AJANLATKERES
Tisztelt Aj{nlattev6!
A Tiszarijvfrosi Int6zm6nymtikiidtet6 Kiizpont 3580 Tisza}jv6ros,
Bethlen G. ft 7., (a
tovdbbiakban:ajdnlatk6rd) ezirton k6ri fel aJanluttet.lr"u. 6n 6ltal'k6pvisllt
cdget, mint
Aj6nlattev6t (a tov6bbiakban:aj6nlattev6)a jilen aj6nlatk6rdsben
nevezeit,a kiizbeszerz6si
6rt6khatrirt el nem 616 6rt6kii beszerzdssordn jeien aj6nlatk6r6sben
el6irtak szerint 6s az
abbanfo glalt feltdtelekfi gyelembevdteldvel.
Beszerzdsmegnevez6se:
,,Tisztit6-6s takarit6szerek,tisztitl felszerel6sek,
papir{ruk, csomagol6-6s triro16eszkiiziik beszerzdse
2018.6vre'o
1. Az aj6nlatk6r6 neve, cime, el6rhet6s6ge:
Tiszarijv6rosi IntdzmdnymrikddtetoKdzpont
3580Tiszarijvdros,
BethlenG. ft 7.
Tel.:491548-300
Fax:491340-871
Tovr{bbi informdcir6k a kiivetkez6 cimen szerezhet6kbe:
Ti szarijv6rosi Int6zm6nymtikcidtet6 Kcizpont
cim: 3580 Tiszarijv6ros,Bethlen G. tt 7.
Kapcsolattart6
: PeremiczkyneKiss Judit
Tel.: 491548-.i09
Fax:491340-1171
E-mail cim : lrt@Iqi_yapthu
2. Az ajfnlatk6r€s t6rgya:
,,Tisztft6- 6s takarit6szerek, tisztit6 felszerel6sek,papirfruk, cso$agol6- 6s trirol6eszkiizdk b eszerz6se2018. 6vre"
Abeszerzesrdszei,amelyekreaj6nlatotlehettenni:
Ajanlatkdro reszajinlat tdteldnek lehet6sdg6tbiztosi$a, az alabbirdsz&j6nlatikcir<iknekmegfeleloen:
l. szdmrireszajinlati kcir: Tisztit6- 6s takarit6szerek,tisztit6 felszereldsek
2. szftmureszajitnlatikcir: Papfrdruk,csomagol6-6s t6rol6eszkcjzrjk
Rdszaj6nlatota fenti reszajinlati kdrcjkben,az ajdnlatk6rds
4. sz6mrimelldkletdbenmesadott
Excel tihl|zatok erlelemszertikitoltesevellehettenni.
A mtiszaki/szakmaidokum entf ci6 ren d elkez6sre bocsdtrisrinakm gdj a :

Mriszaki/szakmai
dokumentiici6jelen beszerzdssoriin nem kdsztil A nlriszaki
tartalmataz
aj6nlatkdrds13. pontja 6s az aj6nlatk€r6s4. szdmri
mell6
k{pez6 Ajanlati lap
tartalmazza.
3. A megkdtend6szerz6d6s
meghatdrozisa:
Adrlsv6teliszerz6d6s,,Tisztit66s takarit6szerek,tisztit6
csomagol6- 6striro16eszkrizdksz6llit6sa',targy6ban.

sz{llft6sa/ Papfniruk,

4. A szerzilddsid6tartama vagy a terjesit6shatr[rideje:
A teljesitdshatiridej e:
A szerzfdds iddtartama: a szerzfiddsattilrdsdtril20Ig, december
3l
Ajrinlatkdro a szerzodesidotartama alatt dsszesenhat alkalommal (
tervepettekszerintjanu6r, mdrcius, m6jus,jrilius, szeptember,november) ad le megrendelds

Eladdfel6.

A-leadottmegrendel6sek
teljesitds6nek
hatrlrideje:Elad6 a
adfsdt kiivet6 15 munkanaponbeliil kdtelesa megadottte
Az aj6nlatk6r6
a teljesitdsihat6rid<ih6z
kdpestel6teljesitdst
elfogad.
5. A teljesitdshelye,term6szetbenihelye:
Tiszafjvrirosi Polgirmesteri Hivatal
3580Tiszafjv6ros,BethlenG6borrit 7.
Ka.fucry Kiiz0ss6giI*[z
3580Tiszarijvdros,
Kaznczy it3.
Derkovits Kulturf tis Ktizpont
3580Tiszarijvdros,Szdchenyirit 2.
Hamvas B6la Vdroei Kdnyvtrlr
3580Tiszafjvdros,Szechenyitfi 37.
Ezflsthid Gondozdhriz
3580Tiszarijv6ros,
Bart6kB6larit l-3.
Hajldktalan Szfll6
3580Tiszarijvdros,
HusziirAndor it lla.
6szir6zsa GondozrisiKiizpont
3580Tiszarijv6ros,
Irinyi Janosrit 4.
,,Tfuza-parti" Szabadid6 Hrifl
3580Tiszarijvdros,
NeumannJrlnosrit l.
Kdzponti 6tterem
3580Tiszarijv6roso
Kazinczyut3.

t a megrendel6slehelye[<releszfllitani.

