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Tisztelt Aj6nlattev6!

A Tiszarijvdrosi rnt6zmdnymiikitdtet6 Kiizpont 35g0 Tiszarijv6ros, Munkdcsy M. rit26-28., (a tovdbbiakban: aj6nratk6r6) ezuton kdri i.r u.;a"ruu&"r." ir*'or"iii"r r.epri_selt c6gel mint Ajrinlattev6t (a tovribbiakban: ajrinrattev6) a jelen ajrinlatk;;;;;" ,"_vezett, a kiizbeszerz6si 6rt6khat6rt el nem 616 6rt6kii beszerz6s .o"eo i"t"n uiarrfurk6r6sben er6irtak szerint 6s az abbanfoglalt feltdtelek rrgv"i"--u""ei"i6*i. 
*" '

Beszerz6s megnevez6se:

"*utdyvildsld 
menekiirdsi fitvonalat jetz6 ttibttik kiheryezdse a Napkdzi otthonosOvoda ipiileteibe"

1. Az ajdnlatkdr6 neve. cime:

Tiszaujvrirosi Intdzmdnymiikcidtet6 Ktizpont
3580 Tiszarijv:iros, Munkdcsy M. nt26-29.
Tel.:49/548-300
Fax:.491340-871

Tovdbbi informdci6k a ktivetkez6 cimen szerezhet6k be:

Tiszafjvrirosi Intdzm6nymiik<idtet6 Kcizpont
cim: 3580 Tiszarijvriros, Munkricsy M. ft26_29.
Kapcsolattart6: Dombind Erd6lyi Judit
Tel.:49/548-304
Fax:49/340-871
E-mail cim: tik@tujvaros.hu

2. Az ajinlatk6r6s tirgya :

*ranrtyvildg(d menekiildsi titvonalat ielz6 ttibttik kihelyezdse a Napkiizi otthonos
Ovoda dpilleteibe"

A beszerzds rdszei, amelyekre aj6nlatot lehet tenni: a rdszekre t6fidn6 ajdnlatkeris
nem indokolt

A mfiszaki/szakmai dokumentdci6 rendelkez6sre bocs6t6s6nak m6dja:

Miiszakvszakmai dokument6ci6 jelen beszerz6s sot{n nem k6sz0lt. A miiszaki tartal_
mat az ajinlatkdrds 13. pontja tartalmazza.

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatdrozfsa:



vrillalkoz6si szerz6d.6s ,,(Jtdnviltigitrs menekiildsi rttvonalatjelz6 ttibhik kihelyezdse aN ap kdzi O tt h o n o s Ov o da 6p ii I etei b e " tfu gy 6b an.

4, A szerz6d6s id6tartama vagy a teljesft6s hatfrideje:

A teljesitds hatdrideje: 208. jrthus 12.
Az ajitnlatk&b a teljesitdsi hatririd6hdz kdpest er6terjesit6st erfogad.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helve:

6. Az ellenszolg6ltatis teljesit6s6nek felt6telei:

Ajrinlatkdr6 a teljesitdsigazolds alapjrin kirillitott szilmla alapjiln a szerz6d6sben meg_
hatirozott m6don ds tartalommal val6 teljesitdstril sz6mitott 15 napon beliil az ellen_
szolg6ltat6st 6tutaliissal telj esiti.

7. Kizir6 okok:

Nem lehet ajdnlattev1 az a termlszetes, jogi szemdly, vagy jogi szem6lyis6g n6lkiili
gazd6lkod6 szervezet, aki vagy amely:

a) a szerzlddssel 6rintett szervezettel kozszolgillati jogviszonyban, munkavi-
szonyban 6ll (a tovribbiakban: drintett dolsoz6/munkat6rs).

b) az drintett dolgoz6 klzeli hozzittartoz6ja,
c) az a gazd6lkod6 szervezet, amelyben az lrintett dolgoz6, vagy annak kdzeli

hozziiartoz6ja tulaj doni rdszeseddssel rendelkezik.
d) egy 6vnd1 r6gebben lejart ad6-, v6m-, vagy tiirsadalombiztosit6sij6ruldkfizetdsi

kcitelezettsdg6nek nem tett eleget,
akinek az dnkorm6nyzati ad6hat6s6gn6l nyilv6ntartott ad6tartozfusa v an,
aki ellen cs6d-, felsz6molisi eljrir6s van folyamatban, aki vdgelsz6mol6s alatt
6lt,
akinek tevdkenys6gdt a c6gbir6s6g felftiggesztette,
aki nem szerepel a cdglegyz6kben,
aki nem rendelkezik a tevdkenysdg folytatilsilhoz el6irt enged6llyel, jogosit-
v 6nny al, illetve szervezeti, kamarai tags6ggal,

