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

Tisztelt Aj rinlattev6 !

A Vr[rosi Int6zmfinyell6t6 Szervezet 3580 Tiszarijvdros, Munkdcsy M. rit 26-28., (a
tov6bbiakban: ajfnlatk6r6) eziton kdri fel ajdnlatteteke az 0n 6ltal kdpviselt cdget,
mint Aj6nlattev6t (a tovdbbiakban: ajSnlattev6) a jelen ajdnlatker6sben nevezett, a
kiizbeszerz6si 6rt6khatrirt el nem 616 6rt6kii beszerz6s sor6n jelen ajiinlatkdr6sben
el6irtak szerint es az abban foglalt felt6telek figyelembev6teldvel.

B eszerz6s megnevez6se :
P ap[r-{r d s zer, ir o das zer s zdllft ds a

l. Az aj6nlatk6r6 neve, cime:

V6ro s i Intezmeny ellfito S zew ezet
3580 Tiszarijviiros, Munk6csy M. ft 26-28.
TeI. :491548-300
Fax:491340-871

Tovfbbi informfci6k a kiivetkezf cimen szerezhet1k be:

Viirosi Intezmenyell iit6 Szerv ezet
cim: 3580 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. ut26-28.
Kapcsolattart6 : Dombind Erd6lyi Judit
Tel . :491548-300
Fax:491340-871
E-mail cim : visz@tuj varos.hu

2. Az ajinlatk6r6s tdrgya:

P apfr-fr d s ze r, ir o das zer s zdll{tds a

A beszeru6s rdszei, amelyekre ajdnlatot lehet tenni: o rdszekre ttirtdnd ajdnlatkdrds
nem indokolt

A miisza ki/szakmai d okumen tilci| rendelkez6sre bocsitf sf'n ak m6dj a :

Az ajdnlattevo k6r6s6nek megfelel6en: papiralapon vagy elektronikus fton.

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatdrozhsa:

Sz dl lit ds i s z er z 5 dd s . P ap lr - Ir 6 s z er, ir o das z er s z dllftds a tir gy 6ban.

4. Aszerz6d6s id6tartama vagy a teljesit6s hatfrideje:

A teljesitds kezdesi 6s befejezdsi id6pontja: 2011.04.28. - 2011.05.t3.



Az ajirnlatk6r6 a teljesitdsi hat6rid6hdz k6pest el6teljesit6st elfogad.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

hrsz.

3580 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. ft 26-28.

6. Az ellenszolgriltatis teljesft6s6nek felt6telei:

Aj5nlatk6r6 a teljesitesigazolits alapj6n kiSllitott szitmla alapjan a szerzldlsben meg-
hatdrozott m6don 6s tartalommal val6 teljesitdst6l szdmitott 15 napon beltil az ellen-
szolgdltatitst Atutal6s s al telj es f ti.

7. Kizir6 okok:

Nem lehet ajhnlattevo az a termdszetes, jogi szem6ly, vagy jogi szem6lyis6g n6lkiili
gazdillkodo szervezet, aki vagy amely:

a) a szerzod6ssel 6rintett irod6vallintezmlnnyelltdrsas6ggal kdzszolg|lati jogvi-
szonyban, munkaviszonyban, vagy munkav6gzdsre ir6nyul6 jogviszonyban
(me gb iz6s) 6ll (a tov6bb iakb an : drintet t dolgoz6 lmunkat6rs ),

b) az 6rintett dolgozo kozeli hozzifiartozoja,
c) az a gazd6lkod6 szewszel, amelyben az errntetl dolgozo, vagy annak kozeli

hozzittartozoj a tul aj d oni rds zes edes s el rende lkezik,
d) egy 6vndl rdgebben lejitrt ad6-, v6m-,vagy tdrsadalombiztositiisi j6rul6kfizet6si

kotelezettsdgdnek nem tett eleget,
e) akinek egy dvnel rdgebbi, az onkorminyzati ad6hat6s6gn6l nyilvintartott ad5-

tartozilsavan,

D aki ellen cs6d-, felsz6mol6si elj6rds van folyamatban, aki v6gelsz6mol6s a\att
6ll,

g) akinek tev6kenyseget a c6gbir6s6g felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a c6gjegyzekben,
i) aki nem rendelkezik a tev6kenysdg folytat6s6hoz elirt engeddllyel, jogositv6ny-

nyal, illetve szervezeti, kamarai tags6ggal,
j) aki korribbi, az onkorm6nyzatLal kotott szerzodesenek teljesitdse sor6n srilyos

szerzod6ss zegest kdvetett el.

