
a . l A n l a r r r n E s

Tisztelt Ajfnlattev6!

A Tiszarijvfrosi Int6zm6nymiiktidteld Kiizpont 3580 Tiszarijv6res, Bethlen G. ft 7., (a
tov6bbiakban: ajfnlatk6r6) eaiton k6ri fel ajanlattdtelre az 6i 6ltal k6pviselt cdget, mint
Ajanlattevot (a tov6bbiakban: aj6nlattevo) a jelen ajtnlatkdrlsben nevezett, a kiizbeszerz6si
6rt6khatrirt el nem 6rd 6rt6kii beszerz6s sordn jelen aj6nlatk6rdsben el6irtak szerint 6s az
abban fo glalt feltdtelek fi gyelembevdteldvel.

Beszerzds megnevez6se:

"Tisztit6- 
6s takarit6szerek, tisztit| felszerel6sek, papiriruk, csomagol6- 6s trirol6eszkii-

zdk beszerz6se 2020. 6vre'o

l. Az ajrinlatk6rd neve, cime, el6rhert6s6ge:

Tiszarij vilrosi Intdzm6nymrik<idtet6 K.<izpont
3580 Tiszarijvaros, Bethlen G. ft 7.
Tel.:491548-300
Fax:491340-871

Tovdbbi informr{ci6k a kiivetkez6 c,lmen szerezhet6k be:

Tiszairj vdrosi Intdzmdnymtik0dtet6 K6z pont
cim: 3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. ri1t7,
Kapcsolattart5 : Peremic zkyne Kiss JuLdil:
Tel.:49/548-309
Fax:491340-871
E-mail cim: tik@tujvaros.hu

2. Az ajinlatk6r6s tfrgaz

,,Tisztit6- 6s takaritriszerek, tisztitt6 felszerel6sek, papiriruk, csomagol6- 6s tirol6eszkii-
z6k beszem6se 2020. 6vre"

Abeszerzls r6szei, amelyekre aj6nlat<lt lehet tenni:

Ajanlatkdr6 reszajinlat tetel6nek lehetos6gdt biztosftja, az althbi reszajinlati k<tniknek megfe-
leloen:

l. sziimri reszajinlati kdr: Tisztit6- 6s tal,larit6szerek, tisztit6 felszerel6sek
2. sziwru rdszajinlati kdr: Papir6ruk, osomagol6- 6s trlrol6eszkdzdk

Rdszajanlatot a fenti reszajinlati koriiktren, az ajinlatk6r6s 4. szim'6 mell6kletdben megadott
Exce I tftblinatok 6rtelemszerii ki tdlt6 s6vr:l lehet tenni.

A m iiszakVsza kmai dokumentr{ci6 r'en delkez6s re bocsf tdsf nak m6dj a :



Mtiszaki/szakrnai dokument6ci6 jelern beszerzds sor6n nem kdsziilt. A mriszaki tartalmat azajitnlatkdtds 13. pontja 6s M ajlinlntkdrds 4. szdmi mell6klet6t kepezo Aj6nlati lap
Iartalmazza.

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghal;iirozisa:

Ad6sv6teli szerzodds ,,Tisztit6- 6s tarkarit6s zerek, tisztit6 felszereldsek sz6llitdsa / papir6ruk,
c somago I 6 - 6 s tdro I 6 e szkcizdk szfrllitiisa,' ttr gy 6b an.

4. A szerz6d6s id6tartama vagy a teljesit6s hatdrideje:

A teljesit6s hatrirideje:

A szerzffidds idfitartama: a szerzddds aldirristitdl 2020. december 3l_ig

Aj6nlatkdro a szeruldes id6tartama alatt osszesen hat alkalommal (a tervezettek szerint janu-
6r, marcius, mdjus, jrilius, szeptember., november) ad le megrendel6st Elad6 fel6.

A leadott megrendeldsek teljesitdsdnLek hatarideje: Elad6 a term6keket a megrendel6s le-
adisft ktivetd 15 munkanapon beliirl liliiteles a megadott teljesit6si helyekre leszrillitani.

Az ajdnlatk6ro a teljesitdsi hatfridohoz li6pest eloteljesitdst elfogad.

5. A teljesit6s helyeo term6szetbeni helye:

Tiszafjv:irosi Polg;frmesteri Hivatal
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G6bor rit 7.

Kazinczy Kiiztiss6gi Hriz
3580 Tiszafjviiros, Kazinczy ut3.

Derkovits Miivel6d6si Kiizpont
3580 Tiszafjv6ros, Sz6chenyi rit 2.

Hamvas B6la Vlirorsi K0nyvtfr
3580 Tiszafjv6ro,s, Sz6chenyi it 37 .