e)
f)

o)

h)
i)

k)
r)

j) aki kor6bbi, az rinkormiinyzattal kdtdtt szerz6dds6nek teliesitdse soriinsrilyos
szerz6dd,sszegdst krivetett el,
akinek az ad6szdmdt a Nemzeti Ad6 ds V6mhivatal felftiggesztette,
aki szerepel a Nemzeti Ad6- ds Vrimhivatal 6,ltal k6zz6tett vdgrehajt6si eljax6s
alatti ad6 z6k listrij 6ban,

L

Alkotmrinv k<iz 1.



m) aki kor6bban akizar6 okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

A megJ<<ivetelt igazolisi m6d:
Akiz6r6 okok fenn nem 6ll6s6r6l az ajrinlattev6knek nyilatkoznia kell aj6nlat6nak be-
nyijt6s6val egyidejrileg az aj6nlatkdrds mell6klet6t k6pez6 nyomtatvrinydn.

8. Az ajinlatt6teli hat6rid6:

2013jfinius hti 17 nap. 9:00 dra

9. Azajinlat benyrijt6sdnak helye, m6dja:

Tiszarijvdrosi Int6zm6nymiikridtet6 Kdzpont
3 5 80 Tiszarijvdros, Munk6csy M. itt 26-29., 1 9. szoba
Dombin6 Erd€lyi Juditn6l

f1 gjant{nostai riton, vagy szemdlyesen munkanapokon H - CS: g:00 ds l6:00 6ra, p:
8:00 6s 13:30 6ra kdzritt, azajlnlatteteli hatririd6 lejrirtdnak napjrin g:00 ds 9:00 6ra
kriziitt adhat6 le.

Az ajinlatot zartborit5kban, 1 eredeti pdldrinyban kell benyrijtani. A borit6kon fel kell
tiintetni a k<ivetkez6 szdveget:

- 
"utdnviltigftd 

menekiildsi rttuonalat jelz6 ttibltik kihelyezdse a Napkdzi ottho-
nos Ovoda dpiileteibe"

- Az ajdnlattdteli hatdrid1 el6tt (2}l3.junius h6 17 nap. 9:00 6ra) nem bonthat6
fel!

- az ajdnlattevd nevdt ds szdkhely|t
- ,,Iktat6ban nem bonthat| fel, azonnal a cimzetthez tovdbbltand6".

Az ajinlatkdrl az aj(nlatot akkor tekinti hat6ridrin beliil benyrijtottnak, ha annak k6z-
hezvdtele az ajilnlatt5teli hat6rid6 lejlrt|ig, a bont6s megkezddsdig megl<irt6nik. A pos-
tai kiildemdnyek elirrinyit6s6b6l, elvesztdsdb6l ered6 risszes kockiizat aj6nlattev6t ter-
heli. Aj6nlattev6 felel6ss6ge, hogy aj6nlata megfelel6 csomagol6sban, form6ban 6s
id6ben kertiljiin benyrijt6sra Ajrinlatk6r6 csak az el6irt hatdrid6ig a megieldlt helyre
leadott aj6nlatokat tudj a drtdkelni. A hatrlrid6n tul lrkezett ai6nlatok drvdntelenek.

10. Az ajinlatok felbont6s6nak helye, ideje:

Tiszafjvdrosi Intdzmdnymiikridtet6 K<izpont
3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. trt26-28. T6rgya16
DdJltm:2013jrtnius hti 17 nap. 9:00 6ra

Il. Az ajhnlatok elbirril6sdnak tervezett id6pontja:

208, jrtnius hd 18 nap

12. Szerz6d6skiit6s id6pontjat 
.
J



208. jrtnius hd 20 nap

13. Miiszaki tartalom:

A Tiszarijvrirosi Intdzmdnymiif".d,"6 Krizpont aj6nratot kdr utrinvil6git6 menekiirdsiftuonalat jelz6 t6bldk kihelyez 6s6re az al6bbiak szerint:

A t6bl6knak meg kell felelni a DIN 67510, azMSZ ISo 16069:2009, az MSZ ISo
3864-I :2009 szabv 6ny krivetelmdnyeinek.
A kihelyezds festett falfeliiletre 6s (sziv6rvriny 6vod6ban) korldtra tdrtdnik.