A megkovetelt igazol6si m6d:
Akizitro okok fenn nem 6l16s6rol az ajinlattevoknek nyilatkoznia kell ajdnlatttnak be-
nyrijt6s6val egyidejtilegaz aj6nlatk6rds mellekletetkepezo nyomtatv6nyon.

8. Az ajrinlatt6teli hatr[rid6:

2011, dpril is h6 27 nap. 10:00 ora



9. Az ajfnlat benyrijtis6nak helye, m6dja:

Vilrosi Intdzm6nyellit6 Szervezet
3580 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. rit 26-29., 19. szoba
Dombind Erddlyi Juditnrll
Az ajinlatpostai fton, vagy szemdlyesen munkanapokon H - CS: 8:00 ds 16:00 6ra, p:
8:00 ds 13:30 otakozott, az ajdnlatt6teli hatarido lejhrtinak napjfun 8:00 6s 10:00 6ra
kozdtt adhat6 le.

Az ajdnlatot zdrt boritdkban,2 ered,etip6ld6nyban keil benyrijtani. A borit6kon fel kell
ttintetni a kovetkez6 szdveget:

-,,Papfr-fr6szer, irodaszer beszerzds,,
Az ajdnlattdteli hatdridcj elcitt (2011. iiprilis h6 27 nap. 10:00 ora) nem bonthat6
fel!

- az aj6nlattev6 nevdt ds szdkhelydt,
- ,,Iktat6ban nem bonthat6 fel, azonnal a cimzettheztovfhbitand6,'.

Az ajitnlatketo az aj6nlatot akkor tekinti hat6rid6n beltil benyrijtottnak, ha annakkez-
hezvdtele az ajinlatt6teli hat6rid6 lej6rt6ig, a bontds megkezderOig -.giort6nik. A pos-
tai klildem6nyek elir6nyit6s6b6l, elvesztdsdb6l ered6 oiszes kociaza{aj6nlattev6t ter-
heli. Ajrinlattev6 felel6ssdge, hogy ajfnlata megfelel6 csomagol6sbaq form6ban 6s
id6ben kertiljon benyrijtdsra Aj6nlatk6r6 csak ai ellirthatdrid,6ig a megjel6lt helyre
leadott aj6nlatokat tudja 6rtekelni. Ahat6nd6ntul erkezett ajrinlat& drv6nytelenek.

10. Az aj6nlatok felbontris6nak helye, ideje:

V6rosi Intezmenyell 6t6 Szerv ezet
3580 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. ft 26-2g.Tfirgyalo

. . . ._ni i lnel
Di i tum: 20I l .6pr i l is  h6 27 nap. 10:00 6ra

ll. Az ajf nlatok elbfrril6s6nak tervezett idcipontja:

20IL i lpri l is h6 27 nap

12. Szerz6d6skiit6s id 6pontj a :

20ll.6pril is h6 28 nap

13. Mtiszaki tartalom:

3.s2. mell6klet

Ajrinlat krzinolag a 3. szimu melldkletben meghat{rozott term6kek iisszess6g6re tehet6,
azaz az iisszes felsorolt term6k (azaz minden egyes term6k) leszrillftr{srlt vfllalni kell! A
titbltzat kitdltdse sor6n kdrjiik az egysdgdrakat soronkdnt feltiintetni, tov6bb6 az egyesterm6-
kekre vonatkoz6 (az egyes termdkekbol k6rt mennyisdgek alapj6n kisz6molt) nett6 ajanlati



drt6keket is, valamint a ,,mindosszesen" netto ajS.nlati drtdket is megadni . Az aj1nlatok 6rt6ke-
ldse sor6n a..mindosszesen" nett6 aj6nlati drtdkek keriilnek osszehasonlit6sra,

14. Kiiliinleges el6irdsok:

Aj6nlattev6 teljes felel6ssdg gel tartozik az iitala foglalkoztatott munkat6rsak6rt.

15. Hi6nyp6tlis lehet6s6ge : biztosltott/nem biztosftott
(Igen vdlasz esetdn: Aidnlatkdrri a hidnyp6ttds lehetdsegdt biztos[tja, azonban a hidny-
p6tlds nem eredm|nyezheti az ajanlat elb[raldsra keriltci tartalmi elemei (ajdntati ir)
modosftdsdt.)

16. Kieg6szit6 tfifkoztaths k6r6s hatirideje:20lL 6prilis h6 20 napja 10:00 6ra
Az Ajitnlattevo az ajdnlatker6sben foglaltakkal kapcsolatban ir6sban kieg6szit6 (6rtel-
mezo) ttlekoztatttst k6rhet. Ajrinlatkdr6 a bedrkezett kiegdszit6 thjekoztaths kdrdsekre
vonatkoz6 viiaszht egyidejrileg minden Aj6nlattev o reszere megkuldi.