Eziisthid Gondoz6hriz
3580 Tiszatjv6ro,s, Bart6k Bdla rit l-3.

Hajl6ktalan Szrl,lltf
3580 Tiszarijv6ros, Husziir Andor ttt lla.

6 szir(nsa Gond,oz:isi Ktizpont
3580 Tiszarijv6ros, Irinyi J6nos rit 4.

,,Tisza-parti" Szabadi d6 }Iiz
3580 Tiszarijvaros, .Neumann J6nos rit l.

Kiizponti 6tterern
3 5 80 Tiszariiv6ros"':Kazinczv ut 3,



Napsugr{r Biilcs6de
3580 Tiszafjv6ros, M6ry6s kir6ly ut34.

Tiszavirr{g ld6sek Klubja
3580 Tiszatjv6r,os, M6ty6s kir6ly ifi34.

B6bita 6voda
3580 Tiszairjv6ros, Kazinczy Ferenc rit l.

Ttind6rkert 6voda
3580 Tiszafjvaros, Alkotm6ny kiiz 1.

Szivrirvriny 6voda
3580 Tiszarijv6ros, Pajt6s kciz 13,

Hunyadi Mdtyds lskola konyha
3 5 80 Tiszarijv6ros, Alkotm6ny koz 2.

Sz6chenyi Istv:in Iskola konyha
3580 Tiszarijvdros, De6k Ferencter 16.

Tiszafjvf rosi Eiit'riis J6zsef Gimnr{zium, Szakgimnizium 6s Koll6gi-
um konyha
3580 Tiszarijv6ros, Munk6csy M. rit 13.

Szederinda 6voda
3 5 8 0 Ti szarij v6ros-'Iis zaszederkeny, D6zsa Gydrgy utca 9.

,,Es6ly" Fogyatdikorsok Napkiizi Otthona
3 5 8 0 Ti szarij varo s-'f iszaszederk6ny, D ozsa Gydrgy utca 2.

Tiszaszederk6nyi lWiivel6d6s i Hin
3 5 8 0 Ti szarij varos-'f is zaszederkdny, Bocskai Istvdn utca 3 3 .

Tiszaszederk6n5,i I ddsek Klubja 6s Szolgrilt at6 IJiz
3 5 80 Tiszarij v6ros-'f is zaszederkeny, Bocskai Istv6n utca 3 I .

6. Az ellen szolgiitatirs telj esit6s 6n ek feltdtelei :

Aj6nlatkdro a szerzodesben meghatatozott m6don 6s tartalommal tcirt6n6 teljesitdst kdvetoen,
a teljesitdsigaz:ol6s (sz6llit6lev6l) szerint ki6llitott szitmla alapjin, a szimla aj6nlatkdro
r6szdrol t<lrtdno kezhezveteldt kdvet6 15 napon beltil az ellenszolg6ltatdst 6tutal6ssal teljesiti.

7.Kizirfi okok:

Nem lehet aj6nlattevo az atermeszetes, jogi szem6ly,vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendel-
kez(5 gazditlkod6 szervezet, aki vagy arnr:ly:



a) a szerzodessel drintett szertez:,ettel kcizszolgillati jogviszonyban, munkaviszonyban
vagy munkav6gzdsre irrinyul6 egy6b jogviszonyuun att 1u touauuiakban: erintettdolgozo/munkat6rs),

b) az erintett dolgoz6 krjzeli hoz:,z6tartozoia.
'c) az a gazd6lkod6 szervezet, 'amelyben az drintett dolgoz6, vagy annak kdzeliho zzfttarto z6j a tul aj doni rd s ze s e dd s se l rend e lkezik.
d) egy dvndl rdgebben lejdrt ad6-, vam-, uugy tarrudalombiztositrlsi jrirul6kfizet6si

kdtelezettsdgdnek nem tett elegert,
e) akinek az dnkormdnyzati addhat6s6gndl nyilvantartott lej[rthat6ridejti adotar-
_ tozdsa vagy m6s ad6kdteleilettsdge vin,
1) akinek az iinkorm inyzati ad6lhat6sagnril nyilv6ntartott ad,otartoz1sa van,
g) aki ellen csod-, felsz6mol6si eljd.r6s van foiyam atban,aki vdgelsz6molds alatL 6ll,h) akinek tev6kenys6 get a cegbir6s6g felftiggesztette,
i) aki nenr szerepel a cegSegyzdlibe:n,
j) aki nern rendelkezik a tevdken'ys6g folytat Ssithoz elofrt engeddllyel, jogosftvrinnyal,

