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Tisztelt Ajrinlattev6 !

A Tiszarijvdrosi Int6zm6nymiikiidtetd Kiizpont 3580 Tiszarijvdres, Bethlen G. rit 7., (atovtibbiakban: ajdnlatk6rd) ezriton kdri fel 
"l*i",e,.rt" ?t.gn6ltal k6pviselt c6get, mintAjrinlattevtit (a tovabbiakban: ajitniattevil.) a jeten ijintayaeresben nevezeit, a kiizbeszerz6si6rt6khatdrt el nem 616 6rt6kii besze.rl6s sordn jeien ajanratkdrdsben .iojn"r. szerint 6s azabban foglalt feltdtelek fi gyelembeuet.tgu.t.

Beszerzds megnevezdse:

;ilT::r'r"#::illf[I:k, 
tisztrtd fetszeret6sek, papirriruk, csomagot6- 6s rrirot6eszkii-

l. Az aj{nlatk6r6 neve, cfme, el6rhet6s6ge:

Tiszarij vrlro si Intdzm6nymrikddtet<i Krizpont
3580 Tiszarijviiros, Bethlen G. ft 7.
Tel.:491548-300
Fax:49/340-871

Tovr{bbi inform6ci6k a kiivetkez6 cimen szerezhet6k be:

Tiszarijvdrosi Intdzmdnymrikcidtet6 K0zpont
cfm: 3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. ft 7.
Kapcsolattart6: peremi czkyne Kiss Judit
Tel.:49/548-309
Fax:491340-871
E-mail cim: tik@tujvaros.hu

2. Az ajrinlatk6r6s tirrya:

"Tisztitri- 6s takarftr6szerek, tisztitdfelszerel6sek, papfriruk, csomagol6- 6s trirol6eszkii-zdk beszerz6se 2018. 6vre"

Abeszerzds rdszei, amelyekre aj6nlatot lehet tenni:

Ajrinlatkdr6 reszajinlat tdteldnek lehettisdgdt biztositja, az alihbi reszaj1nlati kcirciknek megfe-

l ' szdmri reszajtnlati kdr: Tisztft6- ds takarit6szerek, tisztft6 f'elszereldsek2' szitm.'. rdszajiinlati kcir: papir6ruk, csomagol6- es t6ror6eszkcizcik

Rdszajiinlatot a fenti teszajfnlati krir<ikben, az ajhnlatkdrds 4. szhmumelldkletdben megadottExcel titblflzatok 6rteremszeni kitrt ltdsdvel r ehet tenni.

A m iiszakvszakm ai dokumentr{cir6 ren derkezds re bocs6 tr{srinak m6dj a :



Miszakilszakmai dokument6ci6 jelen beszerzds sor6n nem kdsztilt. A mriszaki tartalmat az
i:T:#tr: 

13' ponda 6s az" aiintatkeres 4. t;i;i meu6kletdt kepezo Aj6nlati lap

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatirozdsa:

Adrisv6teli szerzcidds ,,Tisztit6- ds takarft6szerek, tisztito felszerel6sek sz6llft6sa / papir6ruk,c s omago I 6 - 6 s t6ro I 6 e s zkci zcj k sz6llit6sa,, t6r gy 6b an.

4. A szerz6d6s id6tartama vagy a teljesft6s hatdrideje:

A teljesft6s hatrirideje:

A szerzdclds idfiturtama: a szerzfidds atdirdsdtdt 2015. clecember JI_ig

Ajrinlatkdr<i a szenodds idotartam a alatt dsszesen hat alkalommal (a tervezettek szerint janu-ar, m6rcius, m6jus, jrilius, szeptember, november) ad le megrender6st Elad6 feld.

A leadott megrendeldsek teljesitdsdnek hatrlrideje: Eladri a termdkeket a megrendel6s le-adisrit kiivet6 l5 munkanapon beliil kiiteles a Legadott terjesftdsi helyekre leszrillftani.

Az ajftnlatkdr6 a teljesftdsi hat6rid6h6z kdpest eldteljesit6st elfogad.

5. A teljesftds helye, term6szetbeni helye:

Tiszarijvf rosi Po196rmesteri Hivatal
3580 Tiszafjv6ros, Bethlen Gihor it 7.

Kazin czy Kiiziiss 6 gi Hdz
3580 Tiszarijviiros, Kazinczy ut 3.

Derkovits Kulturdlis Kiizpont
3580 Tiszarijv6ros, Szdchenyi rit 2.

