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Tisztelt Ajánlattevő!

Az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató
Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat lAjánlatkéről (3580 Tiszaújváros,
Alkotmány köz 2., a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az ön
által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a ielen
ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés
során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek
figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:
E r dé Iy i kö r úír a s zemé ly s zállít ds

1,. Az ajánlatkérő neve, címe:

Általáro, Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató
Intézmény, Egységes P edagógiai Szakszolgálat
3 5 80 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
Tel.:491544-520
Fax:491544-52l

További információk a következő címen szerezhetők be:

Álmlános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató
Int é zmény, E gls é ge s P e da gó gi a i Sz aks z o l gálat
cím: 3580 Tiszaűjváros, Alkotmány köz2.
Kapcsolattartó: Bozsó Gyuláné
Tel.:49l544-520
Fax:491544-52I
E-mail cím: amipsz@lotus.tujvaros.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

E r dély i kö r útr a s zemély s zállít ás.

A beszerzés részei, amelyekre ajánlatot lehet tenni: a részekre történő ajánlatkérés
nem indokolt

A műszaki/szakm ai dokumen táciő ren delkezés re bocsátásának m ódj a :
Az ajánlattevő kérésének megfelelően: papíralapon vagy elektronikus útón.

3. A megkötendő szerződés meghatározásaz

vállalkozó i szetző dés E r d é ly i k ö r út r a s x,e m é ly s zá l I ít ús tár gy áb an.



4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés kezdési és befejezési időpontja: 2012. augusztus 06. 00.00 őra _ 2012.
augusztus 13. 23.30 őra.

Az ajánlatkérő ateljesítési határidőhöz képest előteljesítést nem fogad el.

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

Útvonal: Tiszaújváros Árrpád úti buszmegálló mögötti parkoló - Gyilkos_tó _ Békás_
SZoroS - Csíkszereda - Pottyond - Marosvásárhely - Kolozsv ár _Tiszaqváros Árpád
úti buszmegálló mögötti parkoló
Az otttartőzkodás idején kirándulásokat tesz a csoport Erdély területén.
Tervezett útvonal hossza a kirándulásokkal együtt kb. 1600 - 1700 km.

6. Az ellenszolg áltatás telj esítésén ek feltételei :

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján kiáltított számla alapján a szerződ,ésben
meghatározott módon Ós tartalommal való teljesítéstől számítőtt 15 napon belül az
ellenszolg á|tatást átutalással tel j esíti.

7.Kizárő okok:

Nem lehet aján|attevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli
gazdálkodő szewezet, aki vagy amely:

a) a szerződéssel érintett szewezettel közszolgálati jogviszonyban,
munkaviszonYb an áIl (a tovább i akban : érintett dol gozólmunkatárs),

b) az érintett dolgozó közeli hozzátar:tozőja,
c) az a gazdáIkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli

hozzátarto zőj a tulaj don i ré s z e s e d ó s s e l rend e l ke z ik,
d) egY évnél régebben lejért adó-, vám -, yagy társadalombiztosítási járulékfizetési

kötelezettségének nem tett eleget,
e) akinek egY évnél régebbi, az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott

adőtartozása van,
0 aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyam atban, aki végels zámolás alatt

áll,
g) akinek tevékenys égét a cégbíróság felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a cégje gyzékben,
i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel,

jogosítvánnyal, illetv e szervezeti, kamarai tagsággal,j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szeiződ,ésének teljesítése során súlyos
szerződésszegést követett el.

A megkövetelt igazolási mód:
A kizátő okok fenn nem áIlásáről az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell alánlatának
benYÚjtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékl etétképező nyomtatványon.



8. Az ajánlattételi határidő:

2)l2.július hő 12. nap. l1.00 óra

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és pedagógiai-Szakmai Szolgáltató
íntézmény, E gys é ge s P e dagó gi ai S zakszo l gálat
3 5 80 Tiszaúj város, Alkotmán y köz 2 ., T itkárság
Kulcsár Albert igazgatő részére címezve
Az ajánlat Postai Úton, vagy személyesen munkanapokon 8 és 15 óra között, az
ajánlattételi határidő lejártánaknapján8.OO és 10.30 óra között adható le.