il letve szew ezeti, kamarai tags6ggai,
l't) aki kor6bbi, az tinkorm 6n7r7s11a,1 k6tott szerzoddsdnek teljesitdse sor6n srilyos

szerz6desszegdst kovetett el,
l) akinek az adoszitm6t a Nemzeti ,A.d6- ds V6mhivatal felftiggesztette, illetve torolte,
rn) aki nem minosril 6tl6that6 szetryerzetnek,
rt) aki a jelen aj6nlatkdr6skozzel:et<:l6tol visszafele szdmitott k6t 6v sor6n az 6nkorm6ny-

zattal, \lagy 
?z dnkorm6nyzat gezdasitgi t6rsasrigival vagy intezmenyevel kcitritt szer-

zod6sdnek teljesft6se sor6n szer:z6d6si kritelezetls6g6t nem teljesitette, amely folyt6n
vele szemben meghirisul6si ktitb,irigdny keriilt 6rv6nyesitdrr", uugy a teljesitdsi vegna-
tarid(5hiiz k6pest legal6bb 2 alkalommal l0 napot meghalad6 kdiielembe esett, a]ne-
lyek folyt6n vele szemben kdsedelmi kritbdrigdny kerult 6rvdnyesit6sre,

o) aki aki:z-ftro okokkal kapcsolatban val6tlanul nyilatkozott.

A megkrivetelt igazol6si m6d:
A kizitr6 okc'k fenn nem 6ll6s6r,6l az aj6nlattev6knek nyilatkoznia kell aj6nlat6nak
benyfjtds6val egyidej:d,legaz ajanlatktirds melldkletetkepezo nyomtatv6nyon.

8. Az ajrinlattdteli hatririd6:

2019,, oktdber hd 30. nap. 14:00 dra

9. Az;ajinlat benyrijtfsrinak helye, m6dja:

Tisza.rijv6rosi Intdzmdnymtikcidtet6 KiSzpont
3580 Tiszafjv6nos, Bethlen G. rit 7. ll2. szoba
Pererniczkynd triiss Judit-n6l

Azaiitnlat postai fton, vagy szemdlyesen rnunkanapokon H - CS: 8:00 6s 16:00 6ra. p: g:00
6s 1 3:30 6ra kci,zott, az ajdnlatteteli hatarid 6 lejartdnak napj6n 8:00 6s 14:00 6ra krizcitt adhat6
le.

Az aittnlaLot ztirt boritdkban, I eredeti p6ld6nyban kell benyujtani. A borit6kon fel kell
ttintetni a kcivetkezo szdveget:

- ,,Tisztitci- ds takarit1szerek, tisztltf.felszereldsek, papirdruk, csomagolI- ds tdrol,esz-
kdzdk beszerzdse 2020. dvre"



- Az aidnlattdteli hatdridri ettitt (2:,019. okt6ber h6 30. nap. l4:00 ora) nem bonthat, fel!- oz ajdnlattevd nevdt ,is szdkhelv,it
- ,, Iktatoban nem bonthot| fer, izonnar a crmzetthez tovdbb[tand|,,.

Az aiinlatkdto az ajanlatot akkor tekinti hat6riddn beltil benyrijtoftnak, ha annak kezhezveteleaz aifinlatreteli hatarido lej6rt6ig, a bont6s megkezddsdigmegrcirr6nik. A postai ktildemdnyekelir6nyft6s6b6l' elvesztds6b6l eredo iisszes kockazit airinlattevot terheli. Aj,nlattevofelefossdge' hogy 
,ajanlata megfelelo .rorugotaruun, form6ban e, ioou.n keriiljonbenyrijt6sra' Aj6nlatkdro csak ut illtirt hatrlriddig"u rn.g.rtir, helyre leadott alanlatokat tudjaertdkelni. A hat6ridon rril 6rkezett ajdnlatok eruoriyt.i.n&,

10. Az ajinlatok felbontrisrinak hellre, ideje:

Tiszarijv6rosi Int6zmdnymtikddtet6 K.6zpont
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. ft 7.

201. sz. helyiseg
D6tum: 2019. okttiber hd 30. nap 14:00 6ra

ll, Az ajrinlatok elbirildsdnak tervrczett id6pontja:

2019, november hd lI. nap

12. Szerz6d6skiit6s id 6pontj a :

2019,, november hd 14. nap

13. iVliiszaki tartalom:

A Tir;zarijviirosi Intdzmdnymtikddtet6 K.rizpont iiltal tizemeltetett intdzmenyekbe tisztit6- dstakarit6szerek' tiszjt6-felszereldsek, paprirdruk, csomagol6- 6s trirol6eszkd zok szitllititsa k6t-havonta tortdno sz6llitrisi gyakorisrig gitl,;azal6bbi rdszJjinlati kcjrciknek megfeiel6en:

!-' szilmti, resza9inlati k<jr: Tisztft6- 6s takarit6s zerek,tisztit6 felszereldsek
2. szitm'l reszajirntati t<tir: papiraruli, c;somagol6- 6s trlrol6eszkciz<jk

A tenndkfelesdE;enkdnt dsszesitett mennyis6geket ldsd az egyes reszajimlatr k6r<ikn6l. A spe-cifik6ci6t ds a konkrdt term6kmennyis6gekeirdszletes en az ajinlatkdrds 4. szirnumelldkletdt
kepezo Aj6nlati lap (Excel ttblazat) tartalmazza.

