
A J A N L A T K E R E S

Tisztelt Ajf nlattev6!

A Tiszarijvdrosi Int6zm6nymiikiidtet6 Kiizpont 3580 Tiszauivaros, Bethlen G. ut 7.,
(a tovabbiakban: aj: inlatk6rri) ezfiton keri f.el a.i6nlattetelre az On altal kepviselt ceget,
mint Ajanlattevot (a tovabbiakban: ajanlattevo) a jelen a.ianlatkeresben nevezett, a
kiizbeszerz6si 6rt6khatf rt el nem 6rti 6rt6kii beszerz6s sor6n .ielen ajanlatkdresben
eloirtak szerint es az abban foglalt feltetelek figyelernbevetelevel.

Beszerzes megnevezdse :

,, Papir-irdszer, irodaszer szdll{ttisu 20 I 7"

l. Az aj6nlatk6r6 neve, cfme:

Ti szafj varos i Intezrnenyrntikodteto Kozpont
3580 Tiszarijvdros, Bethlen G. ut 7.
Te l . :491548-300
Fax 491340-871

Tovfbbi inform6ci6k a kiivetkezo cimen szerezhet6k be:

Tiszaujvarosi Intdzrnenymiik6dteto Kdzpont
cirn: 3580 Tiszaf.iv6ros, Bethlen G. ut 7.
Kapcsolattart6: Peremiczkyne Kiss Judit
Te l . :491548-309
Fax: 491340-871
E-mail cirn : tik@tujvaros.hu

2. Az ajinlatk6r6s tirgya:

,,Papir-irdszer, iroduszer szdllitdsa 20 I 7"

A beszerzes reszei. arnelyekre a.ianlalot lehet tenni: s rdszekre t|rtdnd aidnlatkdrds

nem indokolt

A m iiszaki/szakmai doku m entrici6 rendelkez6s re bocsf t6sf na k m6dja :

Mriszaki/szakmai dokument6cio jelen beszerzes sor6n nem kesziilt. A mtiszaki

tartalmat az ajinlatkeres 13. pontja Lartalmazza'

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatf rozfsa:

Adasv6teli szerzodes ,,Popfr-frdszer, irodnsZer szdlllttiss 20]7" titgyaban.

4. A szerz6d6s id6tartama vagy a teljesit6s hat6rideje:

A szerz(irlds iddturtoma: o szerzddds oldirtistitbl 2017. december 3l-ig



A.ianlatkero a szerzodes idotartarna alatt osszesen h6rom alkalommal (a tervezettek
szerint rn6rcius, augusztus. november honapban) ad le rnegrendeldst Elado fele.

A rndrcius honapban leadott rregrendeles teliesitesenek hatarideie: 2017. t iprit is 5.

Az augusztus ds november h6napban leadott megrendeldsek teljesitesenek hat6rideje:
u megrenclelds leoddsdt kdvetd I5 munkanop.

Az atinlatkero a teljesitesi hataridohoz kepest eloteliesftest elfogad.

5. A teljesit6s helyeo term6szetbeni helye:

Kozinczy Kdzi)ssdgi Htiz, Tiszurtjvdros, Kuzinczy rit 3. fsz. irattdr
Polgdrmesteri Hivutal, Tiszotijvdros, Bethlen G. ilt 7..fsz. irottdr

6. Az ellenszo196ltatris telj esit6s6nek felt6telei :

A.ianlatkero a szerzod6sben meghat6rozott modon es tartalornmal torteno tellesitest
kovetoen, a teljesitesigazolas (szallftolevel) szerint kiallftott szhmla alapj6n, a szdmla
aianlatkdro reszerol tdrteno kezhezverelet koveto l5 napon beliil az ellenszolg6ltatdst
atutalassal tel.j esiti.

7. Kiz6r6 okok:

Nem lehet ajanlattevo az a tenneszetes. jogi szemely. vagy.iogi szemelyiseg nelkti l i
gazd6lkodo szervezet, aki vagy amely:

a) a szerz6d6ssel erintett szervezettel kozszolgalati jogviszonyban,
munkavi szonyb an iil (a tov6bb i akban : eri ntet t dol gozo I munkat6:rs ),

b) az drintett dolgozo kozeli hozzdtartozo.ia.
c) az a gazdalkodo szervezet. arnelyben az erintett dolgozo. va-qy annak kozeli

hozzifiartozo.j a tu I a.j don i rdszesed esse I rende I kezi k.
d) egy evnel regebben le.iart ado-. v6rn-. vagy tdrsadalornbiztositdsi.iarulekfizetesi

kdtelezettsegdnek nem tett eleget.
e) akinek az tinkormanyzati adohatos6-enal nyilv6ntartott adotartozasa van.

