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

Tisztelt Aj r{nlattevtf !

a v1e19sl Int6zm6nyerlitf.szervezet 35g0 Tiszaijv6ros, Munk6csy M. ut 26-2g., (a
tovribbiakban: aj6nratk6r6) ezuton kdri fel ajrinlattdtelre az 6n attat tep"iJt ceget,
mint Ajdnlattev6t (a tov6bbiakban: ajifurlattev6) a jelen aj6nlatkdrdsben nevezett, aktizbeszerzdsi 6rt6khatdrt el nem 616 6rt6kii beszerzds slr6n jelen ajiinlatk6rdsben
el6irtak szerint ds az abban foglalt feltdtelek figyelembev6teldvel.

Beszerz6s megnevezdse:

,, Nydri g umiabroncs szrillitds a',

l. Az ajdnlatk6r6 neve, cime:

Viirosi Intdzmdnyell6t6 Szew ezet
3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ut26-2g.
Tel.: 491548-300
Fax:49/340-871

Tovf bbi informf ci6k a kiivetkez6 cfmen szerezhet6k be:

Viirosi Intdzmdnyell6t6 Szervezet
cim: 3580 Tiszarijv6ros, Munkiicsy M.ft26-29.
Kapcsolattart6: Dombind Erddlvi Judit
Tel.:491548-304
Fax:491340-871
E-mail cim: visz@tu-ivaros.hu

2. Az ajhnlatk6r6s t{rgya:

,,Ny dri g umiabroncs s zrilllttis a "

A beszerzds rdszei, amelyeke ajdnlatot lehet tenni: a rdszekre tijrtdnf ajdntatkdrds
nem indokolt

A miiszaki/szakmai dokumentdci6 rendelkez6sre bocs6t6s6nak m6dja:

Miiszaki/szakmai dokument6ci6 jelen beszerzd,s sor6n nem kdsziilt.
ti$gyAt kepezl nyriri gumiabroncsra vonatkoz6 mriszaki 1artalmat az
pontja tartalmazza.

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghat6rozdsa:

Sz6llitdsi szerzbdds:,, Nydri g umiabroncs szrill{tdsa" t6rgy6ban.

Az aj dnlatkdrds
aj6nlatkdrds 13.



4. A szerz6d6.s id6tartama vagy a teljesit6s hatdrideje:

Teljesitds hatdrideje: 2 0 I 2. dpritis 1 6.

Az ajinlatk5rl a teljesitdsi hat6rid6hoz k(pest el6teljesitdst elfogad.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

WSZ kbzpont, Tiszartjvdros, Munkdcsy M. tit 26_2g.

6. Az ellenszolg6ltatris teljesft6s6nek feltdtelei:

Aj rinlatkdr6 a teljesitdsigazol6s alapj6n
hat{rozolt m6don ds tartalommal val6
szolg6ltat6st ritutal6ssal teljesiti.

7. Kizfr6 okok:

Nem lehet aj 6nlattev6 az a termlszetes, jogi szemdry, vagy jogi szemdlyisdg n6rkiiligazd6lkod6 szervezet, aki vagy amely:
a) a szerzoddssel drintett szervezetter krizszolgdlati jogviszonyban, munkavi-

szonyban 6ll (a tovribbiakban: 6rintett dolgozO/munkai6is),
b) az 5rintett dolgoz6 klzeli hozzfuLartoz6t a.
c) az a gazditlkod6 szervezet. ametyben az eintert dolgoz6, vagy annak kdzeri

hozziiartoz6ja tulaj doni rdszeseddssel rendelkezik,
d) egy dvndl rdgebben rej 6rt ad6-, v6m-, vagy tiirsadalombiztosit6si jriruldkfizetdsi

kdtelezettsdgdnek nem tett eleget,
e) akinek egy dwdl r6gebbi, az onkormlnyzati ad6hat6s6gn6r nyilv6ntartott ad6-

tartozisa van,
f) aki ellen cs6d-, felsz6molisi elj6rris van folyamatban, aki vdgelsziirnoliis alatt

