
Tisztelt Ajinlattev6!

A Tiszafjvr{rosi Intdzmdnymiiktidtet6 Kiizpont 3580 Tiszafjv6t
tov6b,biakban: ajdnlatk6r6) ezfton k6ri fel aj6nlattdtelre az 6n ii

6rt6khatrirt el nem 616 6rt6kii beszerz6s sorfn jelen ajdnlatkerds
abban foglalt felt6telek fi gyelembevtitel6vel.

Aj6nl.attev6t (a tovdbbiakban: aj6nlattevo) a jelen aj6nlatk6rdsben tt, a kiizbeszerz6si

Bethlen G. ft 7., (a
k6pviselt cdget, mint

n eloirtak szerint 6s az

Beszerz6s megnevezdse :

,oKiiliinf6le konyhai eszkiiziiko gdpek, berendez6sek, rozsda
sz{lliitrisa 2019."

1. Az:ajrinlatk6r6 neve, cime, el6rhet6s6ge:

Ti szarirj varo si Int6zmdnymiiko dteto l(Ozpont
3580 Tiszafjvaros, Bethlen G. tttl .
Tel.:491548-300
Fax:491340-871

Tovdrbbi informdci6k a kiivetkezd cimen szerezhet6k be:

Tiszzrujv6rosi Int6zmdnymukddtet6 lKozpont
cim: 3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. itt7.
Kapcsolattart6 : Peremic zkyne Kiss iludit
Tel.:491548-309
Fax:491340-871
E-mail cim: tik@tuivaros.hu

tes konyhai britorok

2. kz ajinlatk6r6s tdrrya:

,,Kiiliinf6le konyhai eszkiiziik, g6pek, berendez6sek, rozsdamentes konyhai bftorok

szillitdsa 2019."

Abeszerzes rdszei, amelyekre ajanlatot lehet tenni:

Ajrinlatk6r6 reszajinlat t6tel6nek letret6sdg6t biztositja, az alttbbi r6szajdnlati koroknek megfe-

leloen:

1. sz6mri rdszaj6nlati kdr: Konyhai r:szkdztik sz6llit6sa
2. szitmurdszaj6nlati kdr: H6ztart6si m6retri konyhai gdpek. berendez6serk sz6llit6sa

3. szitmureszajdnlati kdr: Nagykonyhai gdpek, berendezdsek, tartoz6kolt sz6llitdsa

4. sz6mireszajinlati kor: Rozsdamentes konyhai birtorok sz6llit6sa

A miiszaki/szakmai dokumenticid rendelkez6sre bocsitfs6nak m6dja:



Mrisz:aki/szakmai dokument6cio jelen beszerz6s sor6n nem kdszi.ilt. A mriszaki tartalmat" az
aj6nlatk6rds 13. pontja 6s az ajfnlatkdrds 4. szimt melldkletet kdpezo Aj6nlati lap
ta.rtalmazza.

3. A rmegkiitend6 szerz6d6s meghatrlrozdsa:

Ar16sv6teli szerzodds ,,Konyhai eszkrjzok szd.llitdsa I Htntartttsi mdretfr k.onyhai g6pek, beren-
derz6s;ek sz6llitdsa / Nagykonyhai gd:pek, berendez6sek, tartozdkok sz6llitdsa / Rozsdamentes
kcrnylfrai bftorok szitllithsa" tir gy i$an.

4. A szerz(id6s id6tartama vagy a teljesit6s hatf rideje:

A telf esit6s hatr{rideje:

Aj6nlatkdro az egyes reszajtnlati kdrok tekinteteben eltdro teljesitesi (s:rallit6si) vdghat6ridot
ha.t6rozott meg:

1. szdLmri rcszajitnlati kor: 2019. jrilius 31.
2. szdrmfircszajitnlati kor:20i9. jrilius 31.
3.szdrmlfreszajitnlati kor: 2019. jrilius 31.
4. szdrmireszafinlati kor: 2019. jirlius 31.

Az ajinlatkdro a teljesit6si hatdridohr5z kepest eloteljesitest elfogad.

