AJANLATKERES

Tisztelt Aj rinlattev6!
A Vr[rosi Int6zmfinyell6t6 Szervezet3580 Tiszarijvdros,Munkdcsy M. rit 26-28.,(a
tov6bbiakban:ajfnlatk6r6) eziton kdri fel ajdnlattetekeaz 0n 6ltal kdpviselt cdget,
mint Aj6nlattev6t (a tovdbbiakban:ajSnlattev6)a jelen ajdnlatker6sbennevezett,a
kiizbeszerz6si6rt6khatrirt el nem 616 6rt6kii beszerz6ssor6n jelen ajiinlatkdr6sben
el6irtakszerintes az abbanfoglalt felt6telekfigyelembev6teldvel.
B eszerz6s
megnevez6se
:
P ap[r-{r dszer, ir odaszer szdllft dsa
l. Az aj6nlatk6r6 neve,cime:
V6ro si Intezmeny ellfito Szew ezet
3580Tiszarijviiros,
Munk6csyM. ft 26-28.
T e I . : 4 9 1 54 8 -3 0 0
F a x : 4 9 1 3 4 0 -8 7 1
Tovfbbi informfci6k a kiivetkezf cimen szerezhet1kbe:
Viirosi Intezmenyelliit6 Szervezet
cim: 3580Tiszarijv6ros,
Munk6csyM. ut26-28.
Kapcsolattart6
: Dombind Erd6lyi Judit
T e l . : 4 9 1 54 8 -3 0 0
F a x : 4 9 1 3 4 0 -8 7 1
E-mail cim : visz@tujvaros.hu
2. Az ajinlatk6r6s tdrgya:
P apfr-fr dszer, ir odaszer szdll{tdsa
A beszeru6srdszei, amelyekre ajdnlatot lehet tenni: o rdszekre ttirtdnd ajdnlatkdrds
nem indokolt

A miiszaki/szakmai d okumentilci| rendelkez6srebocsitf sf'nak m6dj a:
Az ajdnlattevok6r6s6nekmegfelel6en:papiralaponvagy elektronikusfton.
3. A megkiitend6szerz6d6smeghatdrozhsa:
Szdl lit dsi szerz5dds. P aplr - Ir 6szer, ir odaszer szdllftdsa tir gy 6ban.
4. Aszerz6d6sid6tartama vagy a teljesit6shatfrideje:
- 2011.05.t3.
A teljesitds
kezdesi6sbefejezdsi
id6pontja:2011.04.28.

Az ajirnlatk6r6a teljesitdsihat6rid6hdzk6pestel6teljesit6stelfogad.
5. A teljesit6shelye,term6szetbenihelye:

hrsz.
3580Tiszarijv6ros,
Munk6csyM. ft 26-28.
6. Az ellenszolgriltatisteljesft6s6nekfelt6telei:
Aj5nlatk6r6 a teljesitesigazolitsalapj6n kiSllitott szitmla alapjan a szerzldlsben meghatdrozottm6don 6s tartalommalval6 teljesitdst6lszdmitott15 napon beltil az ellenszolgdltatitstAtutal6ssal telj esfti.
7. Kizir6 okok:
jogi szem6ly,vagy jogi szem6lyis6gn6lkiili
Nem lehet ajhnlattevoaz a termdszetes,
gazdillkodoszervezet,aki vagy amely:
a) a szerzod6ssel6rintett irod6vallintezmlnnyelltdrsas6ggalkdzszolg|lati jogviszonyban, munkaviszonyban,vagy munkav6gzdsreir6nyul6 jogviszonyban
(megbiz6s) 6ll (a tov6bbiakban: drintett dolgoz6lmunkat6rs
),
b) az 6rintett dolgozo kozeli hozzifiartozoja,
c) az a gazd6lkod6szewszel,amelyben az errntetl dolgozo, vagy annakkozeli
hozzittartozoj
a tulajdoni rdszesedessel rendelkezik,
j6rul6kfizet6si
d) egy 6vndl rdgebbenlejitrt ad6-, v6m-,vagy tdrsadalombiztositiisi
kotelezettsdgdnek
nem tett eleget,
e) akinek egy dvnel rdgebbi, az onkorminyzati ad6hat6s6gn6lnyilvintartott ad5tartozilsavan,
D aki ellen cs6d-, felsz6mol6sielj6rdsvan folyamatban,aki v6gelsz6mol6sa\att
6ll,
g) akinek tev6kenysegeta c6gbir6s6gfelfiiggesztette,
h) aki nem szerepela c6gjegyzekben,
i) aki nem rendelkezika tev6kenysdgfolytat6s6hozelirt engeddllyel,jogositv6nynyal, illetve szervezeti,kamaraitags6ggal,
j) aki korribbi, az onkorm6nyzatLalkotott szerzodesenek
teljesitdsesor6n srilyos
zegestkdvetettel.
szerzod6ss
A megkoveteltigazol6sim6d:
Akizitro okok fenn nem 6l16s6rolaz ajinlattevokneknyilatkozniakell ajdnlatttnakbenyrijt6s6valegyidejtilegazaj6nlatk6rdsmellekletetkepezonyomtatv6nyon.
8. Az ajrinlatt6telihatr[rid6:
2011,dprilish6 27 nap. 10:00ora

9. Az ajfnlat benyrijtis6nak helye,m6dja:
Vilrosi Intdzm6nyellit6 Szervezet
3580Tiszarijv6ros,
Munk6csyM. rit 26-29., 19. szoba
DombindErddlyi Juditnrll
Az ajinlatpostaifton, vagy szemdlyesen
munkanapokon
H - CS: 8:00 ds 16:006ra,p:
8:00 ds 13:30 otakozott, az ajdnlatt6telihataridolejhrtinak napjfun8:00 6s 10:00
6ra
kozdtt adhat6le.
Az ajdnlatotzdrt boritdkban,2 ered,etip6ld6nyban
keil benyrijtani.A borit6konfel kell
ttintetnia kovetkez6szdveget:
-,,Papfr-fr6szer, irodaszerbeszerzds,,
Az ajdnlattdtelihatdridcjelcitt(2011.iiprilish6 27 nap. 10:00 ora)nem bonthat6
fel!
- az aj6nlattev6nevdt ds szdkhelydt,
- ,,Iktat6bannem bonthat6 fel, azonnala cimzettheztovfhbitand6,'.
Az ajitnlatketoaz aj6nlatotakkor tekinti hat6rid6nbeltil benyrijtottnak,ha annakkezhezvdteleaz ajinlatt6telihat6rid6lej6rt6ig,a bontdsmegkezderOig
-.giort6nik. A postai klildem6nyekelir6nyit6s6b6l,elvesztdsdb6lered6oiszes kociaza{aj6nlattev6tterheli. Ajrinlattev6 felel6ssdge,hogy ajfnlata megfelel6 csomagol6sbaqform6ban 6s
id6ben kertiljon benyrijtdsraAj6nlatk6r6 csak ai ellirthatdrid,6ig a megjel6lt helyre
leadott aj6nlatokattudja 6rtekelni. Ahat6nd6ntul erkezettajrinlat& drv6nytelenek.
10.Az aj6nlatok felbontris6nakhelye,ideje:
V6rosi Intezmenyell6t6 Szervezet
3580Tiszarijv6ros,
Munk6csyM. ft 26-2g.Tfirgyalo
...._ n i ilnel
D i i t u m :2 0 I l.6 p ri l i s h 6 2 7 n a p .1 0 :006r a
ll. Az ajf nlatok elbfrril6s6naktervezettidcipontja:
20IL ilprilish6 27 nap
12. Szerz6d6skiit6sid 6pontj a:
20ll.6prilis h6 28 nap
13. Mtiszaki tartalom:
3.s2.mell6klet
Ajrinlat krzinolaga 3. szimu melldkletbenmeghat{rozottterm6kek iisszess6g6re
tehet6,
azazaz iisszesfelsorolt term6k (azazminden egyesterm6k) leszrillftr{srlt
vfllalni kell! A
titbltzatkitdltdsesor6nkdrjiik az egysdgdrakat
soronkdnt
feltiintetni,tov6bb6az egyesterm6kekrevonatkoz6(az egyestermdkekbolk6rt mennyisdgek
alapj6nkisz6molt)nett6ajanlati