MennLyis6gi eltdr6s: A megadott mennyisdgek a beszerzds alapmennyisdg6t, azaz aminimu-
mot jelentik' a megrendeldsre kertilS konkrdt mennyisdgek - a felhaizndlas ft.iggv6nydben -
term6l<enk6nt + 5 o/o-kal felfeld eltdrhetnek

A sz6llitds az 5. pontban megadott teljesitdsi helyekre tcirtdnik.

#fy.fto 
nem engedelyezi viitozata,kbenyrijtrisiit, Mazcsak egy konkrdt 6rulterm6k ajanl-nato nles.

A rdsz:letes kereskedelmi a i rinlat m eeg! risa :



A reszajfnlati kdrdket az ajinlatkdrdis .{. szfrmu melldkletdt kepez6 Ajanlati lap (Excel t6bl6-zat) hrtalmaz:za, mely tdblazat egyrittal az Ajdnlattev6 kereskia.hi 
"ajanlatanakkibontiisilra

is szolgril.

Az Bxcel triblizat kitiilt6se:

Felhfvjuk a Tisztelt Ajr[nlattevdk figl'elm6t, hogy ajdnlat csak teljes r6szre tehet6, nzaz ar6szen beltil az iisszes felsorolt tenmd'k (azaz r]naln egyes term6k) leszrillitrls6t vrillalnikellll

Aj6rrlat kizdrolag az ajdnlatk6rdsben r6'gzitett, ds a csatolt Excel tablazatbanmegjel.lt rdsz-aj6ntatik<irt jkbenteheto!Atab|6zatkitci l t6sesor6nkdrjt ika@felt i in-
tetni, tovdbbd az egyes termdkekre vonatkozo (az.gylr t.t^et.tuot t.rt ,r,.orryisegek alap-j6n|: isztmolt)nett6drt6keketis,valamintar6szajafiat ikt inevonatkoz6@

li tiitnlati atat is megadni. (A nett6 flrrinthoz ut Ap t 6rtelemsze rien hozz(tuooaih az elbir6-l6s sor6n a nett6 cisszegek kertilnek cisszehasonlit6sra.)

Kdrjtik, hogy a,,Megaj6nlott term6k megnevezdse 6s kiszerel6se" rovatot is sziveskedjenek
kitolteni. Azon termdkek esetdben, arnelyekndl a ,,Megaj6nlott termdk megnevezese 6s kisze-
reldse" rovat 6t vanhizva, a term6k me65nevez6sdt ds kislerelds6t nem kelllnegadni.

A t6bl6zat kitiilt6se soriin a nettrf egys6grlrat az ,,M,e." (mennyis6gi egys6g) oszlopban
megadott m6rt6kegys6gre sziveskedljernek megadni.

A nett6 egys6g6rat maximum k6t tizedr:s jegyre tcirtdn6 kerekftdssel kdrjtik megadni.

Pdldo I: Domestos 24H Pine Fresh siiri, fertritlenftri hatdsti tisztft6szer megnevezdsii termdk
esetdben a kdrt mennyisiig 2386 db (750 millititer kiszereldsi), a megadott"M.e. lmennyisdgi
egtstig). db, azaz a termdkbdl I db ne,ndeg:rsdgdrdt kell megadni.

Pdlda 2: Kl1rm'dsz megnevezdsii termdk esetdben a hlrt mennyisdg 29 kg (kilogramm), o meg-
adott M.e' (mennyisdgi egtsdg): kg, aztaz a termdkbdt I kg neit6 eq.vsdgdrit keit megadni. 

-

Pdldq 3: Expretss vlzk6old6 megnevezdsii termdk esetdben a kdrt mennyisdg 801 t Qiterl, a
mega:dott M.e. (menny'isdgi egtsdg): l, az'az a termdkbdl I I nett6 egysdgdrdt treil megadni.