5. A feljesit6s helye, term6szetbeni helye:

l. szd"mri r6szaj6nlati kor:
- Eziisthid Gondoz6hiiz konyha 3580 Tiszarijviiros, Bartok Bdla ft I -3.
- Kcizponti etterem 3580 Tiszarijv6ros, Kazinczy it 3.
- Napsug6r Bolcs6de konyha 35;80 Tiszairjv6ros, M6ty6s kir6ly [t 34.
- Hunyadi Mdty6s Iskola konyha 3580 Tiszairjvaros, Alkotmdny koir.2.
- Sz6chenyi Istv6n Iskola konytra 3580 Tiszairjv6ros, De6k Ferenc ttlr 16.
- Eotvds Gimn6zium konyha 3580 Tiszafjv6ros, Munk6csy M. ft 13.
- B6bita 6voda konyha 3580 Tiszarijv6ros, Kazinczy Ferenc rit l.
- Tiinddrkert Ovoda konyha 35ti0 Tiszarijv6ros, Alkotmany kdz |.
- Sziv6rv6ny Ovoda konyha 35{}0 Tiszairjv6ros, Pajtds kriz 13.
- Szederinda Ovoda konyha 35[i0 Tiszairjvdros, D6zsa Gyorgy utca 9.

2. sz1mu reszajtnlati kdr :
- Eztsthid Gondozohiiz konyha 3580 Tiszarijvdros, Bart6k Bela ut l -3.
- Eotvds Gimn6zium J<onyha 3580 Tiszafjv6ros, Munk6csy M. [t l:i.
- Tiinderkert Ovoda konyha 35ti0 Tiszairjv6ros, Alkotmdny koz l.
- Sziv6rv6ny Ovoda konyha 35t10 Tiszairjv6ros, Pajt6s koz 13.

3. szdmri reszaj6nlati krir:
- Hunyadi M6ty6s Iskola konyha 3580 Tiszafjv6ros, Alkotmdny kdz2.
- Szdchenyi Istvrin Iskola kony.ha 3580 Tiszafjv6ros, De6k Ferenc tdr 16.
- Etitvos Gimn6zium konyha 3:j80 Tiszarijvaros, Munkdcsy M. irt 13.
- Eztisthid Gondoz6hflzkonyher 3530 Tiszarijv6ros, Bart6k Bdla ut .t-3.



{ szdmri rdszaj6nlati kor:
- Krizponti 6tterem 3580 Tiszzuiiv6ros. Kazinczv it3,

Eotvos Gimn6zium konyha :i580 Tiszarijv6ros, Munkdcsy M. ft 13.
Hunyadi M6ty6s Iskola konyha 3580 Tiszafjv6ros, Alkotmdny kitz2.
Ttinddrkert Ovoda konyha 3 ji80 Tiszarijv6ros, Alkotmdny kdz l.
Sziv6rv6ny Ovoda konyha 3:i80 Tisza,ilu6ror, pajt6s k6z 13.

6. A.rz ellen szolgiitatis telj es f t6s 6n r:k felt6tele i :

Aj6nlatkdro a szenodlsben meghatiirozott m6don ds tartalommal tdrtdno teljesitdst kdvetoen,
a teljesitdsigazoltts (sz6llft6levdl) szerint ki6llitott szdmla alapj6n, a szilmla aj6nlatk6ro
rd,szd:r6l t<irt6no kezhezvetel6t kovet,S l5 napon beltil az ellenszolg6ltat6st 6tutal6ssal teliesiti,

7.Kiizdr6

Nem lehet ajdnlattevo az a termeszrrtes, jogi szemdly, vagy ,iogi szemelyisdggel nem rendel-
kezo gazdftlkod6 szervezet, aki vagy amely:

a) a szerzodessel erintett szervezettel kcizszolg6lati jogviszonybern, munkaviszonyban
vagy munkavdgzdsre ir6nyr:16 egydb jogviszonyban 6ll (a tov6bbiakban: drintett
dolsoz6/munkat6rs).
az lrintett dolgozo kdzeli ho:zzdtartozoja,
az a gazdfikod6 szewezet, amelyben az drintett dolgoz6, vagy annak kozeli
hozztfiartoz6j a tul aj doni r6sz esedds sel rende lkezik,
egy 6vn6l r6gebben lej6rt ad6-, vam-, vagy t6rsadalombiztosit6si j6ruldkfizetdsi
kritelezetts6g6nek nem tett eleget,
akinek az dnkormfnyzati ad6hat6s6gn6l nyilv6ntartott lej6rt hat6ridejti ad6tartoz6:;a
vagy m6s ad6kote|:zettsdge .ran,
aki ellen csod-, fels;zttmolitsi elj6r6s van folyamatban, aki vdgelszamolas alatt 61..
akinek tevdkenysdg6t a cdgbi16s6g felfliggesztette,
aki nern szerepel a ceglegyzekben,
aki nem rendelkezik a tevelienysdg folytathsithoz eloirt engeddlll,el, jogositvdnnyal.
illetve szervezett, k amarai ta13s6ggal,
aki kor6bbi. az dnkorm6nyzattal kotdtt szerzodesenek teljesftese sorfn sflyos
szerzod6sszegdst kdvetett el,
akinek az adoszdmiit a Nemzeti Ad6- 6s Vdmhivatal felfi.iggesztette. illetve t6rolte.
aki nem minosiil 6tl6thato szervezetnek,
aki a jelen aj6nlatkdr6s kdzz<iteteldt6l visszafele szttmitott kdt 6v sor6n az 6nkorm6ny-
zattal, vagy az cinkorm6nyzat gazdasttei t6rsas6gbval vagy intdzmdnydvel kotott szer-
zod6sdnek teljesitdse sor6n :;zerzodesi kotelezettsdgdt nem teljesitette, amely folytd.n
vele szemben meghiirsul6si kdtb6rig6ny kertilt 6rvdnyesitdsre, vaigy a teljesitesi vdgha-
t6rid6hoz k6pest legal6bb 2 alkalommal l0 napot meghalad6 kdsredelembe esett, ame-
lyek folyt6n vele szemben kdsedelmi kcitbdrig6ny keriilt ervdnyesitdsre,
aki a kizttr o okokkerl kap cso latban val 6tl anu I nyi I atk ozott.

A megkdvetelt igazoldsi m6d:
A kirziro okok fenn nem 6ll6s6r6l az aj6nlattevoknek nyilatkoznia kell aj6nlat6nak
benyijt6s6val egyidejrilegaz aj6nlatlidres melldkletetkepezo nyomtatv6nyon.
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8. .4.;z ajrinlattdteli hatirid6:

2019t, mdjus hd 15. nap. 14:00 dra

9. A,z ajinlat benyrijtisrinak helye, m6dja:

Tiszilijv6rosi Int6zmdnymtikcidtetS Kozpont
3580tTiszarijv6ros, Bethlen G. ft 7. I12. szoba
Peremiczkyn6 Kiss Juditn6l

a.i6nlat postai fton, vagy szem6lyesen munkanapokon H - CS: 8:00 ds l6:00 6ra, p: 8:00
13i:30 ora kozdtt, az ajinlatteteli hat6rid6 lej6rt6nak napj6n 8:00 ds l4:00 6ra koz6tt adhat6

Az ttiitnlatot ztnt borftdkban, I eredeti pdld6nyban kell benyrijtani. A boritdkon fel kell
tiintetni a kovetkez6 szoveget:

- ,,KalAnJdle konyhai eszkozcik, gdpek, berendezdsek,
szdllitdsa 2019."

- Az ajdnlattdteli hatdridri ekiu (2019. m6jus h6 15 nap.
- oz ajdnlattev6 nev,lt ds szdkhelydt
- ,,Iktat1ban nem bonthat6 fel, azonnal a cimzetthez tovdbbitandf " .

Az aifinlatkerc az aj6nlatot akkor tekinti hatdridon beltil benyrijtottnak, ha annak kezhezvetele
az aftnlatteteli hat6rido lejitrtaig, a bont6s megkezdesdig megtdrtenik. A postai kiildemenyek
elirarryit6s6b6l, elveszt6s6b6l ere<Jo osszes kockdzat aj6nlattevot terheli. Aj6nlattevo
felel6ss6ge, hogy ajitnlata megf:lel6 csomagol6sban, formdban ds idoben kertiljcin
beny0jt6sra. Aj6nlatkdro csak az eltiirt hattiriddig a megjeldlt helyre leardott aj6nlatokat tud.ja
6rtdkelni. A hat6rid6n tul 6rkezett ajdnlatok drvdnytelenek.