drt6keket
is, valaminta ,,mindosszesen"
nettoajS.nlati
drtdketis megadni
. Az aj1nlatok
6rt6keldsesor6na..mindosszesen"
nett6aj6nlatidrtdkekkeriilnekosszehasonlit6sra,
14. Kiiliinlegesel6irdsok:
Aj6nlattev6teljes felel6ssdggel tartozikaz iitala foglalkoztatottmunkat6rsak6rt.

15. Hi6nyp6tlis lehet6s6ge
: biztosltott/nem
biztosftott
(Igen vdlaszesetdn:Aidnlatkdrri a hidnyp6ttdslehetdsegdtbiztos[tja,azonbana hidnyp6tlds nem eredm|nyezhetiaz ajanlat elb[raldsra keriltcitartalmi elemei (ajdntati ir)
modosftdsdt.)
16. Kieg6szit6tfifkoztaths k6r6s hatirideje:20lL 6prilish6 20 napja10:006ra
Az Ajitnlattevoaz ajdnlatker6sben
foglaltakkalkapcsolatbanir6sbankieg6szit6(6rtelmezo) ttlekoztatttst k6rhet. Ajrinlatkdr6 a bedrkezettkiegdszit6 thjekoztathskdrdsekre
vonatkoz6viiaszht egyidejrilegmindenAj6nlattevo reszeremegkuldi.
17.EgyEbinformdci6k:
l7.l Az ajitnlattetelmegtortdntevelAjdnlattevohozzdjdrulnevdnek,sz6khelydnek6s a
v iilalko zoi dij 6nak ny i Iv anoss69ra ho zatalithoz.
17.2 Ajdnlatk6r6felhivja Aj6nlattev6 figyelmet ana, hogy TiszaujvfirosOnkormiinyzata Kepvisel6-testliletdnek
XIl17312011.31/Okth. 11.a-b.lpontja alapjfn Tiszaujvlros Onkorminyzata Polg6rmesteriHivatala, onkormdnyzali iniezmeiyei 6s 6nkorminyzalr tulajdonri gazdasilgrt6rsasdgaiminden olyan visszterhes szerzod,|s6nek
(
kiv6ve a kdzbeszerz6sitorv6ny szerint, valamint Tiszafjviros Onkorminyzata, poIg6rmesteriHivatala,Onkormdnyzati intezmdnyei6s cinkormdnyzatitulajdonri gazdasdgi t6rsas6gaiegym6skdzdtt megkdtdsrekeriil6 szerz6d6seket)a megkot6sdre,amelyek esetdna fentebb felsorolt szervezetekfizetdsi kdtelezettsdgea brutt6 250 E Ft
osszegeteleri, vagy azt meghaladja,csak az aldbbi felt6tele megl6te eset6nkertilhet
sor. Ezen feltdtelekr6la masik szerzodofelet szerz6deskOtds
el6tt t6iekoztatntsziiksdges.
-

