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

Tisztelt Ajfnlattev6!

A Tiszafjvfrosi Int6zm6nymtikiidtet6 Kiizpont 3580 Tiszaujv6ros, Bethlen G. irt 7., (a
tov6bbiakban: aj{nlatk6r6) ezfton k6ri f'el aj6nlattdtelre az 0n 6ltal kdpviselt ceget, mint
Aj6nlattevot (a tov6bbiakban: aj6nlattevo) a jelen aj6nlatk6rdsben nevezett, a ktizbeszerzdsi
6rtdkhatrirt el nem 6rd 6rt6kii beszerzds soriin jelen aj6nlatker6sben eloirtak szerint es az
abban foglalt feltetelek fi gyelembevdteldvel.

Beszerzes megnevezdse :

,,Ki.iliinf6le konyhai eszkiiziik, g6pek, berendez6sek, rozsdamentes konyhai britorok
szrillitdsa 2018."

1. Az aj{nlatk6r6 neve, cime, el6rhet6s6ge:

Tiszafj vdrosi Int6zmdnymrikodteto Kozpont
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. ft 7.
Tel . :491548-300
Fax:491340-871

Tovribbi inform:icirik a kiivetkez6 cimen szerezhet6k be:

Ti szauj varosi Intezmdnymiikodteto Kozpont
cim: 3580'f iszaujvdros, Bethlen G. ut 7.
Kapcsolattarlo: Peremiczkyne Kiss Judit
' le l . :491548-309

Fax:491340-871
E-rnai I cim : tik@tuj varos.hu

2. Az ajinlatk6r6s t6rgya:

,,Kiiliinf6le konyhai eszkiizOk, g6pek, berendez6sek, rozsdamentes konyhai britorok
szrillitfsa 2018."

Abeszerzes rdszei, arnelyekre ajanlatot lehet tenni:

Ajanlatkero reszaj6nlat tetelenek lehetosdget biztositia, az alitbbi rdszaj6r-rlati kdrdknek megf-e-
le loen:

l. szamir reszaj6nlati kor: Konyhai eszkdzdk szdllitasa
2. szttmi reszajanlati kor: H6ztart6si meretLi konyhai gepek, berendezesek szallit6sa
3. szamu resza.i6nlati kor: Nagykonyhai gepek" berendezesek, tartozekok sz6llit6sa
4. szirnu resza.ianlati kor: Rozsdamentes konyhai birtorok sziilitisa

A miiszaki/szakmai dokumentdci6 rendelkez6sre bocs{tdsfnak m6dja:

Mriszaki/szakmai dokument6cio jelen beszerzds sor6h nem k6sztilt. A muszaki Iartalmar az.

ajdnlatkerds 13. pontja ds az aj6nlatk6rds 4. szbmu mell6kletet kepezo Ajdnlati lap

Iafi"almazza.
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3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatfrozisa:

Ad6svetr:li szerzodds ,,Konyhai eszkozok sz6llitasa I Hdztarlilsi mdretu konyhai gepek, beren-
dezesek sz6llitS:sa / Nagykonyhai gdpek, berendezesek. tartoz6kok sz6llitasa / Rozsdamentes
konyhai butorok sz6llit6sa" t6rgy6ban.

4. A szerzod6s iddtartama vagy a teljesit6s hatf rideje:

A teljesit6s hat:iridej e:

Ajanlatkero az egyes reszajanlati kdrok tekintetdben eltero teljesit6si (szallitasi) veghat6ridot
hat6rozott meg:

1. sz6mir reszajinlati kor: 2018. iulius 31.
2. szdmil r6szajdnlati kor: 2018. jrilius 3 I .
3. szdrnii reszajdnlati kor:20i8. augusztus 31.
4. sz6mii reszaj6nlati kor: 2018. ar"rgusztus 31.

Az ajanlatkero a teliesitesi hat6r:idohdz kepest eloteliesitest elfogad.