10. Arz ajdnlatok felbontdsdnak helye, ideje:

Tiszeruj viirosi Intdzmdnymiikridtetri l(rizpont
3580 Tiszatjvaros, Bethlen G. ft 7.
201. sz. helyisdg
D6tum: 2019. mdjus hd 15. nap I4:00 6ra

11. A,z ajrf,nlatok elbirdlisinak teryezett iddpontja:

2019,, mdjus ltd 21. nap

12. Szem6d6skiit6s id6po ntj a :

2019,, mdjus hd 27. nap

rozsdamentes konyhai bittorok

l4:00 6ra) nem bonthati fel!



13. lrlff szaki tartalom :

A Tiszarijviirosi Intdzmdnymtikodteto Kozpont iilral [izeme]tetett konyhakra krilonfdle kony-hai e:szkcizok, hintatt6si rn6retti, illetve nagykonyhai gdpek, berendeldsek, tov6bb6 rozsda-mentes konyhai birtorok szallitina a 4. pontLan rn.guJoti teljesitdsi (sz6llii6si) vdghatriridokfi gy e, I e m b ev dt e I d ve l, az alabbi r e szai ilnliti kd ro kne k L e g fe I e I 6 e n :

I ' sziimir rdszaj6nlati kor: Konyhai eszkozok sz6rit6sa
?' szilmri r6szaj6nlati kor: HfntartSsi mdretri konyhai gdpek, berendezdsek sz6llitasa
3' szilmri r6szaj6nlati kdr: Nagykonyhai gdpek, b..enJeiesek, tartozdkok sziillitasa
4. szrimf rdszajSnlati kor: Rozsdamentes konyhai birtorok sz6llit6sa

A reszletes specifik6ci6t 6s a konkrdt termdkmennyisegeket r6szletesen az ajlnlatkeres 4. mel-ldklet'dt kepezo Ajanlati lap tartalmazza. A szdllitds az-5. pontban reszajlrnlati korcinkdnt meg-adott telj esitdsi helyekre tcjrtenik.

Bekiit6si, beiizemel6si szolgdltatris: A 2. es a 3. szftmu reszajinlatL kor tekinteteben a lesz6l-
lit6s rnag6ban foglalja a gdpek, berendezdsek bekotdsdt, befizlmelesdt is, amely az ajinlatke-
rovel (Vevovel) el6zetesen egyeztetett napokon, a napi fozesi munk6k beiejezdsdt krjvetoen, a
ddluttini 6rdkban vegezheto el. Lehet6sdg szerint ui rgyunuton teljesitdsi (sz6llit6si) helyre
sz6llitand6 g6pek, berendez6sek tekiintetdben a bekdtdst, Lerizemeldsi k6rjrik ,gyunuron napra
idoziteni.

J6tdlll6s: Elad6t a lesz6llitott termdkek tekintetdben az iiadds idopontj6t6l sz6mitolan a jog-
szab'Iy 6ltal eloirt, illetve a gyarto iiltal v6llalt j6t6ll6si ido alatt-telfes koru j6t6l16si kcjtele-
zettsdg terheli. Elad6 kdteles a term(ikek 6tad6sakor a Vevo rendelkezesere bocsiitani a jot6l-
l6si jc,gok drvdnyesitesdhez sztikseges j6t6ll6si dokumentumokat.

A r6s:zletes kereskedelmi :ri:{nlat m esad6sa:

A r6s:zaj:inlati kiiriiket az ajinlatkd,r6s 4, 11 el
tartalmazza, mely t6bl6zat egyrittal az Aj6nlattev6
ra is szolgril.

