
4. mell6klet

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

Tisztelt Ajfnlattev6!

A Tiszarijvirosi Int6zm6nymiikiidtetd Kdzpont 3580 Tiszarijvaros, Bethlen G. rit 7,
(a tovdbbiakban: ajrflnlatk616) ezittonkdri fel ajinlatteteke az 6n riltal kdpviselt c6get,
mint Ajrinlattev6t (a tov6bbiakban: ajiinlattev6) a jelen aj6nlatkdr6sben nevezetr, a
kdzbeszerzdsi 6rt6khathrt el nem 616 6rt6kti beszerz6s sorSn jelen ajrinlatk6r6sben
el6irtak szerint es az abban foglalt felt6telek figyelembev6tel6vel.

Beszerz6s megnevezdse:

,rRovar - 6s rrflgcsil6irtfs 2017."

l. Az aj{nlatk6r6 neve, cime:

Tiszai$v 6rosi Int6zm6nymiikddtet6 Kdzpont
3580 Tiszarijvdros, Bethlen G. it7 .
Tel.:49/548-300
Fax:491340-871

Tovdbbi informrici6k a kiivetkezil cimen szerezhetdk be:

T iszai$vitrosi Intdzm6nymtikddtet6 Kdzpont
Kazinczy Krizdssdgi Hriz
Cim: 3580 Tiszarijv6ros, Kazinczy l rt3.
Kapcsolatt art6 : Zsipi Imr6nd
Tel.:49/548-326
Fax:491340-871
E-mail cfm: tik@,tujvaros.hu

2. Az ajinlatk6rds tdrgya:

,,Rovar- is rdgcsrildirtds 2017."

Abeszerzes r6szei, amelyekre aj6nlatot lehet tenni: a rtiszekre tdrtdnf ajdnlatkdrds nem
indokoh

A miiszaki/szakmai dokumen tilciil rendelkez6sre bocsf tr{sr{nak m6dj a :

Mtiszaki/szak,stai dokumentrlci6 jelen beszerzds sor6n nem kdsziilt. A miiszakitartalmat
az ajhnlatkdr6s I 3 . pontj a tartalmazza.

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghat6rozhsa:

Y iilalkozdsi szerz6d6s Rovar- 6s rigcsf l6irtf s 2017 . tirr gy ihan.
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4. A szerz6d6s teljesit6s6nek hatfrideje:

Aszerzfidds id6tartama:2017. dpritis S. - 2017, december 31.

5. A teljesft6s helye, term6szetbeni helye:

Azajirnlatkeft sT.szfumimelldkletetartalmazza.

6. Az ellenszolgriltatris telj esf t6s6n ek felt6tel ei :

Aj6nlatkdr6 a szerzld6sben meghat6rozoff m6don 6s tartalommal t6rtdn6 teljesit6st
kdvet6en, a teljesftdsigazol6s szerint ki6llitott szdmla alapjfn, a szdmla q6nlatk6r6
reszdrll t6rt6n6 klzhewlteldt krivet6 15 napon beli.il az ellenszolg6ltatiist 6tutaliissal
teljesfti.

7.Kizhr6 okok:

Nem lehet aj6nlaffevS az a term6szetes, jogi szem6ly, vagy jogi szem6lyis6g ndlkiili
gazdiikod6 szervezet, aki vagy amely:

a) a szerz6d6ssel 6rintett szervezettel kdzszolgiiati jogviszonyban,
munkaviszonyban 6ll (a tov6bbiakban : drintett dolgoz6/munkat6rs),

b) az 6rintett dolgoz6 kdzeli hozzittartoz6ja,
c) az a gazd6lkod6 szewezet, amelyben az lrintett dolgoz6, vagy annak kdzeli

hozzfftartoz6j a tulaj don i 16 szes edd s s e I rendelkezik,
d) egy 6vn6l r6gebben lejrirt ad6-, virm-, vagy t6rsadalombiztosit6si jdruldkfizetdsi

kotelezetts6gdnek nem tett eleget,
e) akinek az dnkormftnyzati ad6hat6s6gn6l nyilvantartott ad6tartozitsa van,
0 aki ellen cs6d-, felszrimol{si eljrlr6s van folyamatban, aki vdgelszitmolfus alattirll,
g) akinek tevdkenyseget a c6gbir6s6g felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a cdgiegyzdkben,
i) aki nem rendelkezik a tevdkenysdg folytat6s6hoz elirt engeddllyel,

j ogositvannyal, illetve szew ezeti, kamarai tagsilggal,
j) aki kor6bbi, az iinkormfunyzattal vagy az rinkorminyzat gazdasdgi t6rsasifg6val

vagy intdzmdny6vel kdtittt szerz6d6s6nek teljesit6se sor6n srilyos
szerz6ddsszegdst kovetett el,

k) akinek az ad6szitm6t a Nemzeti Ad6- 6s V6mhivatal felfiiggesztette,
l) aki nem min6siil 6tl6that6 szervezetnek,
m) aki akizfro okokkal kapcsolatban val6tlanul nyilatkozott.

