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

Tisztelt Ajfnlattev6!

A Vfrosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet 35[
tovribbiakban: aj6nlatk6r6) ezriton kdri f
mint Ajrinlattev6t (a tovribbiakban: airlnl
kdzbeszerz6si 6rt6khat6rt el nem 616 6r
elriirtak szerint 6s az abban foglalt feltdtele

Beszerzds megnevezdse:

,, Td l i g um i a br o n c s s ztilltt tis a"

1. Az ajdnlatk6r6 neve, cime:

V6rosi Int6zm6nyell6t6 Szew ezet
3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. tft26_2g.
Tel.: 491548-300
Fax: 49/340-87 |

Tovribbi informici6k a kiivetkez6 cimen szerezhet6k be:

Viirosi Intdzmdnyell6t6 Szew ezet
cim: 3580 Tiszarijvriros, Munkricsy M. tft26_2g.
Kapcsolattart6: Dombind Erddlyi Judit
Te1.:491548-304
Fax:49/340-871
E-mail cim: visz@tuivaros.hu

2. Az ajinlatk6r6s t6rgya:

,,Tdli g umiabroncs sztillftdsa"

A beszerzds rdszei, amelyekr e ajinlatot lehet tenni: a rdszekre tdrtinT ajdnlatkdrds
nem indokoll

A miiszaki/szakmai dokument6ci6 renderkez6sre bocsit6sfnak m6dja:

Miiszaki/szakmai dokumentdci6 jelen beszerzds soriin nem kdsziilt. Az ajrinlatk6rds
tingy.6t kdpezl tdli gumiabroncsra vonatkoz6 mriszaki tartalmat az ajrinlatkeres t3.pontja taftalmazza.

3, A megktitend6 szerz6d6s meghatdrozdsa:

Sz6llit6si szerzfidls:,, TdIi gamiabroncs sstillitdsa,, targyilban.



4. A szerz6d6s id6tartama vagy a teljesit6s hatrirideje:

Teljes[tds hatdrideje:20 I 2.okttiber 26.

Az aj{nlatk5ri5 a teljesit6si hatririd6hdz kdpest el6teljesitdst elfogad.

5. A teljesft6s helye, term6szetbeni helye:

WSZ kLrpont, Tiszartjvtiros, Munkdcsy M. fu 2G2g.

6. Az ellenszolg{ltatds teljesit6s6nek feltdtelei:

Ajrinlatkdr6 a teljesitdsigazol6s alapjiin kidlritott szhmra arapjhna szerz6ddsben meg_hatdrozott m6don 6s tartalommal vato tet3esite.ioiJronirot 15 napon beriir az elren_szolgdltatdst 6tutal6ssal teljesiti.

7.Kindr6 okok:

Nem lehet ajrinlattevri az a termlszetes, jogi szemdly, vagy jogi szemdlyisdg ndlkiirigazd6lkod6 szelezet, aki vagy amely:
a) a szerz6d'ssel 6rintett szewezetter k'zszorg'lati jogviszonyban, munkavi-
- . szonyban 6ll (a tovdbbiakban: drintett dolgoz6/irunkairirs),
b) az drintett dolgoz6 k6zelihozz6tartoz6ja,"
c) az a gazd6lkod6 szervezet, amelyben az lrintett dorgoz6, vagy annak kdzelihozzittartoz6j a tulaj doni r6szeseddssel ..na"*.rit,

., v agy t6r sadalombiztositrisi j riruldkfi zetdsi

n6l nyilvrintartott ad6tartozdsa van,
van folyamatban, aki vdgelszrimoliis alatt

lfiiggesztette,

folytatilsiltoz el6irt enged€llyel, jogosit-

i) aki kor6bbi, az iinkormiin ,.t u^, norffi?lll;6ddsdnek teljesit€se soriin sfryosszerzb ddssze g6st kdvetett el,
akinek az ad6sz6m6t a Nemzeti Ad6 ds Vrimhivatal felliiggesztette,
aki szerepel a Nemzeti Ad6- ds viimhivatal attat t<oietettvdgrehajtdsi elj:ir6salatti ad6z6k list6j 6ban,

k)
D

m) aki kor6bban akiz6r6 okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

A megkrivetelt igazoliisi m6d:
Aktzdr6 okok fenn nem 6l6srir6l az ajilnlattevilkrtek nyilatkoznia kell ajrinlatrinak be_nyujt6srival egyidejiileg az ajinlatk6r6sme'6klet6t k6pez6 nyomtatvrinyon- 