Az Er:cel trlbl6zat kittilt6srii

Felhfvjuk a T'isztelt Ajrlnlattevdk figyelm6t, hogy ajrinlat csak a megpitlyirzott teljeri
r6szre tehet6, ̂ zaz a r6szen beliil az iisszes felsorolt termdF (aza,z mirndJn eeyes termdkll
leszrllltitrisdt vf llalni kell!

A tfiblivat kitoltdse sor6n kdrjtik az egysegfirakat soronkdnt feltiintetni. tov6bba az eg),es ter-
mdkekre vonatkoz6 (az egyes termdk:kbol kert mennyisdgek alapjdn kiszamolt) netto aj6nlati
drtdkelket is, valamint a,,rnind6sszesen" nett6 aj6nlati dftelet is megadni.

Atablazat kitoltese sor6n a nettci egysegdrat maximum ket tizedes jegl,re tdrteno kerekitessel
kdrjrik megadni.

A nettr5 aj|nlati drtdk oszlopba drtelernszenien a,,Mennyisdg" oszlopban megadott mennyis6-
gi adat 6s a megadott nett5 egysdg6r szorzata alapjankiszdmolt drtek kertilhetl

kgnez6 Air{nlati lap (Excel tiblilzat
kereskedelmi ajdnlatr inak kibont{s6-



Kdrjiik, hogy az Aj6nlatkdro 6ltal nregadott kdpleteket ne tciroljdk kil A kepletek a netr6 egy-
s6garr ds a nett6 ajlnlati drtdk rovatban k6t tizides jegyre tortdno kerekitesre lettek beallitva.
Egdsz szitmra tort6no kerekit6s csak a mindcjsszesen nett6 a.idnlati drtek rubrik6ban lehetse-ges.

A nyertes ajiinlattevo a fentiek szerint megadott mindosszesen nett6 aj6nlati 6r f'ejdben k6teles
a besrzerzds tdtgya szerinti 6rusz6llit6sra, valamint az egyeb szerzoddies k6telezettsdgek telje-
sitds<ire, hirinytal anul, el so o szt6lyri minosd gben.

A megadott mindcisszesen nett6 ajanlati irnak - amely egyosszegu 6tal(my6mak minosr.il - anyertes aj6nlattevo szerzocldsszeru teljesitesehez sztiksdges rirrr., k6ltr6g.i turtul.aznia kell.

A nett6 forinthoz az AFA eftelems:zerienhozzd adodik, az elbiritlits sor6n a netto tisszegek
kertilnek osszehasonlit6sra.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a ki

egyen6rt6kii megiegyzls az
nem fiizhet6.

lsithatri, ahhoz 6szrev6felo fenntartds, v'gy na.r*ty .rr*t
aj 6nl atok iisszehasonlfthatrisrl grlnak biztosf t:isa 6rdlkdben

Ajdnlatkdro a 4. sz6mu melldkletberL (Ajdnlati lap) megadott Excel t6bldrzatok ,,Megnevezds,,
rovatfban meghatiirozott tipusri, ille,tve paramdterekkel, tenndkiellemzcikkel rendelk ezo ter_
mdkekre kdr aj6nlatot. Azaz amely tdtel tekintetdben aj6nlatkiro konkret tipust har1rozott
meg, azon tdtelek esetdben csak a megjel<ilt tipusra teheto ajtnlat, tov6bb6 u..iy tdtel tekinte-
t6ben ktilcjnfele paramdterek, termdkjellemz6k keri.iltek megad6sra, azol t6telek esetdben ki-
zitrokrg a megadott paramilterekkel, termdkjellemz6kkel rendelkezo termdkkel teheto aj6nlarr.
Ameruryiben az ajinlatk6r6 6ltal me1;hat6rozott valamely termdk a keresl<edelmi forgalomban
nem r:ldrheto, rigy ezt a t(nyl sziveskedjenek haladdktalanul jelezni aj6nlatk6ro fele m6silk
term6k me ghatttr o z6s a drde kdben.

Az ellbirrilis szempontja: a legalacsonyabb iisszegii ellenszolg:iltat{s. Aj6nlatkero az egyes
teszajdnlati korokben hirdet eredmdrLyt. Az drtekelesndl a megadott min<Jdsszesen netto aj6n-
lati drtdkek kenilnek 6sszehasonlft6sra.