A szerzoddsmelldklet6tk6pezi ahatirozat mell6kleteszerinti nyrlatkozat
A szerzodesegy pontj6banr6gzit6srekertil az alihbi feltdtel:
,,A .. . (szerzod6f6l) hozzajdrul,hogy az dnkormfnyzat Polg6rmesteriHivatalal intezmenyel gazdasilgrt6rsas6ga( a megfelelo alkalmazand,o)a szerzodesmell6klet6t kdpezo,a lejdrt hat6ridejritartoz5sokravonatkozo nyrlatkozatvalodisilgbtellenorrzze.Amennyibennyilatkozatottev6 fdlnekjelen szerzoddspenzigyi teljesitdseel6tt
a nyilatkozaton meghat6rozott szewezetekfeld lej6rt hatdrideji tartozilsa van 6,sail. a
sz6ml6n szerepI6 (sz6mla hitny ih an a szerzodesben megh athrozott) fi zetdsi hatSrid(j
id6pontjdignem rendezi,hozzi\itrul atartozfn osszegdnek
Tiszarijv6rosOnkorminyzata adohat6s6ga,
Polg6rmesteriHivatala, intezmenyei6s saj6t tulajdonf gazdasd,gt
tdrsas6gaifel6 legkor6bbiesed6kess6gri,
azonoseseddkess6g
esetdnar6nyosantort6n6
k ompenz6| is fthoz, i I Ietve beszirmitdsithoz.

A tattozitsmentessdgre
vonatkoz6anaz ajrinlattev6kneknyilatkoznia kell aj6nlat6nak
benyrijt6s6valegyidejiilegaz ajrinlatkdrdsmelldkletdtk6pez6
nyomtatv6nyon.
17'3 Ajdnlattev6nek fuajSnlatStfix osszegii iltalSnydrkdntkell
megh atiroztia, amely figyelembevdve a helyszini kdrtilm6nyeketds adoits6gokat- magftbanfoglalja
a szeF
zodesszeriteljesitdsdhez,a szakszeri 6s komplett megval6 sititsSiozszukseges
valamennyi koltsdg6tds mindennemriegy6bkiadrist.
17'4 Alilnlatkero fenntartja az ajanlatkdrdseredmdnytelenndnyilvhnitfts6nakjog6t.
17'5 Felhivom a Tisztelt Aj6nlattevdk figyelm6t,hogy rdszletesfirajhnlatukat
az Aj6nlatker6dltal rendelkez6srebocsiitottjellernz6 rn"nnylregek,adatok alapjhn6rtelemszeriien tegydkmeg.

Felhivjuk szivesfigyelmdt a jelen aj6nlatkdrdsben
foglalt el6ir6sok6s felt6telekalapos
6ttekint6sdre
6s k6rem,hogy ajilnratifialeirtak figyelembevdteldvel
tegyemeg.
Tiszatjvdros,2011. 6prilish6 14.nap

Tisztelettel:

+-*diirj n Kfroly
igazgat6
Mell6kletek:
1. nyilatkozatkizhro okok hat6lyaal6 nem taftozisr6l
2. tartozfsmentess6gre vonatkoz6 ny ilatkozat
3. mtiszakitartalom

l. szrimrimell6klet

NYILATKOZATKIZARO OKOK HATALYA ALA
NEM TARTOZASNOT,

Alulirott

mint a

(a

tov6bbiakban: Ajdnl3ttev6) cegJegy
zesrej ogosurt kdpviseldje nyilatkozom, hogy az
Ajdnlattev6velszembennem 6llnak fennaL iaaaikizir6 okok.
Nem lehet ajdnlattevoaz a termdszetes,
jogi szemlly, vagy jogi szemdlyisdgn6lkiili
gazdilkod6 szervezetl,aki vagy amery:
a) a