- Hamvas B6la Vr{rosi Kiinyvt:{r
3580 Tiszarijviiros, Szdchenyi ut 37 .

ffJ;'+,'9ffux:::lll6k Bdra rt ,_3
- Hajl6ktatan Szdltri

3580 Tiszafjv6ros, Husziir Andor uI" lla.

- 6szir6zsa Gondozrisi Kiizpont
3580 Tiszarijvdros, Irinyi Jrinos rit 4.

- ,,Tisza-parti" Szabadid6 Hriz
3580 Tiszarijv6ros, Neumann J6nos rit l.

- Kdzponti 6tterem
3580 Tiszarijv6roso Kazinczy ut3.



- Napsugrir Biilcs6de
3580 Tiszarijv6ros, M6ty6s kirdly ut34.

Br6bita 6voda
3580 Tiszarijv6ros, Kazinczy Ferenc rjt L

Tiind6rkert 6voda
3580 Tiszarijv6ros, Alkotmriny k6z l.

Szivdrvdny 6voda
3580 Tiszafjvdros, pajtris k6z 13.

Ijly:9i Mr{ryds rskora konyha
3580 Tiszarijv6ros, Alkotmdny kOz 2.

Sz6chenyi Istudn Iskola konvha
3580 Tiszarijv6ros, De6k Feren c ter 16.

Tiszarfjvrirosi Edtviis J6zsef Gimndzium, Szakgimn 6zium6s Kort6gi-um konyha
3580 Tiszarijviiros, Munkiicsy M. ft 13.

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

?!.:ry" Fogyat6kosok Napkiizi Orthona
3 5 80 Tiszarij v6ros-Ti s zasziderkeny, D6zsa Gycirgy utca 2.

Tiszaszederk6nyi Miivel6d6s i H6z
3 5 80 Tiszarij v6ros-Tiszaszederkdny, Bocskai Istviin utca 33.

fiszaszederk6nyi Iddsek Klubja 6s Szolgr{lt at6 H6z3580 Tiszafjvriros-Tis zaszederi'ny, Bocskai Istv6n utca 31.
6. Az ellen szolgilltatits telj es f t6s 6n ek felt6tel ei :

Ajrinlatkdro a szerzldesben meghat inozottm6don ds tartalommal t6rt6n6 teljesit6st k<jvetrien,a teljesitdsigazolfus 
- 

(szSllit6lei6l) szerint kidllftott ,tiitu alapiin, u ,iamu ajrinlatk6r6rdszdrol tdrtdno kezhezvdtel6t kcivet6 15 napon behil az rir"n*orgartuiirt ritutaiassal teljesiti.
7. Kiz6r6 okok:

Nem lehet ajrinlattev6 az a tetmdszetes, jogi szem6ly, vagy jogi szemdlyisdggel nem rendel-kez6 gazditlkod6 szervezet,aki vagy amely:

a) a szerzodessel drintett szervezettel 
.kcizszolgalatijogviszonyban, munkaviszonybanvagy munkavegzesre irrinyul6 egy6b jogvi-szonyban rill (a tovdbbiakban: drintettdolgoz6/munkatars),

b) az erintett dolgoz6 kdzeli hozzfitartozoia.



c)

d)

e)

0
g)
h)
i)

i)

k)
r)
m)

az a gazdtlkodo szervezet, amelyben az 6rintett dolgoz6, vagy annak k<jzelihozzittarto.z6jatulajdonir6szeseddsselrendelkezik, I

egy 6vn6l rdgebben lejrlrt ad6-, vam-o vagy t6rsadalombiztosit6si jrlruldkfizetdsi
k<jtelezetts6g6nek nem tett eleget,
akinek az cinkormfny.zati.ad6hat6s6gn6l nyilv6ntartott ad6tartozitsa van,aki ellen csod-' felszdmol6si elj6rds van folyam atban,at i utgetsz6molas alatt 6,11,akinek tevdkenysdgdt a cdgbir6s6g felfliggeszrette,
aki nem szerepel a cegtregyzekben,

ii:,::::.:j*.11i -::T!.1vreg fo I ytat6s6h o z eto irt erised 6 I I re l, j o g o s itvdnnyal,illetve szewezeti,kamarai tagsaggai, 
uvrrJvr' J\r6ulrtvilluryal,

aki kor6bbi' az cinkorm6nltilt*'kdtdtt szerz6d6sdnek teljesitdse sor6n srilyosszerzo desszeg6st kovetett el.
akinek az adoszdm6t a Nemzeti Ad6- ds V6mhivatal fel
aki nem minostil itlathato szervezetnek.

zattal, vagy az cinkorm6nyzat gazdasilgi t6rsas6g6val vagy
z6d6sdnek teljesftdse sor6n szerzoddsikcitelezeits6gdt nlm

tdridlhdz kdpest legaldbb 2 alkalommal l0 napor
lyek folyt6n vele szemben k6sedelmi kritbdrigdny t enitt

n) aki akizttro okokkal kapcsolatban val6tlanul nyiiatkozott.

