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

Tisztelt Ajdnlattev6!

A Vfrosi Int6zm6nyelL{tri Szervezet 35g
tovilbbiakban: aj6nlatk6r6) ezuton k6ri fr
mint Ajanlattevbt (a toviibbiakban: ajinlt
kdzbeszerz6si 6rt6khat6rt el nem 616 6rt
ellirtak szerint es az abban foglalt feltdtelel

S zolg6ltatirs megneve z6s e :
Szemdlysztillftds

l, Az ajfnlatk6r6 neve, cime:

Viirosi Intlzmeny ell6t6 S zew ezet
3580 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. ft 26_2g.
Tel . :491548-300
Fax:491340-871

Tovribbi informrici6k a kiivetkezl cfmen szerezhet6k be:

Viiros i Intezmdny elli$o Szew ezet
cim: 3580 Tiszaliujvtros, Munk6csy M. ifi26_2g.
Kapcsolattart6: Dombind Erd6lyi Judit
Tel.:49/548-300
Fax:491340-871
E-mail cim: visz@tujvaros.hu

2. Az ajfnlatk6r6s tdrgya:

A vilro s i rntezmenyel I 6t6 s zew ezet munkaviil I al 6 inak Nagyvriradr a tlrteno sziilitfusa
kirrindukls cdlj6b61.

A beszerzl,s rlszei, amelyekre ajfnlatot lehet tenni:
nem indokolt

u rdszekre tdrtdnd ajdnlatkdrds

A mtiszaki / szakmai d okumen t6ci6 ren derkez6sre bocs6t6s6nak m6dj a :

Az ajdnlattev6 kdr6sdnek megfelel6en: papirarapon vagy elektronikus fton.

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatfroz6sa:

Willalkozdsi szerz1dds - A Viirosi rntezmdnyellffi6 Szervezetmunkavdllal6inak Nagy-
v 6rr adr a tcirtdn 6 sziilitis a k ir6n dul 6s c 6lj 6b 6i.



4' A szerz6d6s id6tartama vagy a terjesft6s hatrirideje:

A teljesftds kezd6si ds befejezdsi iddpontja:
2011.06.04.5;00 6ra _ 20it.06.04.24;00 6ra

Az ajdnlatkdrd a teljesitdsi hatririd6hdz kdpest el6teljesftdst nem fogad el.

5. A teljesft6s hetye, term6szetbeni helve:

Otvonal:
Tiszaifivittos'v6-rosi rntezmenyellffio szervezet (Tiszaujvdros, Munk6csy M. itt 26-2g.)- Nagyvdrad - Debrecen _ Tiszarijv6ros

6. Az el len szolg 6ltat6s tetj esf t6s 6n ek felt6te I ei :

Ajrinlatkdr6 a teljesitdsigazolfts alapj6n kirillitott szftmla alapj[n a szerzoddsben meg-hatinozott m6don ds tartalommal val6 teljesitdstdiizamitott l5 napon bepul azellen-szolgilltatirst ritutaliissal telj esfti.

7.Ktzirf okok:

Nem lehet ajinlattevo az a tetmeszetes, jogi szem6ly, vagy jogi szemdlyisdg ndlkiiligazd6lkod6 szewezet, aki vagy amely:
a) a szerz6d6ssel drintett irodiiv al/intezmennyel/tfrsasiiggal klzszolgitlati jogvi-szonyban, munkaviszonyban, vagy munkavdgzlsre iriinyul6 jogviszonyban

(megbiz6s ) ail @ tovribbiakb an : drinte tt dolgo zo/ munkat6rs),
b) az drintett dolgoz6 kdzeli hozzifiartozoja,
c) az a gazdrilkod6 szervezet, amelyben az erintett dolgoz6, vagy annak kcizeliho zzfrtartoz6j a tulaj d,on i 16 s z e s e d d s s el ren de lkezik,
d) egy dvndl rdgebben lejdtt ad6-, vitm-, vagy tarruouto-biztositrisi jiiruldkfizetdsi

kdtelezettsdgdnek nem tett eleget,
e) akinek egy 6vndl rdgebbi, ut 6nko.- inyzati ad6hat6srignril nyilv lntartott ad6-tartozdsavan,
D aki ellen cs6d-, felszftmolftsi eljrirds van folyam atban, aki vdgels zitmolis alattiil,

lfiiggesztette,

rlytatris6ho z elirt engeddllyel, j ogositvriny_
g9al,

szerz6d6sszegest kovetett el. 
6tt szetzSddsdnek teljesitdse sor6n sflyos

A megk<ivetelt ieazoldsi m6d:
Akizit6 okok fenn nem 5ll6s6rol az ajinlattev6knek nyilatkoznia kell aj;nlatinakbe-nyujtdsfval egyidejtileg az aj6nlatkdrds melldkl et6tk1pezd nyomtatv6nyon.