A meekdvetelt igazol6si m6d:
A kizitr6 okok fenn nem filfsarSl az ajinlattev6knek nyilatkoznia kell ajdnlatfnak
benyfjt6s6val egyidejiileg az ajinlatkdrds melldkletltkdpezo nyomtatv6nyon.

8. Az ajilnlattfiteli hatfrid6:

2017.februdr hd 28 nap 14 dra



4. melldklet

9. Az ajfnlat benylijtfsfnak helye, m6dja:

T iszai$v {tro s i Int6zm6nymiiktidtet6 K<izp ont
Kazinczy Kdz<is s 69 i HAz
3580 Tiszarijviiros, Kazincry ifi3.73/2. szoba
Zsipi Imr6n6n6l

Az ajitnlatpostai riJon, vagy szem6lyesen munkanapokon H - CS: 8:00 6s l6:00 6ra, p:
8:00 6s 13:30 6ra kdz<itt, az ajfunlaltetelihattridllejfundnak napjiin 8 6s 14 6rakijz6tt
adhat6le.

Az ajanlatot zirtboritdkban,2 eredetip6ldrlnyban kell benyrijtani. A borft6kon fel kell
tiintetni a kdvetkez6 szdveget:

- ,,Rovah ds rdgcstildirtds 2017."
- Az ajdnlattdteli hatdridd el6tt (2017. febru6r h6 28 nap 14 6ra) nem bonthat1fel!
- az ajhnlattevb nevdt ds sz6khely6t,
- ,,Iktat6ban nem bonthat6 fel, azonnal a cimzettheztoviibbitand6".

Az ajanlatker| az ajrinlatot akkor tekinti hatririd6n beliil benyrijtottnak, ha annak
kdzhewfitele az ajinlattlteli hat6rid6 lej6rt6ig, a bontiis megkezd6sdig megt6rt6nik. A
postai kiildem6nyek elininyftilsrib6l, elvesztds6bSl ered6 6sszes kockfnat ajrinlattev6t
terheli. Ajrinlattev6 felel6ssdge, hogy ajhnlata megfelel6 csomagol6sban, formriban ds
id6ben keriilj<in benyrijtrisra Ajr{nlatk6r6 csak az ellirt hatririd6ig a megjelolt helyre
leadott ajrinlatokat tudja 6rt6kelni. A hatr{rid6n tul drkezett ajdnlatok 6rvdnytelenek.

10. Az ajinlatok felbontrisinak helye, ideje:

Tiszarijvrirosi Intdzmdnymiikcidtetd Kdzpont
Kazinczy K0zriss6g i HAz
3 5 8 0 Tiszarijviiros, Kaznczy irt 3 . 7 3 I 2. szoba
Dritum: 2017. februdr htf 28 nap. 14:00 dra

tl. Az ajrflnlatok elbfr6l6s6nak tervezett id6pontja:

2017. mdrcius hd 2 nap

12. Szerz6d6skiit6s id 6pontj a :

2017. mdrcius hd 7 nap

13. Miiszaki tartalom:

A Tiszafjvdrosi Int6zm6nymiikddtet6 Kti4pont kezel6s6ben l6v6 dptiletekben 2017.
6vben is sziiksdges rovar- 6s r6gcs6l6irt6st vlgeni.

A teljesft6s helyszfneit 6s azokm2-ben megadott teriileteit az ajdnlatkdrlshezcsatolt 7.
szhmf melldklet tartalmazza. Ajrinlatkdrl a kezel6s6ben l6v6 egydb dpiiletekben
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esetlegesen felmeriil_6 lovar- 6s r6gcs6l6irt6si, darins-, patk6ny-, hangyairt6si illetve
6gyi poloska irtiisi feladataira tekintettel a megadott risszesen ntri"rtil"t iagys6gt6l + l5
Yo-kal fel fe I 6 elt6rhet.

A rovar- ds riigcs6l6irt6si feladatokat a 7 . szfrmumelldkletben meghat 1rozottteljesitdsi
helyeken 6prilis, augusztus ds december h6napokban az iskolai tanitasi sziinetek ideje
alatt, iitalilban p6nteki napokon, a ddlutrini, esti 6r6kban kdrjtik elvdgezni.