A megkdvetelt igazoldsi m6d:

tte, illetve tiircilte.

aki a j elen aj 6nlatkdrd s kozzeteteldt6l vi sszafel6 sz6mitott t 6v sor6n az cinkorm6ny-
tdzmeny 6vel kdtott szer-

vgle- gpmben meghirisuldsi kcitbdrigdny kertilt drvdiyesitds
teljesitette, amely folyt6n

vagy a teljesitdsi vdgha-
kdsedelembe esett, ame-
yesftdsre,

A kizitr6 okok fenn nem 6llis6r6l az aj6nlattevoknek nyil
benyrijt6s6val egyidej iileg az aj6nlatk6rds melldklet etkepez| nyom

8. Az ajrinlatt6teli hatdrid6:

2017. oktdber hd 30. nap. 13:00 6ra

9. Az ajinlat benyrljtrisrinak helye, mridja:

Ti szarij v6ro si Int6zm6nymrikci dtetd Krizpont
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. rit 7.
201. sz. helyisdg

Az ajinlat postai fton, vagy szem6lyesen munkanapokon H - cS:
ds l3:30 6ra krizott, az ajfunlatteteli hatrlrido lej6rt6nak napj6n g:00
le.

Az ajdnlatot zirt boritdkban, I eredeti p6ld6nyban kell benyuj
ti.intetni a kdvetkezo szdveset:

-,,Tisztit1- ds takorit6szerek, tisztft| felszerel,lsek, paplrdruk,
kozok beszerzdse 2018. dvre',

- Az ajdnlattdteli hatdridI etdtt (2017. okt6ber h6 30. nap. 13:
- ez ajdnlattevri nevdt ds szdkhelvdt

,,Iktatiban nem bonthatd fel, azonnal q cimzetthez tovdbbit

az ajdnlatot akkor tekinti hat6rid6n beltil benyujtottna
hatrirido lej6rt6ig, a bontds megkezdeseig megicirtenil

koznia kell
tv6nyon.

ajdnlatttnak

:00 ds l6:00 6ra. P: 8:00
l4:00 6ra k6z6tt adhat6

A boritdkon fel kell

9o16- ds tdrol1esz-

ora) nem bonthat1fel!

Az ajttnlatkero
az aiftnlatteteli

ha annak
A postai

kezhezvetele
krildemenyek



elir6nyit6s6b6l, elvesztdsdbol ered6 osszes kockfuat aji,
felelo.ssdge, hogy 

.ajfunlata megfelelo csomagol6sban, fobenyrijtrisra. Ajdnlatkdro csak ut irlirt hatririddifu .n.gi.t,itt t rt6rt6kelni. A hat6ridrin tfl drkezett aj6nlatok 6rveriytelenJi.

10, Az ajrinlatok felbontdsrlnak helye, ideje:

Tiszafjvdrosi Intdzmdnymrikcidteto Kcizpont
3580 Tiszarijviiros, Bethlen G. irt 7. l12. szoba

Peremiczkynd Kiss Judit-n6l
D6tum: 2017. oktdber h6 30. nup I3:00 6ra

ll. Az ajrinlatok elbir6l6s6nak tervezett id6pontja:

2017. november hd 06. nap

12. Szerz6d6skiit6s id6pontj a :

2017. november hd 10. nap

13. Miiszaki tartalom:

A Tiszafjv6rosi Intdzmdnymiikcidtet6 Krizpont 6ltal rizemeltetett i
takaritoszerek, tisztit6 felszereldsek, papir6iuk, csomagol6- 6s triro
havonta tort6n6 sz6llit6si gyakoris6g gal, azal6bbi rdsza-ianlati ko

I. sz6mri reszaj6nlati krir: Tisztit6- es takarit6s zerek,tisztit6 felr
2. sz6mf reszaj6nlati kcir: papirdruk, csomagol6- ds t6rol6eszkci

A lermdkfelesegenkent cisszesitett mennyis6geket l6sd az egyes rd
cifikdci6t 6s a konkr6t termdkmennyis6gekeirdszletes en aiajbnlat
kepezo Ajrinlati lap (Excel tablazat) tartalmazza.

