AJANLATKERES
TiszteltAjinlattev6!
A Tiszari.jvf
rosi lnt6zm6nymiikiidtet6Kiizpont 3580Tiszauj 6ros,BethlenG. ut J .,
(a tovabbiakban:ajinlatk6r6) ezritonkeri fel ajinlattetekeaz
6ltal kepviseltceget,
rnir-rtAj6nlattevot(a tov6bbiakban:ajanlattevo)a jelen ajanl tkeresbennevezett,a
kiizbeszerz6si
6rt6khatirt el nem 6rd 6rt6kii beszerz6s
sori jelen ajiinlatkerdsben
eloifiak szerintes az abbanfoslalt feltetelekfisvelembevdtel6ve
Beszerzes
megnevezese
:
,,Pap[r-irdszer, iroduszer sztillftdso 20I 8"
l. Az ajinlatk6rri neve,cime:
'
I iszaulvarosi I ntezmenymtikodtetoKozpont
BethlenG. ut 7.
3580'fiszau.jv6ros"
Tel.:491548-300
Fax: 491340-871
Tovibbi informdci6k a kiivetkezo cimen szerezhetokbe:
TiszarijvarosiIntdzmenymtikodtetoKOzpont
BethlenG. ft 7.
cirn:3580Tiszauivaros,
Kiss Judit
Kapcsolattart6:
Pererniczkynd
T e l . : 4 9 1 5 4 8 -3 0 9
F a x 4 9 1 3 4 0 -8 7 1
E-rnailcirn: tik@tu.ivaros.hu
2. Az ajrinlatk6r6stirgya:
,,Papir-frdszer, irodaszer szdllittiso 20I 8"
A beszerzesreszei, amelyekreajdnlatot lehet tenni a r
nem indokolt

firtdnd ajdnlotkirds

A mtiszaki/szakmaidokumentfci6 rendelkez6srebocsdtis{n k m6dja:
Mriszaki/szakmai dokurnentaciojelen beszerzessoran nem k6sziilt. A mriszaki
tartalrnataz ajinlatkdres 13. pontja tartalmazza.
3. A megkiitendtiszerz6d6smeghatirozisa:
Adasveteliszerzodes,,Papfr-lrdszer,irodaszerszdll[ttiss2018" targyaban.
4. A szerz6d6sid6tartama vagy a teljesft6shat:irideje:
A szerzdddsiddtartoma: o szerzddtisaldirdsdtdl 2018. decembe 31-ig

A.ianlatkeroa szerzodesidotartarnaalatt osszesenh6rorn alkalommal(a tervezettek
szerintm5:rcius.
augusztus.
novemberhonapban)
ad le megrendelest
Eladofel6.
A rndrciushonapbanleadottmegrendeles
teljesitesenek
hatarideie:
2018.dpritis 13.
Az auglsztuses novemberhonapbanleadottmegrendeldsek
tef esitesdnekhatarideje:
o megrendeldslesddstltkdvetd l5 munkonap.
Az a.itnlatkeroa teljesitesihataridohozkepesteloteljesitest
elfogad.
5. A teljesit6shelye,term6szetbenihelye:
Kuzinczy KdzdssdgiHtiz, Tiszntijvdros,Kozinczy rit 3. fsz. irottdr
PolgdrmesteriHivutul, Tiszuti.ivdros,
Bethlen G. fu 7.fsz. irattdr
6. Az ellenszol96ltatris
teljesit6s6nek
felt6telei:
A.ianlatkeroa szerzodesben
rneghatd,rozott
modon es tartalor4maltort6no teljesitest
(sz6llitolevel)szerintki6llitott sz{nla alapjan,a szirmla
kovetoen.a teljesitesigazolas
atanlatkeroreszeroltorteno kezhezveteldtk6veto l5 napon belirl az ellenszolgaltatdst
6tutal6ssal
teljesiti.
7. Kiziril okok:
jogi szerndly,vagy jogi szernelyiseggel
Nem lehet ajanlattevoaz a termeszetes"
nem
gazdalkodo
rendelkezo
szervezetaki vagyarnely':
sz.erzodessel erintett szervezettel kozszolg{lati jogviszonyban.
vagv munkavegzesre
iranyulo egyeb.iogviszonyban
all (a
munkaviszonyban
erintettdoIgozo/rnunkatd:rs).
tovabbiakban:
az erintettdolgozo kozeli hozz.atartozo.ia^
az,a gaz.dalkodoszervezet"arnelybenaz erintetl dolgo{o" vagy annak kdzeli
hozzatanozo-i
a tulajdoni reszesede
sseI rendeIkezik,
jarulekfizetesi
egy evnel regebbenlejart ado-,v6m-, vagy t6rsadalornbi4tositasi
nem tett eleget,
kotelezettsegenek
van.
nyi lv6ntartottadfltartozitsa
aki nek az onkorminy zati adohatos6gnal
alatt
aki ellen csod-, felszdrnol6sieljarasvan folyamatban"a[<ivegelszitmolas
dll.
egeta cegbirosagfelfiiggesztette,
akinektevekenys
aki nem szerepela cegjegyzekben.
aki nern rendelkezik a tevekenysegfolytatasahoAeloirt engedellyel.
karnaraitagsaggal.
illetveszervezeti.jogositvannyal.
tpljesit6se
soransull'os
kotott szerzodesenek
aki korabbi.az-onkormanvzattal
el
kovetett "
szerzodesszegest
illetve toa NemzetiAdo- es V6mhivatalfel{iiggesztette.
akinek az adoszarndt