8. Az ajrflnlattdteli hatrflrid6:

201I. mdjus h6 23 nap. I0:00 6ra

9. Az ajinlat benyrftjtfsfnak helyeo m6dja:

Vdrosi Intezmenyell6t6 Szew ezet
3580 Tiszarijv6ros, Munkilcsy M. ft 26-2g., 19. szoba
Dombind Erd6lyi Juditn6l
Az ajdnlat postai riton, vagy szemdlyesen munkanapokon H _ cs: g:00 es
8:00 6s 13:30 6rak6z6tt, az ajinlattetelihat6ridi5iej6rt6nak napj6n g:00
krizdtt adhat6le.

16:00 6ra, P:
6s 10:00 6ra

Az aifnlatot zbrt boritdkban,2 eredeti p6ldrinyban kell benyrijtani. A borit6kon fel kell
ttintetni a k6vetkez6 szriveget:

- 'r'4 Vdrosi Intdzmdnyelldt6 Szervezet munkavdltatdinak Nagyvdradra tortdn7
szdll[tdsa kirdndulds c6ljdb6l. "

- Az aidnlattdteli hatdridd elStt (2011. mSjus h6 23 nap. 10:00 ora) nem bonthat7
frl!

- az ajinlattevl nevdt 6s szdkhelydt,

Az ajdnlatkdro az ajitnlatot akkor tekinti hat6rid6n beliil benyirjtottnak, ha anrrakkez-
hewetele az ajinlattetelihatirido leifurtdig, a bont6s megkezderiig -.gi,irtenik. A pos-
tai kiildemdnyek elirdnyitds6b6l, elvesztdsdb6l ered6 riiszes kociazalajdnlattevot ter-
heli. Ajrlnlattev6 felel6ssege, hogy ajilnlata megfelel6 csomagol6sbatt, formiiban ds
id6ben keriiljdn benyrijtdsra AjSnlatkdr6 csak ai eloirt hatdridoig a megjel<ilt helyre
leadott ajdnlatokattudja drtdkelni. A hatririd6ntrtl erkezett ajhnlatot e*enytelenek.

10. Az ajr{nlatok felbontr{sr{nak helye, ideje:

Vilros i Intezmeny ellirtl S zew ezet
3580 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. ft 26-29. T6rgyal6
Dombind Erd6lyi Juditn6l
Diltum:2011. m6jus hb23 nap. 10:00 6ra

ll. Az ajrinlatok elbfrfLflsfnak tervezett id6pontja:

2011. m6jus h523 nap

12. Szerz6d6skiit6s id 6pontj a :

2011. mrijus h6 25 nap



13. Miiszaki tartalom:

A vrirosi rntdzmenyelklt6 szervezetmunkavdllal6inak Nagyvdradra t6rt6n b sz6llit6sakir6ndulSs c6ljrib6l.
Ldtsz{rm: kb.120 f6
Utvonal:
Tiszativiros, v6rosi rntdzmlnyellilt6 

.szewezet (Tiszarijv6ros, Munkiicsy M. it 26-28.) - Nagyvrirad - Debrecen _ Tiszarijv6ros

fjfll,ir:ilr"tff,-re 
teher6. Az ajfunratok 6rr6ket6se sorrin a@ keriil-

A vflfalkozfii dii tartalmazza az utasbiztositr{st, romdniai rfitdijat, parkol6 dijakat is.

14. Kiiliinleges el6fr6sok:

AjinlattevS teljes felel6ss6ggeltartozik az Sltalafoglalkoztatott munk atirsak1rt.

15. Hirflnyp6ttis rehet6s6g e: b izto s ftott/n em biztositor!
(Igen vdlasz esetdn: Aidnlatkdra o nury@rdght biztos[tja, azonban a hidny-pdtlds nem eredmdnyezheti az aidnlat-itbirdtdrra kerutT tartalmi eiemei (ajdnlati dr)m6dosltdsdt.)

f 6' Kigsdszitf tilifikoztatfs k6r6s hatrirideje 2011 m6jus h6 19 napjalg:gg 6raAz Ajinlattev' az ajdnlatkdr6sben f%laltakkal kapcsol atban iriisban lieg6szit6 (6rtel-mez6) tdjdkortahst kdrhet. Ajrinlatkdr6 a bedrke ziu kiegdszitb t1jekortaftts kdr6sekrevonatkoz6 v iiaszirt e gyi dej iileg minden Aj 6nl attev o r *szerc meek{il di.