5. A tel jesitds helye, term6szetbeni helye:

1. sz6mri reszajdnlati kcjr:
- Ezusthid Gondozoh6z konyha .i580 Tiszairjvdros, Bart6k Bdla ut 1-3.
- K.ozponti etterem 3580 l-iszaujv6ros, Kazinczy ut3'
- Niapsugar Bolcsode konyha 3580 Tiszaujv6ros, M6tyas kir6ly ut34.
- Ltunyadi Maty6s lskola konyha 3580 Tiszairjvaros, Alkotm6ny k022.
- Szechenyi Istv6n lskola konyha 3580 Tiszairjv6ros, De6k Ferenc tdr 16.
- Eotvos Gimndzium konyha 3580 Tiszaujv6ros, Munk6csy M. ft 13'
- Ei6bita Ovoda kor-ryha 3580 Tiszaujv6ros, Kazinczy Ferenc irt 1.
- T'rinderkert Ovoda konyha 3580 Tiszaujv6ros, Alkotmdny koz i.
- Sziv6rv6ny Ovoda konyha 3580 Tiszaujv6ros" Pajt6s kciz 13.
- Szederinda Ovoda konyha 3580 Tiszai{v6ros. D6zsa Gyorgy utca 9.

2. szam[f$ZA1qnlqq kO.
- F.ziisthid Gondozol-rdz- konl'ha 3580 Tisz--airivirros. Bartok Bela ut 1-3.
- F.6zponti etterem 3580 l-iszafrjvaros. Kaz-inczy' [rt 3.
- Szechenyi lstvan Iskola konyha 3580 Tiszairjvaros. l)e6k Ferenc ter 16.
- [ :otvds Gimn6ziurn konyha 3580 Tiszair jr,6ros. Munk6csy M. [t  13.
- Flobita Ovoda konl'ha 3580 Tiszair.jvfu:os. Kazinczy Ferenc ut l.
- l'iinderkert Ovoda konyha 3580 Tiszaujr'6ros. Alkotmany koz 1.
- Siziv6rr,6ny Ovoda konyha 3580 Tiszarijv6ros. Pajt6s koz 13'
- sizederinda ovoda konyha 3580 Tiszairjv6ros, Dozsa Gyorgy utca 9.

3. sz6mu rdszajdnlati kor:
- Napsug6r Bolcsode konyha 3lj80 Tiszairjv6ros, M6ty6s kir6ly ft 34.
- Szechenyi lstv6n Iskola konyl"ra 3580 Tiszairjv6ros, De6k Ferenc ter 16.
- Eotvos Gimn6zium konyfta 3580 Tiszairiyaros, Munk6csy M. ut 13.
- B6bita ovoda konyha 3580 Tiszairjv6ros. Kaz,inczy Ferenc irt 1.
- Ttinddrkert Ovoda konyha 3580 Tiszairjv6ros, Alkotmdny koz 1.
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- Szederinda ovoda konyha 35g0 Tiszaujv6ros. D6zsa Gycirgy utca 9.

4. sziinlu resza.idnlati kcjr:
- Kdzponti etterem 35g0 fiszarijv6ros, Kazinczy ut3.- Ecitv.s Gimn6zium konyha:s"g0 riszafjuaroi Munkricsy M. ft 13.- Ttinderkeft ovoda konyha 35g0 Tiszarijv6ros, a'.or-any koz 1.- Sziviirv6ny ovoda konyha 35g0 Tiszarijvaros, p;li;r kiiz 13.

6. Az e,llenszolg6ltatds teljesft6s6nek l.elt6telei:

Ajiinlatkdro a szerzodesben ''reghatarozott modon es tartalommal torteno teljesitest kcivetoen.a teljes;itesigazoJas. (sz6llftolevel) szerint kiallitott szttmla alap.ian. u ,ia^lu ajrinlatkeroreszerol tdrteno kezhezvetelet kdveto l5 napon belLil az ellenszolgdltatast atutalassal teliesiti.