NapsugrirBiilcs6de
3580Tiszafjv6ros,M6ty6skir6ly fi34.
B6bita 6voda
3580 Tiszarijv6ros,KazinczyFerencut l.
Tiind6rkert 6voda
3580 Tiszarijvaros,Alkotmdny koz I.
Sziv6rv6ny 6voda
3580 Tiszarijv6ros,pajtriskrjz 13.
Hunyadi Mdtyris Iskola konyha
3580 Tiszarijvdros,Alkotm6ny kOz2.
Sz6chenyiIstvdn Iskola konyha
3580 Tiszarijv6ros,
De6kFerenctdr 16.
TiszariivrirosiEiitviis J6zsefGimnrizium, Sza[gimn{zium
6s Koil6gium konyha
3580 Tiszarijv6ros,Munkiicsy M. ft 13.
Szederinda 6voda
3580 Tiszarijviiros-Tiszaszederkdny,
D6zsaG

gy utca 9.

,,Es6ly" Fogyat6kosokNapktizi Otthona

3580 Ti szarijviiros-Tiszaszederkdny,
D6zsaGyri
Tiszaszederk6nyi
Miivel6d6si H6z
3580 Ti szarijv6ros-Ti szaszederkeny,Bocskai
Tiszaszederk6nyiId6sek Klubja 6s

3580 Tiszarijvdros-Tiszaszederk6ny.
Bocskai

utca2.

ln utqa33.
Hfiz
6n utca31.

6. Az ellenszolgdltatr{steljesit6s6nekfelt6telei:
Aj 6nlatkdr6 a szerz6ddsbenmeghatirozotr m6don 6s tartalommal
a teljesitdsigazolis (sz6llft6levdl) szerint ki6llitott sz6mla alaoi
reszeroltrirtdn6 kdzAezv5teldtkdvetd l5 napon beltil az ellenszolgril

tefiesitdstk<ivet6en,
a shdlrila ajrinlatkdr6
6tlrtaldssalteljesiti.

7.Kl.z;ir6 okok:
Nem lehet aj6nlattev6az atermlszetes,jogi szemdly,vagy jogi
kezo gazddlkod6szernezet,akivagy amely:
a) a szerziSddsseldrintett szewezettel krizszolgrilati jog
vagy munkavdgzesre iranyul6 egy6b jogviszonyban
dolgoz6/munkatilrs),
b) azerintett dolgoz6 kozeli hozzltartozoia,

nem rendel-

ban, munkaviszonyban
tovrlhbiakban: 6rintett

c) az a gazd6lkod6 szewezet, amelyben az 6rintett
dolgqz6, vagy annak kdzeli
hozzi$artoz6j
a tul ajdoni r6szesedes
sel rendelkezik,
d) egy 6vn6l rdgebben lej6rt ad6-, vdlr,-, uugy
t*rudalompiztosit6si j6ruldkfizet6si
kotelezetts6g6nek
nem tett eleget,
e) akinek az cjnkorminyzati ad6hat6s6gn6lnyilviintartott
ad6tag oz6savan,
D aki ellen cs6d-, felszdmoliisi elj6rrisvan folyam atban,rki;d;;"rr"ra.
ahtt iil,
g) akinek tevdkenysdgdr
a cdgbir6s6gfelftiggesztette,
h) aki nem szerepelacegJegyzekben,
i) aki nem rendelkezik a tevekenysdgfolytat tts6,hoz
eloirt engeddllyel,jogositv6nnyal,
illetve szervezeti,kamaraitags6gga!
j) aki kor6bbi,
onkormdnyzattal kdtdtt szerzod.esenek
lteljesitese sor6n srilyos
-azszerzoddsszegdst
kcivetettel,
k) akinek az ad6szdmrita Nemzeti Ad6- ds v6mhivatal felfiiggepztette,
illetve t6rolte,
l) aki nem min6stil attathatoszervezetnek,
m) aki a jelen aj6nlatkdr6skdzzetetel6tolvisszafele szimitott k6t 6v
sor6n az cinkorm6nyzattal, vagy
dnkorm6nyzat gazd,asttgi
tarsasrigdval
vagy
irltezmenyevelk<itdtt szer??
zod6sdnekteljesit6sesordn szerzoddsikcitelezetlsdg6t
nem t[ljesitetie, amely folyt6n
vele szembenmeghirisul6sikcitbdrigdnykertilt 6rv6nyesit6r..j,rugy
a teljesitesivegnatatid6hozkdpestlegakibb2 alkalommal 10 napot meghalad6lteJeoete-be
esett,amelyek folytin vele szembenk6sedelmikdtbdrigdnykertilt 6rv64yesftdsre,
n) aki akizttro okokkal kapcsolatbanval6tlanulnyiiatkozon.
A megkrjveteltigazol6sim6d:
A kizttto okok fenn nem 6ll6s6rol az aj6nlattevoknek nyilat$oznia kell
benyujtris6vali
egyidejrilegaz ajfunlatkeres
melldklet6tkdpezonyomtajv6nyon.