14. Altkalmassdgi kiivetelnn6ny:

Aj6nlrrttevo isrnertesse az e:lozo kdt eiv (2017.,201g. ev) sor6n
len be,szerz6s trirgy6val, azaz a megpiiyirzott reszajttnlati kdrcjk
csopo.rtokkal) azonos sz6llirt6si referencidit.

tel jesitett legjelentosebb. a je-
szerinti termekfajt6kkal (aru-

A nyiliatkozat tartalmazzalegalitbb a szerzoddst koto m6sik fdl nevdt, szdikhely6t, a szerzodds
tatgydt (a lesz6llitott termdliek megacl6s6t), a teljesft6s idejdt/ido szakit (le,gal6bb 6v, h6nap), a
kapott ellenszolg6ltat6s nefi6 <isszegdt, a referencidt megerositeni tudo sz;Jmdly nevdt es eldr-
hetosdgdt, tovribb6 nyilatkozni kell an6l, hogy a teljesites az eloirirsoknalk ds a szerzodesnekr
megfelel6en tcirtdnt-e. A nyilatkozat rnegtdteGhez kdrjiik haszndljdk az 5. sz6mu melldkleret.

Az adatokat ol1'an rdszletezfssel kell megadni, hogy abb6l az alkalmass6g;i kovetelmernyeknek:
val6 megfelelds meg6llapittLat6 legyen.



Rdsz:aj6nlati ktironk6nt legal6bb eg'y darab, a jelen beszerzds tirgyilal, azaz a megp6ly6zott
teszajitnlati kor szerinti termdkfajt6l,kal (6rucsoportokkal) azonos szdllit6si referencia bemuta-
t6sa kotelezo' A referencia-el6ir6s teljesitheto tcibb, a feltdteleknek megfelelo referencia
(meppendel esl szerzo des) bemutat6sdval is.

Alkarlmasnak akkor min6si.il az a!6nlattev6, amennyiben renclelkezik az elijzij k6t r5v
(2017.,2018. 6v) sor6n az eloirilsoknak 6s a szerziid6snek megfetel6en teljesftetto a meg-
p6ly;6zott r6szajrlnlati kiir szerinti termdkfajtrlk (6rucsoportoki lesz6llitris6-
ral6rt6kesit6s6re vonatkoz6 refer,encidkkal, melyek eset6ben a kapott eilenszolg6ltat6s
(v6telir) nett6 6rt6ke iisszessdg6ben el6rte

- az)1. szdmri r6szajrinlati kiir (konryhai eszkiiziik) esetdben a nett6 1 500 000 Ft-gt,
- a2. szimri r6szaj6nlati kiir (hdztartr{si m6retii konyhai g6pek, be*"der6rek) eset6ben
a nett6 250 000 Ft-oto
- a 3. szdmri rdszajrinlati kiir (nagykonyhai g6pek, berendez6sek, tartoz6kok) eset6ben a
nettd, 700 000 Ft-ot,
- a 4. szfmri r6szajfnlati kiir (rozsrlamentes konyhai britorok) eset6ben a nett6 600 000
Ft-ot.

Tobb rdszre tcirtdno ajrinlatad6s esr:tdn a fenti referencia-eloir6s teljesitheto olyan szerzo-
dds/nregrendelds bemutatdsdval is, ermennyiben abban az adott megpillylzott rdszaj6nlati ko-
riikben eloirt termdkfajtdk (6rucsoportok) szerepeltek, ds ezen termdkfajt6k (arucsoportok)
drtdk,:i igazolhatoan eldrtel< a fbnt m;gadott osszegeket.

A ref'erencia-eloir6s teljesitheto tobb, a feltdteleknek megfelelo referenciasztilitls (megrende-
leslsz:,erzod6s) bemutat6s6'val is. Arnennyiben valamely bemutatott re.ferenciasz6llit6s tobb
rdszai6nlati kdrben eloirt feltdtelt is kielegit (azaz tdbb rdszaj6nlati kdrnek megf-elelo termdk-
fajta (6rucsop,rrt) sztllitas6t is maE;6ban foglalta), irgy aj6nlattevo alkalmass6ga mindezen
rdszai iinlati kcjrdkben megdllapithat6.