a) a

b)
c)
d)
e)

0
s')
-/
h)

i)

i)
k)

rolte.
l ) aki nem minostl Atlathatoszervezetnek.

rn) aki a .ielenajanlatkereskozzeteteletol
visszafeldsz6rnitqttket ev sor6naz 6nkonn6nyzattal.vagy az onkonninyzat gazdashgit6rsas6gdvalvagy intezmenyevelkotottszerzodesenek
telfesitesesor6nszerzodesi
kOtelezettseget
nerntelamely
folytan
vele
szemben
meghiusuldsi
kdtberigenykerultervenye.iesftette.
sftesre.
vagy a teliesitesi
veghataridoh6z
kepestlegalabb? alkalornmal10 napot
rneghalad6
kesedelembe
esett.amelyekfblytanvele szenlbenkesedehni
kdtberigenykertiltervenyesitesre,
n) aki akizdrookokkalkapcsolatban
valotlanulnyilatkozott.
A rnegkoveteltigazol6:si
mod:
A kizaro okok fenn nem 6llas6rolaz ajanlattevSknek
nyilatkpzniakell aj6nlatanak
benyrijt6saval
egyidej:J.leg
az ajanlatk6res
mell6kletdtkdpezonyomtatvanyon.
8. Az ajfnlatt6teli hatirid6:
2018.mdrciusltd 14. nap. I4:00 6ra
9. Az ajrinlat benyrijtrisinakhelye,m6dia:
-l-i
szaujvarosi I ntezrrrenym
tikodtetoKozpont
Polg6rmesteri
Hivatal
3580Tiszair.ivaros"
BethlenG. ut 7. l12. szoba
Peremiczkvne
Kiss Juditnal
Az aiitnlalpostaiuton,vagy szemelyesen
H - C$: 8:00 es 16:00or a.P:
munkanapokon
8:00 6s 13:30ora kozott, az aiilnlattetelihat6ridolejartanakna$jan8:00 es 14:00ora
kdzottadhatole.
Az,a.iilnlatotzart boritekban"I eredetipeldanybankell benyfjta$i.A boritekonfel kell
ttntetni a kovetkezoszoveqet:
-,,Popir-irdsler, irodnszerszdllitdss2018"
- Az ajdnlatteteli hataridcj elcitt (2018. m6rcius ho 14 nap. 14:00 ora) nent
bonthatofel!
- ez ajdnlallevrjnevetds szekhelvet
- ,,lktatobannent bontlrutofbl, azonnala cfmzettlrcztovabbttando".
Az a.itnlatkero az a.ianlatotakkor tekinti hataridon beliil be{ryujtottnak.ha annak
kezhezveleleaz ajinlatteteli hataridolejartaig,a bont6smegkezdeseigmegtortenik.A
postaikiildemdnyekelir6nyit6s6bol,elvesztdsdbol
eredodsszeskockinat ajanlattev6t
form6banes
terheli.Ajanlattevofelelossege,
hogy aj|nlatarnegfelelocsornagoldsban.
idobenkertiljon benyrijtasra.Ajanlatkerocsak az eloirt hat6ridpiga rnegjelolthelyre
leadotta.janlatokat
tudja ertekelni.A hataridontril erkezettajanl4tokervenytelenek.
1 0 .A z a j d nl a to kfe l b o n ti sd n a kh elye,ideie:
'f