Mennyis6gi elt6r6s: A megadott mennyis6gek a beszerzds alapme
mot jelentik, a megrendel6sre kenil6 konkrdt mennyisdgek - a fel
termdkenkdnt + l5 o/o-kal felfel6 elt6rhetnek

A sz6llit6s az 5. pontban megadott teljesitdsi helyekre tortdnik.

Aj6nlatkdro nem engedelyezi vdltozatok benyrijt6s6t, azaz csak egy
hat6 meg.

A reszajhnlati korriket
zat) tartalmazza, mely
is szols6l.

az ajtnlatkdrds 4.
tablazat egyrittal

sz6mri melldkletdt kepezo
az Ajdnlattevo kereskedelm aj6nlat6nak kibont6s6ra

vot terheli. Aj6nlatlevo
t 6s id6ben kenilicin
leadott ajrlnlatokat tudia

inyekbe tisztit6- ds
6eszkdz6k sziilitisa ket-

megfelel6en:

reldsek

j6nlati kdrokndl. A spe-
rds 4. szdmir melldkletdr

is6get, Maz a minimu-
6l6s fliggvdnyeben -

onkr6t 6nrltermdk aidnl-

j6nlati lap (Excel t6bld-



Az Excel tribl4zat kitiilt6se:

Felhfvjuk a Tisztert Aj6nrattev'k figyerm6t, hogy ajrinrat csak

;:iii" 
bettit az iisszes fetsorott t.",itt (azazrr,rnJ!" .ey* r.

Ajanlat kizdr6lag az ajfunratk6rdsben r'gzitett, ds a csatort Excer
1f,t"j:5:l:lb* 

teheto! A flbtlzatkititltdse soran kerjrik 
" 

oufO
Stnr'. tov6bbri az egyes termdkekre vonatkoz6 rur .gvl, iermdkekljankrszamolt) nett6 drtdkeket is, uuru*in t a reszajimlati kcirre vonatA  n l 6n lq+ i  6 * ^+  i ^  * ^ - ^  ) , - t  /  ^Iq-aieqlaliara! is megadni. (A nett6 forinthoz;iFid";;;
l6s soriin a nett6 risszegek kenilnek dsszehasonlitiisra.)

,,Megaj6nlott termdk megnevezdse ds kiszereldse,,
termdkek esetdben, amelyekndl a ,,Megajiinlott tern

Kdrjiik, hogy a
kitcilteni. Azon
reldse" rovat dt vanhuzva, a termdk megnevezdsdt ds kiszereldsdt

A tiblflzat kitiilt6se sor6n a nett6 egys6grirat az ,,M.e.,, (men
m egad ott m6rt6kegys6gre sziveskedjln"k _.guOni.

A nett6 egysdg6rat maximum k6t tizedes jegyre tiirt6no kereki

Pdlda 
.l ".. 

Fl1raszept otthon fertcitrenftci hatdsti forydkony tiszr[fisze
nevezdsii termdk esel(b_en a kdrt mennyis,lg Sig i (itei), a mesadsdg)' l, azaz a rermdkbcit It nett6 epsdgdrdT keil migadiil,

Pdlda 2, Kl6rmdsz megnevezdsii termdk esetdben a kdrt
megadott M.e. (mennyisdgi eg,,sdg); kg, azaz a termd

Pdlda 3: suma D4 kt1rtabretta artardnos fertdtrenftdsre
mennyisdg 29 700 tabletta, a megadott M.e. (mennyistigi
tabletta nett6 egysdgdrdt kell megadni.

Pdlda 4, Pronto btitordpol| aerosol megnevezes[i terntdk eseteben a
megadott M.e. (mennyisdgi eg,,sdg); db, azaz a termekbril I db nett6

Pdlda 5, Pissoir szagtalan{t6 tabletta megnevezesii termdk esetdben
boz, a megadott M.e. (mennyisdgi egysdgj; doboz, azaz o termdkbdl
kell megadni.

l/d, 
6, Gumikesztyii megnevezdsi termdk esetdben a kdrt me

M-e. (mennyisegi egysdg): pdr, azaz a termdkbdl I odr nettri e,v.,

Pd.lda 7' Toalett papfr megnevezdstl termilk esetdben a kdrt mennyisd
adott M.e. (mennyisdgi egtsdg); tekercs, ozaz a termdkbril
megadni.

Pdlda 8' Kdzt)rlS Z hajtogatott megneveztlsil terntdk esetdben a kdrl
a megadott M.e. (mennyisdgi egysdg); csomag, azoz o termdkbcil l
kell megadni.

es r6szre tehet6, azaz a
6k) leszrill ititsilt vrillalni

Iflzatban megj el6lt rdsz_
feltiin-

kdrt mennyisdgek alap-
z6,.mind6sszesen,, net-
hozzit ad6dik, az elbir6-

rovatot is sziveskedienek
megnevezdse es kisze_
kell megadni.