ajinlat1nak

8. Az ajdnlatt6teli hatfrid6:
2017.decemberhd 04. nap. 13:00 dra
9. Az ajinlat benyrljtdsrinak helye, m6dja:
Tiszarijv6rosi Intdzmdnymtikridtet6Krizpont
3580 Tiszarijvdros,Bethlen G. ft 7. ll2. szoba
PeremiczkyneKiss Judit-n6l
Az ajanlatpostai fton, vagy szemdlyesenmunkanapokonH ds 13:30 6ra krizdtt, az ajinlatteteli hatrirido lej6rt6naknapjrin
le.
Az ajtnlatot z6rt boritdkban, I eredeti p6ld6nyban kell
ttintetni a kovetkezo sz<iveset:

-

,,Tisztft6- ds takarit6szerek,tisztltd felszereldsek.
ldzdk beszerzdse
2018. dvre"
Az ajdnlartdreli hardridd eldtt (2017. decemberh6 04. nap.

fel!
- az ajdnlattevrinevdt6sszdkhelydt
- ,,Iktatcibannembonthat6 azonnala
fel,

P: 8:00
adhat6
A borftdkon fel kell

ds tdrol1esz6ra) nem bonthat6

Az ajitnlatkerSaz aj6nlatot akkor tekinti hat6ridon
beltil benyujtottnflk, ha annak kezhezvdtele
az aiitnlattetelihatarid(i lejartaig, a bont6s megkezddseig
-egiitftJ;ikl ffi;;;i
k[ldemdnyek
elir6nyitris6b6l, elvesztdsdbol ered6 cisszes kockazit
uj,intutt"vot terheii. Aj6nlattev6
feleloss6ge, hogy
.ajinlata megfelel6 csomagol6sban,formribpn ds idoben keruljon
benyrijtasra'Ajdnlatkdro
csak * aairthat6ridriifu -rgii.tlt
helyrg leadotr ajrinlatokat tudja
drtdkelni. A hatdridon tril drkezettaj6nlatok erv6n-yterenJi.
10. Az aj{nlatok felbontis{nak helye,ideje:
TiszarijvarosiInt6zmdnymrikodtet6Kcizpont
3580Tiszarijv6ros,
BethlenG. tfi7.
201.sz.helyisdg
Diitum: 2017. decemberh(t 04. nap t3:00 dra
ll. Az ajr{nlatokelbirflisrinak tervezettid6pontja:
2017. decemberhd 07. nap
12. Szerzild6skiit6sid dpontj a:
2017. decemberhd 13.nap
13. Miiszaki tartalom:
A Tiszarijvrirosi Int6zmdnymrik<idtetoKcizpont 6ltal tizemeltetett injtdzm6rnyekbe
tisztit6- ds
takarft6szerek,tisztfto.felszereldsek,
papfrdiuk, csomagol6-6s tarol{eszkrizokszallitrlsak6thavontatcirtdn6sz6llit6si gyakoris6ggal, azalibbi ,"ttiiililuti krirrtkni:k
megfelel6en:
l. szdmrirdszai6nlatik6r:
2. szftmur eszailnlati kor :

Tisztit6- 6s takarit6szerek.
tisztit6 fe

Papir6ruk,
csomagol6est6

A termdkfdles6genkdnt<isszesitettmennyisdgeketliisd az egyes1
cifik6ci6t ds a konkrdt term6kmennyisdgekei
r6szletes
en az-aj6nl
kepezo Aj rinlati Iap (Exc el tilblfu:at) tartalmazza.
Mennyis6gi elt6r6s: A megadottmennyisdgeka beszerz6salap
mot jelentik, a megrendeldsrekeriil6 konkr6t mennyisdgek_ a
term6kenk6nt+ 5 %o-kalfelfeld elt6rhetnek.