Pdlda 4: Suma D4 klhrtabletta dltalanos fertritleniltdsre megnevezdsfr termdk esetdben a kdrt
mennyisdg 76 aloboz (300 tabletta/doltoz:), a megadott M.e. (mennyisdgi egsdg): doboz, azaz
a terrndkbSl I doboz nett6 eEtsdgdrat kell megadni.

Pdldq 5: Gumi,besztyi; megnevezdsii termdk esetdben a hirt mennyistig 506 pdr, a megadott
M.e. 1(rnsnrrisdgi egysig): pdr, azaz a termdkbdl I pdr nett6 ewsdgdrdt kell megadni.

Pdldcr 6: Toalett pap[r megnevezdsii terynftk esetriben a kdrt mennyis,lg 13 348 tekercs, a meg-
adott M.e. (meinnyistigi egysdg); tekercs, ozaz a termdkbdl I tekeris nett6 egl.,segdrdt ki:ll
megadni.

Pdldat 7: Kdztdrlci Z haitogatott megnevezdsfr termdk esetdben a ktlrt mennyisdg 6 840 csomag,
ameSyadott M.e. (mennyisdgi egsdg); csomag, ozaz o termdkbdl I csomasiettd egys(igdr:dt
kell megadni.

6



A nettri 6rt6k oszlopba 6rtelemszeriien a,,Mennyis6go' oszlopban megadott mennyis6giadat 6s az M'e' (mennyis6gi egysiig) szerint ro.iuoo?t nett6 egys 6gii szorzata alapjrinkiszdmolt 6rt6k kertilhet.

Azon t6telek tekintet6ben, amelyekn6l ajrintatk6r6 a ,,Megnevez6s,, oszlopban konkr6ttermeket hatfirozottS.g, 6s a megajdnlott term6k megnevez6se 6s kiszerel6se rovat iitvan hrfzva (p6lddul: Domestos 24ui Pine Fresh siirii, fert6tlenftd hat6srl tisztft6szer, 750ml kiszerel6s), ajdnlatot tenni kizrlrdlag az ai6nlatk6r6 6ltat meghat6iozott term6kkellehet, mris (egyen6rt6kii) term6k ,r*gujfoLislra nincs lehet6s6gf ngy.nortckii term6kmegaj{nldsira az l. szimri r6szaj6:nlaii Lti"u.n l<tzir6laga Fl6raizepTbttnon fert6geni-t6 hatrisf foly6kony tisztit6szer friss citrom illattal, Expess vizk6old6, zum vizk6oldrihfiztartflsi g6pekhcz, Brlvrir lefolyr6,tisztitd granuldtum, Cif foly6kony srlro16szer lemon,Mirax hideg zsirold6 szrir6fejes, iip Kombi fert6tlenit6s mosogat6por, Maximum fert6t-
!e{t0 g6pi foly6kony mosogat6szer; Tlimym foty6kony itbtit,fLosogutOgOpne, Ultra fe-h6t9: oxi Max power folteltr{volft6 96l, otis csodarrddu vizl6gyft6Jz""jsofi* Iamindlt-padl6r{pol6, Sofix parkettaripol6, a Kliniko-Sept fert6tlenftd szappan 6s a pissoir szagta-lanit6 tabletta t6telek, a2. szflmfi r6szajdnlati kiirben ktzarillagiTekercses k6ztiirl6pa-pir Mini Tork Basic 120144 belsdnnag adagolisri t6tel tekintet6ben van lehet6s6g. Ezent6telek tekintet6ben egyen6rtdkii term6k megajrinlfsa eset6n az egyen6rt6kiis6g alit6r-masztdsira k6rjiik csatoljrik az eff@a(vtdkiik6;; megajrinlott term6f-biztonsrigi adatlap-jit' vagy csatoljanak tisszehasonlft6 term6kleirest] vagy egy6b m6don igazolj1k azegyen6rt6kiisdget al6timaszt6 term6kjellemz6ket, tuiajdonsegor<at. Amennyibe n az ajan-
latk6r6 6ltal a,'Megnevez6s" oszlopban meghatirozott. konkr6t termdk nem a ,,Kiszerel6s,,rovatban felttintetett kiszereldsben l5tezik, azt sziveskedjenek kieg6szft6 taj1koztat1skdrds
keret6ben jelezni az ajinlatkdr6 fel6, rnegjelcilve az eldrhetd kiszereldit is!

Azon tdtelek tekintetdben, amelyekndl ajanlatk6r6 a,,Megnevezdso'oszlopban nem hatarozott
meg konkrdt termdket, azon t6telek tekintetdben a kiirt kdletelmdnyeknek megfelel6 b6rmely
termek megajrinlhat6.

Amennyiben valamely megajanlott term6k kiszerel6se nem oszthat6 maraddk ndlktil a k6rt
mennyis6g gel, az az ajinlatok drtdkeld:se szempontjrib6l nem relevdns.

