajfn'iati k6rctkndll. A spe-
cifik6ci6t 6s a konkr6t termdkmennyisdgeket rr6szletesen az aj6nlatk6r6s 4. szftmfi melldkletdt
kep ezo Aj rlnl ati lap (Exce I tdblazat) tartalmazz,a.

Mennyis6gi elt€,r6s: A megadott mennyis6gelk a beszerzds alapmennyis6gdt, azaz at rninimu-
mot jelentik, a rnegrendeldsre kenil6 konkrdt mennyis6gek - a felhasznriids fiiggvdinLydben -
termdkenk6nt + :i oh-kal fellel6 eltdrhetnek.

A sz6llit6s az 5. pontban megadott teljesit6si helyekre t<trt6nik.

Ajrinlatkdro nem engedelyezi v6ltozatok benyirjtris6t, aza:z csak egy konkr€t 6rultermt!,k aj6nl-
hat6 meg.



A teszajitnlati korclket az ajinlatk6r6s 4. szdmimell6klet6t kepez6 Aj6nlati lap (Exroel tabla-zat) tartalmazza' mely tdbllzat egyittal az Ajanlattev5 kereskedelmi aj6nlat6nakl,ribont6s6ra
is szolg6l.

Az Excel tribfti;zat kitiiltdse:

Felhivjuk a Tisztelt Ajinlattev6k figy-_elm6t, hogy ajdnlat csak teljes r6szre tehetrS, ̂zaz ar6szen beliil az: iisszes felsorolt termot< (azaz.]n0." egyes term6k) lesz6llit6s6rt vr{llalnikell!

Aj6nlat kiz6t6lag az ajfnlatk6rdsben rogzitett,6s a csatolt Excel tilblinatbanmegjelcilt r6sz-ajanlatik6rcikbe:ntehet6!At6b|inatkitoltdsesor6nk6rjtika@q[feltiin-
tetni, tovdbbd uz egyes termdkekre vonatkoz(i (az egyls termdkekbot t ot -*rryis,J1:1ek alap-j6n kiszrimolt) pett6 6r-tdkeket is, valamint arlszajai"ati l<one vonatkoz6..mind<jsszssen,, net-t5 aittnlati afat is megadni. (A nett6 forinthoz * Apxdrtelemszerienhozzftad6dik, a.z elbir6-l6s sordn a nett6 cisszegek keriilnek risszehaso.nlit6sra.)

K6rjiik, hogy a ,,Megajrinlott term6k megnet'ezdse 6s kiiszereldse'o rovatot is sziveslliedjenek
kitolteni. Azon term6kek eset6ben, amelyekndl a,,Megajiinlott term6k megnevez6si: ds kisze-reldse" rovat 6t tranhuzva, a termdk megnevezr6sdt 6s kiszereldsdt nem kell'megadni.

A tiblflzat kitiilt6se sori{n a nett6 egys6grlnat az ,rW.e," (mennyis6gi egys6g) gszlopban
m egadott m6rtdkeg5rs6gre sziveskedj enek megadni.

A nett6 egysdgdr:at maximum k6t tizedes jegyre t<irt6n6 kerekftdssel kdrjtik megadni.

Pdlda l 
" 

Domesttos 24H Pine Fresh siirii, fertdtlenitd hatdsti tisztit1szer megnevezdsili terntdk
esetdben a k'lrt mennyisdg 2376 db (750 miltltiter kiszer,eldsfr), a megadott"M.e. (m,ennyisdgi
egysdg). db, azaz a termdkbril I db nett6 egysdgarg!kelt nnegadni.

Pdlda 2: Kl6rmdsz megnevezdsfr termdk esettlb,en a kdrt mennyisdg 29 kg (kilogramnt), a meg-
adott M.e. (mennryisdgi egtsdg): kg, azaz o termdkbfll I kgelt|seegderkeil megactlni.

Pdlda 3: Suma D4 kl1rtabletta dltaldnosferttitlen[tisre rnegnevezdsfr termdk eseidb,en a kdrt
mennyisdg 54 do'boz (300 tabletta/doboz), a megadott M.e.lmennyisdgi eg,tsdg): doboz, ozaz
a termdkb6l I doboz nettd eg.vsdgdrdt kell meg,odni.

Pdlda 4: Gumiktzsztyfr megnevezdsfi termdk esetdben a kirt mennyisdg 504 pdr, a ntegadott
M.e. (mennyisdgi' egtsdg): pdr, azaz a termdkbdl I pdr nettd egysdidrdl keil megadni.

