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

Tisztelt Ajdnlattev6!

A v1[1osi Int6zm6nyerl6t6 szervezet 35g0 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ft26-28., (a
tovrlbbiakban: ajdnlatk6r6) ezuton k6ri fel ajrinlatt6telre az 6n rittal kepviselt ceget,
mint Ajiinlattev6t (a tov6bbiakban: ajiinlattev6) a jelen ajdnlatk6rdsben nevezett, a
kiizbeszerz6si 6rt6l<hat6rt el nem 616 6rt6kii beszerz6s sor6n jelen ajrinlatkdr6sben
el6irtak szerint ds az abbanfoglalt feltdtelek figyelembev6teldvel.

Beszerzds megnevez6se:

,'A wsz iizemeltetdsiben ldvf KKJ-214 rendsuimrt volkswagen Transporter gipko-
csi 150.000 km-es k6telez6 szervizeldse,

1. Az ajdnlatk6r6 neve, cime:

V6rosi Intdzm6n y ell6t6 Szewezet
3580 Tiszarijv6ros, Munkricsy M. tt26-28.
Tel.:49l548-300
Fax:491340-871

Tovibbi inform6ci6k a kiivetkez6 cimen szerezhet6k be:

Vrirosi Intdzmdnyell6t6 Szew ezet
cim: 3580 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. it26-29.
Kapcsolattart6: Dombind Erd6lyi Judit
Tel.:49/548-304
Fax:491340-871
E-mail cim: visz@tujvaros.hu

2. Az ajinlatk6r6s t{rgya:

,,4 wsz iizemeltelisiben lev6 KKJ-214 rendszdmrt vorkswagen Transporter gipko-
csi 150,000 km-es kdtelezd szervizeldse"

A beszerz6s rdszei, amelyekre aj6nlatot lehet tenni: a rdszekre tijrtdnf ajdnlatkdris
nem indokolt

A miiszaki/szakmai dokumentici6 rendelkez6sre bocs6t6s6nak m6dja:

Miiszaki/szakmai dokumentdci6 jelen beszerzls soriin nem k6sziilt. A miiszaki tartal-
mat az aj{nlatkdrds 1 3. pontja tartalmazza.

3. A megkiitendd szerz6d6s meghat6rozdsa:

v6llalkoz6si szerzbdls: ,,A wsz iizemeltetisdben liv6 KKJ-214 rendsaimil volks-
wagen Transporter gdpkocsi 150.000 km-es kdtelezf szervizeldse" t6rev6ban.



4. A szerz6d6s id6tartama vagy a teljesit6s hat6rideje:

A teljesitis hatdrideje: 2012. augusztus 3L
Az ajinlatk€rl a teljesit6si hatririd6hdz kdpest el6teljesitdst erfogad.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

Aj dnlattev 5 s z erv iz he lys d ge.

6. Az ellenszolg6ltat6s teljesit6s6nek felt6telei:

Aj6nlatkdr6 a teljesit6sigazol6s alapjrin ki6llitott szfumla atapjilna szerz6ddsben meg_hatfuozott m6don 6s tartarommar val6 teljesit6st 6r szfunitoi rs napon beliil az erlen-szolgfiltatilst 6tutal6ssal telj esiti.

7. Kiz6r6 okok:

Nem lehet ajrinlattev6 az a temeszetes, jogi szemdly, vagy jogi szem6lyis6g n6rktirigazdikod6 szeryezet, aki vagy amely:
a) a szerzi5d€ssel 6rintett szewezettel klzszorgillati jogviszonyban, munkavi-

szonyban 6ll (a tov6bbiakban: drintett dolgoz6/munkai6rs),
b) az 6rintett dolgoz6 ktizeli hozzfutartoz6ia.
c) az a gazd6lkod6 sze.ezet, amelyben az efintett dorgoz6, vagy annak kiizeli
,. hozziltartoz6ja tulajdoni rdszeseddssel rendelkezik,
d) egy dvn6l r6gebben lejfut ad6-, v6m-, vagy t6rsadalombiztosit6si jriruldkfizetdsi