17. EgyEb informdci6k:

l7.l Az ajitnlattetel megtortdntevel Ajdnlattevohozzdjdrul nevdnek, sz6khelydnek 6s a
v iilalko zoi d ij 6n ak n y i I v an o s s 69r a ho zatalith o z.

17.2 Ajdnlatk6r6 felhivja Aj6nlattev6 figyelmet ana, hogy Tiszaujvfiros Onkormiiny-
zata Kepvisel6-testliletdnek XIl17312011. 31/Okth. 11 .a-b.l pontja alapjfn Tiszaujvl-
ros Onkorminyzata Polg6rmesteri Hivatala, onkormdnyzali iniezmeiyei 6s 6nkor-
minyzalr tulajdonri gazdasilgr t6rsasdgai minden olyan visszterhes szerzod,|s6nek (
kiv6ve a kdzbeszerz6si torv6ny szerint, valamint Tiszafjviros Onkorminyzata, poI-
g6rmesteri Hivatala,Onkormdnyzati intezmdnyei 6s cinkormdnyzati tulajdonri gazdasd-
gi t6rsas6gai egym6s kdzdtt megkdtdsre keriil6 szerz6d6seket) a megkot6sdre, ame-
lyek esetdn a fentebb felsorolt szervezetek fizetdsi kdtelezettsdge a brutt6 250 E Ft
osszeget eleri, vagy azt meghaladja, csak az aldbbi felt6tele megl6te eset6n kertilhet
sor. Ezen feltdtelekr6l a masik szerzodo felet szerz6deskOtds el6tt t6iekoztatnt sziiksd-
ges.

- A szerzodds melldklet6t k6pezi ahatirozat mell6klete szerinti nyrlatkozat
- A szerzodes egy pontj6ban r6gzit6sre kertil az alihbi feltdtel:

,,A .. . (szerzod6 f6l) hozzajdrul, hogy az dnkormfnyzat Polg6rmesteri Hiva-
talal intezmenyel gazdasilgr t6rsas6ga ( a megfelelo alkalmazand,o) a szerzodes mell6k-
let6t kdpezo, a lejdrt hat6ridejri tartoz5sokra vonatkozo nyrlatkozat valodisilgbt ellen-
orrzze. Amennyiben nyilatkozatot tev6 fdlnek jelen szerzodds penzigyi teljesitdse el6tt
a nyilatkozaton meghat6rozott szewezetek feld lej6rt hatdrideji tartozilsa van 6,s ail. a
sz6ml6n szerep I 6 (sz6mla hitny ih an a szerzo desb en megh athr ozott) fi zetds i hatSrid(j
id6pontjdig nem rendezi,hozzi\itrul atartozfn osszegdnek Tiszarijv6ros Onkorminyza-
ta adohat6s6ga, Polg6rmesteri Hivatala, intezmenyei 6s saj6t tulajdonf gazdasd,gt tdr-
sas6gai fel6 legkor6bbi esed6kess6gri, azonos eseddkess6g esetdn ar6nyosan tort6n6
k o mp e n z 6 | is ftho z, i I I etv e b e s zirmitds itho z.



A tattozitsmentessdgre vonatkoz6an az ajrinlattev6knek nyilatkoznia kell aj6nlat6nak
benyrijt6s6val egyidejiileg az ajrinlatkdrds melldkletdt k6pez6 nyomtatv6nyon.

17 '3 Ajdnlattev6nek fuajSnlatSt fix osszegii iltalSnydrkdnt kell megh atiroztia, amely -
figyelembe vdve a helyszini kdrtilm6nyeket ds adoits6gokat - magftbanfoglalja a szeF
zodesszeri teljesitdsdhez, a szakszeri 6s komplett megval6 sititsSiozszukseges valam-
ennyi koltsdg6t ds mindennemri egy6b kiadrist.

17 '4 Alilnlatkero fenntartja az ajanlatkdrds eredmdnytelennd nyilvhnitfts6nak jog6t.

17'5 Felhivom a Tisztelt Aj6nlattevdk figyelm6t, hogy rdszletes firajhnlatukat az Aj6n-
latker6 dltal rendelkez6sre bocsiitott jellernz6 rn"nnylregek, adatok alapjhn6rtelemsze-
riien tegydk meg.