17 . Bgy 6b informf cir6k:

17 'l Az ajfnlattetel megtcirtdntdvel Ajrinlattev 6 hozzdjilrul nev6nek, sz6khely6nek ds av6llalkoz6idijrinaknyilvilnossfugrahozatalfrhoz.

17'2 Ai6nlatk&6 felhfvja Ajrinlattev6 figyelmdt arra, hogy Tiszarijvriros onkormiiny-zata K6pvisel6-testtilet6nek xr/173/20t i- : tlotrtr . tt.a-b.t ponga alaplan Tiszaijvirros onkotmfinyzata Polgiirmesteri Hivatala, dnkorm dnyzati int6zm6nyei 6s 6nkor-mhnyzati tulajdonri gazdasiryi t6rsasiigai n
kiv6ve a kdzbeszerzdsi t6rv6ny szerini, val
giirmesteri Hiv atala, 6nkorm6n y zati intezme
gi tarsasrigai egymiis kcizOtt megk6t6sre ker
lyek eset6n a fentebb felsorolt szervezetek fizetdsi kdtelezettsdge a brutt6 250 E Ftdsszeget el6ri, vagy azt meghaladja, csak az alilbbi feltdtele mJgldte eset6n kertilhetsor' Ezen feltdtelekr6l a mdsik szerzSdo felet szeru6d6sk6t6s etotitalet oztatnisztiks6-ges.

A szetzfidds melldkl etdtklpezi ahatdrozat melldklete szerint i nyilatkozat
A szerzldds egy pondriban rlgzitesrekeriil az arilbbi felt6ter:



"A " ' (szerz6d5 fdl) hozzflfirul, hogy az cinkorm inyzatpolgiirmesteri Hiva-tala/ intdzmenyel gazdasdgi trlrsas6ga 1 a -.gi.tel6 alkalm azand,o) a szerzod1s mell6k-letet kdpezii, a leifutr hatdridejii tartozitsokrivonatko zo nyilatkozat val6dis6,g6tellen-Srizze' Amennyiben nyilatkozatottev6 fdlnek jelen szerz6d6s penzigyiteljesft6se el6tta nyilatkozaton meghat6rozo!1 szewezetek teie biarthat6ridejii tartoz6sa van es azt a
76ml6n szerepl6 (szfrmla hiinyfhan a szerzodesben megh athrozott) frzetesi hat6rid,6id6pontj6ig nem rendezi,hozzqfirul a 

-tartoz(rscisszegenek Tiszarijv6.", O;k;;;;;;:ta ad6hat6sdga, Polg6rmesteri Hivatala, intezmenyeT ds sajrit tulajdonri gazdasigi t6tr-sasdgai feld legkoriibbi eseddkessd gii, azonor .r.ddk.ss6g esetdn ar6nyosan tcirten6komp enzSlils 6ho z, i I I etve b e szilmitds irho z.

A tartozdsmentessdgre vonatkoz6an az ajinlattev6knek nyilatkoznia kell ajinlat1nakbenyrijtrisrival egyidejiileg az ajdnlatkerds melldkl etetk6pez6 nyomtatvdnyon.

17 '3 Aifinlattev6nek furajfnlatdt fix dsszegfi iltalilnydrkent kell meghatiiro znia, amely -figyelembe vdve a helyszfni kdriilm6nleSet 6s adotts6gokat - magfrbanfoglalja a szer-z6desszeru teljesitdsdhez, a szakszerits komplett megval6 sithsiliozsztikseges valam-ennyi kciltsdgdt ds mindennemii egy6b kiadrist.

17 '4 Ajinlatketl fenntartja az ajSnlatkdrds eredmdnytelennd nyilvhnit6srinak jogrit.

l7'5 Felhivom a Tisztelt Aj6nlattev6.k-figyelm6t, hogy rdszletes irajinlatukat azAjrin-latkdtl iiltal rendelkez6sre bocsdtott iellJmz6-"*yTregek, adatok Ltupl,andrtelemsze-
nien tegydk meg.

Felhivjuk szives figyelmdt a jelen ajilnlatkdrdsben foglalt el6friisok ds feltdtelek alapos
iittekintdsdre ds kdrem, hogy ajanlatifi areirtakfigyere"mbevdteldvel tegye meg.