-._

8. Az ajhnlatt6teli hat6rid6:

2012. oktdber hd II nap. 10:00 6ra



9. Az aj6,nlat benyrljtds6nak helye, mridja:

Vrirosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet
3580 Tiszarijv6ros, Munkricsy M . ftt26_2g.,19. szoba
Dombin6 Erddlyi Juditnril
Az ajiinlat postai riton, vagy szem.lyesen munkanapokon H _ CS: g:00 ds l6:00 614 p:8:00 ds 13:30 6ra kriz6tt, az ajinritt'telirtutariaoi.;,art,nak napj6n g:00 ds 10:00 6rak<izOtt adhat6 le.

Az ajinlatot zirtboritlkban, r eredeti pdldrinyban kelr benyrijtani. A boritdkon r.er kelttintetni a krivetkez6 szdveget:

- ,Tili gumiabroncs sztillitdsa"
- Az ajdnlattdteri hatdrid1 er6tt (2012. okt6ber h6 l l nap. 10:00 6ra) nem bontha_t6fel!
- az ajdnlattevd nevdt ds szdkhelydt,

Az ajinlatk5rii az ajlnratot akkor tekinti hatririd6n beliil benyrijtottnak, ha annak k6z_
a bont6s megkezdds6ig megtrirtdnik. A pos_
5b6l ered6 risszes kockiizat ajrinlattev6t ter_
ta megfelel6 csomagol6sban, formiiban 6s
sak az elilirthatindlig a meglekilt helyre
l6n tul drkezett ajrinlatok drvdnltelener.

10. Az ajinlatok felbont6s6nak helye, ideje:

Vrirosi Intdzmdnyellit6 Szewezet
3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. tr26_28. Trirgyal6
Ddtum: 2012. okt6ber h6 I I nap. l0:00 6ra

11. Az ajinlatok elbir6l6s6nak tervezett id6pontja:

2012. okt6ber h612 nap

12. Szerzdddskiit6s id6pontja:

2012. okt6berh6 l5 nap

13. Miiszaki tartalom:

atot k6r 4 db Vredestein COMTRAC
ii t6li gumiabroncsra.
iaattalrendejkezik, amely kdt nagy kcirkci_

aquapraningot.Atur6rer'retbentat61hat6""!T#;TT;:t"?filel,::tr;:Pr:ffi 
"#_t6v6 teszi' hogy az abroncs kdnnyen leriuzai saratds a havat. Ennek kiegdszitdsekdp-pen az egyediil6ll6 fut6felulet tervezes ds a-ktikinleges anyagdsszet6tel rtividebb fdk-

3



l1t9lt6.g"l ds jarul6 gyorsulist tesz lehet6v6 tdli kdriilm6nyek kriziitt. A robuszhrs v6llU"$:,I fontos verepet jaty3nat akanyaroddskor, tiiftintir"n nagyobb terheldsndl. Aspeci6lis konstrukci6 optimrilis tapadiist i.r, t.fl.t.iuj. 
-

lii"!^tkizdr6lag a fent meghatfurozott term6kre tehet6. A 3. szhmimelrdkleten(aj'nlati lapon) k6rjuk a bruttO ge.f.se-earut t t,ii-nt.rni, io,raUUa (a rerm6kb6l il;;ry_nyisdg alapjrin kiszrimolt) Urutto ijaniati e.tekeiis mes;oni.

Az ajinlatok drtdker6se sor6n a bruttri ai6nrati 6rt6kek keriilnek cisszehasonritdsra.

14. Kiiliinleges el6irrisok:

Ajrinlattev6 teljes felel6ssdggel tartozik az 1ltalafoglalkoztatott munkatrirsakdrt.