6gi egys6g) oszlopban

kdrjilk megadni.

friss citrom illattal meg-
t M.e. (mennyisdgi ,gy-

mennyisdg17,50 kg (kilogramm), a
k 'irdt kell megadni.

megnevezd termdk esetdben a kdrt
egsdg): t ettz, ezaz a termdkbril l

rt mennyisdg I27 db, a
dgardt kell megadni.

kdrt mennyisdg
t o e

;g 448 pdr, a megadott
kell megadni.

I1 750 tekercs, a meg-
ker tt6 dsdrdt kell

nnyisdg 6 150 csomas,



A nettri 6rt6k oszlopba 6rtelemszeriien a ,,Mennyis6g,, oszloadat- 6s az NLe. (mennyis6gi egys6gj szerint megadott nett6kiszimolt 6rt6k keriilhet. 
o'

Azon t6telek tekintet6ben, ameryekn.-r ajdnratk6r6 a o,Megner
:::T:|.i I 

at6r ozott meg (p6td 6ut, Fr6.urrept otth o n fert6ttentitlszer friss citrom ittattal, lt_., kir;;;.;;il ;ffi;'#'J;
Itlll*^-Yf. ::1o:r,,te 

rm 6 kket I e h e r, m ri s (e gy e n 6 rt6 kii ) te nleh et6s6g. E gyen 6rt6kii term 6k *;;;;; ; H.d;?rl : :r#i ;;:
l^ : :#1 ?i jl::f *:! ri I ta r6n os . ierto ue n ites re, a c I a Jys ep tt6tlenit6 koncentrdtum 6s a pissoir szagtaranftri tabrettat rrfti
5n?:: y::::r:y.a rekercses r.oriti.iopapfr Mini rork nuric iDA$tCsri t6tel tekintet6ben van_ rehet6s6g. Ezen tdterek tekintet6ben

3 ::lX,::: 
*:\ 

1r ;o,e n 6 rt6kii s 6f u r e te,n u rzta s a ra r.o r1 til< cs zmegajfnlott term6k, biztonsrigi uauuupiei;; .rliJii"""r.
Xti:::g_:fl* 

mrfdon 
is-Jrjar. az egyen6rt6kiis6get at6t6mtu I a j d o n s r{ g o ka t. Amenny i d'e n i ai ai a,f# ;1, ;i ;',lfrJjn.,,. rd r,konkrdt termdk nem a,,Kiszerel6s""rovatban feltrintetett kiszerel6srjenek kiegdszit6 tfijekoztatftskdr6s keretdben jerezni * uiin'tutt era nkiszerel6st is!

Azon tetelek tekintetdben, amelyekndl ajrinratkdro a,,Megnevezds,o
meg konkr6t termdket, azon teterek tekintetdben a kiirt kovetermdntermek megaj6nlhat6.

Amennyiben valamely megajiinlott termdk kiszereldse nem oszthmennyis6ggel, az az ajfnlatok 6rt6keldse szempontj6b6l nem relev6

Azon termdkek esetdben, amelyekndl db, tekercs, csomag, dobozkdrjtik a nett6 egysdgiirat megadni, 6s a term.kek minimillis kiszera, 6s az ajinlattevd - d<int6se alapjiin - nagyobb kiszerel6sre teszdrtdkeldse szempontj 6b6l nem relevrlns.

Az Excel t6bl6zatban az ajfunrattevdnek csak a nett6 egys6grir 6smegnevez6se 6s kiszerer6se" oszropot keil kitiilteni, a nEito 6rt6k
l{1t?rj_:T:\ 

-yir:u a3 7i6nlatr.o"o dhal megadott keptetekkitii lt6d n ek: Az aj r{ n rato k iisszeh a s o n rith a t6s d gri-n a k b izio s f trisapot az Excel t6bl6zatban zriroltuk.

Felhfvjuk tovdbbri 
3 lry:!-liket, hogy a t6ht6zatban szerept. ad

:2_2!,:^: !!::r:rk6r6 
6rtat_megado-tt k6p|eteket ne riiriitj6k ki!s6gr{r 6s a nettrf 6rt6k rovatban k6t tized-es jegyre tiirt6n6 kerelEg6sz szimra tiirt6n6 kerekft6s csak a mindiisszesen nett6 ajdnlas6ges.