Azon term6kek esetdben, amelyekndl db, tekercs, csomag, doboz M.e. mennyisdgi egys6gre
kdrjiilk a nett6 egys6gdrat megadni, ds a termdkek minimrilis kiszereldse kenili *"gtuturorar-
ra, ds az ajttnlattev6 - dcintdse alapjan - nagyobb kiszerel6sre tesz aj6nlatot, az az ajanlatok
drtdkeldse szempontjiib6l nem releviins.

Az Excel tflblinatban az aiilnlattev6nek csak a nett6 egys6grir 6s a ,,Megajiinlott term6k
megnevez6se 6s kiszerel6se" oszlopot kell kitiilteni, a nett6 6rt6k Os a minObsszesen nett6
ajrinfati {r rovatok az ai6nlatk6r6 fltarl megadott k6pletek alapjrin automatikusan kitiil-
t6dnek! Az aiilnlatok iisszehasonlitlharttfs ilginak biztositdsa 6rdek6ben a tiibbi oszlopot
az Excel thblilzatban zfroltuk.

A k6pletek a nett6 egys6gir 6s a netft6 6rt6k rovatban k6t tizedes jeryre tiirt6n6 kereki-
t6sre lettek berillitva. Eg6sz szimra ttiirt6n6 kerekit6s csak a mindOsszesen nettri ajrinlati
r{r rubrikriban lehets6ges.

A nyerrtes ajrinlattevo a fentiek szerint me:gadott minddsszesen nett6 aj6nlati ar fejdben kciteles
a beszerzds tingya szerinti furusziilitdsra, valamint az egyeb szerzoddses kcitelezettsdgek telje-
sitdsdre, hidnytalanul, els6 oszt6lyri mi.nos6gben.



A nregadott mindcisszese.n nett6 aiiui.ati.iqlk - amely egycisszegti dtaliny1mak min6stil - anyeftes ajdnlatevo szerz6ddsszertl-teljersit6sdhez r;;il;g;r osszes kdltsdget tartarmaznia ke'.
Az elbirillits szempon tia: a legalacsionyabb iisszegii ellenszolgdltatds. Aj6nlatk6ro az egyes
ffi?*l?:'ji:T::1,:if,.J,:1,.u1;:"* Az drtdkerJsndr a megJdott mindcjsszesen nett6 ajrin_

I 4. r\lkalmassr{gi kiivetelmdny:

Ajdnlattevd ismertesse az el6z6 k6t 6r, (2017.,2018. 6v) sor:in teljesitett legielent6sebb, ajelen beszerz6s t6rgr6val, azaz a megprity-d zott rkszajdinlati kttritl szerinti term6kfajt6k-kal (drucsoportokkal) azonos szrillfttr[si referenciriit.

A nyilatkozat tartalmazza legalitbb a :;zerzoddst kdt6 m6s.ik fel (megrendelo/vev6) nev6t,szdkhelydt' a sz:'erzSdes targyal (a leszrillitott termdkek megad6s6t), a teljesitds idejdt/ido szakat(legal6bb dv, hrinap), a kapott eilensz,rlg;6ltatris nett6 <isszeget, a referenciiit megerositeni tud6szemdly nevdt 6s el6rhetosdgdt, tov6b,bd nyilatkozni keliar.ot, hogy a teljesit6s az eloir6sok-nak drs a szerzo'Jesnek megfeleloen torl6rrt-L. A nyilatkozat megtdteldhez kdrjtik , haszntijitk az5. szrimri melldldetet

Az a<latokat oly'an rdszletezdssel kell rne;gadni, hogy abb6l az alkalmass6gi krivetelm6nyeknekval6 megfelelds meg6llapithat6 legyenL.

Aj6nlatkdro refi:renciakdnt csak olyan teljesitdseket vesz figyelembe, amelyek magukba fog-laltdk az |ruknak a megrendelo rdsidre ttirtdno leszdllitris6t is.

Rdszaf 6nlati ktir:tinkdnt legalibb egy clarab, a jelen beszerzds t6rgy6'al, azaz a megpiiyinottteszajdnlati kdr szerinti term6kfajtrikkarl (6rucsoporto*utj -onos sziillit6si referencia bemuta-t6sa kdtelezo.