7. Kizfr6 okok:

Nern lelret ajdnlattevo az a tenn(:szetes, jogi szeme ly, vagyjogi szemelyiseggel nem rendel-kez6 gazdttlkod6 szervezet, aki vagy amely:

a) a szerzSdessel drintett szervezettel 
.kozszolgrilati jogviszonyban, munkaviszonybanVagy munkavegzesre iranyul6 egyeb jogviszonyban 6ll (a tov6bbiakban: drintertclolgozo/munkat6rs),

b) az erinlett dolgoz6 kozeli hozzttartozoia.
c) az a gazdrilkod6 szervezel, arnelyben az erintett dolgoz6, vagy annak kdzeli
_ hozz\tartozoja tulaj doni reszesedessel rendelkezik"

d) egy evnel regebben lejart adir-. vanr-. r,ug1' ,,i.rudalombiztosit6si .irirulekf.izetesikotelezettsdgenek nem lett eleget.
e) akirrck az cjrtkorttrd nyzati adohatosdgrrdl nyi lr i intaflott adotartozdsa \ an.
0 aki ellen csod-. f-elszamoldsi eliariis van folyaniatban. aki vegelsz6lrol6s aian all.g) a{<inek tevekenyseget a cegbirosdg felfiiggesztette,
h) al<i nem szerepel a cegjegyzekben.
i) al<i nem rendelkezik a tevekenvseg foll,tatttstthoz eloirt engedellyel. jogosit'iinnral.

illetve szen,ezeti. karnarai tagsaggal.
i) alii korabbi" az onkormiinyz:atial kotdtt szerzodesenek teljesitdse soran s6rosszsrz6 desszegest kovetett e l.
k) al'rinek az ad'oszamdt a Nemzeti Ad6- es v6mhivatal felfiiggesztette, illetve t6rcilre.l) al,ri nem minostil itlfthato szerv,ezetnek, 

v' ''vr

nr) al'ri a jelen ajrinlatk6reskdzzeteteletol visszafele sz6mitott k6t 6v soriin az cinkormanr,-z'attal' vagy az onkormanyzat gazdasttgi t6rsas6g f,al vagy intdzmenye".l;;;;;;;;-
zodesenek teljesitese sor6n szerzo.desikc;telezeitsdgdt nem teljesitette. amely, fblytanVcle szenrben meghifrsulasi kdtberigdny keriilt erveiyesftesre, vagv a teljesitesi vegha-t6ridohdz kepest legalabb 2 alkalor.nrnal 10 napot meghalado kesedelembe ese*. ame-l1'ek folyt6n Iele szemben kesedehri kcitberigeny keriilt ervenyesitesre.

n) aki a kizdr6 okokkal kapcsolatban valotlanr_rl nvilatkozott.

{,.pgg!1,etelt i g4zolasi qrod :
A kizaro okok 1bnn nem allas6rol
beny uj tiis zival egy idej ri le g az aj 6nl atkeres

az aj6nlattevoknek nyilatkoznia kell aj6nlatanak
melJ ekletet kepezS nyomtatvdnyon.

J
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8. Az aj:inlatt6teli hatdrid6:

2018. mdjus lrd 16. nup. 14:00 dra

9. Az ajdnlat benyri j t fsfnak helye, m6dja:

Tiszaujv6rosi Intezmenymtikodteto Kozpont
3580 Tir;zairjv6ros, Bethlen G. irt 7. 112. szoba
Peremiczkyne Kiss Juditn6l

Az ajilnlal postai irton, vagy szemdlyesen munkanapokon H - CS: 8:00 ds l6:00 ora, P: 8:00
ds 13:306rakdzott, azajttnlaltetel ihataridolej6rt6naknapj6nS:00es 14:006rakdzdttadhat6
1e.

Az ajhnlatot zdrt boritekban, I eredeti pdlddnyban kell benyrijtani. A borit6kon fel kell

tiintetni a kdvetkezo szoveget:

- ,, Kattonfele konyhcti eszkozok, gepek, berenclezisek. roz.sdamente.\ konl'fu61i butorok

szall[tasa 20 ] 8. "
- ,42 ajanlattdteti hatdrid(i elritt (2018. majus ho l6 nap. 14:00 ora) nem bonthato.fel!
- uz aianlattevd nevdt ds szdkhelydt
- ,.lktatdban nem bonthato fel, azonnal a c[mzetthez tovdbb[tand6".