A nyertes aj6nlattev5 a fentiek szerint megadott mindcisszesen nett6 aa.beszerz6s ttrgya szerinti itruszailititsra, valamin t az esveb-;r;;;;;;
* vvuzvr&wo L,L6Ja rz,crllu aruszallltasra, valamint az egyeb
sitds6re, hi6nytal anul, el s6 o sztftlyu m in6 s6 gben.

A megadott mind<isszesen nett6 ajanrati itmak - amery egydsszegri rinyertes aj6nlattevo szerz6d6sszeni telj esit6s6hez rr,itreg"!,rsszes kcih

megadott mennyis6gi
r szorzata alapjrin

o' oszlopban konkr6t
t6 hatrisf foly6konv tisz_

r6fag az aj6nlatk6r6
6k megajfnldsira nincs
j dnlati kiirben l<tz6r6lag
gi6n6s k6ztisztit6 6s fer-
a 2. szd.mliu r6szajdnlati
144 bels6mag adagoki-
en6rt6kti termdk meg_

lj6k az egyendrt6kfitOnt
nlft6 term6kle-

term6kjellemz6ket.
oszlopban meghat6rozott

letezik, azt szf vesked-
megj elcilve az elerheto

opban nem hat6rozott
megfelelo b6rmely

maraddk ndlkiil a k6rt

.e. mennyisdgi egysdgre
kenilt meghat6roz6s-
latot, az az ajinlatok

,,Megajrinlott term6k
a mindiisszesen nett6
pjrin automatikusan

ben a tttbbi oszlo-

tokat ritirni nem lehet.
k6pletek a nettr6 egy-

t6sre lettek berillitva.
r{r rubrikdban lehet-

lati ir fejdben kciteles
kdtelezettsdgek telje-

Ittnydrnak minostil - a
iget tartalmaznia kell.



Az elb.ir.6lits szempontiat a regaracsonyabtr iisszegii etenszorg'reszajitnlati kcircikben.hirdet eredm enyr. Az ertekelesndl a megad<lati 6rt6kek kenilnek risszehasonlit6sra.

I 4. Alkalmassrigi kiivetelm 6ny:

Ajdnlattev6 ismertesse az er6z6 k6t 6v (20rs., 20r6.6v) sorrin
t*l*11:i."6r. 

ti:qivat, azaz a megprily 6zott rkszajdntati kiikal (6ru csoportokkal) azonos szrillitf"si referencidit.

A nyilatkozat tartalmazza legalitbb a szerzoddst kcito m6sik fel (rly.6],.u szerzodds targyat (a leszdllitott termdkek megad6srit), a teljal6bb ev, h6nap), a. kapott ellenszolg6ltat's nett6 ;;;;i, ; ;?;szemdly nevdt ds eldrhetosegdt, tov6bb6 nyilatkozni kell inol, hos.nak es a szerzodesnek megfeleloen tortent-e. A nyilatkozat megt6tel
5. sz6m[ mellekletet.

Az adatokat olyan rdszletezdssel kell megadni, hogy abb6l az arkalval6 megfelel6s megdllapithat6 legyen.

Ajdnlatkdr6 referenciak6nt csak olyan teljesitdseket vesz figyele
lalt6k az iraknaka megrendeki r6sz6re tcirtdno leszrilit6sdt is.

A referencia-eloirds teljesithet6 tcibb, a feltdteleknek megfelel6 refe:
les/ szerzodds) bemutatris6val is. Amennyiben valamely"bemutatott
ketto rdszajrinlati korben eldirt feltdtett is kietegit (azaimindkett6 r
lelo termdkfajta (drucsoport) sziillitirsitt is ma!6ban foglalta), ugy

R6szaj 6nlati k<irrink6nt
r eszaj itnlati kcir szerinti
tdsa kcitelezri.

legalibb egy darab, a jelen beszerz6s
termdkfaj t6kkal (drucsoportokkal) azonos

Afkalmasnak akkor min6stir az aj6nrattev6, amennyiben re
(2015.' 2016.6v) sordn az eldfrdsoknak 6s a szerzlddsnek
pfllyazott r6szajfnrati kiir szerinti term6kfajtdk (6ru
ral6rt6kesitds6re vonatkoz6 referencifkkal, melyek esetdben a
(v6tel6r) nettrl 6rt6ke 6sszess6g6ben eldrte

- az l. szdmi reszajinlati krir (tisztft6- 6s takarit6szerek.
t6 5 400 000 Ft-ot,

-^a2' szdmri r6szaj6nlati kcir (papir6ruk, csomagol6- ds tiirol6e szkozo
000 Ft-ot.

m i ndketto reszaj ilnlati k<jrben me gdl lapithat6.