6il,
akinek tevdkenysdgdt a cdgbir6s69 felfi.iggesztette,
aki nem szerepel a cdgjegyzdkben,
aki nem rendelkezik a tevdkenysdg folltatris6hoz ekiirt enged6llyel, jogosit-
v 6rnyal, illetve szewezeti, kamarai tagsrlggal,
aki korritbi, az rinkormiinyzattal kdtdtt szerz6ddsdnek teljesitdse sor6n srilyos
szerz5 ddsszegdst krivetett el.
akinek az ad6szAmitt a Nemzeti Ad6 6s V6mhivatal felfiiggesztette
aki korribban akiz\r6 okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

kirillitott szdmla alapjiln a szerz6ddsben mes_
teljesitdst6l sziimitott l5 napon belUl az ellen_

q l

h)
i)

i )

k)
D

A megkrivetelt ieazoliisi m6d:
A kizdr6 okok fenn nem rill6srir6l az ajilnlattevSknek nyilatkoznia kell aj rinlatrinak be-
nyfjtris6val egyidejiileg az ajtnlatk&es mell6kletdt kdpez6 nyomtatvrinyon.

8. Az ajinlatt6teli hatdrid6:

2012. dprilis hd 10 nap. 10:00 dra



9. Az ajhnlat benyrijtdsdnak helye, m6dja:

V6rosi Intdzmdnyell6t6 Szew ezet
3580 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. ifi 26_29.19. szoba
Dombind Erddlyi Juditn6l
Az ajiinlat postai riton, vagy szemdlyesen munkanapokon H cS: g:00 ds 16:00 6ra, p:
8:00 ds 13:30 6ra k6zcitt, az ajilnlattlteli hat6rid6 iejdrtdnak napjdn g:00 ds 10:00 6ra
kciziitt adhat6 le.

Az ajfnlatot zartbofit€kban I eredeti pdld6nyban kell benyrijtani. A boritdkon fel kell
tiintetni a kcivetkezri szriveget:

-,,Nydrigumiabroncs sztillltdsa"
- Az ajdnlattdteli hatdrid6 el6tt (2012. iryrilish6 10 nap. 10:00 6ra) nem bonthat6

fel!
- az ajdnlattevd nevdt ds szdkhelydt,

Az ajinlatkdrf az ajdnlatot akkor tekinti hatririd6n beliil benyrijtottnak, ha annak k6z_
hezvdtele az ajanlattdteli hatrirido lejilrtfiig, a bontiis megkezddsdig megtrirtdnik. A pos_
tai kiildemdnyek elirrinyitds6b6l, etvesztdsdb6l ered6 risszes kociirzaiajilnlattev6t ter-
heli. Ajrinlattev6 feleloss6ge, hogy ajiinlata megfelel6 csomagol6sbaq formiiban ds
id6ben kerijLlj 0n benyrijtiisra Ajrinlatkdro csak ai el6irt hatriridZig a megjelolt helyre
leadott ajiinlatokat tudja drtdkelni. A hat6rid6n tril drkezett aj6nlat& drv6n],telenek.

10. Az ajdnlatok felbontdsinak helye, ideje:

V6rosi Intdzmdny ell6t6 Szew ezet
3 5 80 Tiszarij v6ros, Munkiicsy M. irt 26 -28. T 6r gy al6
D6fim:2012.6pri l is h6 10 nap. 10:00 6ra

11. Az aj{nlatok elbir6l6s6nak tervezett id6pontja:

2012. itprilis h6 10 nap

12. Szerz6d6skiit6s id6pontja :

2012.|pri l is h6 11nap

13. Miiszaki tartalom:

A V6rosi lnt€,zmdnyellftt6 Szervezet aj6nlatot kdr

4 d b
4 d b

Barum 195/70R15C
MichelinAgilis 215/65R16C

megnevezdsii nyiiri gumiabroncsra.



Melynek jellemz6i' hogy magas fut6steljesitmdnnyel, kiegyensrilyozott vezetdsi turaj-
donsrigokkal rendelkeznek, hosszri dlettartamriak 6s kiv6l6 a tapaddsuk.