Az ajdnlatkero az aj6nlatot akkor tekinti hat6ridon beltil benyujtottnak, ha annak kezhezvetele

az ajdnlatteteli hat6rido lej6rt6ig, a bont6s megkezd6seig megtort6nik. A postai kiildemdnyek

elir6nyit6s6b6l, elvesztes6bol eredo osszes kock6zat aj6nlattevot terheli. Aj6nlattevo

felelossege, hogy ajinlata megfelel6 csomagol6:sban, form6ban 6s idoben keri'iljon

benyrijtriira. Aj6nlatkero csak az eloirt hat6ridoig a megjelolt helyre leadott aj6nlatokat tudja

ertekelni. A hat6ridon tirl 6rkezett aj6nlatok drv6nytelenek.

10. Az ajdnlatok felbont:isinak helye, ideje:

Ti szauj r' 6ro s i I ntezme nyn-nikodteto Kozpont
3580 Tiszaujvdros. Bethlen G. ut 7.
201. sz. helyiseg
D6tum: 2018. mdius hd 16. nap 14:00 6ro

11. Az ajinlptok elbirfl6sfnak ten'ezett id6pontja:

2018. mdjus hd 23. naP

12. Szerzoddskiitds id6Pontj a :

2018. mtijus hd 28. naP

13. Miiszaki tartalom:

A Tiszaujv6rosi lntdzmenymrikodteto Kozpont 6ltal tizemeltetett konyhakra ktildnfele kony"-

hai eszkozok, h6ztarl6si meretri" illetve nagykonyhai gdpek. berendezesek, tovdbba rozsda-

A
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mentes lionyhai butorok szrillit6sa a 4. pontban megadott teljesitesi (szallitdsi) vegl'rat6ridok
fi gyelenrL bevete I evel, az alilbbr re szaj 6nlati koroknek me gfe lel oen :

1. szdmir rdszaj6nlati kdr: Konyhai eszkozok sziilitilsa
2. szdmir rdszaj6nlati kdr: Hintartisi nidretu konyhai gepek, berendezesek szdllitdsa
3. sz6mir reszaj6nlati kor: Nagykonyhai gdpek, berendezesek, tartozdkok sz6llit6sa
4. sz6mir rdszaj6nlati kor: Rozsdamentes konyhai butorok szallitdsa

A rdszletes specifik6ci6t ds a konkrdt termdkmennyisdgeket reszletesen az al|nlatkdrds 4. mel-
lekletet l<epezo Ai6nlati lap tartalmazza. A szSllit6s az 5. pontban rdszaj6nlati koronkdnt meg-
adott te l . iesitesi helyekre tortenik.

Tovfbbi i6ru16kos szols{l tatdsok:

Bekiit6si, beiizemel6si szolg:iltatds: A 2. es a 3. sz6n.rir rdszaj6nlati kor tekinteteben a lesz.6l-
lit6:s rnal3aban fbglalja a gepek. berendezdsek bekotdset, beiizemeldsdt is, amely az ai6nlatke-
rovel (Vevovei) elozetesen egyeztetett napokon, a napi fozdsi munk6k befejezesdt kcjvetoen, a
delutdni orakban vdgezheto el. Lehetoseg szerint az agyanazon teljesitdsi (sz6llitasi) helyre
szallitand6 gepek, berendezdsek tekinteteben a bekdtest, beiizemelest kerjtk ugyanazon napra
idoziteni.

J6tflfris: Elad6t a lesz6llitott telmdkek tekintetdben az tfiadds idopontjatol sz6mitottan a jog-

szabaly 6ltal eloirt, illetve a gydrto 6ltal v6llalt j6tall6si ido alatt teljes koni jot6ll6si kotele-
zettsdg terheli. Elad6 kdteles a termekek 6tad6sakor a Vevo rendelkezdsdre bocs6tani a j6t6l-

I6si .jogc,k ervdnyesitesehez sziikseges jotalIasi dokurrentumokat.