Az ajánlatot zárt borítékban,2 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell
tüntetni a következő szöveget:

-,flrdélyi körútra személysxtíIlítás''
- Az ajánlattételi hatóridő előtt (2012. július hó 20. nap. 11.00, őra) nem

bontható fel!- az ajánlattevő nevét és székhelyét,
- ,,Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzettheztovábbítandó,,.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéseig megtörténik. A
Postai kÜldeménYek eliránYításáből, elvesztéséből eredő összes kociázat ajánlattevőt
terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és
időben kerÜljÖn benyújtásra Ajánlatkérő csak az-előírt határidóig a megjelölt helyre
leadott ajánlatokat tudja értékelni. Ahatárid,őn túl érkez ett ajánlatok érvénytelenek.

1,0. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Általános Iskola, Alapfokú Művószetoktatási és pedagógiai-Szakmai Szolgáltató
|nJ9lménr, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
3 5 8 0 Tiszaúj város, Alkotmán y köz 2., Igaigatói Iroda
Kulcsár Albert
Dátum: 2\l2.július hő 12, nap. 11.15 óra

11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2llz.július hő 12. nap

12. Szerződóskötés időpontj a :

2011.július hó 16. nap



13. Műszaki tartalom:

Kiváló műszaki állapotban lévő l db légkondicionált busz 24 fo részére kényelmes
utazáshoz, DVD és CD lejátsző lehetőségével. A csomagok elhelyezésére megfelelő,
tiszta, Pormentes csomagtér biztosítása. Az utastér higiéniai és esztétikai szempontból
ki fogástalan le gyen, az utazők r észér e hűtő gép hasznáIat szüks éges .

Ajánlat Ft/lkm -re tehető. Az ajánlatok értékelése során a nettó ajantati értékeket
hasonlítom össze.
A vállalkozői dij tartalmazza azutasbiztosítást, romániai űtdíjat,
Az ilt során 2 sofor álljon rendelkezésre, akiknek szállást és

parkoló díjakat is.
étkezést a helyszínen

biztosítok.
Előre nem várt műszaki hiba esetén 18 órán belül új
követelmény.

14. Különleges előírások:

busz helyszinre órkezése

Ajánlattevő teljes felelősség gel tartozik az általa foglalkoztatott munkatársakért.

1 5. Hiánypótlás lehetősé ge z b iz t o s ít o tt/ueu_bfulpúl7ü

16. Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje z 2}I2.július. hó 1 1. napja 12.00 őraAz Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban irás§an kiegészítő
(értelmezŐ) tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékőztatás
kérésekre vonatkozó váIaszát egyidejűleg minden Ajánlattev ő részere megküldi.

17. Egyéb információk:

17 .I Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattev ő hozzájárul neve, székhelye , ajánlali ára
és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvinosságra
hozatalához.

+.7.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra) hogy Tiszaújváros
Ónkormányza? Képviselő-lestuleién ek Xllll3iott : rlör<tn. n.i]i.tpontja alapján
Tiszaújváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és
ÖnkormánYzatitulajdonú gazdaságitársaságai minden olyan visszierhe s szerződ,ésének( kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint iiszaújváros önkormányzata,
Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseket) a megkötésére,
amelYek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a bruttó 250 E Ft
Összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet
Sor. Ezen feltételekről a másik szerződő felet szerződéskötéi előtt tájékoztatni
szükséges.

- A szerződés mellékletétképezi ahatározatmelléklete szerinti nyilatkozat- A szerződés egy pontjábanrögzitésre kerül az alábbi feltétel:
,,A (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri

Hivatalal intézményel gazdasági társasága ( a megfelelő alkalmazandó) a szerződés



mellékletét kéPezŐ, a lejárt határidejű tartozásol<ra vonatkozó nyilatk ozat valődiságát
el|enőizze. AmennYiben nyilatkozatottevő félnek jelen szerződ,és pénzűgyiteljesítóse
előtt a nYilatkozaton meghatározott szervezetek feló lejárt határidéjű tarí,ozásavan és
azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben megfuatáro zott) fizetési
határidŐ. időPontjáig nem rendezi, hozzájárul a tartozás osszegének Tiszaújváros
OnkormánYzata adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulájdonú
gazdasági társaságai felé legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség Ósetén
arány o s an történ ő komp enz á lásáho z, i l l etve b es zámítÁs áho z.