15. Kiiliinleges el6fr6sok:

Aj iinl atte v6 te lj e s fe I e I 6 s s 6 g ge I lerrto zik az dltal a f o gl alko ztato tt munk

16. Hi6nypritlds 6s helyszfni megtekint6s lehet6s6 gez biztosttott/nem

t{s. Aj6nlatkero az egyes
mindcisszesen nett6 ai6n-

tett legielent6sebtr. a
k szerinti term6kfajtrik-

:grendelo) nev6t, szdkhe-
itds idejdt/id6szakrit (leg-
nci6t megerositeni tud6
a teljesitds az eloir6sok-

hez kdrjiik, hasznfijitk az

i kdvetelmdnyeknek

amelyek magukba fog-

al, azaz a megpftlyirzott
lit6si referencia bemuta-

kezik az el6zt k6t 6v
teljesftett, a meg-

leszdllitf sri-
pott ef f ens zolghltatils

6sek) eset6ben a net-

) eset6ben a nett6 I 600

asziillitds (megrende-
ferenciasziillf t6s mind-

jdnlati kcirnek megfe-
j dnlattev6 alkalmass6sa

t6rsakdrt.

biztos[totr



(Igen vdlasz esetdn; Ajdntatkdrri a hidnyphtrds rehetdsdglt biztosinem eredntdnyezheti az ajdnrat erbirdrdsra kerilrri tartatii eremei (

I 7. Kieg6sz it6 t6j6kozta tris k6r6s h a tri ri d ej e :

2017. oktdber hd 24. napja t0:00 dra

2? ̂!:::, :r::u,6, ?t 
aj tn.t atker.6s b e n fo g I al takk a I k ap c s o I atb an it:li:::i:^'"t 

1*.',',^x,:''",r.f:: *iil..# ;il;;;t" l,jekLcu 9r\(vtiaszltt a honlapj6n (www.tik.tiszaujvaros.hu), tov6bb6(www.tiszaujvaros.hu) teszi k*r6.

I 8. Egydb informricirik:

l8'l Az ajfnlattetel megtdrtdnt6vel AjrinlatLevo hozzdj6rul neve, selj6riis lefolytat6sa sor6n drt6kerdsre kl^iro egydb szempontok nyir

18 3 
Ajdnlatkdro 

.felhivja Aj6nlattevo figyelmdt arra,. .  J _ ,  - - J w r . . s ! ! v v v  r r 6 J v r r r r E ; t  i l l f A

,?ll:ylrtzat,a, .p?tq6rmesteri Hivatala, cink'ormriny ruti i
::f;li,::: g ̂ :!::?i,tdrsas6gai minden o I yan ti szaril virori garoarav6llalkozas visszterhes szeizodesdnek ( li"e".-""r."J#ffi;a w r  L v J lTiszarijv6ros V6ros onkormdnyzata, porg6rmesteri Hivatara, 6nkonkormdnyzati tulajdonri gazdasilgi i6rsas6gai egymds kszerzoddseit) a megkotdsdre, ame[rek esetdn- a fe"ntebb fel

5"^r:l:::,::.^g: 
u,n.ll: 300 E Ft osszeget eldri, vagy azt meshatadja.,megldte esetdn keri.ilhet sor. Ezen r"Itet.t"t'or ;il;ik-^#;6dd

tdj ekoztatni sziiksd se s.
- A szerzodds melrdkletdt kdpezi ahatilrozat l. mell6klete s:- A szerzSdes egy ponddban rogzitdsre keriil az althbi feltel

,,A .. . (szerz6do fel) hozzajdrul, hogy az onkorm6n
lal-intdzmdny e I gazdasttgi tdrsasiiga (a m e gfer e t o 

-ai 
kalm azando) azo,. 

.a lej itrt hat6ri dej ri tart oz6sokra vonatkoz6 ny ilatko zat uut oc i, agatnyilatkozatot tevo fdlnek jelen szerzodds pdnzdgyi teljesitdse elott azort szervezetek feld lejart hatdridejii tartozfsa. adoftzetesi vagy bev

i:f::,:f:11a1 
szer3plo (szrimla iririnyaban a szerzoddsben meghatidopontj6ig nem rendezi, hozzi\ttrul a tartozds cisszege".r. 

"i?"tPolg6rmesteri Hivatal a, intezmeiyei 6s saj6t turajdonrilazdasdgi t6rreseddkessegri, azonos eseddkesseg eseten ar6nyosan torieno kompen
mititsirhoz."