Datins',patkiny-,hangya,' 6s 6gyi poloska irt6s eseti ig6ny szerint sziiks6ges.

K6rjiik, hogy ajinlatuka t a 4.szimri mell6kletk6nt csatolt Ajfnlati lapon tegy6k
meg.

Ajfulat kizir6lag a 7. szfmri melt6kletben felsorolt tetjesit6si helyek mindegyik6n
elv6gzend6 rovar- 6s rigcs6l6irtisi, illetve e teljesft6si helyeken az eseti jettegget
felmeriil6 darhzs-, patkrlny-, hangyao- 6s rlgyi poloska irtdsi feladatok tisszess6g6re
tehet6, azaz a megadoff teljesit6si helyek mindegyik6n villalni kelt a rovar- 6s
rfgcsfl6irtrlst, illetve az eseti jellegget fetmeriil6 dar6zs-,patk6ny-, hangya,- 6s 6gyi
poloska irtdst is!

Az Ajinlati lapon rovarirtis, illetve rigcsril6irtrfls (nett6. Ft/m2), tov1bb1 az
eseti jelleggel felmeriil6 darfzsirtis, patkdnyirtis, hangyairtis ittetve az 6gyi
poloska irtfs (nett6 ......,- Ft/alkalom) szerint megbontva k6rjiik megadni az
ajinlatot.

Az Ai6nlatk6r6 kezeldsdben l6vo, a 7. szitm:i- melldktetben nem szerepl6 egy6b
6piiletekben eseti jelleggel felmeriild, a fentiekben felsorolt irt6si feladatellat6iok.r.t6n
az elszirmolis a megaj6nlott fix dsszegii nett6......,- Ft/m2, illetve nett6
Ft/alkalom dij alapjdn trirtdnik.

Az aiinlatok 6rt6kel6se sorin, az Ajinlati lapon megadott mindiisszesen nett6
ajrinlati 6rak keriilnek iisszehasonlftdsra. Aj6nlatkdr6 az ajinlatok 6rt6keldse sor6n -
a megadott dsszesen m2 teriilet nagys6g adat alapjdn kisziimolt - 6vi egy alkalommal
elv6gzend6 rovarirt6s 6s r6gcs6l6irtris dijrinak, tovSbb| 6vi egy alkalommal eseti
jelleggel felmeriil6 daftns-, patkiiny-, hangya,- 6s rlgyi poloska irt6s dijanak <isszeg6t
veszi figyelembe.

Felhivjuk tovrlbbi a figyelmet, hogy az egyes kezel6sek (irtisok) dijdt fix iisszegii
dijk6nt kell meghatirozni, amelynek tartalmaznia kell a szerzdd6sszerii
teljesit6shez sziiks6ges iisszes kiilts6get 6s mindennemii egy6b kiadrlst.

Aj6nlatk6r6 a legalacsonyabb iisszegii irajfnlatot tev6 ajfnlattevdvel kdti meg a
szerz6d6st.

Az elvdgzett munkiik tekintetdben az egyes rovar- 6s r6gcsrll6irtrlsok kcizcitti id6szak
teljes tartamdra kiterjedci, az utols6 alkalommal, azaz a december h6napbanvegzett
rovar- 6s r6gcs6l6irt6s tekintetdben minimum 3 h6nap teljes kdrfi j6t6llis vrillal6s6t
kdrjiik.
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Az eseti jelleggel elvegzett dardzs-,patkdny-,hangya,- 6s 6gyi poloska irtris tekintet6ben
minimum 3 h6nap teljes k6ni j6t6ll6s viillalisdt karjiik.

Kdrjiik, aj6nlatukban sziveskedjenek nyilatkozni az ellirtj6trill{si id6 v6llalilsiir6l,
tov6bb6 adott esetben sz(veskedjenek megadni azel6irtn6l hosszabb id6tartamr av1ilaltj 6t6ll5si id6 tartamilt.
Kerjuk'hogyanyilatkozatmeglfitelflhezfuasznilljitka6.szdmtmell6kletet.

Kdrjiik, hogy riraj6nlatukat a fentiek figyelembevdteldvel tegydk meg.