i sza[rjvaros
i I ntezmenyrn
ukodtetoKozpont
Polg6rmesteriFIivatal
3

3580Tiszaujv6ros,
BethlenG. ut 7.
201.sz.helyisdg
Ddtum:2018.mdrcius hd 14 nap l4:00 dra
ll. Az ajf nlatok elbirdlfsrinaktervezettidripontja:
2018.mdrciushd 26 nop
12. Szerziid6skiit6s
id 6pontj a:
2018.mrirciushd 27 nup
1 3 .M i i s z a k ita rta l o m:
Papir-iroszer,irodaszerszallitasaa Tiszaujv6rosiIntezmenymri\odtetoKozpont reszer e 2018.evben,harornalkalornmal.ket sziilititsi helyre.
A specifikaciotes a termdkrnennyisdgeket
rdszletesen
az ajanlat(eres4. sz6mumellekletekentcsatolt,a kereskedeln-ri
ajanlatrnegadasttra
szolgfiloAjar]rlatilap tartalmazza.
jelentik,a
Mennyis6gielt6res:A rnegadotlrnennyisegek
a beszerzes
alaprlrennyiseget
rnegrendelesrekertilo konkret rnennvisegek a felhaszn{las fiiggvenydben
+l- 20 o/o-kalelterhetnek.
tennekenkent
Ai:inlat kiz6r6lae ^ 4. szf mu mell6kletben
ir inlat l a n o n ) k o n k r 6 t a n
meghat6rozottterm6kekre 6s azok iisszess6g6re
tehet6, a z az ilsszesfelsorolt
(azaz
v6llalni
l! A tAblazatkitdltese
term6k
minden egyesterm6k) leszrillit:isrit
sordn kerjiik az egyseg6rakatsoronkentfelti.intetni,tov6bbd az egyes tennekekre
vonatkozo(az egyestennekekbolkert mennyisegekalap-ianki zamolt)nettoaj6nlati
nettoaj6nlatierteketis negadni.Az ajanlatok
ertekeketis. valarninta ..rninddsszesen"
6sszehasonlitdsra.
sorSna ..rnindosszesen"
nettoajdnlatiertekekkeriil
ertekelese
nett6 ajdnlati 6
Az elbirflfs szempontja:a legalacsonyabb
I 4. Alkalmassfgi kiivetelm6ny:

a.ielenbeszeraz.elozoket ev (2016..2011. ev) legjelentosebb.
A.fanlattevoismertesse
(papir-iroszer.
ref{renciat.
A n1.'ilatkozat
szallitasa)
irodaszer
rnegf-elelo
zest6rg.yanak
a szerzodestargl'at.
legalabba szerzodestkoto m6sik fel nevet.szekhely'pt.
tarlalmaz.z.a
megnettoosszepet.
a referencidt
a kapottellenszolgdltat6s
a telfesiteshely'etes ide.iet.
tovabbanfilatkQznikell arrol.hogl a
es elerhetoseget.
erosftenitudo szemell,'nevet
megfeleloentortentte.A nyilatkozatmegtel.iesites
az eloirdsoknakes a szerzodesnek
tetelehezkerjtik hasznaljakaz 5. szirmumellekletet.
nem rendelkezika vizs$altidoszakban(2016..
Alkafrnatlanaz ajinlattevo,arnennyiben
2017.)legalabb2 db, egyenkentlegalabbnetto 600.000Ft ertpkri,a .ielenbeszerzes
pozitiv fartahnirreferencidval.
irodaszerszfillitttsa),
targyanakmegfelelo(papir-iroszer,