Pdlda 5: Toalett paplr megnevezdsfr termdk estzttiben a kdrt mennyisdg ]3 622 tekercs, a meg-
adott M-e. (mennyistigi egtsdg): tekercs, ozaz a term,lkbdl I iekeis nettd eq.1,,;.112grrdt kilt
megadni.

Pdlda 6: Kdztorl,6 Z hajtogatott megnevezdsfr termdk esetdben a kdrt mennyisrlg ll 210 cso-
mag, a megadott M.e. (mennyisdgi egsdg): csomag, azaz a termdkbdl I cso,mag netttirzgvsrjg-
drdt kell megadni.



A nett6 6rt6k oszlopba 6rtelemszeriien a -rMennyis6g" oszlopban megadott nnennyis6giadat 6s az M'e. (mennyis6gi egys6g) szerint megaaolt nettd egys 6g6i szorzartar alapj6nkiszdmolt 6rt6k kertilhet.

Azon t6telek tekintet6ben, amelyekn6l aj6nlatklrl a ,rMegnevez6s' oszlopban konkr6tterm6ket hatflrozott 
9eg, 6s a megajantott term6k megnevez6se 6s kiszerel6se rovat 6tvan htizva (p6lldful: Domestos 24H Pine Fresh siirii, fertdtlenit6 hat6s|i tisztft6r$zer, 750ml kiszerel6s)' ajr[nlatot tenni l<tzir6lag az ai6nlatk6rd riltal meghat6rozott rterm6kkel

lehet, m:[s (egyen6rt6kii) term6k megajrlnlfsira nincs lehet6s6gl Egyen6rt6hiir term6k
megajfnldsfra kizrir6lag az 1. szfmrl r6szaj6nlati kiirben a Maximum fert6tlernit6 g6pi
foly6kony mosogat6szer, Trimum foly6kony iiblft6 mosogatr6g6pbe, 6s a KliinLiko-Sept
fertftlenitfi szappan t6telek tekintet6ben van lehetds6g. Ezen t6ieiek tekintetob,en egyen-
6rt6kii term6k megajrlnlisa eset6n az egren1rt6kiis6g al6timasztfusdtra k6rjtik csatoljr{k
az egyenartdkiikdnt megajrinlott term6k biztonsfgi adatlapjr[t, vagl csatoljanal< bsszeha-
sonlit6 term6klleirrist, vagy ery6b m6don igazoljik az egyinlrt6ktisOget ui6ta^,urrt6 ter-
m6kj ellem z6ket, tulaj donsf gokat.

Amennyiben az ajfulatk6rb 6ltal a ,,Megnevez6s" oszlopban megh attrozott konkrdrt term6k
nem a ,,Kiszerel6s" rovatban felttintetett kiszerel6sben l6tezik, azi sziveskedjenek kieg6szito
ttlekoztatitsk6r6s keret6ben jelezni az ajfunlatkdr6 fel6, megjeldlve az elerhetokiszeneldst is!

Azon t6telek teldntet6ben, amelyekndl ajrinlatkdr6 a ,,Megnevezds" oszlopban nem hat6rozott
meg konkr6t term6ket, azon tdtelek tekintetdben a kiirt kcivetelmdnyeknek megfelel6 bdrmely
termdk megajrinlhat6.

Amennyiben valamely megajanlott termdk kiszereldse nem oszthat6 maraddk ndlkrtil a k6rt
mennyisdggel, az az ajinlatok 6rt6kel6se szempontj6b6l nem releviins.

Azon termdkek esetdben, amelyekndl db, tekercs, csomag, doboz M.e. mennyisdgi ,::gysdgre
k6rjtik a nett6 egysdgrirat megadni, 6s a termdrkek minim6lis kiszerel6se kertli meglhartarozris-
ra, 6s az ajinlattev6 - ddntdse alapjtin - nagl,obb kiszereldsre tesz ajdnlatot, az i ajinlatok
6rt6kel6se szempontj6b6l nem releviins.

Az Excel tibl{n:,atban az aiilnlattev6nek csak a nett6 erys6gir 6s a ,,Megajfnlortt term6k
megnevez6se 6s kiszereldse" oszlopot ketl hltiilteni, a nett6 6rt6k 6s a mindiissze,s,en nett6
ajrlnlati 6r rovartok az ai6nlttk6r6 6ltal megadott k6pJletek alapjin automatikursan kit6l-
t6dnek! Az aiilnlatok iisszehasonlithat6sigfnak biztosit:isa 6rdek6ben a tiibbi roszlopot
az Excel tihlilzatban ziroltuk.