jrinlati kdr<ikndl.A spe4. szirm:fmell6kletdt

96,t,azaz a minimuLls fi.iggv6nydben-

A sz6llitdsaz 5. pontbanmegadottterjesit6sihelyekretrirtdnik.
Ajdnlatkdronem engedelyeziv6ltozatokbenytjtrlsdt,azazcsak egy
hat6 mes.

nkrdt 6rultermdk ajdnl-

Areszajdnlatik<irdketazajtnlatkdrds4. szitmumelldkletdtkepezoaljanlati lap (Excel
tablazat) tartalmazza,mely tihlazat egyrittalaz Ajinlattevokereskid.t-ifulanuta*t kibont6s6ra
"
is szolgdl.
I

Az Excel trlbldzatkitiilt6se:
Felhiv.iuka Tisztelt Ajrlnlattev6k figyelm6t,hogy ajrinlat
csak teljes r6szretehet6,az^z a
r6szen beliil az tisszesfelsorolt termLt (azaz t".-inorn
egyesterm6k) lesz6llitrls6tvrillalni
kell!
Ajdnlat kizirolag az ajtnlatkdrdsben rdgzitett, ds a csatolt
Excel tftblttzatbanmegjel.lt reszajan|atik6rcjkbentehet6!At6b|azatkitoltdsesor6nkdrjiika@felttintetni, tov6bbhaz egyestermekekrevonatkozo (az
termdkekbdtt .t .*nyisegek alapj6nkisz6molt)nett6drt6keketis,valamintarcszaj6iatikcirrevonatkoz6@
"gy.,
to ajdnlati ftr'14ismegadni. (A nett6 forinthoz ut Ape drtelemsze
rienhozzfi,uaoaik, az elbirttliis sor6na nett6 cisszegek
keri.ilnekcisszehasonlit6sra.)
Kdrjtik, hogy' a ',Megaj6nlottterm6k megnevezdsees kiszereldse"
rovatot is sziveskedjenek
kitolteni'Azon termdkekesetdben,
amelyeknela ,,Megaj6nlottterm6kmegnevezdse
es kiszereldse"rovat6t vau hfzva, a termekmegnevezdsdt
es kiszereldsdt
nem kell"megadni.
A tiblflzat kitiilt6se sorin a nett6 egysdg{rat az
,,M.e.,,(mennyisegiegys6g)oszropban
megadottm6rt6kegys6gresziveskedjenek megadni.
A nett6 egysd:g6ratmaximum k6t tizedesjegyre tortdnokerekftdsselkdrjtik
megadni.
Pdlda I': Fl1raszept Otthonfertdtlenitci hatdstifotydkony tisztltdszerfriss
citrom illattal megnevezdsiiternqdkesetdbena kdrt mennyisdg3gg t (iter), a megado-ttM.e. (mennyisegi
egysdg)' db, azez'eterntdkbrilI db nett6 eg:tsdgdrdtkell megadni.
Pdlda 2: Kl1rmdsz megnevezdsiitermdk esetiben ct kdrt mennyisdg17,50
kg (kilograntm),a
ntegadottM.e' (mennyisdgiegysdg):kg, azaza termdkhril I kg netti egvsdgdidt
kell-megadni.
Pdlda 3: Express vfzkcioldontegnevezdsii
terntik esetdbena kdrt mennyis1g 661 I ftiter1. ct
ntegadottM.e (mennyisdgiegtsdg); 1.azaza termdkbr);!I t net6 ewsdgdrdt
iell ntegactni.
Pdlda 1: ,SuntaD4 kl1rtabletla altctlitno.s
rerntdkesetdbena k6rt
ferdrlenltdsre ntegnet,ezdsii
mennyisdg29 700 tabletta,a megadottluI.e.(nennyisdgiegysdg);tabletta,azaz
a termekbrill
tabletta nettd egtsdgdrdt kell megadni.
Pdlda 5: Pronto biltordpol| aerosol ntegnevezdsit
terntdkesetdbena kdrt ntennyisdg127 db, ct
megadottM.e. (mennyisdgiegysdg);db, azaza termdklt6l I db nett6 egysdgardikei
megadni.
Pdlda 6: Pissoir szagtalanft6tabletta ntegnevezdsitermdkesetdbena kdrt mennyisdg
56 doo megadctttM'e. (ntennyisdgiegysdg):doboz, azaz a termdkbdl I doboz nett6 egtsdgdrdt
?o?:
Keu
nregadnr.
Pdlda 7: Gumikesztyii megnevezdsiltermdk esetdbena ktirt mennyistig 448 pdr,
a megadott
M.e.(mennyis,1giegysdg).,pdr,azazaternldkb5lwke/lmegadni.
Pdlda 8: T'oaleztt
paplr ntegnevezds{i
termdkesetdbena kdrt mennyis{gI1 750tekercs,a tregadott M..e. (mennyisdgi egysdg); tekercs, ezaz a termdkbfil I iekeis nett6 egtsdgdrdt
kett
megaanr.