I 5. Kiiliinlegesekiir6sok:
A.fanfattevoteliesf'elelosseggel
tartozikaz illtalafbglalkoztatottrprunkat6rsakert.
16. I{irinypotl{s 6s helyszinimegtekint6slehetris6ge:
biztositott/nem
biztosttott
(lgen valasz eseten; Ajanlatkerci a hianypotlas lehetcisegetbiztosftja, azonban a
hianypotldsnem eredmdnyezheti
az ajanlat elbiraldsra kertitri tartalmi elemei(aidnlati
ar) modositasat.)
I7. Kieg6szit6 tfjfkoztatils k6r6s hatf rideje:
2018.mdrciushd I napja I0:00 dru
Az, A.ianlattevoaz. a.i6nlatkeresben
fbglaltakkalkapcsolatbaln
irdsban kiegeszito
(drtelrlezo)ta.jekoztatast
kcrhet. Ajanlatkeroa beerkezettkiegeszitotajekoztatas
keresekre vonatkozo valaszat a honlapjan (www.tik.tiqz4u.ivaros.hu).
tovabba
'l'iszau.ivaros
(www.tiszaujvaros.hu)
honlap.ldn
teszikozze.
1 8 .Eg y 6 bi nfo rmi ci 6 k:
18.1Az ajanlattetelrnegtortentevel
Ajanlattevohozzdjirulneve,sz6khelye,ajinlattira
es az eliaraslefolytat6sasorS:nertekelesrekertilo egy6b szempontoknyilvanossagra
hozatalahoz.
18.2 Ajanlatkero felhivia Aianlattevo figyelmet ana; hogy TiszarijvarosV6ros
Onkorm6nyzata. PolgS:rmesteri Hivatala. Onkorm6nyzatfl intezmenyei es
onkonr6n.""zati
tula.idonugazdasagit6rsasdgairnindenolyan tiszairjv6rosigazdasagi
tevekeny,'seget
fblytatovdrllalkoz6s
( (iveve a kozbeszerzesi
visszterhes
szerzodesenek
torvenl szerint.valarnintTiszau.jvaros
V6rosOnkonn6n,vzata.
Pplg6rrnesteri
Hir.,atala.
orrkonndnyzatiinrezrnenl,'ei
es onkormanyz,ati
tula.idonugazdasftgit6rsas6gaiegrmds
kozott rnegkotesrekeri.iloszerzodeseit)a rnegkot6sere.
amely'ekesetena fentebb
l-elsoroltszervezetekf-rzetesikotelezettsege
a netto 300 E Ft 6{szegeteleri. \'agv azt
rneghalad.ja.
csak az alihbi feltetelekrnegleteesetenkeri.ilhetsQr.Ezen feltetelekrola
m6si k szerz.odo f-eIet szerzode
sk6teseIott tajekozLatnisziikseges.
A szerzodes
rnellekletetkepeziahatarozatL rnellekletpszerintiny'ilatkozat.
A szerzodesegy pontj6banrogzitdsrekertil az alihbi fQltetel:
..A .. . (szerzodof6l) hozzfrifru| hogy az onkormdnyz4tPolg6rmesteriHivaIalal tntezmenyelgazdasiryit6rsas6ga( a megfeleloalkalmazandb)a szerzodesrnellekletet kepezo.a lejart hataridejritartoz6sokravonatkozonyilatkQzatvalodisagatellenpefrztigyiteljesitdseelott
Amennyibennyilatkozatottevo felnekjelen szeruodes
orizz.e.
Iartozasa.adotrzetesi
a n-',-ilatkozaton
meghatdrozott
szervezetekfele lejart hataride.jti
van d'sazI a szatnl6nszereplo(szapnlahianl'abana szervagv bevallasikotelezettsege
zodesbenrneghat6rozotl')
flzetesihataridoidopontiaignem rend$zi.hozzttiirula tartoHiyatala.intezmeny'ei
es
Polgdrmesteri
z6sosszegenek
az 6nkorm6n.vzat
adohatosdga.
azonosesedekesf-elea legkor6bbiesedekesspgri.
sa.iattula.idonugazdasdgitdrrsasagai
itas6hoz.
i lletvebeszarn
segesetenar6nyosan
tortenokor.npenz6l6sahoz.