A rdszletes kereskedelmi ai inlat megadisa:

A r6szajfnlati  ki ir i iket az ajanlatk6r6s 4' mell6klct6t k6pez6 Aidnlati  lap (Excel t :{bl6zat)

tartalmazza, mely ti,fliu;at egyrittal az Ajinlaltev6 kereskedelmi ajdnlat{nak kibontdsi-

ra is szolgdl.

Az Excel tdblizat kitiilt6se:

Felhivjuk a Tisztelt Ajfnlattev6k figyelm6t, hogy ajdnlat csak a megp:ilyfzott teljes

r6szre 1ehet6, azaz a r6szen beliil az iisszes felsorolt term6k (azaz minden egves term6k)

lesz6llitfs6t v{llalni kell!

Atitbl|zat kitoltese sordn kentik az egysegdrakat soronkent feltiintetni" tovdbb6 az eg,ves ter-

mekekre r,onatkoz6 (az egyes termekekbol kefi mennyisegek alapj6n kisz6niolt) netto a.i6nlati

er-tekeket is. valarl int a..mindosszesen' '  netto a-i6nlati  ertdket is nlegadni.

p 1661fzal kitoltese sor6n a netto eg]'seg6rat maximum ket tizedes jegyre torteno kerekitessel

keqiik rnegadni.

A netto a.j6nlati ertek oszlopba ertelemszenien a ..Menn-viseg" oszlopbatl r-uegadott nlennr isci-

gi adat,js a megadott netto egysegdr szorzara alapjdn kiszdmolt ertek kertilhet.

Kirjtik, hogy az Ajdnlatkero altal megadott kdpleteket ne toroljek ki! A k6pletek a netto eg)'-

sdg6r es a nett6 ajtnlati erlek rovatban kdt tizedes jegyre tdrt6no kerekitesre lettek be6llitva.

Egesz s;zamra tortdno kerekitds csak a mindosszesen nett6 ajtrnlati 6rt6k rubrikaban lehetse-

ges '  

i
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A nyertes ajanlattevo a lentiek szerint megadott mindosszesen netto ajanlati ar fejeber-r koteles
a beszer:zes tdrgya szerinti aruszallit6sra, valaminl az egyeb szerzodeses kotelezettsegek telje-
sitesdre. hianytalanul, elso osztalyir minosegben.

A megadott minddsszesen nett6 a.janlati arnak - amely egyosszegu ifiallnydrnak minosiil - a
nyertes eqjdnlattevo szerzodesszerti teljesitdsehez szuksdges osszes kdltseget tal1almazma kell.

A nett6 forinthoz az AFA ertelernszerienhozz6 adodik, az elbir6l6s soriin a netto osszesek
keriilnek osszehasonlit6sra.

F'elhivjurk a figyelmet, hogy a kiadott Exccl tdblhzat mtiszaki tartalma az ai:inlattevrik
6ltal eEyoldalfan nem m6dosithat6, ahhoz 6szrev6tel, fenntartfs, vtgy bfrmely ezzel
eg.ven6rt6kii megiegyzils az a.i:inlatok iisszehasonlithat6srig:lnak biztositdsa drdekdben
nem fiizhet6.

A.i6nlatkero a 4. szdmu rnellekletben (Ajanlati lap) megadott Excel t6blazatok ..Megnevezes"
rovatdbarr meghataroz.ott t ipus[r. i l letve parameterekkel, tenndkiel lemzokkel rendelkezo ter-
rnekekre kdr a.ianlator. Azaz anrely tdtel tekinteteben a.i6nlatkero konkret tipurst hatarozott
meg. azon tetelek eseteben csak a megjel6lt tipusra teheto aj6nlat, tovabb6 antely tetel tekirrte-
teben klilonfele paramdterek, terrnekjellen-rzok kertiltek megad6sra, azon tetelek eseteben ki-
zarolag a megadott paramdterekkel, termekjellemzokkel rendelkezo termekkel teheto ajinlat.
Amennyiben az ajtnlatkdro 6ltal meghat6rozott valamely termdk a kereskedelmi forgalomban
nem eldrheto, irgy ezt a tenyt sziveskedjenek haladdktalanul jelezni aj6nlatk6ro feld m6sik
terrndk rnegl-rat6rozasa erdek6ben.