Ajdnfat kizitrolag a fent meghatdrozott term6kekre tehet6. Az ajinlati lapon kdrjiik
a brutt6 egys6g6rat feltiintetni, tovribbri (a term6kb6l kdrt mennyisdg alaplan kisza_
molt) brutt6 ajrinlati drtdket is megadni. Az ajfinlatok drtdkeldse sor6n i minitissz"sen
brutt6 ai{nlati 6rt6kek keriilnek 6sszehasonlitdsra.

14. Kiiliinleges el6irisok:

Aj6nlattev6 teljes felel6ssdggel tartozik az illtala foglalkoztatott munkatiirsak6rt.

15. Hirinyp6tl6s lehet6s6ge: biztosftott/nem biztositott
(Igen vdlasz esetdn, Ajdnlatkdrd a hidnyp1tlds lehet6s6gdt biztositja, azonban a hidny-
pdtlds nem eredmdnyezheti az ajdnlat elbirdldsra kerrilS tartalmi ei:lemei (ajdnlati ar)
m6dositdsdt.)

16. Kieg6szit6 tfj6koztat6s k6r6s hatirideje:

2012. dprilis hri 04 napja 10:00 6ra

Az Ajrinlattev6 az ajinlatkdrlsben foglaltakkal kapcsolatban ir6sban kieg6szit6 (6rtel-
mezb) tdjdkoztat6st kdrhet. Aj6nlatkdr6 a be€rkezett kiegdszit6 t6j6koztit6s kdrJsekre
vonatkoz6 v|laszitt egyidejrileg minden Ajrinlattev6 rdszdre megkiildi.

17. Egydb inform6ci6k:

17 .1 Az aj{nlattdtel megtrirt6ntdvel Ajrinlattev6 hozzirjinul neve, szdkhely e, ajinlati 6ra
6s az eljirits lefolytat6sa soriin drt6keldsre keriil6 egydb szempontok nyilv6noss6gra
hozatalilhoz.

17.2 Aj6nlatkdr6 felhivja Ajrinlattev6 figyelmdt arra, hogy Tiszarijv6ros Onkormriny-
zata Kdpvisel6-testuletdnek xllr98l20t2. 23l1kth. t2.a-b.l pontja alapj6n Tiszarijvri-
ros Onkormdnyzara Polgilrmesteri Hivatala, dnkorm6nyzati iniezmenyei ds cinkor-
mhnyzati tulajdonri gazdasdgi t6rsas6gai minden olyan visszterhes szerzoddsdnek (
kivdve a kcizbeszerzdsi tcirvdny szerint, valamint Tiszaijvriros dnkorm6nyzata, pol-
gdrmesteri Hivatala, dnkorm6nyzati int6zm6nyei 6s rinkorm6nyzati tulajdonri gazdas6-
gi tdrsas6gai egymiis kciz6tt megkiitdsre keriil6 szerz6ddseket) a megkdtdsdie, ame-
lyek esetdn a fentebb felsorolt szervezetek fizetdsi kritelezettsdge a brutt6 250 E Ft
dsszeget eldri, vagy azt meghaladja, csak az al6bbi feltdtelek megldte esetdn keriilhet
sor. Ezen feltdtelekr6l a miisik szerzodi5 felet szerz6ddskdtds el6tt triidkoztatni sztiks6-
ges.

- A szerz6dds melldkletdt kdpezi a hatlrozat mell€klete szerinti nyilatkozat
- A szerz1dds egy pontj6ban rrigzitdsre keril az alibbi feltdtel:

,'A . -. (szerz6d(5 f41) hozz|jfirur, hogy az iinkorm6nyzat polg6rmesteri Hiva-
talal int9zmenyel gazdasdgi t6rsas6ga ( a megfeleki alkalmazand6) a sierz6dds mell6k-



lerdt kdpezo, a lejrirt hatriridejri tartozrisokra vonatkozd nyilatkozat val6dis6giit ellen-
Srrzze. Amennyiben nyilatkozatot tevri fdlnek jelen szerz6dds pdnziigyi teljesitdse el<itta nyilatkozaton meghatlrozort szervezetek fer6 rej6rt hatdridejri hiizftsa"van ds an aszirnlirn szerepki (sz6mla hi6ny6ban a szerz6ddsten meghatitrozott) fizetdsi hatririd6
idtipontj6ig nem rendezi, hozz.6)11ttr atartozirs risszegdneklis zat4vttiosonto.o'anyru-
ta ad6hat6siiga, Polg6rmesteri_Hivatala, intdzm6nyei 6s sajrit tulajdonri gazdasigit6r_
sas6gai feld legkor6bbi eseddkessdgii, aronor erid6kessdg esetdn arrinlosan t5rten6
kompenz6l6siihoz, illetve besz6mit6srihoz.