14. Alkalmassfgi kiivetelm6ny:

Aj6nlattev6 ismertesse az el6z6 k6t 6v (2015., 2016. 6v) legjelent6sebb, a jelen
beszetzls t6rgydnak megfelel6 (rovar- 6s r6gcs6l6irt6si munkrak eifrtasa) referenci'iit. A
nyilatkozat tartalmazza legak{bb a szerzSddst k016 mrisik fdl nev6! sz6khelydt, a
szetzbdds tdrgy6t, a teljesft6s helydt 6s idej6t/id 5szak6t, a kapott ellenszolg 6ltat6snett6
cisszegdt, a referenciiit megerSsfteni tud6 szemdly nev6t 6s eldrhet6s6g6t, tovilbb6
nyilatkozni kell an6l, hogy a teljesitds az elilirdsoknak 6s a szerzSd1snek megfelel6en
tdrtdnt-e. Kdrjtik, hogy a nyilatkozatmegfltellhezhaszndtjik az 5. szirmir mell6kletet.

Alkalmatlan az ajfnlattev6, amennyiben a vizsgilltid6szakban (2015,20I6.6v) nem
rendelkezik dsszesen legaldbb 1 db, ugyanazonrnegrendel6 resz1reteljesitett, legalibb
nett6 400.000 Ft iissz6rtdkii, a jelen beszerzds thrgydnak megfelel6 (rovar- 6s
nlgcs6l6irtilsi munkiik ell6trlsa) pozitiv tartalmri referenci6val.

15. Kiildnleges el6frisok:

Ajr[nlattevS teljes felel6ss6ggel tartozik az illtalafoglalkoztatott munkatiirsak6rt.

16. Hi6nyp6tlis 6s helyszfni megtekint6s lehetds6ge: biztosi'tott/nem biztositott
(Igen vdlasz esetdn: Ajdnlatkerd a hidnypdtlds lehetdsdgdt biztosttja, azonban a
hidrryp6tlds nem eredmdnyezheti az ajdnlat elbirdldsra kertil| tartalmi elemei (ajdnlati
dr) mddosltdsdt.)

1 7. Kieg6s zit6 tilj6koztaths k6r6s h ati rid ej e :

2017.februdr hd 23. napja 10 dra

Az Ajrinlattev6 az aji{nlatkdrdsben foglaltakkal kapcsolatban irrisban kieg6szft6
(6rtelmezS) tr1jdkortafitst k6rhet. Ajrinlatkdr6 a be6rkezett kieg6szft6
til6kona6sk6r6sekre vonatkoz6 viiaszlft a honlapjan (www.tik.tiszaujvaros.h0,
tov6bb6 Tiszarijvriros honlapjran (www.Iiszpujyaros,tru) teszi kozz6.

18. Egy6b informdci6k:
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18.1 Az ajfunlattfitel megtiirtdntdvel Aj6nlattev6hozzfujirul neve, szdkhelye , ajinlati ira
6s az elj6r6s lefolytat6sa soriln 6rtdkel6sre keriil6 egydb szempontok nyilvr[nossiigra
hozatalifitoz.

l*8 ? Aj6nlatkdr6 felhivja Ajr{nlattev6 figyelm6t ana, hogy Tiszarijv6ros V6ros
Onkormdnyzata,Polgiirmesteri Hivatala, dnkorm6nyzatiintlzm6nyei ds tinkorm fnyzati
tulajdonri gazdasilgi t6rsas6gai minden olyan tiszat$vfurosi gazdas6gi tev6kenyi6get
folytat6 villlalkozds visszterhes szerzdddsdnek (kiv6ve akozbeszerzdsi tdrv6ny rlr.ittt,
valamint Tiszarijvilros V6ros Onkormrinyzata, Polg6rmesteri Hivatala, dnkormhnyzati
intezmdnyei 6s dnkormiinyzati tulajdonri gazdasdgi tiirsasrigai egym6s k6z6u
megk6t6sre keriil6 szerzfiddseit) a megkdtds6re, amelyek eset6n a fentebb felsorolt
szewezetek fizetdsi kdtelezetts6ge a nett6 300 E Ft Osszeget el6ri, vagy aztmeghaladja,
csak az al6bbi felt6telek megldte esetdn keriilhet sor. Ezen feltdtelekr6l a m6sik iret"6d6
felet szer z6d6 skcit6 s el 6tt t6j 6k oztatni sziiks 6 ge s.