Pdlda 9" Kdztorlci Z haitogatott megnevezdsiltermdk
esetdben.q-kdrt;mennyisdg
6 450csomag,
a megadott M.e. (mennyis'gi egtsdg): csomag,
azaz o termdkbSrl
tw
kell megadni.

A nett6 6rt6k oszlopba6rtelemszeriiena
,,Mennyis6g,,oszlopb4nmegadott mennyis6gi
adat 6s az M.e. (mennyis6giegys6g)szerintmegaOoltnett6
eg|'s696r szorzata alapjrin
kiszdmolt6rt6kkeriilhet.
Azon t6telek tekintet6ben, amelyekn6l ajrinlatk6r6
a ,,Megnevep6so,
oszlopban konkr6t
term6ket hatirozott meg (p6ldful: Fltiraszept
otthon iertdirenitfl hatrisri foly6kony tisztitriszer friss citrom illattal, ll-es kiszerel6s),
ajdnlatot tenni klz6r6lag az aj6nlatk6r6
6ltal meghatirozott term6kkel lehet, mes (egyen6rt6kii)
term{k ,n.gi;enresiira nincs
Iehetdsdg'Egyen6rtdkii termdk megajfnLi sira-iz
1. szrimrir6szajlrinlati ktirben kiz6r6lag
az Expessvizk6old6, zum vfuk6old'6-hfuztartrlsi
g6pekhez, BfvL4lefolyritisztft6 granuliclf foly6kony sfrol6szer lemon, Tip Kombi fert6tlenit6s
1T'
Suma D4
klrirtabletta 6ltal6nos fert6tlenit6sre, Maximum fertdtlenft,d lnosoiutJpor,
g6pi foly6kony mosogat6szer, Trimum foly6kony iiblft6 mosogatdg6pbe,Oxi
Max powef foltettdvolftri 96l, Otis
csodasz6davizlilgyitflszer, Sofix laminrilt-paoto:ipoto, Sofix
par$ettarifoio, u Gladysept
higi6n6sk6ztisztit6 6s fertdtlenft6 koncentrdtum 6s a Pissoir
szag{alanii6 taotetta t6telek,
a
szimfi r6szaj6nlati kiirben kizdrllag a Tekercses k6ztiirlZp"f
r. rn1"i Tork Basic
-2'
120144bels6magadagolisri t6tel tekintet6benvan lehetds6g.
Eden t6telek tekintet6ben
egyen6rt6kiiterm6k megajrinkisaeset6naz egyenlrt6kiisdgutetepurrtrlsrira
k6rjiik csatoljfk az egyen6rt6ktik6ntmegajfnlott term6k biztonsrigiadatl{njr{t,
na; csatoljanak
iisszehasonlftdterm6kleirrist, vagy egy6b m6don igazolj?k
u" .jgy.nenteiiis6get al6t6-

masztriterm6kjellemz6ket,tulajdonsfgokat.Amennliu.tr^,,Megnevez6s"oszlopban
"j6"1fi[;,-.o'it^t
meghatfrozott
konkrdttermdknema,,kiszerelds;'
.o{ratbanr"trun,.,.r, kisze_
reldsbenl6tezik,azt sziveskedjenek
kiegeszitotffeko,ztatitsk6rds
t.r{ttu.";.l.r"i
az ajinlar"-

kdro fel6, rnegjeldlveaz elerhetbkiszereldstis!