'm biztositon
Stlds lehet6sdgdt biztositja, azonban a hidny_
irdldsra kerillf tartalmi elemei (ajdnlati dr)

16. Kieg6szft6 tijfikoztatfls k6r6s hat6rideje:

2012. oktdber hd 09 napja 14:00 dra

Az Ajflnlattev6 az ajinratklrlsben fograltakkal kapcsolatban ir6sban kiegdszit6 (eftel_mez6) tdjdkoztat6st kdrhet. Aj6nratkd6 abedrkezLttkiegdszit6 t6j6koztatitsk6r6sekrev onatkoz6 v iiaszht egyidejrileg minden Aj rinlattev 6 r lszlremeskiildi.

lT.Egy6b inform6ci6k:

17 '1 Az.ajinlattdtel megtcirt.nJeryt 
fjalrauel i5hozzitjfrulneve, szdkhely e, ajinrati irads az eljards lefolytatrisa sorrin drtdkeldsre keriil6 e!y6b szempontok nyilv6nossrigrahozataliltoz.

l7.2 Aj,6nlatk5r6 felhivja Ajrinlattev6 figyr
zata Kdpvisel6-testi.iletdnek K/198/2Olt: t
ros Onkormrin yzata polgarmesteri Hivata

cisszeget e\6r1' vagy azt meghaladja. csak az al6bbi feltdtelek megr6te esetdn keriilhetsor. Ezen feltdtelekr6l a mrisik szerzldS felet szerz6ddskdtds el6tt"t6j6koa"*^rrtr.rg-
ges.

- A szen6dds mell6kletdt k 6pezi ahatirozat mell6krete szerinti nyilatkozat- A szerz6dds egy pontjriban rtigzit6sre kertl az alilbbifeltdtel:



hogy az dnkormiinyzat polg6rmesteri Hiva-
regfelel6 alkalmazand6) a szerzldds mell6k_

6rizz:' amernyiben nyilatkozatot tev6 fdtnek j.i.n ,r".roie, p6rriiey; ;lj;;ilise eltitta nyilatkozaton meghat6rozott szervezetek r.r. r";,lrt hatriridejii tartoz6sa van es azt agfmtan szerepl6 (sz6mla hiriny6ban a szerrodesil"n meghatiirozott) fizetdsi hatririd6id6pontjriig nem rendezi, hozzi4inil a tartozfus osszegdneklis zaitjvirosonto.-a.ryru_ta ad6hat6s6ga, polg6rmesteri Hivatala, int6zmdnvef ds rula, ,or"1Jon,i 
-i;i^iei,ar-

sasdgai feld legkorribbi esed6kessdgti, 
.urono, 

"r.d6kess6g 
esetdn ariinyosan ttirtdn6kompenz6l6s6hoz, illetve beszfunititiilhoz

A tartozdsmentessdgre vonatk 
??latt - ajiinlattev6knek nyilatkoznia kell aj6nlatrinakbenyrijt6s6val egyidejrileg az aj'ntatk'rds meuettetet t<epez6 nyomtatviinyon.

17.3 Ajdnlanevrinek rfuajiinlatdt fix dsszegi
hgyelembe vdve a helyszini krirtilmdnyeker
z6dd,sszeru teljesitdsdhez, a szakszerii ds kc
ennyi kriltsdg6t ds mindennemii egydb kiadr

17 '4 Ajilnlatklr6 fenntartja az aj6n[ark6r6s eredmdnl,terennd nyilvrinitrisrinak jog6t.

17.5 Felhivom a Tisztelt Ai6da:tev6.k.f1gye!m6! hogy rdszletes riraj6nlatukat az Aj6n_latk5r6 6ltal rendelkezdsre bocs6tott jellelm,o ̂ iiy?iegk, adatok alapjrin drtelemsze_riien tegydk meg.

Felhivjuk szives figvelmdt uj:1.": ajiinratkdrdsben foglalt el6ir6sok 6s feltdterek alapos'ttekintdsdre 6s k6rem, hogy aj'nlat'ta leirtak figyelJnbevdteldvel tegye _"g.- 
-

Tiszarijvriros, 2012 ev okt6ber h6 05 nao

Tisztelettel:

Melldkletek:

1 .
2.
J .

nyllatkozatkizdr6 okok hat6lya al6 nem tartoz6sr6l
tadoz6smentessdgre vonatkoz6 nyilatkozat
Aj6nlati lap

Adorjdn Kdroly
igazgatd



3. szimri mell6klet

AJANLATI LAP

Ajdnlattevd neve:

Ajrinlattev6 sz6khelye:

Ajrinlattevd hivatalos FAX_szrima:
Aj6nlattev6 hivatalos e_mail cime:
Kapcsolattart6 szen6ly neve, beosztdsa:
Kapcsolattart6 szem6ly el6rhet6s6ge:

TdLrwz,TdIi gumiabroncs szrillifdsa,, targy| beszent,s

Ajrinlatunk:

Bru t t6egys6g6r :  F tx4db=Bru t t66r t6k : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F1

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

(cdgszerii aftifnis)