Az elbfrfl{s szempontja: a legalacsonyabb iisszeg[i ellenszolgfltatfs. Ajanlatkero az egyes
reszajanlati korokben hirdet eredmenw. Az ertdkelesndl a megadott rnindosszesen netto aj6n-
lati drtek.ek keriilnek osszehasonlit6sra.

1.1. Alkalmass{gi ki ivetelm6ny:

Ajdnlat t r :vo ismertesse azeloz6 ket  ev (2016. .2017.  g\ , , )  soran te l jes i te t t  leg je lentosebb.  a. ie-
len beszerzes tdrgy6val. az.az a megprilydzolt reszajanlati kdrok szerinti tennektajtakkal 16rLr-
csoportokkal) azonos szdllit6si retbrenci6it.

A nyilatkozat tartalrnazzalegalftbb a:szerzodest koto rndsik f6l nevet. szekhelyet. a szerzodes
tdrgydt (a leszdllitott termekek megad6s6t)" a teljesites idejet/idoszakit (legaldbb ev. l'ronap). a
kapott ellenszolgdltat6s nett6 cisszegdt, a referer-rci6t megerositeni tudo szemely nevet es eler-
hetosdg(it. tov6bb6 nyilatkozni kell arr6l, hogy a teljesites az eloirtsoknak es a szerzodesnek
megfeleloen tortent-e. A nyilatkozat nlegtdtel6hez kerjiik haszn6lj6k az 5. szitmi mellekletet.

Az adatokat olyan reszletezessel kell megadni, hogy abb6l az alkalmass6gi kovetelmenyeknek
valo megfelelds megallapithato legyen.

Resza.jdnlati kordnkent legalabb egr darab. a.ielerr beszerzes tdLg.""d:r'al. az,az a rnegpalyaz.ott
reszajdnlati kor szerir-rti tern-rekfa.it6kkal (6nrcsoportokkal) azonos szallitasi ref-erencia bemuta-
tasa kotelezo. A referencia-eloiras teljesitheto tdbb. a felteteleknek megf-elelo reierencia
( nr e grer-rd el es I szer zo des) bem utatasdval i s.
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Alkalm:rsnak akkor min6siil az ajinlattevd, amennyiben rendelkezik az eliizii k6t 6v
(2016.,, 11017.6v) sorfn az el6irisoknak 6s a szerzdddsnek megfelel6en teljesitett, a meg-
p6lyiuott r6szaj{nlati kiir szerinti term6kfajtfk (6rucsoportok) leszrillitrisf-
ral6rt6k.esft6s6re vonatkoz6 referenci6kkal, melyek eset6ben a kapott ellenszolgfltatfs
(v6teldr) nett6 6rt6ke iisszess6g6ben el6rte

- azl. s;zfmf r6szaifnlati  ki ir  (konyhai cszki izi ik) csetdben a nett6 I 400 000 Ft-ot,
- a2. szhmri r6sza.jr inlat i  ki ir  (hriztartfsi m6reti i  konyhai g6pek, berendez6sek) eset6ben
a nett6 i500 000 Ft-ot,
- a 3. szf mri r6szajfnlati  ki ir  (nagykonyhai g6pek, berendez6sek, tartoz6kok) eset6ben a
nett6 I :500 000 Ft-ot.
- a ,1. szdmri rdszajrinlati kiir (rozsdamentes konyhai britorok) eset6ben
Ft-ot.

a nettd I 200 000

Tobb rd,szre tor-teno aj6nlatad6s eseten a fenti referencia-eloiras teljesitheto olyan szerzo-
des/megrendel6s bemutat6saval is, amennyiben abban az adott megptiyirzott rdszajdnlati k6-
rokben eloirt termekfajt6k (frucsoportok) szerepeltek, es ezen tetmdkfajt6k (6rucsoportok)
ertekei igazolhat6an elert6k a fent megadott osszegeket.