A tartoziismentessdgre vonatkoz6an az al nlattev6knek nyilatkoznia kell aj6nlatrinak
benyrijt6siival egyidejrileg az aj6nlatk6r6s melldkletdt kdpei6 nyomtatv6nyon.

l_7.3 Ajirnlattev(inek inajinratfit fix <isszegri fitarfnyirklnt kell meghatriro znia, amery _
figyelembe vdve a helyszini kciriilmdnyekit ds adotts6gokat - magTban foglaqa a szer_
z6ddsszeni teljesitdsdhez, a szakszeni ds komplett megval6sitrisrihoz sziiksdges valam_
ennyi k6lts6gdt ds mindennemii egydb kiadrist.

17 .4 Ajhnlatker6 fenntartja az aj6nlatk6r6s eredmdnytelennd nyilvrinitrisdnak jog6t.

17.5 Felhivom a Tisztelt Ajrinlattev6k figyelmdt, hogy rdszletes rirajrinlatukat az Aj6n-
latkdr6 6ltal rendelkezdsre bocsritott jellemz6 mennyiidgek, adatok alapj 6n drtelemsze_
nien tegyek meg.

Felhfvjuk szives figyelmdt ajelen ajiinlatkdrdsben foglalt el6ir6sok ds feltdtelek alapos
iittekintdsdre 6s k6rem, hogy ajrinlat6t a leirtak figyelembevdteldvel tegye meg.

Tiszarijviiros, 2012 ev miircius h6 28 nao

Tisztelettel:

igazgat6

Melldkletek:

L
2.
3 .

nyilatkozat kiz6r6 okok hat 61ya al6 nem tartoz6sr6l
tartozdsmentessd gre vonatkoz 6 ny ilatkozat
Ai6nlati lao



1. sz6mri mell6klet

NYILATKOZAT KIZARO OKOK HATALYA ALA
NEMTARTOZASRoL

Alulirott mint a
tovibbiakban: Ajrinlattev6) cdgjegyzdsre jogosult kdpvisel6je
danlattev6vel szemben nem 6llnak fenn az iilbbikizir6 okok.

Nem lehet ajiinlattevri az a termlszetes, jogi szemdly, vagy jogi szemdlyisdg ndrkiiligazd6lkod6 szervezett, aki vagy amely:

nyilatkozom, hogy
(a
az

a)

b)
c)

d)

e)

a szerz6ddssel drintett szewezettel krizszolgdlati jogviszonyban, munka_viszonyban 6ll (tov6bbiakban: drintett dolgoz6/riunkatars;,
az drintett dolgoz6 kozeli hozzifiartoz6i* .
az a gazd,iikod6 szewezet, amelyben az drintett dolgozo, vagy annak kcizeli
hozziltartoz6j a tulaj doni rdszesed6ssel rendelkezik.
egy dvndl r6gebben lej6rt ado-, vdm-, vagy tdrsadalombiztosit6si jrirul6kfizetdsi
k<itelezettsdgdnek nem tett eleget,
akinek egy 6vndl rdgebbi, az <inkorm6ny zati ad6hat6sitgndr nyilviintartott
ad6tartozdsa van,

f) aki ellen cs6d-, felszdmolisi eljrir6s van folyamatban, aki vdgelszrirnolds alatt
alt.

g) akinek tev6kenysdgdt a c6gbir6s6g felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a cdglegyzdkben,
i) aki nem rendelkezik a tevdkenysdg folytat6siihoz el6irt enged6ilyel,

jogositvrinnyal, illetve szewezeti, kamaral tagsigga_,
i) aki kor6bbi, az <inkormiinyzattal kdtdtt szerz6d€ldnek terjesitdse soriin srilyos

szerz6 ddsszeg€st kdvetett el.