Azon tdtelek tekintetdben,amelyekndl aj6nlatkdr6 a
,,Megnevez6s"
meg konkrdt termdket, azon t6telek tekintetdbena kiirt kcivetelmdn.
termdk megajrinlhat6.

pban nem hatdrozott
megfelelob6rmely

Amennyiben valamely megajrinlotttermdk kiszereldsenem oszt
marad6k ndlkiil a k6rt
mennyisdggel,az az aj6nlatok drtdkeldseszempontj6b6lnem relev6ns
Azon termdkekesetdben,amelyekndldb, tekercs,csomag,doboz M]e. mer,rnyisegi
egys6gre
kdrjiik a nett6 egysdg6ratmegadni,6s a termekekminim6lis kiszerellsekeriili
meghataroz6sra' 6s az alfinlattevo- ddntesealapjdn - nagyobb kiszereldsretesz ula.rlutot,
az az ajinlarok
1
ertdkeldseszempontj6b6lnem releviins.
Az Excel tiblflzatban az aiilnlattev6nek csak a nett6 egys6gir 6s
d ,,Megairinlott term6k
megnevez6se6s kiszerel6se" oszlopot kell kitiilteni, a neltri Zrt6k c$ u 1niiotisszesen
nett6
ajrinlafi 6rt6k rovatok az aiilnlatk6rd riltal megadott kdpletek afiapj:ln
automatikusan
kitiiltddnek! Az ajinlatok iisszehasonlithat6sdgr{nak
biztosftasa6r!ekeben a titbbi oszlopot az Excel tiblinatban zfroltuk.
i
Felhivjuk tovfbbr{ a figyelmiiket, hogy a tibllzatban szerepl6 adafokat
6tfrni nem lehet,
tovribbd az Aiflnlatk6r6 6ltal megadott k6pteteket ne tiiriilj6k rrit teptetek
a nett6 egyd
s6gir 6s a nett6 6rt6k rovatban k6t tizedes jegyre tiirt6nd kerekflt6sre
lettek ber{ltftva.

Eg6szsz{mna tiirt6nd kerekit6s csak a mindiisszesen
nett6 ajdnlati rlr rubrik{ban lehets6ges.
A nyertesajlinlattevoa fentiek szerintmegadottmindosszesen
nett6 ajdnlati 6r fejebenkoteles
abeszerzesttrgya szerinti 6rusz6llft6sra,
valamint az egyebszerzod6ses
kotelezettsdgek
teljesitdsdre,hi6nytalanul,els6 oszt6lyrimin6sdgben.
A megadott minddsszesennett6 ajSnlati6rnak - amely
egyosszegti ttaltnyitmak minosril - a
nyerlesajrinlattevoszerz6ddsszerti
teljesitdsdhez
sztiksdgesosszeskcjltsdgeitartalmazniakell.
Az elbiriiirs szempontja:a legalacsonyabbiisszegiiellenszolgriltatris.
Aj6nlatkdroaz egyes
tesza-iinlatikorcjkbenhirdet eredmdnyt.Az drtekeldsndla megadott
mindcisszesen
nett6 aj6nlati erldkekkertilnek osszehasonlitdsra.
14.Alkalmass:{gikiivetelm6ny:
Ai:inlattev6 ismertesseaz elozokdt 6v (2015.,2016.6v) sorrin
teljesftettlegjelent6sebb,a
ielen beszerz6strirgyival, azaz a megprilyitzott rlszajri-nlatikitritk szerinti
termekfajt6kkal (r{rucsoportokkal)azonossz:iilftdsireferencifit.
A nyilatkozat:-tartalmazza legalilbb a szerzoddstk6to mdsik fel (megrendelo)
nevet, sz6khely6t, a szerzbdesttxgydt (a lesz6llitotttermekekmegadds6t),a teljesiids
iAejeilldoszak6t(legalftbb ev, h6nap)' kapott ellenszolg6ltat6snett6 osszegdt,a referenciat
megerositenitud6
1
szemelynevdtds eldrhet6sdg6t,
tov6bb6nyilatkoznikell arr6l, hogy a teljesitdsaz eloir6soknak ds a szerz:oddsnek
megfeleloentorldnt-e.A nyilatkozatmegt6teldhezkd4rik, haszniijtk az
5. sz6mrimellldkletet.
Az adatokatolyan rdszletezessel
kell megadni,hogy abbolaz alkalmass6gi
kcivetelmdnyeknek
val6 megfeleldsmeg6llapithat6
legyen.
Aj6nlatkeroreferenciakdnt
csak olyan teljesiteseket
vesz figyelembe,ameivekrnagukbafbglalt6k az itral<nak
a megrendelordszdretdrt6nolesz6llit6s6tis.
Reszaj6nlatik-drcjnkdnt
legal6bbegy darab,a jelen beszerzdstirgyfival. azaz a megp6ly6zott
reszajdnlattkcir szerintitermekfajt6kkal(6rucsoportokl:al)
azonossz6llitdsireferenciabemutatasakotelezo.
Alkalmasnak akkor min6siil az aj6nlattev6, amennyiben rendelkezik az
elijz; k6t 6v
(2015.' 2016.6v) sorin az ellirilsoknak 6,sa szerzld6snekmegfelel6enteljesitett,
a megp6lyizott r6szajdnlati kiir szerinti term6kfajtrik (rirucsoportokj
lesz:illit{sriral6rtdkesft6s6revonatkoz6 referencidkkal, melyek eset6bena kapott eilenszolg{ltat{s
(v6tel{r) nettri 6rt6ke tisszess6g6ben
eldrte
- az 1. sz6rnfrdszajdnlatikor (tisztito-es takarit6szerek.
tisztit6felszerelesek)
eseteben
a netto 5 000 000 Ft-ot,
- a2. szdmurdszajdnlatikor (papir6ruk,csomagol6ds t6rol6eszkciz6k)
esetdbena nett6 I 600
000 Ft-ot.
A referencia-eloir6s
teljesfthetotcjbb,a feltdteleknekmegfeleloreferenciasz1llitfts(megrendeleslszerzodds)bemutat6s6vaiis. Amennyiben valamely bemutatottreferenciaszallit6s
mind-

