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

Tisztelt Aj6nlattev6!

Beszerzds megnevezdse:

,, Tdli g umiabroncs sztillittis a "

1. Az ajf nlatk6r6 neve, cime:

Viirosi Intdzmdnyell6t6 Szervezer
3580 Tiszarijvriros, Munkiicsy M. ifi26_2g.
Tel.:491548-300
Fax:491340-871

Tovfbbi inform6ci6k a kiivetkez6 cimen szerezhet6k be:

V6rosi Intdzmdnyell6t6 S zew ezet
cjm: 3580 Tiszarijvrlros, Munk6csy M. ifi26_2g.
Kapcsolattart6: Dombind Erddlyi iudit
Te1.:491548-304
Fax:491340-871
E-mail cim: visz@tr{iyaros.hu

2. Az aj{nlatk6r6s t6rgya:

,, Tdli g umiabro ncs sztill[trisa',

A beszerzes rdszei, ameryekre ajrinlatot lehet tenni: a rdszekre ti)rtin6 ajdnlatkdrisnem indokolt

A miiszaki/szakmai dokument6ci6 rendelkez6sre bocs:itisdnak m6dja:

Miiszaki/szakmai dokumentiici6 jelen beszerzls sor6n nem kdsziilt. Az ajrinlatkdrdstdrgy.ift kepezi5 tdli gumiabroncsra vonatkoz6 mriszaki taftarmat az ajinratkdrhs 17.pontja tartalmazza.

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatirozdsa:

SzllKt sj szerz6d6,s:,, Tdli g umiabro ncs sztillirdsa,, tirgy itban.



4. A szerz6d,6s id6tartama vagy a teljesftds hatfrideje:

Teljesitds hatdrideje:201 l. november I 5.

Az ajinratk6r6 a terjesitdsi hatririd6hciz k6pest el6teljesitdst erfoead.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

WSZ kdzpont, Tiszartjvdros, Munkdcsy M. fu 26_2g.

6. Az ellenszolgriltatfs teljesit6s6nek feltdtelei:

Aj6nlatkerri a terjesitdsigazol,s alapj6n kirillitott szitm.ra arapjfn a szerz6ddsben meg_nararozott modon ds tarralommal vt6 teljesit.st6t szamrtoti"t s nup* u"rui"-'"'.n_szol gdltatilst ritutal6ssal tel i esiti.

7. Kiz6r6 okok:

Nem lehet ai6nrattev6 az a term*szetes, jogi szemdl y, vagy.Jogi szemdlyis.g n.lkiiligazdrilkod6 szervezet, aki vagy amely:
a) a szerziSddssel drintett szervezettel k'zszorg'latr jogviszonyban, munkavi_

:tt dolgoz6/munkat6rs).
tz6ja.
ren az drintett dolgoz6, vagy annak kdzeli

d) egy dvn6l rdgebben rejiirt uoo-, ua-l]ri#lfr:15;"-uirtoritari;,iruldkfizetesi
ktitelezettsdgdnek nem tett eleset.

e) akinek egy dvn6l rdgebbi, at7*.or^6nyrati ad6hat6s6gn6l nyilv6ntartott ad6-tartoz sa van,
f) aki ellen cs6d-, felsz6mol6si eljdriis van folyamatban, aki vdgelsz6mol,s alatt611,

rlfiiggesztette,

I folytat6siihoz el6irt engeddllyel, jogosit_
ags|ggal,

szerz6ddsszeg.st krivetett el. 
tdtt szerz6ddsdnek teljesit6se soriin sflyos

A megk<ivetelt igazoliisi m6d:
A kiz|ro okok fenn nem 6l6sdr6l az ajlnrattev6knek nyilatkoznia kelr aj6nlat6nak be_nyijtris6val egyidejrileg az ajfunlatklrdi meiler<ret,:t tJpezo nyomtatviinyon.

8. Az ajinlattfiteli hat6rid6:

20lL november h6 09 nap. t0:00 dra

9. Az ajfnlat benyrijtfs6nak helye, m6dja:



V6rosi Intdzmdnyelldt6 Szew ezet
3580 Tiszarijv6ros, Munkiicsy M. tfi26_2g.,19. szobaDombind Erddlyi JuditnAl
Az ajiinlat postai riton, vaev szem.lyesen munkanapokon H - cs: g:00 6s 16:00 6ra, p:

l;91,i1,1,1;if ,lr.a 
ki)z6tt, iz aia.uitteix'r,"ia,ilo "r.j6.a,ak napj6n 8:00 ds r0:00 6ra

Az ajfulatot zirt borit€kban 
.1 

erederi pdrd6nyban ke' benyrijtani. A boritdkon fel kelltiintetni a krivetkez6 szdveget:

- 
"Tdli 

gumiabroncs sztillifdsa"

t:"it;f\;;i"ti 
hatdridd etdtt (201l november h6 0e nap. t0:00 6ra) nem

- az ajdnlattev6 nevdt ds szdkhelvdt.