0 aki ellen csod-. f-elszarnol6si eljar6s van folyarnatban. aki vegelszdmol6s alatt
6 l l ,

g) akinek tevekenysegel a cegbirosag felfiiggesztette"
h) aki nem szerepel a cegjegyzekben,
i) aki nem rendelkezik a tevdkenyseg folytathsthoz eloirt engeddllyel.

jogositv6nnyal, illetv e szervezeti. karnarai tagsaggal"
j) aki korabbi, az 6nkormdnyzattal vagy az dnkormanyzal gazdas|gi t6rsas6g6val

vagy intezmenyevel kdtdtt szerzodesenek teliesitese sor6n sulyos
szerzoddss zegest k6vetett el,

k) akinek az adoszarnat a Nernzeti Ado- es Vamhivatal felfiiggesztette.
l) aki nern rninosti l atlathato szervezetnek.
m) aki akizAro okokkal kapcsolatban valotlanul nyilatkozott.



A megkovetelt igazolasi m6d:
A krzftr6 okok fenn nem 6ll6sixol az aj6nlattevoknek nyilatkoznia kell aj6nlatSnak
benyrijt6s6val egyidej:j.legaz ajdnlatkdrds rnell6kletet kepezo nyorntatv6nyon.

8. Az ajfnlatt6teli hatririd6:

2017. mdrcius hd 14. nup. I4:00 dru

9. Az ajrlnlat benyrijt{sinak helyeo m6dja:

Tiszaujvarosi Intezmenymtikddtet6 Kdzpont
Polg6rrnesteri H ivatal
3580 Tiszaujv6ros, Bethlen G. ut 7. l12. szoba
Peremiczkyne Kiss Juditnal

Az ajitnlat postai fton, vagy szemdlyesen munkanapokon H - CS: 8:00 ds 16:00 6ra, P:
8:00 6s 13:30 ora kdzott, az ai|nlattdteli hat6rid6 lej6rtanak napj6n 8:00 ds l0:00 6ra
kdzdtt adhato le.

Azaiinlatotzirl boritekban, i eredeti pdldanyban kell benyuitani. A boritekon fel kell
ttintetni a kdvetkezo szoveget:

- ,,Papfr-frdsryr, irodaszer szdll[tdsa 2017"
- Az ajanlattdteli hatdridci ekitt (2017. m6rcius ho 14 nap. 14:00 ora) nem

bonthato fel!
- az ajdnlattevri nevdt ds szdkhelydt
- ,,lktatoban nem bonthatofel, azonnal a clmzetthez tovdbb[tando".

Az ajfnlatkdro az ajinlatot akkor tekinti hataridon beliil benyrijtottnak, ha annak
kezhezvetele az ajanlattdteli hat6rido lejilrt|ig, a bont6s megkezdeseig rnegtdrtenik. A
postai kiildemdnyek eliranyftiisabol, elvesztesebdl eredo <isszes kock6zat aj6nlattev6t
terheli. Aj6nlattevo felelossdge, hogy ajhnlata megfelelo csomagol6:sban, form6ban ds
idoben keriilj0n benyujtdsra. Aj6nlatkdro csak az eloirt hat6ridoig a megf el6lt helyre
leadott aj6nlatokat tudja ertekelni. A hat6ridon tirl erkezett ajdnlatok ervenytelenek.

10. Az aj6nlatok felbontisrinak helye, ideje:

Ti szaujv6rosi Intezmenyrntikodtet6 Kozpont
Polgarmesteri Hivatal
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. ut 7 . 112. szoba
D6tum: 2017. mdrcius hd 14 nup 14:00 dru

ll. Az ajinlatok elbfrikisinak tervezett id6pontja:

2017. mdrcius hd 17 nap



12. Szerzod6skiit6s id 6pon tj a :

2017. mdrcius hd 2I nap

13. Mi iszaki  tar ta lom:

Papir-iroszer, irodaszer sz6llit6sa a Tiszairjvarosi Intezmenymukodteto Kozpont
re2017.evben, h6rom alkalommal,  ket  szal l i tasi  helyre.

resze-

A specifikaciot es a termekmennyis6geket reszletesen az a.f anlatkeres 4. szarnu mellek-
letekent csatolt" a kereskedehni a.janlat rnegaddsara szolgdlo Ajanlati lap tartalmazza.

Mennyis6gi elt6r6s: A rnegadott rnennyisegek a beszerzes alaprnennyiseget-jelentik, a
megrendelesre keriilo konkret rnennyisd-eek a t-elhasznalas fiiggvenyeben
termekenkent +l- 20 o/o-kal elterhetnek.