Afkalmasnak arkkor-min6siil az aiiinlattev6, amennyiben rendelkezik az el6z6 k6t 6v(2017',2018' 6l') sorSn az el6frdsokmal,i 6s a szerzld6snek megfelel6en teljesftett, a meg-pfily6"zott r6s:zajrinlati kiir szerinti term6kfajtrik (rirucsoportok) leszr{llftrisr{-ral6rt6kesft6s6re vonatkozri referencifkkal, melyek eset6ben a kapott ellenszolg:iltatris(v6tel6 r) netttf (:rt6ke iisszess6g6ben d6rte

- 
911^' szlmnreszaiinlati kdr (tisztit6- ris takarit6szenek, tisztit6 felszereldsek) eseteben a net-t6 5 000 000 Ft-ot,

-^71'-s;zamit reszajinlati kcir (papir6ruk,, cs;omagol6- ds t6rol6eszk6zcik) eseteben a netto I 700000 Ft;-ot.

A refe:rencia-el6ir6s teljesitheto t<ibb, a fe.ltdteleknek megfelel6 referencias zilllittts(megrende-leslszerzod6s) bemutatfusitval is. Amennyiben valamely"bemutatott referencias z6l1it6s mind-ketto rdszajdnlati kdrben elofrt feltdtelt ii kieldg it 1**mindketto rlszaj1nlati kcirnek megfe-lelo termdkfajta (6rucsoport) szttllitasat.ir -ulauan foglalta) , fgy aj;ilartevo alkalmassdgamindketto rdszajtinlati kcirben megdllap.ithrat6.



I 5. Kiiliinleges el6irrisok:

Aj6nlattev6 teljes felel6ssdggel tartoizik az illtalafoglalkoztatott munkatrlrsak6n.

16' Hi6nypritlds 6s helyszini megtekint6s lehet6s6 gez biztositott/nem biztosftott
(lgen vdlasz esetdn: Aidnlatkdrri a hidnypatut tel,ita@t ffisitja, azonban a hidnyp1tlds
nem eredmdnyezheti az aidnlat elbircild,sra keri)td tartatii elemei liianatt dr) m1dositdsdt.)

1 7. Kieg6sz it6 tiljilkoztatris k6r6s hat6 ridej e :

2019. oktdber hd 22. napja 10:00 dru

Az '\jdnlattevo az ajan.latkerlsben fbglaltakkal kapcsolatban ir6sban kiegdszito (6rtelmezo)
ttlekoztatdst k6rhet. Aj6nlatk6ro a be,jrkezett kieg6szito tajekoztatts k6"rdsekre vonatkoz6
vfiaszitt a honlapj6n (www.tik.tirszaujvaros.hu), tov6bba Tiszarijv6ros honlapj6n
(www.ti szauj varos. hu) teszi kozze.

18. lJgy6b informdci6k:

18.1 Az ajhnlattetel megtdrt6ntdvel lrjdnlattevShozzdj6rul neve, sz6khelye, ajdnlati 6ra es az
eljards lefolytat6sa sor6n 6rtdkel6sre trrertlo egydb szempontok nyilv6nos sirg.rahozataltthoz.

1.8'2 Aj6nlatkdr6 felhivja Aj6nlattev6 figyelmdt ana, hogy Tiszarijv6ros V6ros
Onkorm6nyzata, Polg6rmesteri Hiv'atala, <inkormanyzati intdzm?nyei 6s bnkorm6nyzati
tulajdonri gazdasilgi t6rsas6gai minden olyan tiszaijvdrosi gazdas6gi tev6kenysdget folytat6
v6lla.lkoz6s vit;szterhes szerzodds6ni:k ( kiv6ve a kozbeszerzdsi tcirvdny szerint, valamint
Tiszafjv6ros \'6ros Onkorm6nyzata, P<llg6rmesteri Hivatala, cinkorm6nyzati intezmdnyei ds
dnkcrrm6nyzati tulajdonri gazdasilgi t6rsasiigai egym6s kcizritt megkrltdsre kertilo
szerzlod6seit) a megkdtdsdre, amelyek eset6n a fentebb felsorolt szervezetek fizetesi
kcjtelezettsege a brutt6 200.000 Ft Os;szeget eldri, vagy azr meghaladja, csak az altbbi
felt6ttelek megldte esetdn kertilhet sor. Ezen felt6telekrol a m6sik szerzodo felet
szerz:odeskdt6 s e I ott til ekoztatni szi.ikse ges.