Felhivjuk szives figyelmdt a jelen aj6nlatkdrdsben foglalt el6ir6sok 6s felt6telek alapos
6ttekint6sdre 6s k6rem, hogy ajilnratifia leirtak figyelembevdteldvel tegye meg.

Tiszatjvdros, 201 1. 6prilis h6 14. nap

Tisztelettel:

Mell6kletek:

1. nyilatkozatkizhro okok hat6lyaal6 nem taftozisr6l
2 . tartozfsmentes s 6 gre vonatkoz6 ny ilatkozat
3. mtiszaki tartalom

+-*diirj n Kfroly
igazgat6



l. szrimri mell6klet

NYILATKOZAT KIZARO OKOK HATALYA ALA
NEM TARTOZASNOT,

Alulirott mint a
tov6bbiakb an: Ajdnl3ttev6) cegJegy zesre j ogosurt kdpviseldj e
Ajdnlattev6vel szemben nem 6llnak fenn aL iaaaikizir6 okok.

Nem lehet ajdnlattevo az a termdszetes, jogi szemlly, vagy jogi szemdlyisdg n6lkiiligazdilkod6 szervezetl, aki vagy amery:

a szerzod6ssel 6rintett irod6val kozszorgarati jogviszonyban, munka-
viszonyban, vagy munkavdgzdsre ir6nyul6 jogvisionyban (megbfz6s) 6rl(tov6bbiakban : drintett dolgoz6/munkat6rs),
az lrintett dolgoz6 kOzeli hozzfiartozoja2,
az a gazd6lkod6 szewezet, amelyben az lrintett dolgozo, vagy annak kozeli
hozzifiartozoja tulaj doni rdszeseddssel rendelkezik,
egy 6vn61 rdgebben lej6rt ad6-, vdm-,vagy t6rsadalombiztosit6si j6rul6kfizet6si
kotelezettsdg6nek nem tett eleget,
akinek egy 6vndl r6gebbi, az dnkorm6nyzati ad6hat6sdgn6l nyilvdntartott
adotartozirsa van,

0 aki ellen cs6d-, felsz6mol6si elj6r6s van folyamatban, aki vdgelsz6mol6s alattal],
g) akinek tev6kenys eget a c6gbir6s6g felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a cegjegyzekben,
i) aki nem rendelkezik a tev6kenyseg folytatisahoz el6irt enged6llyel,

j ogos itviinnyal, i lletv e szerv ezeti, kamaral tags dggal,
j) aki kor6bbi, az Onkormdnyzattal kotott ttritoi{t"nek teljesit6se sor6n srilyos

szerz6ddss zegest kovetett el.

CdgszerT alilirds

nyilatkozom, hogy
(a
az

a)

b)
c)

d)

e)

' Gazd6lkod6 szervezet alatt a ptk. 695 $ c) ponddban megj,atfurozou fogalmat kell drteni.



2. sz. mell6klet

NYILATKOZAT

.. . . . . .s26mf . . . .  . . . . .  szerz6d6shez

Alulirott
a  . . . . .
adosz1ma) "(szerz6d6 fdl neve, cime,

kdpviseldj e nyilatkozom, hogy

T iszafijv hros Onko rmilnyzata

o adrihat6s6g6n6l (35g0 Tiszaijviros, Bethlen G. rit 7.),o Polgdrmesteri Hivatar6n6r (35g0 Tiszaujviros, Bethlen G. rit 7.).

int6zm6nyein6l, azaz

580 Tiszarijviiros, Munk6csy M. ft 26_2g) 6s a

lzpont (3590 Tiszafijvdros, M6ty6s k. ifi34.),
iszarijv6ros, pajt6s koz 13.),
zetoktat6si 6s pedag6giai_Szakmai Szolg6ltat6

Y;:T;*, 
Egvsdges Pedag6giai Szakszotgatut 1rss0'TIrr;,1j;iiros, Alko tinans,

- E6tv6s J6zsef Gimniizium, szakkepzS Iskola ds Kolldgium (35g0 Tiszarijv6ros,Munkdcsy M. ft 13.),
- Derkovits-Kurtur6lis Kcizpont (35s0 Tiszaujvdros, Szdche nyi ut 2.),o Tiszariiv6rosi Hivat6sos Onkormanyzati Ttizortosil,gnill (35g0 fiszarijv6ros,Ttizolto u. l.),

' Tiszariiviiros Viirosi Rendel6inLezetnel (3580 Tiszaujviros, Bethlen G. ut 1l-13.).

iinkormdn y zati turaj d o n ri gazdasilgi t6 rsa s6 ga in6r, azazo TiszaSzolg2004 Kft._ndl (35g0 TiszaujvirJr, firru ut2la),' Tiszarijviirosi Vrirosgazda Nonprofit Kft.-n6l (35g0 Tiszaijvhros, Tisza ut 2/a),o Tisza Mddia Kft.-ndl (3590 Tiszaijv'ros, Szent Istv'n ft 16.)o Tiszariiv6rosi Sport-Park Nonprofit Kft.-ndl (3580 Tiszaujvaros, Teleki Blanka rit6 . )

lejirt hat6ridejii tartozdsom nem 6ll fenn.