Tiszaujvarosigazdas6gitevekenysegetfolytato vSllalkozasn4kkell tekinteni azt.
arnely szekhellyel.vagy telephellyelrendelkezikTiszaujv6rosban,
vagy ideiglenes
gazdasdgi
tevekenysegetfblytat.
A tartozdsnlentessegre
vonatkozoana7.a.ianlattevoknek
mellekletet
.jelena.ianlatkeres
kepezonyorntatv6n-von
kell nyilatkoznia.arnelvrna.ida rnegkotendoszerzodes
reszet
l b g i ak e p e zn i .
18.3 Ajanlatkerofblhiv.iaA.janlattevofigyelmdr arra,hogy a rnegkotendoszerzodes
ervenl'essegenek
f'eltetele,hogy az,.itllamhdztartasrol
szolo 201l. evi CXCV. torveny
41. $ (6) bekezdeseben
fbglaltakszerintAjanlattevoatlathatoszervezetnek
minostileredokoveteleseinek
teljesitesere/kifizetesere
.ion.illetvejelen szerzoddsbol
Ai6nlatkero csaka f-entijogszabaly
szerintifeltetelf-ennallasa
esetenjogosult.Aj6nlattevokotefesa nemzetivagyonrolszolo2011.evi CXCVI. torv6ny3.$ (1) bekezdes1. pontjaban foglalt felteteleknektortenornegfeleloseget
erinto barmely vitlrozitsthaladdktalanul. ir6sbanbejelenteni
Aianlatkerofele. Ajanlattevotudomdsulveszi,hogy a valotlan
tartalrnunyilatkozatalapjankdtott szerzodest
Ajdnlatkdroazonnalihatallyalfehnondja
vagy- ha a szerzodes
teljesitdsere
rnegnem keriilt sor - a szerzordestol
elall.
18.'lA.ianlattevonek
6ra.i6nlat|t
fix osszegt |talilnyitkent kell rneghalfuoznia.
arnell,- rnagdbanfoglalja a
figl'elernbeveve a helyszfnik6rtilmenyeketes adottsdgokat
szerzodesszeru
teliesitesehez.
a szakszenies kornplett rnegvalositits6,hor.
sziikseges
valamennl,'i
koltsegetes rnindennemri
egyebkiadast.
18.5A.ianlatk6rof-enntartia
az a.iinlatkereseredmenytelenne
nylilvanitasdnak
.jogates
nernterheliszerzodeskotesi
kotelezettsee.
18.6 Felhivom a Tisztelt Ajanlattevokfigyelmet.hogy reszletesarajanlatukat
az
A.ianlatkerofital rendelkezesrebocs6:tottjellernzo mennyispgek.adatok alap.ian
drtelerrrszenien
tegyekmeg.
Felhiv.f
uk szivesfigyelmeta.ielena-lanlatkeresben
foglalt eloiraspkes feltetelekalapos
dttekintesere
es kerern-hogy'a.janlatat
a leirtakfig,velembeveteleriel
tegvemes.
'fiszar-r.jr'6ros"
2018ev mdrciusho 5 nap
Tisztelettel:

Kosa-Tbth Zoltfn
ig$zgat6
Mellekletek:
l . Nyilatkozatkiziro okok hatalyaal6nem tartoz6srol
/ . Tartozasmentessegre
vonatkozonyilatkozat
J .
Atlathatosaginyi latkozat
Ai a nl a til a p
a b.rr.rr'b, targyanakrnegfelelore) . Nf ilatkozataz clozo kct cv legielentosebb.
f-crenci6krol
/l
T .