A ref-ere,ncia-eloir6s teljesitheto t6bb. a f-elteteleknek megf-elelo referenciaszallitas (megrer-rde-

les/szer;todes) bemutatasaval is. Anrennyiben valarnely bemutatott ref-erenciaszdll f tds tdbb
r:eszaj6nlati korben eloirt feltetelt is kielcgit (azaz. t6bb reszaianlati kdrnek rregfblelo termek-
fa.ita larucsoport) szallitasat is r.nagriban fbglalta), fgy a.i6nlattevo alkalmass6ga mindezen
r:eszaj 6n I ati korokben me96l lapithato.

15. Kii l i inleges el6irfsok:

Ajdnlatt.evo teljes felelossdggel tartoztkaztitala foglalkoztatott munkatdrsakdrt.

16. Hi{nyp6tl6s 6s helyszini megtekintds lehet6s69e: biztosftott/nem biztosftott
(lgen vtilct.sz esetdn; Aiantatkdrd a hidnypotlirs lehetrjsdgdt biztosftia. azrtnban u hidnypdtlri.s

nent eretlltdnyezheti az aidnlat elbiraldsra kerirki tartalmi elemei (aidnlati (tr) nt1dosltdsar.)

I 7. Kieg6szitti t:ij6koztat:is k6res hzrtrlrideje:

2018. nuljus hd 10. nupia l0:00 6ru

Az Ajanlatlevo az aj6nlatkerdsben fbglaltakkal kapcsolatban ir6sban kiegeszito (ertelmezo)

tilekoztarttst kerhet. Ajanlatkero a bedrkezett kiegeszito titiekoztat6s keresekre vonatkozo

vdlasz6t a honlapj6n (www.tik.tiszar"rjvaros.hu), tov6bb6 Tiszaujv6ros honlapjan

(wwwliszauj varos.hu) teszi kozze.

18. Egy6b informf ci6k:

18.1 A:z aj{nlanetel megtort6ntevel r\i6nlaltevohozzi\6rul neve, szdkhell'e. aj6nlati ata es az

el.j ards lefolytat6sa sor6n erlekelesre kertilo egyeb szempontok nyilvanossdgra hoz-atalahoz'.
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1.8 2 Ajanlatkero f'elhivja Ajanlattevo figyelm6t arra, hogy TiszaujvS,ros V6ros
Onkormdnyzata, Polg6rmesteri Hivatala, onkorm6nyzati intezmenyei 6s onkorm6nyzati
tulajdoni gazdasdgi t6rsas6gai minden olyan tiszafjv6rosi gazdas6gi tevdkenys6get folytato
vdllalko:z6s visszterhes szerzodesenek ( kivdve a kozbeszerz6si torv6ny szerint, valamint
Tiszairjr,'6ros V6ros Onkormdnyzata, Polg6rmesteri Hivatala, onkorm6nyzati intezmenyei es
cinkormdnyzati tulajdonri gazdasl,gr t6rsas6gai egym6s kozott megkotdsre keriilo
szerzod(iseit) a megkdt6sere, amelyek eseten a fentebb felsorolt szervezetek fizetdsi
kdtelezettsege a netto 300 E Ft osszeget el6ri, vagy azt tneghaladja, csak az alihbi feltdtelek
nreglete eseten keri.ilhet sor. Irzen f'eltetelekrol a rnasik szerzodo felet szerzodeskdtes elott
t6.j dkoztatni sziikseges.

- A szerzodes melldklctct kepezi ahaIat"ozal l .  melleklete szerint i  nl, i latkozat.
- A szerzodes egy ponddban rdgzitesre kertil azal|bbi feltetel:

..A (szerzodo fel) hoz.z,6,.iarul. hogy az- dnkorrnanyzal Polg6rmesteri Ilivata-
lalintezrnenyelgazdasitgi tarsasaga (a megfelelo alkalmazando) a szerzodes rnellekletet kepe-
zo. ale1zirL hat6ridejri tartoz6sokra vonatkozo nyilatkozat val6disag6t ellenorizze. Amennyiben
nyilatkozatot tevo fdlnek jelen szerzodes pdnziigyi teljesitese elott a nyilatkozaton meghat6ro-
zott szervezetek fel6 lej6rt hataridejri tartozasa, adofizetdsi vagy bevall6si kotelezettsege van
es azt a sz6m15:n szereplo (sz6mla hi6ny6ban a szerzodesben meghatirozott) fizetesi hatarido
idopontj6ig nem rendezi, hozzilttrul a tartozds osszegenek az dnkormdnyzat adohaI"6saga.
Polgarmesteri Hivatala, intdzm6nyei 6s saj6t tulajdonti gazdasdgi t6rsas6gai fele a legkorabbi
esedeke:ssdgti, azonos eseddkessdg esetdn ardnyosan torteno kompenz6ltsithoz, illetve besz6-
mitds6hoz."