A k6pletek a nett6 erys6g6r 6s a nett6 6rt6k rovatban k6t tizedes jeryre tiirt6n6 kereki-
t6sre lettek beiltlftva. Eg6sz szimra tiirt6n6 kerekit6s r:sak a mindiisszesen nettri ajr[nlati
rir rubrikdban lehets6ges.

A nyertes ajiinlallev6 a fentiek szerint megadott mind<issz:esen nett6 aj6nlati ar fejdberr kciteles
a beszerz6s tixg5,a szerinti rirusz6llitrisra, valarnint az epy|b szerz6ddses kritelezettsdgr:k telje-
sit6 sdre, hi rlnytalanul, els6 o sztillyh min6s6 gben.

A megadott mind<isszesen nett6 aj6nlati rirnall - amely egycisszegri italinyirnak m:irL6siil - a
nyertes ajfnlattetr(5 szerz6ddsszer[i teljesit6sdhr:z szi.iks6ges dsszes k<ilts6get tartalmaznia kell.



Az elbirillits szempontja: a legalacsonyabb iisszegii ellenszolgdltatrfs. Aj6nlatk6rir az egyesreszajilnlati k<irdkben hirdet eredmdnyt. Az ertdkeldsndl a megadott mindcisszesen nr:tt6 aj6n-lati itr ak keriilnek ci s szehasonlitrisra.

14. Alkalmassligi kiivetelmdny:

Ajfnlattevd isrnertesse az el6z6 k6t 6v (?01s., 20lg.6v) sor6n teljesftett legielenl,6sebb, ajelen beszerz6s tirgyival, azaz a megpr{ly azott rlszajinlati kiiriik szerinti termdrkfajtr{k-
kal (drucsoportokkal) azonos szfilitrisi referenciriit.

A nyilatkozat I'artalmazza legalilbb a szerz(5ddst k6t6 m6sik f6l (megrendel6/vev,6) nev6t,sz6khely6t, asz'erzodlstfutgydt(a leszdllitott term6kek megad6s6t), atelj'esftds idej61/iid6 szakit(legal6bb 6v, h6nap), a kapott ellenszolg6ltatas nett6 dsszeg6t, a referericiiit meger6siteni tud6szem6ly nev6t dis el6rhet6s6g6t, tovtibb6 nyilatkozni kell anol, hogy a teljesiids az e,[6ir6sok-nak 6s a szetzocllsnek megfelelSen t<irt6nt-e. ,{ nyilatkozat megt6teldhez kerjrik ,hastzt:tiijttk az5. szrimri melldkletet.

Az adatokat olyian rlszletezdssel kell megadni, hogy abbol az alkalmass6gi kcivetelmdinyeknek
val6 megfelelds megrillapithat6 legyen.

Aj6nlatk6rS referrenciak6nt csak olyan teljesftdseket vesz; figyelembe, amelyek mag;u.kba fog-
lalt6k az itruknal< a megrenderiJ r6sz6re t6rt6nti leszrillit6srit is.

Rdszaj6nlati ktircjnkdnt legal6bb egy darab, a jelen beszerz6s ttrgyitval, azaz a megpiilyinott
reszajinlati k<jr szerinti termdkfajt6kkal (6rucsoportokkal) azonos szrillit6si referencia bemuta-
t6sa kotelezo.

Alkalmasnak akkor min6siil az aj6nlattel'6, amennyiben rendelkezik az el(jzz(i k6t 6v
(2018.' 2019.6v) sorin az eldirdsoknak 6s at szerzld6snek megfelelden teljesitett,, a meg-
p6lyizott rdszajfnlati kOr szerinti rterm6kfajtdk (irucsoportoki leszrlllit6sri-
ral6rt6kesft6s6re vonatkozri referencifkkal, melyek eset6ben a kapott eilenszolgriltat6s
(v6telir) nettrf €rt6ke tisszess6g6ben el6rte

- az 1. szrimri teszajinlati kor (tisztit6- 6s takarit6szerek, tiisztit6 felszerel6sek) eset6be' a leg-
al6bb nett6 5 000 000 Ft-ot,

- a2. szdmri rdszaj6nlati kdr (papirdruk, csomagol6- 6s tarol6eszkcizcik) esetdben er lelgarl6bb
nelto 2 000 000 l0t-ot.

A referencia-el6irris teljesithet6 tcibb, a felt6tel:knek meglblel6 referencias z6llit6s(me.grende-
lesl szerzodds) bemutatds6val is.