Felel6ssdgem tudatdban kij elentem, hogy a kozllt nyilatkozata val6s6gnak megfelel.

D6tum: 2011

szerzb do fdl kdpviseloj e



roszer, i r
Megnevez6s Mennyis69

egYs6g Mennyisdg Nett6
egys6sfr Ert6k

rrolur tvr\uJ tI alt l f i l lugzo-
.-.l6ku.orffi
Fdnynl6sol6papir Al 4 80g

db 200 0
db 50 0

500lap/cs 400 0Fdnymrisol6papir Al3 500lap/cs l 0 0
rzurcs rnilsuropaplr vegyes szlnekben A/4 ROo 500lap/cs 0

l ( ) / t a p  r U J X J )  m m
D ^ .

l00lapics 5 0I  w f  r r4Pauu. lcHyzgu.Omo /ox /o-
D ^

tdmb 50 0
Jv rw luu r l l l l \ s  r r t r u l t  I  JXJUmm

7^L-^
5x100lap/cs 40 0uvv t s  |  - J v  r  i i \ r l yus r ru i l  KcK  l l nTava l

Goly6siron@
db 5 0 0
db 50 0Goly6siron betdL Zebra F piros OJmm db 20 0f^:  ^ l

db 20 0/1

db 20 0
VT TIItrUIIAIIIKUS CETUZA

+ii{:,|^ g.
db 20 0

alkoholos filc fekete
db 50 0
db 20 0alkoholos filc piros
db 20 0alkoholos filc kdk db 20 0alkoholos filc zold db 20 0szdvegkiemelo 4 szini 4dblcs JT, , 0r lru.{avt ru ful lgr, +,zmm

Iratcsiptet6
db 40 0
db 1 0 0r r4 rv r lP t t rLUl luz  Kap0cs  +r6  mm 50db/dob 20 0ratcsiptetohoz kapocs 6,4 mm 50db/dob 20 0vonalz6 3Ocm db 1 0 0<apocskiszedo db 1 0 0

Jr4rru rrBilurn A/+ Iener lJUs./m'2 db 500 0JJurrruzu r lB i lurn A/+ Iengr  zJus. /mz db 500 0r4BUs rfurrranyleoel db 100 0
r r  arPaPul .J l i l t r t  gv t i l tu sz lngs db 100 0Genotherm Signum Al 4 F izheto viztiszta db 2 000 0r.uil Burri ls rnappa szlnes db 20 0
rPuarruzcr 1\/+ KocKas db 20 0]oritdk LC/6 6ntapad6 fehdr I 000db/dob l 0 0
Lrul . tr tr l( .L\_/J ul l lapaoo Igner 500db/dob a

J 0Boritdk TCl4 szilikonos fehdr db l  000 0
r45aK rDl+ SZIIIKOnOS Kralt  Jcm redcis_talnas db r 0 0 0Gemkapocs 28mm horg. 00db/dob 50 0Gemkapocs 5Omm horg. I 0Odb/dob 20 0
r uzurtallJuL;s z+/o doh 200 0Triz6kapocs No.10 dob 5 0 0
f uzuBslj JI\  oJr+ db 5 0Fiizogdp SAX 644 db 5 0Lyukaszt6gdp (lyuk.kap: 25 lao) fdm tast db 5 0

tv'd, v tLLtSLLa db l 0 0
l lgraP r\r+ vtz]\zLa l)umlcron db 500 0Hdtlap A/4 23012509r man fehdr db 300 0

3.s2. mel16klet

Papir-ir6szer, irodasze

2/7



3.s2, mel16klet

b 6ly e gzop irna festd k kdk db 5 0
Iratcsipesz (Binder) 15 mm 2 db/dob 100 0
Iratcsipesz (Binder) 19 mm 2 dbldob 1 0 0 0
Iratcsipesz (B nder) 25 mm 2 dbldob 50 0
Iratcsipesz (B nder) 4l mm 2 dbldob 50 0
pstair6n piros-kdk db 5 0
fuzet Al5 kockds db 1 0 0
Mindiisszesen nett6 aj 6nlati6rt6k: 0
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