15. K.iiliinleges eldfrdsok:

Aj6nlattevo teljes felelossdggel tarto:zik az titala foglalkoztatott munkat6r:sakert.

16. Hirinypdtlris 6s helysziini megtel<int6s lehet6s6ge: biztosftott/nem bi:ztositott
(Igen vdlasz esetdn: Ajdnlatkdrri a hidnyp1tlds lehetrisdgdt biztosftja, az:onban u hidnyp1tla;s
nem eryedmdnyezheti az ajdnlat elbfrtildsra kertikj tartalmi elemei (ajtlnlati dr) m6dositasdt.)

1 7. K ie g6sz it(i tfjflkoztatr{ s k6r6s h atri rid ej e :

2019. mrijus ltd 9. napja l0:00 6ra

Az Ajitnlattev6 az ajanlatl<drdsben lbglaltakkal kapcsolatban ir6sban k;iegeszito (ertelmezo)
ttilekctztatdst kdrhet. Aj6nlatk6ro a bedrkezett kiegdszito tdjekoztatds kdrdsekre vonatkoz,6
vt,lasizftt a honlapj6n (www.tik.tiszaujvaros.hu), tov6bb6 Tiszrairjv6ros honlapjan
(wwvr.ti szauj varos.hu) teszi kdzze.



18. llgy6b inform6cirik:

18'l Az aj6nlattdtel megtortentevel Aj6nlattevo hozzdj6rul neve, szdkhelye, ajanlati iya es azelj6r6s lefolytatdsa sordn ertdkeldsre klriil6 egydb ,r.rnpon,ok nyilvanoss6gra hozar alithoz.

18'2 Aj6nlatkdro 
.felhivja Aj6nlattevo figyelmdt arra, hogy Tiszarijv6ros V6ros}nkormfunyzata, Polg6rmesteri 

"H:ivatala, 
cinformanyzati intdzmdnyei ds onkorm6nyzatitulajrJonri gazdas'gi t6rsas6gai mincen 

9ly* tiszaiivarosi gazdas6gi tevdkenyseget folytat6v6llalkoz6s visszterhes szerzoddsdnek ( kivdve u kotb"rt"rzdsi tcirv6ny szerint, valamintTiszarijv6ros V6ros 0nkorm6nyzater, Polgdrmesteri Hivatala, onkormdnyzati intezmenyei dsrinkorm6nyzati tulajdonir gazdasdgi 
- i6rsas6gai egymas kcjzott megkotesre kertiloszerz'oddseit) a megkcitdsdre, amefuek esetdn a fe-ntebb felsorolt szervezetek fizetdsikdtelezettsdge a brutt6 200'000 Ft 

-cisszeget 
eldri, vagy azt meghaladja, csak az alabbifeltdtelek megldte esetdn kerr.ilhet sor. Ezen fetteletet<rot a m6sik szerz'do fbletszerzo dd skri te s e I o tt t6j eko ztatni szri ks d ge s.

- A szerzodds melldkletdt k,jpezi ahatirozat l. melleklete szerinti nyilatkozat.- A szerzodes egy pond6ba'rcigzitesre ke^ir azarfi,bbi fbrteter:
,,A " ' (szer.z5d(i fel) hozz6jrirul, hogy az onkormdnyzat polg6rmesteri Hivata-lalintezmenyelgazdasttgi tdrsasdga (a megfelelo alkalm azando) a szerzidei mellekletet kepe-zo, aleifitt hat6rideju tartoz6sokra vcnatkoz6 nyilatkozat valodis6g6t ellenor izz,e. Amennyibennyilalkozatot tevo fdlnek jelen szerz6dds pdnzdgyi teljesitese elott a nyilatkozaton meghat6ro-zott szewezetek fel6 lejurt hataridejii tartoz 6sa, adofizetdsi vagy bevdlasi kotelezettjge vanes az1: a szdmlan szerepl6 (5z6mla hi6ny6ban a szerzSdesben meghat6rozott) fizetesi hataridoid6pontjrlig nem rendezi, hozzi$truI a tartoz6s osszeg6nek az cinkorrrr6nyzat adohatos;ger,Polgdrmesteri Hivatala, intezmenyei 6s sajrit tulajdonri"gazdas6gi t6rsas6gai fele a legkordbbri

esede'kessdgri, azonos eseddkess6g ersetdn ardnyosan toieno kompenz6l irahor, illetve beszd-mitdsiihoz."