Ajrlnlat a 3. szdm.6 mell6kleten (Ajrinlati lap) tehet6, melynek tartalmaznia kell a g9 db
t6bla kciltsdgdt kihelyez6ssel, kisz6il6ssal, minden egy6b fe1merur6 kdrtsdggel egyiitt.
Az ajhnlatok drtdkeldse sor6n a nett6 vdllaldsi 6rak kertilnek dsszehasonlit6i'ria. 

'

Az elbirdlis szempontja: a legalacsonyabb nett6 vrillaldsi 6r.

14. Kiiliinleges el6irdsok:

Ajrinlattev6 teljes felel6ss6 ggel tartozik az illtala foglalkoztatott munkat:irsakdrt.

15. Hi6nyp6tl6s lehet6s6ge: biztositott/nem biztos{tott
(Iqe,lvdlasz esetdn: Aidnlatkdr1 a hidnyp6tlds lehetds1gdt biztositja, azonban a hidny-
p6tlds nem eredmdnyezheti az ajdnlat elbirdldsra kerulT tartalmi eilemei (ajdnlati ar)
mddositdsdt.)

16. Kieg6szit6 tijfkoztatils k6r6s hatirideje:

T6bl6k megn€vezdse
T6bldk
mdr€te

mm

Az rivodai epUletekbeniznksEes rablat< UaratEeia

N
q)

B6bita TiiDddrkert tsziydrv:iny

N

,,8" dpii let

N NN

Menekiildsi rit balra le 200x100 6 o 2 3 8 5 5 3 8
,,Kijr4rat" balra le 300x100 3 2 2 2 2 12

Menekiildsi rit balra 200x100 I I 2 4 8
Menekiildsi ritjobbra 200x100 4 3 3 11

Ldpcs6 balra le 200x100 2 2 2 6
Ldpcs6jobbra le 200x100 2 2 4

,,Fdldszinf' 240x7 5 2 I 2 5

,,1. emelet" 240x75 2 1 2 5



20l3jfinius h6 12 napja 10:00 6ra

Az Aj6nlattev6 az ajrinlatkdrdsben foglaltakkal kapcsolatban iriisban kieg6szit6 (ertel-mez6) tajekonat6st k6rhet. Ajanhtkd6 a beerkezett kieg6szit6 tE"t""":ta, r.*jriilivonatkoz6 v6lasz6t egyidejrileg minden Ajrinrattev 6 ftsz€remeekiiiai.

lT.Egy6b inform6ci6k:

17 .l Az ajinlattdtel megtiirtdntdvel Ajrinlattev iihonfijtrutneve, szdkhery e, ajtulati 6ra6s az elji*6s lefolytat6sa sor6n 6rtdkel6sre ker0ki egy6b szempontok nyilvrinossrrgrahozataliltoz.

17.2 Ajariatk€r6 felhivja Ajrinlattev6 figyelm6t arra, hogy Tiszarijvriros dnkormrtury_
zata K6pvisel6-testiilet6nek rx/2r5/20r3.30/okth. r2.a-b. pontja aiapjran riszarijv6ros
onkormrinyzata Polgrirmesteri.Hiv.at4a, iinkormrinyzati intdzmdnyei 6s <inkormrinyzati
tulajdonf gazdasilgi tiirsasrigai minden olyan visszterh", ,r".r6d6rJrr"k i--k-i;" 

"krizbeszerzdsi t6rv6ny szerint, valamint Tiszarijvriros onkormrinyzatu, roL6.m"ste.r
Hivatala, dnkormiinyzati intdzmdnyei ds dnkormrinyzati tulajdonrilazdas6gi-tts;sagai
:gyq,ir kdzdtt megktitdsre teriil6 szerz6d6seket) a megkrit6s6re, amely-ek eset6n afentebb felsorolt szervezetek fizetdsi-kritelezettsige a unitto zso n nitiisogerele.i,
vagy ail meghaladja, csak az aldbbi feltdtelek megldte esetdn keriilhet sor. Ezlen t'elt6-
telekr6l a mSsik szerz6d6 felet szerz6d6sk6tds e16tt t6jdkoztatni sziiks€ges.