Amennyiben valamely bemutatott referenciaszilllititsmindLkettS rdszajinlati krjrnek rrLelgfelel6
termdkfajta (arucsoport) sziillithsdtis magdban foglalta, 6s egy6ttal mindkett6 res,ajinl-ati
kcirben elofrt alkalmass6gi felt6telt is kiel6giti, figy ajinlattevo alkalmass6ga mindkett(i rdsz-
aj6nlati korben nrLegdllapithato,Ez esetben a kapott ellensz:olgriltat6s (vdte[r) nett6 drtrik6t
reszajinlati kcjrcink6nt ktikin-ktil<jn kell meeadrri.



15. Kiiliinleges el6frr{sok:

Ajrinlattev6 telj es felel6ssdggel hrtozik az iitalafoglalkoztatott munkat6rsak6rt.

16' Hi6nypritlds 6s h9ly11ni megtekint6s lehet6s6 ge: biztosftott/nem biztoslton(Igen vdlasz esetdn: Aidnlatkdrf-a hidnypfitlds hh;tdsfiMs{ga, azonban a hiciinyp,tldsnem eredmdnye:zheti az aidnlat elbirdtdsia ke;rtil6 tartalii elemei fiiantaii irl m1dcts,itdsdt.)

1 7. Kie g6sz it6 t: 6j 6koztat6s k6r6s hatdridej e :

2020. oktdber hd 21. napja t0:00 6ra

Az Ajanlattevo az ajrinlatk6r6sben foglaltakkal kapcsolatban fr6sban kieg6szito (rlrrtelmezo)ti$ekoztatilst kdrhet. Aj6nlatk6r6 a be6rkezett kieids zito tdjekoztat1s k6r6sekre .yr:rnatkoz6
v{'laszftt a hLonlapj6n (uruLlr-k-fu-zeqiJaros.hi;, tovabbir Tiszarijvriros hrcnlapjdn(www.tiszauj var.os.hu) teszi kozz6.

18. Egy6b informdci6k:

18' 1 Az aj6nlattr5tel megtdrt6ntdvel Ajanlattevl hozziliirul neve, szdkhelye, ajanlati iitra es azeljar6s lefolytat6sa sor6n 6rt6kel6sre t<Lrtito egy6b szeripontok nyilv6nos sitgl.hozatalihoz.

l^8 
? 

Aj6nlatkdro felhivja Ajrinlattev6 lhgyelm6t affa, hogy Tiszarijv6ros Viirosonkorm6nyzata, Polgiirmesteri Hivatala, rirdormrinyzati intdzm-dnyei 6s cinkorr'iinyzati
tulajdonir gazda:;6gi tiirsasdgai minden olyan tiszarijvrirosi gazdasrigi"tevdkenysdget folytat6
v6llalkozris viss:zterhes szeruoddsdnek ( kivdive u korb.rr.rz6si t6rv6ny szerint, ,,,alamint
Tiszarijv6ros V6ros_ Onkorm6nyzata, Polgrirmesteri Hivatala, cinkorm6n yzati int1zrn,:lnyei 6stinkorm6nyzati tulajdonri gazdasdgi trirsaLsrlgai eg1,m6s kcizcitt Legkot6sre kertild
szerzod6seit) a megkotdsdre, amelyek eset6n a fenr:ebb felsorolt szeirezeteL: fizet6si
kotelezettsdge a brutt6 200.000 Ft cisszeget el6ri, vagy azt meghaladja, csak itzt alihbi
felt6telek megldte eset6n kertlhet sor. ll,zen retteJrltetrol a m6sik szerua,d,o felet
szerz6 d6 sk6td s el 6tt titj eko ztatni sziikse ge s.

- A szetzode.s melldklet6t kepezi ahathrozat 1. melldklete szerinti nyilatkozat.- A szerz6d6s egy pontjrlban rrigzftdsre keri.il az alabbifeltdtel:
,,A ... (szerz6d6 f6l) hozzdjtirul, hLogy az d,nkormfunyzat Polg6rmesteri Hivata-