kiitelezetts6g6nek nem tett eleget,
alcinek az dnkormiinyzati ad6hat6s6gn6l nyilvrintartott ad6tartozilsa van,
aki ellen cs6d-, felsz6mol6si eljrir6s van folyamatban, aki v6gelsziimol6s aratt
6lJ,
akinek tevdkenys6gdt a c6gbir6s6g felffiggesztette,
aki nem szerepel a clgtregyzlkben,
aki nem rendelkezik a tevdkenys6g folytat6siihoz el6irt engeddllyer, jogosit-
v{nrryal illetve szervezeti, kamarai tags6ggal,
aki kor6bbi, az tinkormiinyzattal kdtdtt szerz6ddsdnek teljesitdse soriin sfilyos
szerz6 ddssze gfst kdvetett el,
akinek az ad6sziim6t a Nemzeti Ad6 ds Vrimhivatal felfiiggesztette,
aki szerepel a Nemzeti Ad6- 6s vilmhivatal 6ltalk6n6titt v6grehajt6si elj6x6s
alatti ad6z6k list6j riban,

e)

0

c)
h)
D

i)

k)

D

m) aki kor6bban akizdr6 okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

A megkdvetelt ieazol6si m6d:
Akiz{r6 okok fenn nem rill6siit6l az ajhnlattevbknek nyilatkoznia kell ajrinlatrinak be-
nyfjtrisdval egyidejiileg az ajiatratklrls melldkletdt kdp ez6 nyomtatvfunyin.

8. Az aj6nlatt6teli hat6rid6:

20l2.augusztus hti 16 nap. 10:00 tira



9. Az ajinlnt benyrljtr[s6nak helye, m6dja:

Viirosi Intdzm6nyell6t6 Szervezet
3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ft26_2g.19. szoba
Dombind Erd6lyi Juditnril

f1lgntl noltai riton, vagy szem6lyesen munkanapokon H _ CS: 8:00 6s l6:00 6ra, p:
8:00 ds 13:30 6ra kiiz<itt, az ajfunrattlteri hatririd6 iejrirt6nak napjrin 8:00 e, io,oo o*k<iz<itt adhat6 le.

Az ajinlatot z{rtboritlkban 1 eredeti pdldrinyban kell benyijtani. A borit6kon fel kelltiintetni a krivetkez6 szdveget:

- ,A wsz iizemeltetdsdben ldv6 KKJ-2L4 rendszdmrt vorkswagen Transporter
gdpkocsi 150.000 km-es kdtetezf szemizeldse"

- 
l::i1nt:ttdteti 

hatdrid, et6tt (2012. a'gxznts h6 16 nap. t0:00 6ra) nem bont_
nato tet!

- azajZnlattev6 nev6t 6s sz6khely6t,

Az ajanla+k1r6 az ajfnlatot akkor tekinti hatririd6n beltil benyijtottnak, ha annak k6z_
hent5tele az aj rinlattdteri h at6rid6 rejirtfuig, a bont6s megkezdes6ig m"gio.te"it. a p.r_
1ai..kiji1q:m6nyek elirinyilas6b6l, elveszt6s6b6l ered6 oiszes kocirizat-4rinlattev6t ter-
heli. Ajrinlattev6 felel6ss6ge, hogy ajrinlata megfelel6 csomagol6sban", ro.-at* e,
idfiben keriiljtin benyrijt6sra Aj6nlatk6r6 csak az er6*thatin{oig a -egelolt h"tyre
leadott ajrinlatokat tudja 6rt6kelni. A hatririd6n tul lrkezet ajrinlato--k drvdfrtelenek.

10. Az ajdnlatok felbont6s6nak helye, ideje:

Vrirosi Int6zmdnyell6t6 Szervezet
3580 Tiszarijvriros, Munkricsy M . itt 26-29. T irgyal6
Dimm:2012. augusztus h6 16 nap. 10:00 6ra

11. Az ajinlatok elbfr6l6s6nak tervezett id6pontja:

2012. augushus h6 17 nap

12. Szerzdd6skiitds id6pontja:

2012. augsztls h6 2l nap

13. Miiszaki tartalom:

vglksr_1asy 7HC Transporter gipkocsi rs0.000 km-es k6terez6 szemizerdse 6s fdk-t dr c s d i n a k, fd kp ofdin a k c s e r ij e.