Tiszarij v6rosi gazdas6gi tevdkenysdget folytat o v ilnarkoziisnak kell
hellyel, 

_vagy telephellyel rendellezik Tisiarijv6rosban, uagy ideigr
sdget folytat.

A tartoz6smentessdgre vonatkoz6an az ajilnlattev6knek jelen ajiinla
nyomtatv6nyon kell nyilatkoznia, amely majd a megkotend 6 szerzdd

l8'3 Aj6nlatk6ro felhivja Ajanlattevo figyelm 6t arra,hogy a megkciter
sdgenek feltdtele, hogy az iilamhiztart6sr6l sz6l6 2011. dvi GXCV. t
ddsdben foglaltak szerint Aj dnl attevo aflhthato szerv ezetnek minosrilj
desbol eredo koveteldseinek teljesit eserelkiftzetdsere Ai6nlatkdro csal

ia, azonben a hidnyp1tlds
i dnlati dr) m1dositdsdt. )

n kiegdszito (drtelmezo)
:ds kdresekre vonatkoz6

Tiszarijv6ros honlapj6n

lye. ajiinlati tra es az
no s siigra ho zatalilho z.

Tiszarijv6ros Vdros
i 6s cinkorm6nyzatiryel es 0nkorm6nyzati

i  tevdkenyseget folyat6
rveny szerint, valamint
tnyzati intezmenyei ds
t megkdtdsre kertilo
It szervezetek fizetdsi

csak az al6bbi felt6telek
let szerzoddskcitds elott

rinti nyilatkozat.
l :

Polg6rmesteri Hivata-
z6dds melldklerdt kdpe-
Ienorizze. Amennyiben

yilatkozaton meghat6ro-
ll6si kcitelezettsege van
rozott) fizetdsi hat6rido
rmdny zat ad6hat6siiga,

as6gai feld a legkorribbi
tsdhoz, illetve besz6-

inteni azt, amely szek-
s gazdasdgi tevekeny-

melldkletdt kepezo
rdszdt fogja kdpezni.

szerzodds ervdnyes-
41. $ (6) bekez-

illetve ielen szerzo-
a fenti jogszabtiy sze-



rinti feltdtel fennrillisa esetdn jogosult. Aj6nlattev6 kciteles a nen

::l ,."*JJ::1:'y.?; $ Jr).u9r!4e, L pontjaban fogrart fertdtergdt 6rinto b6rmelv viiltozfusr.haladdktalani, ffi;; u"i.r.rr.r, a:tudom6sul veszi, hogy a val6tlan tartalmri nyilatkozaialapjrin kcia7:.nna)!hatdllyal felmondja vagy - ha a szeizodds teljesit.sdre mzod6stol elill.

11.1^,*ltattwonek arajanrattfi fix osszegti 6tar6nv6rkdnt kelr
i:*:i.^:3:^*u,,.u:,3 

helyszini koriilmenyiket ds uJoilagoku,szerzodessze.i teljesitdsdhez, a szakszlri ds f."*pi.n
valamennyi kdltsdgdt ds mindennemti egyeb kiadrist.

18'5 Ajdnlatkdro fenntartja az ajfunratkerls eredmdnyterenne nyilrot nem terheli szerz6ddskotdsi lcitelezetts6s.

18.6 Felhfvom a Tisztelt Aj6nlattevok
6ltal rendelkezdsre bocsiitott iellemzd
meg.

Felhivjuk szives figyelmdt a ielen
iittekint6sdre ds k6rem, hogy ajinlatat

Tiszarijv6ros,20lT 6v okt6ber h6 l7 nap

figyelm6t, hogy rdszletes
mennyis6gek, adatok alapj

ajdnlatkeresben foglalt eldi
a lefrtak fi gyelembev6teldvel

Tisztelettel:

Melldkletek:

1. Nyilatkozatkiziro okok hat6rya al6 nem tartozlsrol
2. Tartoz6smentessd gre vonatkoz6 nyilatkozat
3. Atl6that6sagi nyilitkozat
4. Aj6nlati lapok
5. Nyilatkozat az eloz6 kdt dv legjelentosebb, a beszerz6s

6k6l

1 0

megfelel6 referenci-

t vagyonr6l sz6l6 2011.
knek tcirtdno megfelelosd_
latkdr6 fel6. Aj6nlattevo
tt szerzlddst Ajilnlatk6ro
nem kertilt sor - a szer_

meghatdroznia, amely _
mag6ban foglalja a

val6sft6s6hoz sztiksdses

ft6s6nak jog6t. Ajrinlatkd-

latukat az Ajinlatker6
drtelemszertien tegydk

ds feltdtelek alapos
meg.