10. Az ajrinlatok felbontfsdnak helye, ideje:

V6rosi Intdzmdnyell6t6 Szervezer
3 5 80 Tiszarij v6ros, Munkiicsy M. ft 2 6 _2g. T ar w al6
Dritum:2011. novemberh6 09 nap. 10:00 oru 

' '-^-

11. Az ajfnlatok etbir6t6s6nak tervezett id6pontja:

2011 november h6 09 nap

12. Szerz6d6skiit6s id6pontja:

20 l l .novemberh6 l l  nap

13, Miiszaki tartalom:

l^_v_t9ri lntezmdnyerii6 Szervezet ajrinlatot kdr 4 db pirelri chrono winter195/70R15C megnevezdsii tdli gumiabroncsra.
Melynekjellemzli,hogy abatladakkialakitris6nak kdszcinhet6en a regkemdnyebb tdliviszonyok kdzdtt is kiemelked6 teljesitmdnyt nyrijt.A szdles, merev v6llrdsznek kriszcinhet6en nagy torr.rernei-i', r.irr?ii'opuaar, nyn;,havon, ds remek fdkterjesitmdnyf 

- 
ki;;i mindenf€re ritfeliireten.Alacsony gcirdiildsi zai.



term6kre tehet6. Az ajitnlati lapon kdrji.ik a
ermdkb6l kerr. mennyiseg alapjrin kiszdmolt)
rlatok drtdkeldse soriin a bruti6 ajrlnlati 6rtd_

14. Kiiliinleges el6ir6sok:

Ai6nlattevo teljes felel6ssdggel tartozik az (italafoglalkoztatott munkat6rsak6rt.

n biztostton
tlds lehet4sdgdt biztositja, azonban a hidny_'rdldsra 

kertil1 tartalmi elemei (ajdnlati dr)

1 6. Kieg6szft6 t|j6koztatils k6r6s hatdridej e :

20lL november hd 0E napja 10:00 6ra

Az Ajdnlattev6 az ajfunratklr€sben foglaltakkal kapcsolatban ir6sban kiegdszit6 (drtel_mezo) tiri1koztat6st kdrhet. ajrinlatkero a bedrkezitt ki egdsziLb ta;etoaa-tas tJresenevonatkoz6 v6lasz6t egyidejrileg minden Ajrinlattevri reszdre megktildi.

I7. Egy6b inform6cirik:

1.7 '1 Az.ajfinla.ttdtel megtdrt6ntdvel Ajiinlattev 6 hozztjlrurneve, szdkhery e, ajinlati 6ra

;i:1^i:{;: 
l efotytat6sa s or6n drtdk e l d sre keriir o e gy eb sre_pontok,iyilr,ar" * aer.

|7.2 Aj.Snlatk5ni felhivja Ajrinlattev6 figye
zata Kdpvisel6-testiiletdnek Xll l7 3 l2[i: 3
ros Onkormrin yzata p olgLrmesteri Hivatal

dsszeget eldri, vagy azt meghaladja, csak az al6bbi fettdtelek megrdte esetdn kertilhetsor. Ezen fertdtelekr6l a miisik szerzod' feret szerz6d6skcitds el6tt t6j dr.oaut r-rrtirce_ges.

rtarozat melldklete szerinti nyilatkozat
re kertl azalilbbi feltdtel:
rgy az cinkormiiLnyzat polgrirmesteri Hiva_
;felel6 alkalma zand,o) a szerz6d.d,s melldk_

a vonatkoz6 nyilatkozat val6dis6e6t ellen_

a nviratkozaton meghat6rozott szervezetek;:,'Ji".lffi:?i:.'.ffT}-#::t';.'*'J#:
I



A tartoz6smentess€sre vonatkg.zgan az aj'nlarlevoknek ny.'atkoznia kell aj6nlatrinakbenvrijt6srival egyidijiireg az aj6nratkeres;;ii;kr;ai."pezo nyomtatviinyon.

17 '4 Aj6nlatk6r6 fenntartra az aj6nlatk6r€s eredmdnytelenn. nyilviinit6s6n ak jog.t.

17.5 Felhivom a Tiszrelt Anl1T.:d.k,lgyelmdt, hogy.rdsztetes irajintatukat az Aj6n_latkdr6 6ltal rendelkezdsre tocsritott jelleimro ."nny?Jeg"k, adatok alapjiin drteremsze_nien tegydk meg.

Felhivjuk szives figyelmdt ajeren ajdnratkdrdsben fogralt el6iriisok ds felt6terek arapos,ttekintdsdre ds kdrem, hogy-ajanlai'tu f.inufi,gv"i&ro.vetetJvet t-e"gy;;;;:^ 
*

Tiszatjvdros, 20ll dv november h6 04 nap

Tisztelettel:

Melldkletek:

1 .
2.
3 .

ny ilatko zat kiz6r6 okok hatilly a al6 nem tartoz iisr6 I
taxtoziismentessdgre vonatkoz 6 nyilatkozat
Ajdnlati lap