A gdpkocsi adatai:
- alvdauim: WV2ZZZ7HZ7H0379I6
- motorkid: AXE067169
- gydrtdsi iv: 2006



- hengeriirtartalom: 2461 cnf
- tetjesitmdny: l2g Kll
- hajtdanyag: diesel
- sajdt tiimeg: 2095 kg
- kdrnyezetvidelmi oszttilyba sorolds: 07
- iildsek suima vezetfivel: 9

Az ajinlafiak a 150.000 km-es kdterez6 szewizhez a gyart6 6rtar erfiirt arkatr6szekcserdjdn kiviil, a 4 fdktrircsa.ds fdkpofa cserdjdt is tartatmaznia kell. Az ajinratii sze_repr6 iimak tartarmaznia kelr az eredeti gyii ulkut erreket 6s a,r""t"iii"ilr.t ,at_vizsg6lris sor6n felmeriill egy6b meghibzsod6sok javit6srinak r.ortreg. 
"J- 

tii"ri ^,ajdnlatftszdt.

14. Kiiliinleges eldirrisok:

Ajrinlattev6 teljes felel6ss6ggeltartozik az illtalafoglalkoztatott munkatrirsak6rt.

1_5. Hi6nyp6tl6s lehet6s6ge: biztositott/nem b iztos itott
(Iqelvdlasz eseten: Aidnlatkdr| a hidnl.phtlds rehet6s6gdt biztositja, azonban a hidny_p6t\s nem eredmdnyezheti az aidnrat 

"ibirdrrirro 
kertitT tartarmi 

"t"-"i loiirtoti a4m6dosittistit.)

16. Kieg6szit6 t6j6koztat6s k6r6s hatrirideje:

2012. augusztus h6 14 napja 14:00 6ra

Az Ajdnlattev6 az ajfnlatkerlsben foglaltakkal kapcsolatban irrisban kiegdszit6 (drtel_
mez6) tdj'kortat6st k6rhet. Ajrinlatkdr6 a bedrkezitt kieg6szit6 t6j6koztit6sk6rjsekre
vonatkoz6 v61uz6t egyidejtileg minden Ajrinlattev6 rdszdre mesktildi.

17,Egy6b informdci6k:

17 .l Az aiinlattdtel megtdrtdntdvel Ajrinlattev 6 hozz6j6rul neve, sz6khelye, ajinlati 6ra
6s az eljdrhs lefol1'tat6sa soriin drtdkeldsre kertil6 .gydb rr"-pontok nyilvrinossagra
hozatal|hoz.

l7'2 AjanLatk5r6 felhivja Ajrinlattev6 figyelmdt arra, hogy Tiszarijviiros onkormriny_
zata Kdpvisel6-testiiletenek xvrgg/2012. 2:,'c,iK.h. tz.a-b./ pontja alapjrin Tiszarijv6-
ros Onkormrinyzata Polgirmesteri Hivatala, dnkormdnyzati int6zm6nyei 6s 6nkor-
minyzati tulajdonri gazdasilgi trirsas.igai minden olyan visszterhes szerz6dds6nek (
kiv6ve a kiizbeszerz€si tdrvdny szerint, valamint Tiszarijvriro. orto.-,anyr"i", 

^p"r-

gi{rmesteri Hivatal4 dnkormiinyzati int6zm6nyei 6s dnkormilnyzati tulajdonri gazdasir
gi t6rsas6gai egymds k<iz6tt megkOtdsre keriil6 szerz6ddseket) u -.gkot6r6i", u-.-
lyek eset6n a fentebb felsorolt szewezetek fizetdsi kdtelezetts6ge a b-rutto zsO n r,t
dsszeget el6ri, vagy azt meghaladja, csak az al6bbi feltdtelek -.get. esetdn ker0lhet



sor' Ezen felt6telekr6l a m6sik szerzbd' felet szerz6ddskritds el6tt t6jekoztatni sziiks6-ges.

- A szerz6d6s meldklet6t k€pezi ahatilrozat mell6klete szerinti nyilatkozat- A szerzldds egy pontj6ban r<igzitdsre keriil az al6bbi feltdtel:
,,4 ... (szerz6d6 f6r) hozzftjfi'or, hogy az dnkormirnyzat polgrirmesteri Hiva-

tal! 
inlennjnvel gazdasigitiirsasriga 1 a megieteto alkalmazand6) u ,i".roae, -.rret-let5t k5pez6, a lejart hatilridejii tartozdsokra vonatkoz6 nyilatkozat vloaisagai eten-6rizz'e. amemyiben nyilatkozatot tev6 felnek jelen szerz6ids plnzngyiter;"siJse aottanyilatkozaton meghatrirozott szervezetek rete te3rart hat6ridejii tuiiraru"rui i" urt usz6ml6n szerepl6 (szdrnla hiriny6ban a szerz6dds-ben meghatirozott) fizetdsi hatririd6

id6pontj6ig nem rendezi, noz!111ut atartoz's dsszegdneklis zatjv6iosd;;;;yr"_
ta ad6hat6s6ga, Polgrfu:mesteri.Hivatala, int6zm6nyel 6s saj6t tutalaonri guid*i,g, ter_sas6gai fe16 legkor6bbi esed6kess6gii, -ottor 

"r"d6kess6g 
esetdn arrinlosan tirten6

kompenz6l6s6hoz, illetue besz6rnit6s6hoz.