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajántatának
benYÚjtásával egyidejűleg az qárúatkérés mellékl etétképező nyomtatványon.

17 .3 Ajánlattevőnek fuqánlatát fix összegű éía!ányárként kell meghatáro znia, amely -
figYelembe véve a helyszíni körülményeket ós adottságokat -Áagában foglaljá a
szerződésszerű teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához rrúkrég.,
valamennyi költségót és mindennemű egyéb kiadást. (Esetlegás furtalom.)

I7.4 Alánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyllvánításának jogát.

17.5 Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes áraján1atukat az
Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján
értelemszerűen tegyék meg.

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos
áttekintésére és kérem, hogy qánlatáta leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaqváros,2012. évjúlius hó 5. nap

Tisztelettel:

Mellékletek:

l . nyilatkozat kízarő okok hatá|y a alá nem tartozásr ől
2. tartozásmentess é gre vonatkozó ny ilatkozat

Hok Csa
igazgatő
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NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALÁ
NEM TARTozÁsnór

Alulírott mint a
vábbiakban: Ajánlattevő) cégj egyzésre jogosult képviselője nyilatkozom,
Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn azalábbi t<iiaro okok.

hogy
(a to-

az

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli
gazdálkodő szewezetl, aki vagy amely:

a) a szerződéssel érintett szewezettel közszolgálati jogviszonyban, munka-
viszonyban áll (továbbiakban : érintett dolgoző l munkatárs),

b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozőja2,
c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli

ho zzátarto zőj a tulaj don i ré s z e s e d é s s e l ren d e l k ezi k,
d) egY évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési

kötelezottségének nem tett eleget,
akinek egY évnél régebbi, az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adó-
tartozásavan,
aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végels zámolás alatt
áll,

g) akinek tevékenys égét a cégbíróság felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a cég|egyzékben,
i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásáh oz előírt engedéllyel, jogosít-

v ánny al, i 1 l etve szery ezeti, kamar ai t a g s á g g al,j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos
szerződésszegést követett el.

Kelt: ...,,20.

Cégszerű aláfuás

' Gazdálkodó szervezetalatt a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.
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NYILATKOZAT

..........számú .. ...... szerződéshez

Alulírott
a ..... ... . ,..(szerződő féI neve, címe,
adőszáma)
képviselője nyilatkozom, hogy

Tiszaújvá ros Önko rmány zata

o adóhatóságánál (3580 Tiszaűjváros, Bethlen G. út 7.),o Polgármesteri Hivatalánál (3580 Tiszaűjváros, Bethlen G. űt7.),

intézményeinél, azaz
o a Városi Intézményellátó Szervezetnél (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. űt26-28.) és a
gazdaságílag hozzá tarto ző intézményeknél :

- Tiszaújvárosi HumánszolgáItatő Központ (3580 Tiszaújváros, Mátyás k. út 34.),- 
]J.p.közi otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás ia, t1.1,- Altalános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pidagógiai-§zakmai Szolgáltató
IntézménY, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (358o riszarijváros, Alkoűany
köz2.),

- EÖtvÖs JÓzsef Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (3580 Tiszaújváros,
Munkácsy M. út 13.),

- Derkovits Kulturális Központ (3580 Tiszaújváros, Széchenyiűt2.),o Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormán y zati T űzoltóságnál (3 5 80 T is-zaújv áros, Tűzol_
tó u. 1.),

o Tiszaújváros Városi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaűjváros, Bethlen G. út 11-13.),

ö n ko rm á n y zati tu laj d o n ú gazdasági tá rs a s á ga inál, azazo TiszaSzolg2004 Kft.-nél (3580 Tiszaűjváros, Tisza űt2la),o Tiszaújvárosi Yárosgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út2la),r Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaíjváros, Szent István út 16.)o Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaűjváros, Teleki Blanka út
6.)

lej árt határidejű tartozásom nem áll fenn,

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt nyilatkozat a valóságnak megfelel.

Dátum:20

szerző dő fél képviselőj e