- A szerzbdds mell6klet6t k 6pezi ahatfurozat melldklete szerintinyilatkozat
- Aszenbdds egy pontj6ban riigzitdsre keriil az alibbi feltdtel:

,,4 . . . (szerz6d6 f6r) hon6j6rul, hogy az dnkormiinyzat polgrirmesteri Hiva-
tala/ int9zmdnyel gazdaslgi tiirsasdga ( a megielel6 alkalmazand6) a sieruldlsmelldk-
lei6t kepez6, a lejrirt hatriridejii tartoz6sokra vonatkoz6 nyilatkozat val6dis6g6t ellen-
6nry9. lrnenrryiben nyilatkozatot tev6 fdlnek jelen szerz6i6s pdnzngyiteljesitJse elott
a nyilatkozaton meghatfuozort szervezetek fel6 lejrirt hatriridejii taiiz1sa"van 6s azt a
szim'lin szerepl6 (szdmla hidnyriban a szerz6ddsben meghatrirozou) fizetdsi hatr4ridri
id6pontj6ig nem rendezi, ho.ziliiril a tartozits risszegdnek-Tis zaijvitros onko;;yza-
ta ad6hat6s6ga, Polgrirrnesteri_Hivatala, int6zm6nyei 6s saj6t tulajdonri gazdasLgit6r-
sas6gai fel6 legkor6bbi esed6kess6gii, azonos esed6kess6g esetdn arrinlosan tSrtdno
kompenz6l6srihoz, illetue b esz6mit6s6hoz.

A tartoziismentessdgre vonatkoz6an az ajfunlattevlknek nyilatkomia kell aj6nlatrinak
benyujtrisdval egyidejiileg az ajrinlatkdrds mell6klet6t k6pei6 nyomtatvrinyon.

17.3 Ajrinlattev1nek arajfnlatfit fix <isszegii 6takinyrirk6nt kell meghatriroznia, amely -
figyelembe vdve a helyszini kciriilm6nyeket 6s adottsdgokat - -ug6b- foglalja a szer-
zbd6sszerfr teljesit6sdhez, a szakszerij 6s komplett megval6sitrisrihoz sziikiges valam_
ennyi krilts6g6t 6s mindennemii egy6b kiad6st.

17.4 Ajdnlatkflr(5 fenntartja az ajrinlatkdrds eredmdnytelenn6 nyilvrinit6s6nak jog6t 6s
nem terheli szerz6d€sk<itdsi kdtelezetts6e.



J7:5.*1T..o. a_Tisztelt Ajrinlattev6k_figyelm.t, hogy r.szletes rirajrinlatukat az Aj6n-latkdrd 6ltal rendelkezdsre bocsritottjellema6 mennyisegek, adatok alapjrin 6rtelemsze_riien tegy6k meg.

fetliyi* szives fig1zelm6t a j9p1 ajranhtk6rdsben foglalt el6ir6sok 6s felt6telek alapos6ttekint6s6re 6s k6rem, hogy ajrlnlat6t a leirtak frgyelelmbevdtel6vel terye -.g.- 
-.-

Tiszarijvriros, 2013 dv junius h6 03 nap

Tisztelettel:

Melldkletek:

l. nyilatkozat ki z{tr6 okok hataly a al6 nem tartozisr6l
2. tartozismentessdgre vonatk oz6 nyllatkozat
3. AJANLATILAP

T6th Anita



Alulirott mint a ....... (at:)'.albiak!T_ Ajrinlattev6) c€,gjegyzdsre joqg,rylt kdpvisel6je ,,yituttozom, trogy a,
drinlattev6vel szemben nem dllnak fenn * ulaAbikiziro okok.

Nem lehet ai6nlattev6 az a term6sze.tes, jogi szem6ry, vagy jogi szem6lyis6g ndrkiiligazd6lkod6 szewezett, aki vagy amely:

a szerz6d6ssel 6rintett szervezettel kcizszolg6rati j ogviszonyban, munka-
viszonyban 6ll (tov6bbiakban: drintett dolgoz6/munkatrirsj,
az drintetl dolgoz6 klzeli hozziiartoz6ia2 -
az a gazd6lkod6 szewezet, amelyben az drintett dolgoz6, vagy annak kdzeli
hozzittaftoz6ja tulajdoni rdszesed6ssel rendelkezik.
egy dvn6l rdgebben lejrirt ad6-, v6m-, vagy tdrsadalombiztosit6si jriruldkfizetdsi
kdtelezetts6gdnek nem tett eleget,
afinek az <inkormrinyzati ad6hat6s6gn6l nyilvrintartott ad6tartozLsa van,
aki ellen cs6d-, felsz6molisi etjrirris van folyamatban, aki v6gelsz6mor6s aratt
aI l .