Tiszarijv6rosi gazdas6gi tevdkenysdget folytat6 vdllalkoziisnak kell tekinte ni azt.amelv szek-hellyel, vagy telephellyel rendelkezi.< Tisiafjvarosban, vagy ideiglenes gazdasagi tevekeny-
sdget folytat.

A tartoz6smentessdgre voniatkoz6an az ajinlattevoknek jelen aj6nlatkdrdrs mellekletdt kepez(\
nyomtatv6nyon kell nyilatkozni?, ?mr3ly majd a megkdte;do szerzodes re:;zdt fogja kdpezni.

18'3 lrj6nlatk6ro felhivja Aj6nlattevo figyelm 6t arra, hogy a megkdtend o szerzod.es e1,dn1.es-
sdgdnek feltdtele, hogy azitllamhlztartSsr6l sz6l6 2011. dvi cxtv. tcirv,Sny +r. s rel bekez-ddsdben foglaltak szerint Ajanlattevo ifilathat6 szewezetnek minosuljrin, ilietve.jelen szerzo-
ddsb6l eredo kciveteldseineh teljesiteserclkifizetdsdre Ajanlatkdro csal a'lenti jogszab6l y sze-rinti ft:lt6tel ferur6ll6sa eset,Sn jogosutt. Aj6nlattevo koieles a nemzeti uugyonr6l sz6l6 2011,dvi GXCW' torvdny 3. $ (1) bekezdds 1. ponddban foglalt felteteleknek iorteno megfelelose-
gdt drinto barmely v6ltoz6sl haladdktalanul, i.6rban bejelenteni Ajdnlatkero fele. Ajrinlattevo
tudomdsul veszi, hogy a verl6tlan tarlalmri nyilatkozai alapj6n t<citritt sze,rzodest Ajanlatkdro
^:,y:':: hatrillyal felmondja vagy - la a szerzodds teljesfteie.e meg nem kertitt sor * a szer-zooestrll elall.

l8'4 'z\j6nlattevonek drajdnlatat fix osszegri iltaldnydrkent kell rneghatdroznia. amel'
figyelembe vdve a helyszini kcjriLlmdny.ket ds adotts6gokat mag6b; l";i;fj; .szerzo<ldsszerti teljesft6sehez, a s:zakszerti ds komplett megl,al6sit is(il^toz sziikseges
valame:nnyi kciltsdgdt ds mindennemri egyeb kiadast.



18.5 AjrfurlatrcrO ferytryj a az aj6nlatk6r6s.eredm6nytele{n6 nyilvrinitasrinak jogrit.rdt nem tprheli szerzdd6skiitdsi i<Otelezetts6g. i

l8'6 Felhivom a Tisztelt Ajdnlattevrik figyelmdt, hogy r{szletes rirajanlarukat az6ltal rendelkez6sre bocsritott jellemz6 r.*yirig.d'uai.tol alagirin ertelemszemeg"

Felh{vjuk szives figyelmdt a jelen ajdnlatkdrdsben fo$lalt elofr6sok 6s fel6ttekintdsdre 6s k6rem, hogy aj rinlat et ; birtak fi gyelemb{vdterdvel tegye fu .

Tiszarijvaros, 2019 dv m4jus h6 Z nap

Tisztelettel:

Mell6kletek:

l. Nyilatkozat ktzfit,b okok hatrilya al6 nem tamoafs6l
2. Ta$ozdsmentes#gpe vonatkoz6 nyilatkozat
3. AUittratOsdgi nyilalkozat
4. Aj{htati lapok
5. Nyilatkozat az el(i46 kdt 6v leglelent6sebb, a

6kr6l

tegydk

k alapos

tdrgy{foiak megfelel6