Ai6nlat kiz:ir6lae a 4. sz6mf mel16kletben (Ai6nlati lapon) konkr6tan
meghatfrozott term6kekre 6s azok i isszess6g6re tehet6, azaz az i isszes felsorolt
term6k (azaz minden egyes term6k) leszfl l i t: lsrit vf l lalni kell! A tabl|zat kitdltdse
sor6n kerjiik az egyseg|rakat soronkent feltiintetni, tovabb6 az egyes termekekre
vonatkozo (az egyes tennekekbol kert rnennyisdgek alapian kiszamolt) netto aj6nlati
drt6keket is, valamint a,.mindosszesen" netto aj6nlati erteket is megadni. Az ajanlatok
drtdkel6se sor6n a ..rnindosszesen" nett6 a.ianlati ertekek keri.ilnek 6sszehasonlit6sra.

Az elbfr:i l is szempontja: a legalacsonyabb nett6 aj: inlati 6rt6k.

14. Alkalmassfgi  k i ivetelm6ny:

Ajfnlattevo isrnertesse azelozo ket ev (2015.. 2016. er. ') legielentosebb. a.ielen beszer-

zes tirgyitnak rnegfelelo (papir-iroszer, irodaszer szallitasa) referencidt. A nyilatkozat

Iartalmazza legalabb a szerzodest koto rnasik fdl nevet. szekhelyet, a szerzodes t6rgyat.

a teljesites helyet es idejet" a kapott ellenszolg6ltatas netto osszeget. a referenci6t meg-

erositeni tudo szemely nevet es eldrhetoseget. tovabba nyilatkozni kell arrol. hogy a

tel-iesites az eloirasoknak es a szerzodesnek rnegf-eleloen tdrtent-e. A ny'ilatkozat meg-

tetelehez kerjiik hasznaliak az 5. szatnu rnellekletet.

Alkalmatlan az ajinlattevo, arnennyiben nerl rendelkezik a vizsgalt idoszakban (2015 '"

2016.) legalabb 2 db, ugyanazon rnegrendelo reszdre tellesitett. egyenkent legalabb

netto 800.000 Ft ertekri, a.f elen beszerzes targyanak rnegf-elelo (papir-iroszer. irodaszer

szall itasa). pozitiv tartalmu referenciaval.

1 5. Kii l i inleges el6ir{sok:

Af anlattevo telies f-elelosseggel tartozik az litala fbglalkoztatott munkat6rsakerl.

16. Hirlnyp6tlrls 6s helyszini megtekint6s lehet6s6ge: biztositott/nem biztosi.tott



(lgen valasz esetdn: Aianlatkerd a hianltpotlas tehetdseget biztosftja, azonban a
hianypotlas nem eredmenrezheti az ajdntat elbi.ralasra kertilci tartalmiLbmei (aiantati
ar) modositasat.l

17. Kieg6szit6 tf jfkoztatds k6r6s hat6rideje:

2017. mdrcius hd I0 napja I0:00 dra

Az Ajanlattevo az ajanlatkerdsben foglaltakkal kapcsolatban irasban kiegdszit6
(ertelrnezo) tajekoztat6st kerhet. Aianlatk6ro a beerkezett kiegdszfto t6jek-oztatis
keresekre vonatkozo viiaszfl a honlapjan (www.tik.tiszaujvaros.hu), tovabb6
Tiszaujvaros honlap.i6n (www.tiszau.ivaros.hu) teszi k6zze.

18. Egy6b informfci6k:

l8'l Az aianlattetel rnegtortentevel A.ianlattevohozzitiilrul neve, szekhelye, ajanlati ara
es az eliaras lefolytatasa sordn ertekelesre kerti lo egyeb szempontok nyilv6nossagra
hozalalirhoz.

l8 2 Ajanlatkero f-elhivja Ajanlattevo figyelmet arra. hogy Tiszaf.iv6ros V6ros
0nkonn6nyzata, Polgd:rmesteri Hivatala, dnkonn6nyzati inteimdnyei ds
Onkormdnyzati tula.idonir gazdas|gi tarsas6gai minden olyan tiszaujvarosi gazdas6gi
tevdkenysdget folytato vallalkozds visszterhes szerzodesenek ( kiveve a kozbeszerzesi
torveny szerint" valamint Tiszarijvaros V6ros Onkonn6nyzata, Polg6nnesteri Hivatala,
onkorrn6nyzatr intezmenyei es dnkonn inyzati tulajdonu gazdashgi tarsasagai egymas
kozott megkdtdsre keriil6 szerzoddseit) a rnegkotesdre, amelyek eseten a fentebb
felsorolt szervezetek fizetdsi kotelezettsege a netto 300 E Ft osszeget eleri, vagy azt
rneghaladja, csak az ali.Jobi feltetelek rneglete esetdn kertilhet sor. Ezen feltetelekrol a
masik szerzodo felet szerzodeskotes elott tajekozlalni sziikseges.