A tadozdsmentessdgre vonatkoz6an az ajfunlarlevlknek nyilatkoznia kell aj6nlatrinak
benyijtrisdval egyidejiileg az ajrinratk6r6s mertdklet6t k6pei6 nyomtatvrinyon.

17.3 Aj|nlattev6nek 6raj6nl.at6t fix dsszegii 6tal6ny6rkdnt kell meghat6ro znia, amery -
firy9lembe v6ve a helyszini k<iriilm6nyeket ds adotts6gokat - ^u{6bunrogtatj, a srer-
z6d€sszerfi teljesitdsdhez, a szakszerri ds komplett melval6sit6srih--oz sztiks-dgJs valam-
ennyi kriltsdgdt 6s mindennemii egy6b kiad6st. (Esetteges tartalom.)

17 .4 Ajhnlatk6r6 fenntartja az aj6nlatk€r6s eredmdnytelennd nyilvrinit6srinak jog6t.

.tz,s E9llivom a Tisztelt Ajrinrattev6k frgyelm6t, hogy r6szletes riraj6nlatukar az Aj6n-
latkdr6 riltal rendelkez6sre bocs6tott jellemz6 mennyisdgek, adatok alapjrin drtelemsze-
riien tegydk meg.

Felhivjuk szives figyelm6t ajelen ajrinlatk6rdsben foglalt el6ir6sok ds felt6telek alapos
dttekintdsdre 6s kdrem, hogy ajrinlat6t a leirtak figyelembev6teldvel tegye meg.

Tiszarijviiros, 2012 6v augusztus h6 09 nap

Tisztelettel :

i \  n  \ '
y\O6!-(url-Idr"j6" 

K{ ^."ty
igazgatilh,.

Melldkletek:

l .
2.
3 .

nyilatkozat kizrir6 okok hat6ly a al6 nem tartoz6st6l
tartoz6smentessdgre vonatkoz 6 ny ilatkozat
Aj6nlati lap



l. sz6mri mell6klet

NYILATKOZAT KIZARO OKOK HATALYA ALA
NEM TARTOZASR6L

Alulirott mint a ........ .
tovribbiakban: Ajrinlattev6) cdgjegyzdsre jogosult kdpvisel6je
Ajrinlattev6vel szemben nem 6llnak fenn u, ulatAikizirO otok.

Ke l t : . . . . . . . . . . . . . . . . ,  20

nyilatkozom, hogy
(a
az

Nem lehet aj6nlattev6 az a term6sze,tes, jogi szemdly, vagy jogi szemdlyisdg ndlkiirigazd6lkod6 szervezetr, aki vagy amely:

a) a szerzoddssel 6rintett . szervezetter klzszorgilrati jogviszonyban, munka-
_ viszonyban 6ll (tov6bbiakban: drintett dolgoz6/munkatrirsl
b) az erittett dolgoz6 k)zeli hozz6tartoz6ia2.
c) az a gazd6lkod6 szervezet, amelyben az erinteft d,o1goz6, vagy annak krizeli
,. hozzhtartoz6ja tulajdoni rdszesed6ssel rendelkezik,
d) egy dvndl rdgebben lej|rt ad6-, v6m-, vagy t6rsadalombiztositrisi jrirul€kfizet6si

ktitelezettsdg€nek nem tett eleget,

^e) akinek az iSnkormdnyzati ad6hat6s6gn6l nyilvrintartott ad6tartozlsa v an,
f) aki ellen cs6d-, felsziimolisi eljrir6s van folyamatban, aki vdgelszrimoliis alatt