K e l t : . . . . . . . . . . . . . . . . ,  2 0

C6gszeni al6ir6s

\ Gazditkodb szervezet alatl aptk.685. g c) pontjdban meghat6rozott fogalmat kell 6rteni.



2. sz. mell6klet

NYILATKOZAT

..........s2dmri szerz6d6shez

Alulirott

ad6szhma)
kdpvisel6je nyilatkozom. hogy

Tiszarij v:[ros 6nkorm:inyzata

(szerzbd1 fdl neve, cime,

o ad6hat6srig6nSl (3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. rit 7.),
r Polg:irmesteri Hivatal6n6l (3580 Tiszarijviiros, Bethlen G. rit 7.).

int6zm6nyein6l, azaz
o a Viirosi lntezm5nyellirt6 szervezetndl (35g0 Tiszarijv6ros, Munkricsy M. lut26_2g.) 6s a
gazd,asdgllag hozzA hftoz6 intdzmdnyekndl :

- Tiszarijviirosi Hum6nszolg6ltat6 Kdzpont (35g0 Tiszarijv6ros, M6ty6s k. ft 34.),- 
Jjaq\ozi Onhonos Ovoda (3580 Tiszarijv6ros, pajt6s kdz 13.),

- AltalinosIskola,AlapfokriMiivdszetoktat6si6sPedag6giai-dzakmai Szolg6ltat6
lntdzm1ny, Egys€ges pedag6giai Szakszolgrilat (35g0 Tiszarijviiros, Alkotmiiny
koz2.),

- Eritvds J6zsef Gimn6zium, Szakkdpz6 Iskola ds Kolldgium (35g0 Tiszarijv6ros,
Munk6csy M. ft 13.),

- Derkovits Kulturdlis Krizpont (35g0 Tiszarijvriros, Sz6chenyi rit 2.),
r Tiszarijviiros V6rosi Rendel6intdzetndl (3580 Tiszarijvdros, Bethlen G. ft I l-13.),

iinkorm{nyzati tulajdonri gazdasfigi tirsas|.gainii, azaz
o TiszaSzolg 2004 Kft .-ndl (3580 Tiszarijv fros, Tisza it 2/ a),
r Tiszarijv6rosi v6rosgazda Nonprofit Kft.-n6l (35g0 Tiszarijv 6ros, Tiszaut2/a),
r Tisza Mddia Kft.-ndl (3580 Tiszarijviiros, Szent Istvrin rit 16.)
. Tiszarijv6rosi Sport-Park Nonprofit Kft.-n6l (35g0 Tiszarijviiros, Teleki Blanka rit

6 . )

lejdrt hat6ridejri tartoziisom nem 6ll fenn.

Felel6ssdgem tudat6ban kijelentem, hogy a krizdlt nyilatkozata val6s6gnak megfelel.

Dirtum:20

szerz6 d6 fdl kdpvisel6j e



3. sz:imrt nelldklet

AJANLATI LAP

Ajdnlattev6 neve:

Ajinlattev6 sz6khelye:

Ajinlattev6 hivatalos X'AX-sz6ma:

Aj6nlattev6 hivatalos e-mail cime:

Kapcsolattart6 szem6ly neve, beosztdsa:

KapcsoLattart6 szem6ly el6rhet6s6ge:

Tirw:,,Nydti gumiabroncs sztillittisa' tArgyhbeszevls

Ajinlatunk:

Barum 195/70R15C ny6ri gumiabroncs:

Brut t6egysdgr i r : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F tx4db=Brut t6dr t6k: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F1

Michelin Agilis 215/65RI6C nyriri gumiabroncs:

Brut t6egys6gr i r :  F tx4db=Brut t66 i t6k: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr

Mindiisszesen brutt6 aj6nlati 6rt6k........,,....,..........,,,X,t

Ke l t :  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . , 2012 .

(c6gszeni aliinls)