akinek tevdkenysdg6t a c6gbir6srig felfiiggesztette,
aki nem szerepel a cdgiegyzdkben,
aki nem rendelkezik a tev6kenysdg forytat6srihoz el6irt engeddllyer,
jogositvrinnyal, illetve szewezeti,kamarai tagsriggal,
aki kor6tbi, az 0nkorm6nyzattal kdtdtt szerz6ddi6nek teljesit6se soriln srilyos
szerzbd{sszegd,st k<ivetett ei,
akjnek az ad6szilmSt a Nemzeti Ad6- 6s Vrimhivatal felfiiggesztette,
aki szerepel a Nemzeti Ad6- ds Vrimhivatal illtalkitzzdtii v6gehajt6si elj6r6s
alatti ad6z6k listrii 6ban.

1. sz6mrl mell6klet

NYILATKOZAT KIZARO OKOK HATALYA ALA
NEMTARTOZASR6L

m) aki kor6bban akiz1r6 okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

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

Cdgszerii aldLtrds

a)

b)
c)

d)

f)

o\

h)

D

i)

k)
D

' cazd6lkod6 szervezet alatt a ptk. 685. $ c) pontj6ban meghat6rozott fogalmat kell drteni.



2. szflmfi mell6klet
NYILATKOZAT

.sz6mri szerz6d,6shez

Alulirott

.(szerzbd6 fel neve. cime.
adbszdma)
k6pvisel6j e nyilatkozom, hogy

Tiszarijviros Viros Onkorm ilnvzatz

o ad6hat6sigin6l (3580 Tiszafjvriros, Bethlen G. ft 7.),
r Polgirmesteri Hivatal6n6l (3580 Tiszarijvriros, Bethlen G. ,it 7.),

int6zm6nyein6l.. azaz
o a Tisza'ljvdrosi Int6zmdnymiik0dtet6 Kcizpont (35g0 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. ft 26-

28.) 6s a
gazdasilgilag hozz6 tartoz6 intdzm6nyekndl :

- Tiszafjvrirosi Humiinszolgriltat6 Kiizpont (35g0 Tiszarijvriros, M6ty6s k. rit 34.),
- Napkcizi Otthonos Ovoda (3580 Tiszafjvilros, pajt6s kriz 13.),

Munkdcsy M. ft 13.),
- Derkovits Kulturdlis Kcizpont (3580 Tiszarijv6ros, Szdchenyi rit 2.),

r Tiszarijvrfuos viirosi Rendel6int6zetn6l (3580 Tiszarijvdros, Bethlen G. nt 11-13.;,

iinkorminyzati tulajdonri gazdasigi thrsasflgainful, azaz
o TiszaSzolg 2004 Kft .-n6l (3 5 80 Tiszarijv arcs, Tisza it 2l a.),
o Tiszarijv6rosi viirosgazda Nonprofit Kft .-n61 (3 5 80 Tiszarijv6ros, Tisza tt 2l a.),
r Tisza Mddia Kft.-ndl (3580 Tiszarijviiros, Szent Istv6n ft 16.)
o Tiszarijvrirosi Sport-Park Nonprofit Kft.-ndl (3580 Tiszarijv6ros, Teleki Blanka rit

6.)

lej6rt hat6ridejii tartoz6som nem 611 fenn.

Felel6ss6gem tudat6ban kijelentem, hogy a k<izcilt nyilatkozat aval6s6gnak megfelel.

D6tum:2013.

szerzo do f61 kdpvi sel6j e



3. szfmrfl nnell6klet

AJANLATI LAP

Ajdnlattevd neve:

Ajinlaffev6 sz6khelye:

Ajinlattev6 hivatalos FAX-sz6ma:

Aj rflnlattev6 hivatalos e-mail cime:

Kapcsolattart6 szem6ly neve, beosztdsa:

Kapcsolattart6 szem6ly el6rhet6s6ge:

TirEv .Utdnuilrigttd 
,my{Ue1i rttvonalat jelz6 ttibkik kihelyezdse a Napkhzi

Otthonos Ovoda ipiileleibeD tirgyi beszerzls

Ajinlatunk:

Nett6vri l lal6sir ir : . . . . . . . . . . . . . . . . .F1+... . . . . . .AFA:Brutt6vrf l lal lsir ir : . . . . . . . . . . . . . . . . .F1

Ke l t :  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . , 2013 .

(c6gszerii aliinis)