- A szerzSdes mell6klet6t kdpe:ui ahatirozat 1. melldklete szerinti nyilatkozat.
- A szerzodds egy pontjriban r<igzit6sre kertil azalhbbi felt6tel:

,,A ... (szerzodo fel) hozzfijrarul, hogy az Onkorminyzat Polg6rmesteri Hivata-
la/int:ezmenyelgazdasitgi t6rsas6ga (a megfelel6 alkalmazand6) a szerzodes mell6klet6t k6pe-
zo, aleifirt hatdridejii tartoz6sokra vonatlkoz6 nyilatkozat val6dis6gdt ellenorizze. Amennyiben
nyilatkozatot tervo felnek jelen szerz6ddr; pdnziigyi teljesitdse el6tt a nyilatkozaton meghat6ro-
zott:szewezetek fel6 lejdrthataridejri tartozdsa, adofrzet6si vagy bevalldsi kdtelezettsdge van
es az"t a szhmlAn szereplo (sz6mla hilinl'6ban a szerzoddsben meghatixozott) fizet6si hat6rido
idop<rntj6ig nem rendezi, hozzililrul a tartozits osszegdnek az Onkorm6nyzat adohat6s6ga,
Polgiirmesteri lfivatala, intdzmenyei rfs saj6t tulajdonri gazdasdgi tarsas6gai feld a legkor6bbi
eseddkessdgti, azonos eseddkess6g esetd:n ariinyosan t<jrt6no kompenz6l6sfihoz, illetve beszit-
mitds;fihoz."

Tiszairjvdrosi gazdasdgi tevdkenys6get lblytato viilalkozdsnak kell tekinteni azt, amely szdk-
hellyel, vagy telephellyel rendelkezik T'iszarijv6rosban, vagy ideiglenes gazdasdgi tev6keny-
seget folytat.

A taftozilsmentess6gre vonatkoz6an etz ajfrnlattev6knek jelen aj6nlatkdr6s melldklet6t kepez6
nyonrtatv6nyon kell nyilatkoznia, amely majd a megkOtendo szerzodds reszdt fogja kdpezni.



18'3 Ajrinlatkir6 felhivja Ajanlattevr5 figyelm 6t yna,hogy a megkcitend 6 szerzod,es 6rv6nyes-sdgdnek feltdtele, hogy az filamhlztarlriir6l sz6l6 zotievicxcv. tcirvdny 41. g (6) bekez_ddsdben foglaltak szerint Aj6nlattevrS afl6that6 szervezetnek min6stilj6n, illetve jelen szerzo-ddsbdl ered6 kciveteldseinek teljesitdsdre/kifizetds6re Aj6niatk6r6 csak a fenti jogszab,ly sze-rinti feltdtel fenn6ll6sa esetdn jbgosult. Ajdnlattevd koieles a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.6vi cXCVI' tcirvdny 3. $ (l) bekizd,Ss 1. pontj6ban foglalt feltdteleknet t6rtJ'o megfelelos.-g6t drinto b6rmely vtitozilst halad6ktalanul, irdsban ueietenteni Ajrinlatkdr6 fel6. Aj6nlattev6tudom6sul veszi, hogy a val6tlan tartalmri nyilatkozai 
"ilp:* 

tcttott szerz<idlst Aj6nlatkdr6azonnah hat6llyal felmondja vagy - ha a szeizodds teljesitls6re m6g nem keriilt sor - a szer-zoddstol el61l.

l8'4 Ajrinlattev6nek arajdnlatat fix Osszegii htaldnyarkdnt kell meghat6roznia, amely -figyelembe vdve a helyszini kciriilrneny.k.t 6s adottsagokat magaban fbglalja aszerz6ddsszerti teljesit6sdhez, a r;zakszeni €s komplett megval6sft islhoz sztiks6gesvalameruryi k6lts6g6t 6s mindennemilL egydb kiad6st.

l8'5 Aj6nlatk6ro fenntartj a az ajinlatk6rds eredm6nytelennd nyilvrinit6s6nak jog6t. Aj6nlatkd-rot nem terheli szerz6d6skcit6si k<itelezettsds.

ligyelmdt, hogy rdszletes 6raj6nlatukat az Aj6nlatkdro
mennyis6gek, adatok alapjfun 6rtelemszenien tegy6k

Felhivjuk szives figyelmdt a jelen ajranlatk6r6sben foglalt el6ir6sok 6s felt6telek alapos6ttekintes6re 6s kdrem, hogy ajinlaar.a leirtak figyelembJvdtel6vel tegye -"g.

18.6 Felhfvom a Tisztelt Ajdnlattevok
6ltal rendelkezdsre bocs6tott jellemz:6
meg.

Tiszarijv6ros, 2019 dv okt6ber h6 l5 rrap

Tisztelettel:

Mellekletek:

l. Nyilatkozat kizix6 okok hatdlya a.lii nem tartozisrbl
2. Tartoz6smentess6 gre vonatkoz6 nyilatkozat
3. Atl6that6s6gi nyilatkozat
4. Aj6nlati lapok
5' Nyilatkc'zat az elozo kdt 6v legjelentosebb, a beszerzes t6rgyanak megfelelo referenci-

akr6l
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