Tiszatlviros, 2011. mrijus h6 16. nap

Tisztelettel:

Mell6kletek:

1 .
2.

ny ilatko zat kizdr 6 ok ok hatitly a al6 nem tarto z6sr ol
tartozismentess6gre vonatkoz6 nyilatkozat

Adorjrin\Kdroty



l. szimt mell6klet

NYILATKOZAT KIZARO OKOK HATALYA ALA
NEM TARTOZASROL

Alulirott mint a

n2ii:f2?2,,:t"2:!:i:::l"uq:n-...3ogo,uitrep,,i,.r,i;.
(a to-

azAjrinlattev6velszembennemair"Tt-r*"'^t"t^ati;;ffi 
i.H.

nyilatkozom, hogy

Nem lehet ajdnlattevo az a term6szr
gazd6lkod6 Jzewezetr, aki 'u* u-.ij,ls' 

jogi szem6ly' vagy jogi szem6lyis6g ndlkuli

.klzszolgirlati jogviszonyban, munka-
:ilnyul6 jogviszonyban (me'gbiz6s) 6ll (t;_
drs),
:6ja2,
,n az drintett dolgozo, vagy annak kcjzeli
I rendelkezik,
, v agy tdrs adalomb iztos itrisi j rirul dkfi zet6s i

tartoz'tsavan, 
rfinyzati ad6hat6srigniil nyilv hntartott ad6_

0 
;fii 

ellen cs6d-, felsziimoliisi eljrirris van folyam atban, aki vdgels zitmol3s alatt

fiiggesztette,

folytatrisrih oz ellirt engeddllyel, j ogosit-
gsiiggal,
itt szerzodds6nek teljesitdse soriin srilvos

Kelt: , 2 0

Cdgszerii aldirirs

' Gazddlkod6 szervezetalatt a ptk. 6g5. g c) pontj6ban megJtatirozott fogalmat kell drteni.

6



2.s2. mell6klet

NYILATKOZAT

..szrfmri 
szerz(idlhshez

Alulfrott
2

ad6szdma)
kdpviseldj e nyilatko zom, hogy

Tiszarijviros Onko rm6ny zata

. .....(szeru6d6 f6lneve, cime.

o adrfhatrisfgdnril (35g0 Tiszafijviros, Bethlen G. ut 7.),o Polg'rmesteri Hivatar'nfl (i5g0 Tisza.ojviror, g"tril.n G. rit 7.),
int6zm6nyeinfil, azaz
o aYirrosi Int6zmdnyellit6 szewezetndl (3580 Tiszafjviros, Munkiicsy M. ot26-2g.) 6s agazdasdgilag hozz6 tartoz6 intlzmlnyekndi:

- TiszaujvitosiHumiinszol i:lV:ylcizpont (3580 Tiszarijv6ros, Mrityris k. trt34.),- 
Nupk.zi onhonos ovoda (35g0 Ti;,:.;"iror, pajtris k6z 13.),- Altaliinos Iskola, Alapfoku Miiuestetiitatal6s 

fldagogiui-drum ai szolg6ltat6

#:T:r, 
Egvs dges Pedag6giai s rakrroi gatu, 1: s s drir r."j riiro s, Alkotmiiny

- Edfvcis J6zsef Gimnir,ium, szal<kepz6Iskola ds Kolldgium (35g0 Tiszarijviiros,Munkdcsy M. ft 13.),
- Derkovits Kurtur6ris K.zpont (35g0 Tiszatjvhros, Sz6che nyiitt2.),o Tiszarijv6rosi Hivatiisos onkorm6nyzatiTiizott6srignril (35g0 Tisza|ljviros, Ttizol-t6 u. 1.),

o Tiszafjv6ros viirosi Rendel6intdzetnll (3580 Tiszaujv[ros, Bethlen G. rit l l-13.),
tinko rm 6n y zati turaj d on ri gazd asr[ gi t{ rsas 6 ga in'r, azazo TiszaSzolg2''4 Kft._ndl (35g0 Tiszafijv'rJr, firru ut2/a),o Tiszarijvilrosi Ydrosgazda Nonprofit Kft.-ndl (35g0 Tiszaijviros, Tisza tt2/a),c TiszaM.dia Kft.-n6l (3590 Tiszaujv'ros, szent Istvan ft r6.)o Tiszarijviirosi sport-Park Nonprofit Kft.-ndl (35g0 TiszaujvSros, Teleki Blanka rit6.)

lejdrt hatriridej ii tartozisom nem 6ll fenn.

Feleldssdgemtudatdban kijelentem, hogy ak6z6ltnyilatkozata val6siignak megfelel.
Diitum:2011.

szerz6 d6 f6l k6pvi selcij e


