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

Tisztelt Ajfnlattev6!

A V6rosi lnt6,zm6nyell6t6 Szervezet 3580 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. ft 26-28., (a
tovribbiakban: aj6nlatk6r6) ezfton k6ri fel ajdnlatteteke az 0n 6ltal k6pviselt c6get,
mint Aj6nlattev6t (a tov6bbiakban: ajfnlattevo) a jelen ajiinlatkdr6sben nevezett, a
kiizbeszerz6si 6rt6khatdrt el nem 616 6rt6kii beszerz6s sorin jelen aj6nlatkdr6sben
el6irtak szerint es az abban foglalt feltdtelek figyelembev6tel6vel.

Beszerz6s megnevezdse:

,,A VISZ iizemeltetdsdben ldvd KKJ-214 rendsztimfi Volkswagen Transporter gdpko-
csi 120.000 km-es kdtelezd szervizeldseu

l. Az ajrlnlatk6r6 neve, cime:

V6rosi Int6zmdnyell6t6 Szervezet
3580 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. ft 26-28.
TeL:491548-300
Fax:491340-871

Tovibbi inform6ci6k a kiivetkez6 cfmen szerezhetlk be:

Vdrosi Intdzmenyell6to Szervezet
cfm: 3580 Tiszaijviros, Munk6csy M. uI26-28.
Kapcsolattarto: Dombin6 Erddlyi Judit
Tel . :491548-300
Fax:491340-871
E-mail cim: visz@tujvaros.hu

2. Az aj6nlatk6r6s tfrgya:

,,A VISZ iizemeltetdsdben ldvd KKJ-214 rendszdmfi Volkswagen Trunsporter gdpko-
csi 120.000 km-es kdtelezd szervizelAse"

A beszerz6s r6szei, amelyekre aj6nlatot lehet tenni: a rdszekre tbrtdnd ajdnlatkdrds
nem indokolt

A miiszaki/szakmai dokumentrici6 rendelkez6sre bocsitdsinak m6dj a:

Az ajdnlattev6 k6r6sdnek megfelel6en: papiralapon vagy elektronikus fton.

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatirozhsz:

Y|llalkozitsi szerz6des: ,,A VISZ iizemeltetdsdben ldvd KKJ-214 rendszdmfi Volks-
wagen Transporter gdpkocsi 120.000 km-es kiitelezd szervizelelse" tfirgydban.



4. A szerz6d6s id6tartama vagy a teljesft6s hatfrideje:

A teljesitis hatdrideje: 2011. jilnius 10.

Az qftnlatker o a telj e s itd s i har6rid6hoz k6p est el 6te lj es itd s t el fogad.

5. A teljesft6s helye, term6szetbeni helye:

Aj dn latt ev 6 s zerv iz h e ly s d g e.

6. Az ellenszolgrlltatfs teljesft6s6nek felt6telei:

Aj6nlatkdr6 a teljesitesigazolits alapjdn kirillitott szfimla alapjdn a szerzoddsben meg-
hatfirozott modon 6s tartalommal val6 teljesitdst6l szftmitott 15 napon beltil az ellen-
szolgiiltatitst 6tutal 6s s al telj es iti.

7. Kizfr6 okok:

Nem lehet ajrlnlattevo az a termdszetes, jogi szemely, vagy jogi szem6lyis6g n6lktili
gazdiikod6 szervezet, aki vagy amely:

a) a szerzoddssel drintett szervezettel kdzszolgitlati jogviszonyban, munkavi-
szonyban 6ll (a tov6bbiakban: 6rintett dolgozo/munkatdrs),

b) az 6rintett dolgoz6 kozeli hozzdtartozoja,
c) az a gazdrilkod6 szewezer, amelyben az lrintett dolgozo, vagy annak kozeli

ho zzfttaft o zo j a tul aj don i r d s z e s e d d s s e I re n d e I k e z i k,
d) egy dvndl r6gebben lejirt ad6-, v5m-,vagy t6rsadalombiztosft6si j6rul6kfizetdsi

kotelezettsdgdnek nem tett eleget,
e) akinek egy 6vn6l rdgebbi, az onkormdnyzari ad6hatosiign6l nyilvfntartofi" ad,o-

tartozasavan,

0 aki ellen cs6d-, felszdmolasi elj6ras van folyamatban, aki vegelszitmolfs alatI"
all,

g) akinek tevdkenyseget a cdgbir6s6g felfiiggeszteue,
h) aki nem szerepel a c6gjegyzekben,
i) aki nem rendelkezik a tevdkenyseg folytat6sahoz eloirt enged6llyel, jogosit-

vdnnyal, illetve szerv ezeti, kamarai tags6ggal,
j) aki kordbbi, az onkormdnyzatral kotott szerzodesenek teljesitese sor6n srilyos

szerz6d6sszeg6st kdvetett el.