b)
c)
d)
e)
0

szerzod6ssel 6rintett irod6val kozszorgarati jogviszonyban,
munkaviszonyban, vagy munkavdgzdsreir6nyul6 jogvisionyban (megbfz6s)
6rl
(tov6bbiakban
: drintettdolgoz6/munkat6rs),
az lrintett dolgoz6 kOzeli hozzfiartozoja2,
az a gazd6lkod6 szewezet, amelyben az lrintett dolgozo, vagy
annak kozeli
hozzifiartozojatulajdoni rdszeseddssel
rendelkezik,
egy 6vn61rdgebbenlej6rt ad6-,vdm-,vagy t6rsadalombiztosit6si
j6rul6kfizet6si
kotelezettsdg6nek
nem tett eleget,
akinek egy 6vndl r6gebbi, az dnkorm6nyzati ad6hat6sdgn6l
nyilvdntartott
adotartozirsavan,
aki ellen cs6d-, felsz6mol6sielj6r6svan folyamatban,aki vdgelsz6mol6s
alatt

al],

g) akinektev6kenysegeta c6gbir6s6gfelfiiggesztette,
h) aki nem szerepela cegjegyzekben,
i) aki nem rendelkezik a tev6kenyseg folytatisahoz el6irt
enged6llyel,
j ogositviinnyal, i lletve szervezeti,kamaraltagsdggal,
j) aki kor6bbi, az Onkormdnyzattalkotott ttritoi{t"nek
teljesit6sesor6n srilyos
szerz6ddss
zegestkovetettel.

CdgszerTalilirds

'

Gazd6lkod6 szervezetalatt a ptk. 695 $ c) ponddban megj,atfurozoufogalmat
kell drteni.

2. sz. mell6klet

NYILATKOZAT
.......s2 6 mf....
Alulirott
a.....
adosz1ma)
kdpviseldje nyilatkozom,hogy

..... szer z6d6shez

"(szerz6d6fdl neve,cime,

T iszafijv hros Onko rmilnyzata
o adrihat6s6g6n6l(35g0 Tiszaijviros,
BethlenG. rit 7.),
o PolgdrmesteriHivatar6n6r(35g0
Tiszaujviros,BethlenG. rit

7.).

int6zm6nyein6l,azaz
580 Tiszarijviiros,Munk6csyM. ft 26_2g)
6s a
lzpont (3590 Tiszafijvdros,M6ty6sk. ifi34.),
pajt6skoz 13.),
iszarijv6ros,
zetoktat6si6s pedag6giai_Szakmai
Szolg6ltat6

Y;:T;*,

Egvsdges
Pedag6giai
Szakszotgatut
1rss0'TIrr;,1j;iiros,
Alko tinans,

-

E6tv6s J6zsefGimniizium, szakkepzSIskola
ds Kolldgium (35g0 Tiszarijv6ros,
MunkdcsyM. ft 13.),
Derkovits-Kurtur6lisKcizpont(35s0 Tiszaujvdros,
Szdchenyi ut 2.),
o Tiszariiv6rosi Hivat6sos Onkormanyzati
Ttizortosil,gnill(35g0 fiszarijv6ros,
Ttizolto u. l.),
' Tiszariiviiros
Viirosi Rendel6inLezetnel
(3580 Tiszaujviros,BethlenG. ut 1l-13.).
iinkormdn y zati turaj d on ri gazdasilgit6 rsa
s6ga in6r,azaz
o TiszaSzolg2004Kft._ndl(35g0
TiszaujvirJr,firru ut2la),
' TiszarijviirosiVrirosgazdaNonprofit
Kft.-n6l (35g0 Tiszaijvhros,Tisza ut 2/a),
o TiszaMddia Kft.-ndl (3590 Tiszaijv'ros,
SzentIstv'n ft 16.)
o Tiszariiv6rosiSport-ParkNonprofit
Kft.-ndl (3580 Tiszaujvaros,Teleki Blanka
rit
6.)
lejirt hat6ridejii tartozdsomnem 6ll fenn.
Felel6ssdgem
tudatdbankij elentem,hogy a kozllt nyilatkozata
val6s6gnakmegfelel.

D6tum:2011

szerzbdo fdl kdpviseloje

3.s2.mel16klet
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3.s2,mel16klet

b 6lyegzopirna festdk kdk
Iratcsipesz
(Binder)15mm
Iratcsipesz
(Binder)19 mm
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