- A szerzfidds mell6klet6t kdpezi ahatfurozat l. melldklete szerinti nyilatkozat.
- A szerzodds egy pontj6ban rdgzit6sre keriil az alihbi feltdtel:
o,A (szerz6d6 f61) hozzdjhral, hogy M dnkormiinyzat Polgirmesteri
Hivatala/intfzmdnye/gazdasdgi trirsasriga (a megfelel6 alkalmazand6) a
szerzfidfls melldkletdt k$pez6, a lejhrt hatriridejti tartoz6sokra vonatkoz6
nyilatkozat val6dis6g6t ellen1rizze. Amennyiben nyilatkozatottev6 f6lnek jelen
szerzildls plt:u:igyi teljesitdse el6tt'a nyilatkozaton meghatfurozott szervezetek
fel6 lejrirt hatriridejti tartozilsavan 6s art aszdml6n szerepl6 (sz6mla hiriny6ban a
szerz6ddsben meghat6rozott) fizet6si hat6nd6 id6pontj6ig nem rendezi,
hozzilirul a tartozirs <isszegdnek az <inkorminyzat ad6hat6srlga, Polgilrmesteri
Hivatala, intdzm6nyei 6s saj6t tulajdonri gazdasfugi trirsasdgai fel6 a legkordbbi
eseddkessflgi, azonos esed6kess6g esetdn arilnyosan tdrt6n6 kompenz6lishhoz,
i lletve b eszdmitftsdhoz."
T iszai$v 6rosi gazdas6gi tevdkenysdget folytat6 v iilalkozfusnak kell tekinteni azt,
amely sz6khellyel, vagy telephellyel rendelkezik Tiszarijvr{rosban, vagy
ideiglenes gazdasilgi tevdkenys6get folytat.

A tartozitsmentess6gre vonatkoz6an az ajrinlattevdknek jelen ajrlnlatkdrds mell6klet6t
kfipez0 nyomtatvdnyon kell nyilatkozni4 amely majd a megkdtendl szeruild1s r6szdt
fogia kdpemi.

18.3 Ajanlatk€r6 felhivja Aj6nlattev6 figyelmlt ana, hogy a megk<itendd szerz6d6s
dwdnyess6gdnek felt6tele, hogy az illlarnhiatartdsr6l sz6l6 20ll.6vi CXCV. tdrvdny
41. $ (6) bekezd6sdben foglaltak szerint Ajrinlattevl itlithat6 szewezetnek min6siilj0n,
illetve jelen szerz6ddsb6l ered6 k<iveteldseinek teljesitds6reikifizet6sdre Ajanlatkdr6
csak a fenti jogszabilly szerinti felt6tel fenn6ll6sa esetdn jogosult. Aj6nlattev6 kdteles a
nemzeti vagyonr6l sz6l6 20ll.6vi CXCM. trirvdny 3. $ (l) bekezdds 1. pontj6ban
foglalt feltdteleknek tdrt6n6 megfelel6s6g6t 6rint6 b6rmely viltozdst halad6ktalanul,
ir6sban bejelenteni Ajdnlatkdr6 fel6. Ajdnlattev6 tudomrisul veszi, hogy a val6tlan
tartalmri nyilatkozat alapjin kdtdtt szerz6ddst Ajrlnlatkdrd azonnali hat6llyal felmondja
vagy -ha a szerz6d6s teljesitesdre mdg nem keriilt sor - a szerzildflst6l el6ll.

18.4 Ajdnlattev6nek itrajinlatdt fix dsszegii iltalanyarkdnt kell meghatrirozrria, amely -
figyelembe vdve a helyszfni kiiriilmdnyeket 6s adotts6gokat - magriban foglalja a
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szerz6d6sszeru teljesitds6hez, a szakszerii 6s komplett megval6sitirsithoz sziiks6ges
valamennyi kdlts6g6t 6s mindennemii egy6b kiad6st. (Esetleges tartalom.)

18.5 Aj6nlatkdr6 fenntartja az ajfnlatk5rds eredmdnytelennd nyilv6nit6sanak jog6t.
Aj rinlatkdr6t nem terheli szerz6d6skdtdsi kritel ezettsdg.

18.6 Felhivom a Tisztelt Aj6nlattev6k firyelmdt, hogy r6szletes furajinlatukat az
Aj6nlatkdr6 6ltal rendelkez6sre bocs6toff jellemzl mennyis6gek, adatok alapjdn
drtelemszenien tegydk meg.

Felhivjuk szives figyelmdt a jelen ajinlatk1rlsben foglalt el6ir6sok 6s felt6telek alapos
6ffekint6s6re 6s k6rem, hogy ajirnlatdt a leirtak figyelembev6teldvel tegye meg.

Tiszarijvriros, 2017. februrir h6 l3 nap

Tisztelettel: I,l

Melldkletek:

1. Nyilatk ozatkizhr6 okok hatrilya al6 nem tartozasr6l
2. Tartozasmentess6gre vonatkoz6 nyilatkozat
3 . Atl6that6s 6gi nyilatkozat
4. Ajanlati lap
5. Nyilatkozat referenci6kr6l
6. Nyilatkozat j6tiil6si id6 v6llalasrir6l
7. Teljesitdsi helyek