A mesk6vetelt iqazol6si mod:
Akizdro okok fenn nem itllilsirol az aj6nlaltev6knek nyilatkoznia kell ajinlatinak be-
nyrijt6s6val egyidejtileg az ajilnlatkerds mell6kletdt k6pez6 nyomtatv6nyon.

8. Az ajfnlattfteli hat6rid6:

2011. jfinius hd 02 nap. 10:00 dra

9. Az aj6nlat benyrijt isfnak helye, m6dja:



V6rosi Intdzm6nyelldt6 Szew ezet
3580 Tiszarijv6ros, Munkiicsy M. ft 26-28.,19. szoba
Dombin6 Erd6lyi Juditndl
Az ajitnlat postai fton, vagy szemelyesen
8:00 6s 13:30 ora kdzdtt, az ajanlattdteli
kozott adhato le.

munkanapokon H - CS: 8:00 ds 16:00 6ra, p:
hatdrid6 lejfrtdnak napjdn 8:00 ds l0:00 6ra

Az afnlatot z6rt boritdkban, 2 eredeti pdld6nyban kell benyrijtani. A borit6kon fel kell
tiintetni a kovetkez6 szdveeet:

- ,,A VISZ iizemeltetdsdben ldvd KKJ-214 renclsztimrt
gdpkocsi I 20. 000 km-es khtelezd szervizeltlse',

- Az ajdnlattdteli hatdridri eldtt (201L jrinius ho 02 nap.

Vo lksw agen Transporter

10:00 ora) nem bonthat6
fel!

- az ajitnlattevl nev6t ds szdkhely6t,

Az ajitnlatkero az ajdnlatot akkor tekinti hat6rid6n beltil benyrijtottnak, ha annakkez-
hezv6tele az ajinlatl"dteli hat6rido lejArtdig, a bontds megkezdds6ig megtdrtdnik. A pos-
tai kUldemdnyek elir6nyit6s6bol, elvesztesebol eredo osszes kockdzat aj6nlattev6t ter-
heli. Aj6nlattev6 felel6ss6ge, hogy ajfnlata megfelelo csomagol6sban, form6ban ds
id6ben kerliljOn benyrijt6sra Aj6nlatker6 csak az eloirthattridoig a megjelolt helyre
leadott aj6nlatokat tudja drtdkelni. A hat6rid6n tril 6rkezett aidnlatok drv6nytelenek.

10. Az ajfnlatok felbontfs6nak helye, ideje:

V6rosi Intdzmenyelldt6 S zervezet
3580 Tiszarijv6ros, Munkacsy M. ft 26-28. Targyal6
D6tum: 20I l . junius ho 02 nap. 10:00 6ra

ll. Az ajfnlatok elbirf l: isrinak tervezett id6pontja:

20ll.jrinius h6 02 nap

12. Szerzfd6skiit6s idtipontj a :

20 l l . jun ius  ho  02  nap

13. Miiszaki tartalom:

Volkswagen 7HC Transporter gdpkocsi 120.000 km-es kbtelezd szervizeltise
A gdpkocsi adatai:

- alvdzszdm: WY2ZZZ7HZ7H037916
- motorkddi AXEO67169
- gydrtdsi dv: 2006
- hengerilrtartulom:2461cm3
- teljesftmdny: 128 KW
- hajtdanyag: diesel
- sajdt tdmeg: 2095 kg
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kdrnyezetvddelmi oszttilyba sorolds : 07
illdsek szdma vezetfvel: 9

A 120.000 km-es kotelez6 szewizhez a gyart6 filtal el6irt alkatrdszek cser6jdn kiviI, az
ittvizsgiiits sor6n felmertilo meghibrisod6sok javitdsinak k6ltsdge nem k6pezi az aj6n-
lat reszet.
Az ajfinlatok drtdkeldse sor6n a ",mindiisszesen', nett6 aifnlati 6rt6kek kertilnek osszehason_
lit6sra.

14. Kiiliinleges ekifrdsok:

Aj6nlattev6 teljes felel6ssdggel tartozik az itltala foglalkoztatott munkat6rsakdrt.

15. Hi6nyp6tl6s lehet6s6ge : biztos[tott/nem._bjztosiW!
(Igen vdlasz eseten: Aidnlatkdrci a hianypotlas lehetcisegdt biztos[tja, azonban a hidny-
p6tlds nem eredmenyezheti az ajdnlat elb[rdldsra kert)tci tartahni elemei (ajantati dr)
m6dositdsdt.)

16. Kieg6szit6 thifkoztatfls k6r6s hatfrideje:2011. jrinius h6 01 napja 10:00 ora
Az Aiftnlartevo az aj6nlatkdresben foglaltakkal kapcsolatban iriisban kieg6szit6 (6rtel-
mezb) ti$ekoztatdst kerhet. Aj6nlatker6 a bedrkezett kiegdszito tdjekoztatis kdrdsekre
vonatkoz6 v fiaszttt e gy idej ril eg minden Aj 6nl attev o r eszer e me gkiil di.