ketto rdszajinlatrkorben eloirl feltdtelt is kieldgit (azazmindketto reszaj1nlatikcirnekmegfelelo ternrekfajta(6rucsoporl) sziilittsit is mag6banfoglalta), fgy a.i6nlattevoalkal-urr-6gu
mindketto reszqinlati korbenmeg6llapithato.
15. Kiiliinlegesel6ir:isok:
Aj6nlattevo'teljesfelelossdggeltartozik az illtalafoglalkoztatottmunkat{rsakdrt.
16. Hi:inyp6tl:is 6s helyszini megtekintdslehet6s6ge:biztositott/nembiztositott
(lgen vdlasz esetdn;Aidnlatkdrri a hidnyp1tlds lehetcisdgdtbiztositja, azonban a hidnyp6tlas
nem eredmdtryezhetiaz ajdnlat elbirdldsra kertiki tartalmi elemei (ajdntati dr) mddos{taiat1
17. Kie g6szit(i tfjilkoztatr{s kdr6s hatdrid eje:
2017.noveruberhd 28. napja 10:00 6ra
Az Nl|nlattevS az aj6nlatker6sbenfoglaltakkal kapcsolatbanirdsban kiegdszito (drtelmezo)
Ltlekoztatdstkerhet. Aj6nlatkdro a bedrkezettkiegdszito tt4ekoztat6skerdsekrevonatkoz6
viiaszdt a honlapj6n (www.tik.tiszaujvaros.hu), tovdbb6 Tiszairjv6ros honlapj6n
(www.tiszauivaros.hu)
teszi kdzze.
18. Egy6b informfci6k:
18.1 Az aj6n,lattdtel
megtcirldntdvelAjdnlattevo hozzirj6rulneve, szdkhelye,aj6nlati 6raes az
elj6r6slefolytat6sasor6n6rtekel6srekeriilo egydbszempontoknyilviinoss6grahozatal6hoz.
18.2 Aj6nl;atkero felhivja Aj6nlattev6 figyelmet arta, hogy Tiszarijvdros V6ros
Onkormiinyz;ata, Polg6rmesteri Hivatala, onkorm6nyzati intdzmdnyei 6s onkormanyzati
tulajdonri gazdasdgit6rsas6gaiminden olyan tiszarijv6rosigazdas6gitev6kenysdgetfolyat6
v6llalkoz6s 'visszterhesszerzodesenek( kivdve a kozbeszerzdsitorvdny szerint, valamint
Tiszafjvdros V6ros 0nkorm6nyzata.Polg6rmesteriHivatala, onkormiinyzati intezndnyei ds
onkorm6nyzati tulajdonri gazdas|gi t6rsas6gai egy'm6s kclzdtt naegkotesre keriilo
szerzodeseit)a megkotesere,amelyek eseten a fentebb felsorolt szervezetekfizetesi
kcjtelezettsdge
a nett6 300 E Ft cisszegetel6ri, vagy azt meghaladja,csak az alabbifelt6telek
megldteesetdnkeriilhet sor. Ezen feltdtelekrol a m6sik szerzodofelet szerzoddskcitds
elott
I6j ekoztalni sziikseges.
A szerzoddsmelldkletdtkepezi ahatttrozat1. mell6kleteszerinti nyilatkozat.
A szerzodesegy pontj6banrogzitdsrekenil az alttbbifeltdtel:
,,A ... (szerzodo fel) hozzajdrul, hogy az onkormttnyzat Polgiirmesteri Hivatalalintezmenyelgazdasftgit6rsas6ga(a megfelelo alkalmazando)a szerzodesmelldkletet kepezo, alejint hat6ridejritartoz6sokravonatkoz6nyilatkozatval6disdg6tellenorrzze.Amennyiben
nyilatkozatottevo f6lnek jelen szerzoddspdnziigyi teljesitdseelott a nyilatkozatonmeghat6rozott szervezertek
fel6 lejarthatitridejri tartozhsa,adoftzetdsivagy bevall6si kcitelezettsdge
van
es azt a sztnil|n szereplo (szttmla hi6ny6ban a szerzodesbenmeghatixozotl) fizetdsi hat6rido
idopontj6ig nem rendezi, hozztfiitru\ a tartoz6sosszegdnekaz dnkorm6r-ryzatadohaI6s6ga.
Polg6rmesteriHivatala, intdzmenyeids sajdttulajdonrigazdas6gitdrsasdgaifele a legkor6bbi
eseddkessdgti,
azonoseseddkessdg
esetdnar6nyosantorldnokompenz6l6sdhoz.
illetve besz6mit6s6hoz."