Tiszairjvarosi gazdas6gi tevekeny'sdget folytat6 vdllalkozdsnak kell tekinteni azL anrely' szek
helly'el.  \ iagy telephell ,vel rendelkezik Tiszair jvarosban. vagy ideiglenes gazdas6gi ter ' 'ekenr'-
seget fbl),tat.

A tarlozAsmentessegre vonatkozoan az, ajanlattevoknek jelen ajdnlatkdres mellekletet kepez.o
nyomtatv6nyon kell nyilatkoznia. amely rna.f d a megkotendo szerzodds reszet tbgia kepezni.

18.3 Airirrlatkero felhivia A.idnlattevo fig,velmdt arra. hogy a megkotendo sz.erzodes erveny'cs-

segenek feltetele. hogy az 6l lamhaztarldsrol szolo 2011. evi CXCV. torven1,41. $ (6) bekez-
deseben fbglaltak szerint Aj6nlattevo 6tl6thato szervezelnek minostiljdn. illetve ielen szerzo-
desbol eredo kdveteleseinek teljesftesdre/kifizetds6re Aj6nlatkero csak a fenti jogszaball' sze-

rinti feltetel femr6ll6sa esetdn jogosult. Aj6nlattevo koteles a nemzeti vagyonr6l szolo 2011.

evi CXCVI. torveny 3. $ (l) bekezdes 1. pondaban foglalt felteteleknek tdrteno megf-elelose-
get drinto b6rmely viitozitst haladdktalanul. ir5:sban bejelenteni Aj6nlatk6ro fele. Aj6nlattevo

tudomdsul veszi. hogy a val6tlan tartahnu nyilatkozat alapj6n kotdtt szerz,rdest Ajanlatkero

azonnali hatallyal felmondja vag-v - ha a szerzodes tel.iesitesere meg nem keriilt sor - a szer-

zodestol el6l l .

18.4 A.janlattevonek araj6nlatat fix dsszegii Atalan,v-arkent kell rneghat6roznia. anlelv

figyeleltbe veve a helyszini kdriihnen-vekct es adotts6gokat - magdban fbglalia a

szerzodesszerri telf esitesehez. a szakszerti ds komplett n-regvalositasdhoz szilkscgcs

valamennyi kciltseget es ntindetrnerlir egydb kiaddst.

18.5 A.ianlatkero fbnntartja az ajanlatkeres eredmdnytelennd nyilv6nit6sanak jogat. Ajdnlatke-

rot nem terheli szerzodeskotesi kotelezettseg.

Felhivom a Tisztelt Aj6nlattevok figyelmet, hogy rdszletes 6r'aj6,nlatukal az Nl|nlatkero

rendelkezesre bocsdtott jellemzo mennyisegek, adatok alapj6n drtelemszerilen tegydk
1 8 . 6
altal
meg.



Felhivjuk figyelrn6t a jelen ajrinlatk6rdsben foglalt eloir6sok es feltetelek
6ttekint6sdre k6rem, hogy ajanlatilt alefutak figyelembevetelevel tegye meg.

Tiszairjviiros, 18 ev m6jus h6 4 nap

Tisztelettel:

Mell6kletek:

1. Nyi k1z6$6 okok,hatalya aki nem tartozisr6l
2 . 7 v@atkoz6 nyilatkozat
3. Atl
4. Ai lapok
5. Nyi az eLilzo k6t 6v legielentdsebb, abri$lnrirfle uf,rgyfuk regfelelo referenci-

ak6l