17. Egy6b informfci6k:

\l .I Az ajinlatletel megtortentdvel Ajanlattev ohozzdjhrul neve, sz6khelye, ajfinlati fua
es az elj6ras lefolytatasa sor6n drt6kelesre keriilo egyeb szempontok nyilv6noss6gra
hozataltthoz.

17.2 Aj6nlatk6ro felhivja Aj6nlattevo figyelmet arra, hogy Tiszaujvdros Onkorm6ny-
zata Kepvisel6-testiiletdnek XIlI73l2011. 3llOkth. 1 I .a-b.l pontja alapjfn Tiszarijva-
ros Onkorminyzata Polg6rmesteri Hivatala, onkormdnyzatr int6zm6nyei 6s 6nkor-
minyzatt tulajdonu gazdasdgi t6rsas6.gai minden olyan visszterhes szerz6desdnek (
kiv6ve a kdzbeszerzesi torv6ny szerint, valamint Tiszafjv6ros Onkorm6nyzata, PoI-
g6rmesteri Hivatala, dnkorm6nyzati rntezmdnyei 6s onkorminyzati tulajdonri gazd,as6-
gi t6rsas6gai egymas kozott megkotesre kertil6 szerzoddseket) a megkot6s6re, ame-
lyek esetdn a fentebb felsorolt szervezetek fizetesi kotelezettsdge a brutt6 250 E Ft
dsszeget el6ri, vagy azt meghaladja, csak az alabbi feltetelek meglete eset6n kerlilhet
sor. Ezen feltetelekrol a masik szerzodo felet szerzodeskotes elott tai6koztatm sztiks6-
ges.

- A szerzod6s melldklet6t kdpezi ahatdrozat rnelldklete szerinti nyrlalkozat
- A szerzodes egy pontj6ban rogzitesre keri.il az alihbi feltetel:

,,A ,. . (szerzbd6 fdl) hozzdjdrul, hogy az onkorminyzat Polg6rmesteri Hiva-
ralal intezmenyel gazdasiryi t6rsas6ga ( a megfelelo alkalmazando) a szerzodes mell6k-
letdt kdpez6, a lejdrt hataridejri tartoz6sokra vonatkozo nyilatkozat valodisitgitt ellen-
6rizze. Amennyiben nyilatkozatot tevo fdlnek jelen szerzodes penzigyi teljesitdse el6tt
a nyilatkozaton meghatdrozott szervezetek feld lei6rt hat6rideiri Iartozdsavan es azt a



szitmlfn szereplo (sz6mla hilnydban a szerzodesben megh atdrozott) fizet6si hat6rido
id6pontj6ig nem rendezi,hozziltrul atartozirs osszegenek Tiszarijv6ros Onkorm6nyza-
ta ad6hat6sdga, Polgdrmesteri Hivatala, intdzmdnyei ds saj6t tulajdonri gazdas1gi tdr-
sasdgai feld legkor6bbi eseddkess6g:iu, azonos esed6kess6g esetdn ar6nyosan t6rt6n6
k omp en z iil6s ftho z, i I I etv e b e s zitmitits 6h o z .

A tattazdsmentessdgre vonatkozoan az ajinlattevoknek nyilatkoznia kell aj6nlatdnak
benyrijtds6val egyidejd'leg az aj6nlatkdrds rnelldkletetkepezo nyomtatv6nyon.

17.3 Ajftnlattevonek arajfunlatftt fix dsszegi ffialfnyttrkdnt kell meghatdroznia, amely -
figyelembe vdve a helyszini kdriilmdnyeket 6s adottsiigokat - ^ugabun foglalja a szer-
zodesszeri teljesitdsdhez, a szakszerti 6s komplett megval6sit6s6hoz sziiks6ges valam-
ennyi kolts6g6t ds mindennemti egydb kiadast. (Esetleges tartalom.)

17 .4 Ajitnlatkdro fenntartja az ajinlatkdres eredmenytelennd nyrlvtnititsdnak jog6t.

17.5 Felhivom a Tisztelt Ajanlattevok figyelmet, hogy reszletes araj6nlatukat az Aj6n-
latkero 6ltal rendelkezdsre bocsdtott jellemzo mennyis6gek, adatok alapjan drtelemsze-
riien tegydk meg.

Felhivjuk szives figyelm6t a jelen ajinlatkeresben foglalt el6ir6sok 6s felt6telek alapos
6ttekint6s6re ds kdrem,hogy ajftnlatat a leirtak figyelembevdtel6vel tegye meg.

Tiszai\vitros, 2011 dv mdjus ho 30 nap

Tisztelettel:

Mell6kletek:

nyilatkozat kizitro okok hatiiya al6 nem tartozdsrol
tartozismentes s 6 gre vonatkoz6 nyi I atkozat

1 .
2 .

k6pvisel6j