- A szeruodes rnellekletet kdpezi ahatarozat l. rnelleklete szerinti nyilatkozat.
- A szerzodes egy pontiaban rdgzitesre kertil az alabbi feltetel:

,,A .. . (szerzodo fel) hozziti\rul. hogy az onkonndnyzal Polgdrmesteri Hiva-
talal intezrnenye/ gazdasdgi tdrsasdga ( a rnegfelelo alkalmazando) a szerzodes rnellek-
letet kepezo. a le.iart hataride.iu tartozasokra vonatkozo nyilatkozat valodisagat ellen-
orizze. Amennyiben nyilatkozatot tevo ft lnek.ielen szerzodes penzi-igyi teljesitese elott
a nyilatkozaton rneghat6rozott szervezetek f,ele lejart hataridejri tarlozlsa van es azI a
sz6rnlS:n szereplo (szimla hianyaban a szerzodesben meghatdrozotl) fizetesi hatarido
idopontiaig nem rendezi, hozzAjtrul a tartozirs osszegenek az onkorminyzal adohato-
s6ga, Polgannesteri Hivatala" intezmenyei es saj6t tulajdonu gazdas6gi tSrsas6gai fele a
legkorabbi esedekessegu. azonos esedekesseg eseten ar6nyosan torteno kompenzalasa-
hoz, i lletve beszilmitfrsithoz.

Tiszarijvdrosi gazdashgi tevdkenyseget tblytato vallalkozasnak kell tekinteni azr.
arnely szekhellyel. vagy telephellyel rendelkezik Tiszau.ivlirosban. vagv ideiglenes
sazdasasi tevekenvse eet fb lvtat.



A tartozitsmentes s dgre vonatko zo an az a.i an I attevoknek
kepezo nyomtatvdnyon kell nyilatkoznia, amely rnajd a
fogja kepezni.

.jelen ajrinlatkdrds mellekletdt
megkotend o szerzodes reszet

l8'3 A-ianlatkdro felhivja Ajanlattevo figyelmet arca, hogy a megkotendo szerzodes
drvenyessdgdnek feltdtele, hogy az illlamhdztart6srol sz6lo 2011. Evi CXCV. t6rv6ny
4l' $ (6) bekezdesdben foglaltak szerint Ajanlattevo atlathato szervezetnek minosii l-jon, i l letve.f elen szerzodesbol eredo kdveteleseinek teliesitesere/kif izetesere A1 anlatke-ro csak a fenti jogszabaly szerinti feltetel fennall6sa eieten.jogosult. Aj6nlattevo kote-
les a nemzet i  vagyonrol  szolo 2011. evi  CXCVI.  tdrveny r  S t l )  bekezdes l .  pont ia-
ban foglalt felteteleknek tortdno rnegfeleloseget drinto barmely vitltozitst-haladektala-
nul, ir6sban bejelenteni Ajanlatkero fele. Aianlattevo tudomasul veszi, hogy a valotlan
tartalmti nyilarkozat alapjan kotott szerzodest Ajanlatker6 azonnali hatallyai felmondja
vagy - ha a szerzodds teljesitesere meg nem keriilt sor - a szerzodestol el6ll.

18.4 A.ianlattevonek 6rai6nlatdt fix dsszegit iltalanyitrkdnt kell rneghataroznia,amely -
figyelembe veve a helyszfni kdriilmdnyeket es adottsdgokat --magaban fbglalja a
szerzciddsszerti teliesitdsehez, a szakszeni es komplett megvalositasithoz rrtikrdg.,
valamennyi k6ltsegdt es rnindennemri egyeb kiadrist.

18.5 Ajanlatkero fenntartia az ajdnlatkeres eredmenytelenne nyilv6nitasanak.iogat es
nem terheli szerzodeskotesi kotelezettseg.

18.6 Felhivom a Tisztelt Ajanlattevok figyehnet, hogy reszletes ara-ianlatukat az
Aianlatkero 6ltal rendelkezesre bocsdtott jellemzo mennyisegek, ad-atok alapjan
ertelemszenien tegydk meg.

Felhivjuk szfves figyehnet a.ielen ajanlatkeresben foglalt eloiriisok es feltetelek alapos
attekintesdre es kerern, hogy ajdnlatir a leirtak figyelernbeveteldvel tegye meg.

Tiszaujv6ros, 2017 ev m6rcius ho 7 nap

Tisztelettel: : '

Mellekletek:

L Nyilatkozatkizixo okok hatiiT,aald nem hrtozisrol
2. Tartozdsmentessegre vonatkoz6 nyilatkozat
3. Atl6thatos6gi nyilatkozat
4. Ai6nlati lap
5. Nyilatkozat az elozii ket ev legielentosebb, a beszerzes tirgyinak megfelel6 re-

ferenciakr6l