Tiszaujv6rosigazdas6gitevdkenys6getfolytat6 vS.llalkozhsnakkell tekinteni azt,amely
sz6khellyel, vagv telephellyel rendelkezikTiszarijv6rosban,vagy ideiglenes gazdastryitevdkenysdgetfolytat,
A tartoz6smentessdgre
vonatkoz6anaz ajinlattevoknekjelen ajdnlatkdresmelldkletdtkdpezo
nyomtatv6n)'onkell nyilatkoznia,amely majd a megkdtendoszerzoddsreszetfogiakdpezni.
18.3Aj6nlatkdro felhivja Ajanlattevo figyelm6r arra,hogy a megkdtendo szerzodes
ervdnyessegdnekfeltdtele,hogy azitllamhitztafi6sr6l
s261620ll.6vi CXCV. torveny4l. $ (6) bekezdesebenfbglaltak szerint Aj6nlattevo 6tl6thato szervezetnekminostiljon, ilietve jelen szerzoddsboleredokoveteldseinekteljesitdsdre/kifizet6sdre
Aj6nlatkdro csak a fenti jogszab6lyszerinti feltdtel fenn6ll6saesetdnjogosult. Aj6nlattevo koteles a nemzeti vagyonr6l szolo 2011.
evi CXCVI. t<irvdny3. $ (1) bekezddsl. pontj6banfoglalt feltdteleknettortenomegfelelosdgdt drinto b6rmely vitltozdsthaladdktalanul,ir6sbanbejelenteniAj6nlatkero feld. Ajanlattevo
tudom6sulveszi, hogy a val6tlan tartalmir nyilatkozat alapjin kdtdtt szerzodestAj6nlatk6ro
azonnalihatrillyal felmondja vagy - ha a szerzoddsteljesit6s6remdg nem kenilt sor - a szerzoddstolel6ll.
18.4 Aj6nlattevonek firajdnlatdt fix osszegi tttal|nyhrkdnt kell meghatdroznia,amely figyelembe vdve a helyszini kdrtilmdnyeket ds adotts6gokat
magdban foglalja a
szerzodesszeruteljesitdsehez, a szakszeru 6s komplett megval6sitistthoz sztikseges
valamennyikoltsdgdtds mindennemriegydbkiad6st.
18.5Aj6nlatl<drofenntartjaazajdnlatkerdseredmdnytelennd
nyilv6nit6s6nakjog6t. Aj6nlatkdrot nem terheliszerzodeskotisi
kdtelezetts6g.
18.6 Felhivom a Tisztelt Aj6nlattevok figyelmdt, hogy rdszletes6ra.,j6nlatukat
az Aj6nlatkdro
6ltal rendelkezdsrebocs6tottjellemzo mennyisdgek.adatok alapj6n drtelemszenientegy6k
meg.
Felhivjuk sz,ivesfigyelmet a jelen aj6nlatkdrdsben
foglalt eloir6sok ds feltdtelek alapos
6ttekintesere
es kerem,hogy ajttnlattrla leirtak figyelembevdtelevel
togye meg.

Tiszairjv6ros,2017
6v november
ho 22nap

Tisztelettel:
K6sa-T

Zoltin
t6

Melldkletek:
1.
2.
3.
4.
5.

Nyilatkozatkrziro okok hat6lyaal6 nem tarloz6,srol
Tartoz6smentessdgre
vonatkoz6 nyilatkozat
Atl6that6s6ginyilatkozat
Aj6nlati lapok
Nyilatkozat az eloz6kdt 6v legjelentosebb,a beszerzestdrgydnakmegfeleloreferenci6kr6l
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