la/int'zmdnyelgazdzsitgi trirsasdga (a megfelel6 alkalmazand6) a szerz6d6i melleklerttjit k6pe-
25, alejdrt hatririrlejri tartoz6sokra vonatkoz6 nyilatkozat r,'al6dis6g6t ellen6rizze. Amennyiben
nyilatkozatot tev(i f6lnek jelen szerz6dds p6nztigyi teljesitr5se el6tt a nyilatkozaton m*1r;hat6ro-
zott szewezetek lel6 leifurthatlndejri tartozdsa., ad6frzet6r;i vagy bevallasi krjtelezetts,,ig. u*
es an a szitmlin szerepl6 (szilmla hiany6ban a. szeru6dlsben megh atfuozott) fizet6si hat6rido
id6pontjriig nem rendezi, hozzhjirul a lrrrtoziis dsszegdnek az-cinkormanyzat ad6hai6s6ga,
Polgilrmesteri Hivatala, intdzm6nyei 6s saj6t hrlajdonri gazdas6gi tarsas6gui r"re a legl<or6bbi
esed6kessdgti, azrcnos esed6kess6g eset6n aranyoian tdrtd,nd kompenz6l {rfrhor, illetve beszty
mitisfihoz."

Tiszarijv6rosi gaz,dasilgi tevdkenys6get folytato villlalkoz6snak kell tekinteni azt,amr;l.y sz6k-
hellyel, vagy telephellyel rendelkezik Tiszarijl,ilrosban, vagy ideiglenes gazdasiryi teydkeny-
sdget folytat.

A tartozilsmentesrsdgre vonatkoz6an az ajinlattev6knek jelen aj6nlatkdr6s melldkletdt .kepez6
nyomtatv6nyon kell nyilatkoznia, amely majd a megkcltend o szerzodds rdszetfogja kdp,:zni.



18'3 Aj6nlatkdr:6 felhivja Ajrlnlattevci figyelm dt yna,hogy a megkcitend 6 szerzod,ers t5rvdnyes-sdg6nek feltdtele, hogy az 6llanhaztart6sr6l sz6l6 2ur.l6vicxcv. tdrv6ny al. g (r5) bekez-ddsdben foglaltak szerint Ajrinlattev6 6tl6that6 szewezetnek min6sriljdn, illetve je.le,n szerzo-ddsb6l ered6 kdveteldseinek teljesitdsdreikifizetds6re Ajaniatk6r6 csak a fenti jogs:z itbiiy sze-rinti feltdtel fe'n6ll6sa eset6n jogosult. Ajrinlattev6 koieles a nemzeti vagyonrol sz,:il6 2011.6vi GXCVI' tcirvdny 3. $ (l) blkizdes 1. ponddban rogtdfeltdtelekner. tl.teno m,:gfelel6s6-g6t drinto b6rmely viitozitsthalad6ktalanul, itasban u.l.t.trt.rri Aj6nlatk6ro reie. trjr6nlattev6tudomasul vesz;i, hogy a val6tlan tartalmri nyit^tuorit,rtuplan krttott szerzddlst 4jrinlatkdr6azonnali hatrilly'al felmondja vagy - ha a sze:iz6dds teljesitds6re m6g nem keriilt sor - a szer_zod6stol ellll.

l8'4 Aj6nlatter'6nek arcjfunlatat fix dsszegii ifialanydrkdnt kell meghataroznia. amely -figyelembe v6'rre a helyszfni kctnilm6ny.k.t 6s adotts6gokat mag6ban flcrglalja aszerzoddsszeri teljesitds6hez, a szaksz-Lri;,t. €s tompiett megval6sft isahoz srztiksdgesvalamennyi k6lts6g6t 6s mindennemti egy6b kiad6st.

18'5 Aj6nlatk6r6 fenntartj a az aiinlatk6rds eredmdnytelenn6 nyilv6nit6s6nak jog6t. ,A.ji6nlatkd-r5t nem terheli szerz6d6skdt6si kdtelezetts6s.

18.6 Felhivom er Tisztelt Aidnlattev6k
6ltal rendelkez6sre bocs6tott iellemz6
meg.

figyelrn6t, hogy rdszletes 6rajrinlatukat az Aidnlatkdro
menn.yis6gek, adatok alapjan drtelemszerti,;rl tegy6k

Felhivjuk szives figye1m6t a jelen ajrinlatkdrdsben folglalt el6frdsok 6s felt6telel alapos6ttekintdsdre 6s hdrem, hogy ajfnlatata-leirtak figyelembeirretelevet tegye -.g.

Tiszafjvdros,20.20 6v okt6ber h6 14 nap
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Tisztelettel:

Melldkletek:

l. Nyilatkozrat kizdro okok hat6lya al6 nem tartoz6sr6.l
2. Tartoz6smentessdgre vonatkoz6 nyilatkozat
3. Atl6that6srlgi nyilitkozat
4. Aj6nlati larpok
5' Nyilatkozat az elozo kdt dv legjelent6sebb, a beszerzds t6rgyrfurak megfelel6 rr:1,brenci-
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