6ll,
g) akinek tevdkenysdgdt a c6gbir6s6g felftiggesztette,
h) aki nem szerepel a cdgtregyzekben,
i) aki nem rendelkezik a tev6kenysdg folytat6siihoz el6irt engeddflyel,

jogositvrinnyal, illetve szew ezeti,kamarai tags6ggal,
j) aki kor6bbi, az rinkorm6nyzattal k6t6tt szerz6d6s6nek teljesitdse soriin srilyos

szerz6d1sszeg1st kcivetett el,
k) akinek az ad6szdmitt a Nemzeti Ad6- 6s V6mhivatal ferftiggesztette,
l) aki szerepel a Nemzeti Ad6- ds V6mhivatal drtarklzzltii vdgrehajtdsi elj6rris

alatti ad6z6k listdj riban,
m) aki kor6bban akizitr6 okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

Cdgszer{i alltrds

t Gazd6lkod6 szervezet alatt aptk. 685. $ c) pontjdban meghatiirozott fogalrnat kell drteni.



2. sz. mell6klet

Alulirott
4 . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . .

ad6szdma)
kdpvisel6je nyilatkozom, hogy

Tiszarijv5ros Onkormdnyzata

NYILATKOZAT

.szdmri . szerz6d6.shez

(szerz6do fel neve, cime,

r ad6hat6sig6nil (3580 Tiszarijvriros, Bethlen G. iLt 7.),
r Polgrirmesteri Hivatal6n6l (35g0 Tiszarijviiros, Bethlen G. rit 7.),

int6zm6ny ein6l, azaz
o 

1vrir91i lnt6zmdnyell6t6 Szervezetndr (3580 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. it26-28.) €,s agazdasdgilag hozzd tartoz6 int6zmdnyekndl:
- Tiszarijv6rosi Hum6nszolg6ltat6 Kcizpont (35g0 Tiszarijvriros, M6ty6s k. ,it 34.),- 

]j"p-k6ri Otthonos Ovoda (3580 Tiszarijvdros, pajt6s k"iiz 13.j,
- Altaliinos Iskola, Alapfolcu Miivdszetoktat6si ds Pedag6giai-S zakmai Szolg6ltat6

lnt{zmdny, Egys6ges pedag6giai Szakszolg6lat (35g0 Tiszarijv6ros, Alkotm6ny
kdz2.),

- Ecitvcis J6zsef GimnrLium, Szakk6pz6 Iskola 6s Kolldgium (35g0 Tiszarijvriros,
Munk6csy M. rit 13.),

- Derkovits Kultur6lis K<izpont (35g0 Tiszarijvriros, Szdchenyi ft 2.),
r Tiszarijvdros vrlrosi Rendel6int6zetn6l (35g0 Tiszarijviiros, Bethlen G. ft l l-13.).

iinkormdnyzati tulajdonri gazdasigi t6rsas6gain6l, azaz
o TiszaSzolg 2004 Kft .-n6l (3 5 80 Tiszafjv iros, Tisza it 2l a),
. Tiszarijvrirosi viirosgazda Nonprofit Kft.-n6l (35g0 Tiszarijviiros, Tiszatft2la),
o Tisza Mddia Kft.-ndl (3580 Tiszarijvilros, Szent Istvi,rr-tft 16.)
o Tiszarijvrirosi sport-Park Nonprofit Kft.-n6l (35g0 Tiszarijviiros, Teleki Blanka rit

6.)

lej6d hat6ridejii tartoz6som nem 6ll fena.

Felel6ss6gem tudat6ban kijelentem, hogy a kdzdlt nyilatk ozat a val6s6gnak megfelel.

D6tum:20

szer z6 di5 f61 k6pvisel6j e



3. szr{mrfi mell6klet

AJANLATI LAP

Aj6nlattev6 neve:

Aj6nlattev6 sz6khelye:

Ajdnlattev6 hivatalos F AX-sz6ma:

Ajinlattev6 hivatalos e-mail cime:

Kapcsolattart6 szem6ly neve, beoszt6sa:

Kapcsolattart6 szem6ly el6rhet6s6ge:

Tirw. ,,wsZ frzemeherisiben lev6 KKJ-2L4 rendszdmrt vorkswagen Transportergdpkocsi 1 50.000 km-es kiitelezf szervizelise, titrgyttbeszerz6s

Ajdnlatunk:

Minddsszesen ne t t6  a j r in la t i  6 r t6k : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F t  + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F1  A la  =
Bru t t6  6 r t6k : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F1

Kel t :  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . ,  2012.

(cdgszerft al4inis)


