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Tisztelt Ajinlattev6!

A Tiszafjvdrosi Intlzmlnymiikddtet6 Kiizpont 3580 Tisz?]rjv6ros, Be,thlen G. irt 7., (atov6bbiakban: aj6nlatk6r6) ezuton kdri fel uli,lotuttet.t t" u Oi, aol'iei,ri*r, c6get, mintAjdnlattev6t (a tov6bbiakban: ajinlattev|l a jelen ajlnlatker1sben ,reu"zei,, u t ti"n.szerz6si6rt6khatdrt el nem 616 6rt6kii beszerz6s sor6n jeien aj6nlatkdrdsben el6,frtak szerint 6s azabban foglalt felt6telek fi gyelembevdteldvel.

Beszerzds megnevezdse :

',Tisztit6- 6s takarftrfszerek, tisztit6 felszerel6sek, papfriruko csomagol6- 6s t6rol6eszkii-z6k beszerz6se 2019. 6vre"

1. Az ajinlatk6r6 neve, cime, el6rhet6s6ge:

Tiszarij v6rosi Int6zm6nymrik<idtet6 Kdzpont
3580 Tiszarijvdros, Bethlen G. tlt7.
Tel.:491548-300
Fax:491340-871

Tovribbi informici6k a kiivetkez6 cfmen szerezhet6k be:

Tiszarij viirosi Intdzm6nymrikcidteto Kcizpont
cfm: 3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. it7.
Kapcsolattart6 : Peremic zkyne Kiss Judit
Tel.:491548-309
Fax:49/340-871
E-mail cfm: tik@tuivaros.hu

2. Az ajfnlatk6r6s tfrgyaz

,,Tisztitr6- 6s takaritrfszerek, tisztitd felszerel6selg papfrfruh, csomagot6- 6s tr{rol6eszk6-
zdk beszerz6se 201 9. 6vre"

Abeszerzes r6szei, amelyekre ajrinlatot lehet temi:

Ajdnlatkdt| rcszajfnlattdteldnek lehetosdgdt biztositja, az alftbbi reszajinlati kcirrjknek megfe-
lel6en:

1. szrlmri teszajdriati ktir: Tisztit6- 6s takarit6sze.rek, tisztit6 felszereldsek
2. szirmt r eszaj lnlati krir : Papf rdruk, c somago 16 - 6 s trlro I 6 e szkrj zcjk

R6szajrlnlatot a fenti reszajinlati kdrtikben, az ali6nlatk6r6s 4. szfumn mell6klet6ben megadott
Excel tilblazatok drtelemszeni kitrilt6sdvel lehet trlnni.

A miiszaki/szakmai dokumentici6 rendelkez6sire bocs6t6s6nak m6dja:



Mtiszaki/szakmai dokumentilci6 jelen beszerzls soriln nem kdsziilt. A miisz aki tartalmat az

|^T:i#: 
13' pontja 6s az ajfunlatkercs 4. sz6mi mell6klet6t uea:pezt: Aj6nlati lap

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatiirozfsa:

Ad6sv6teli szerz6dds ,,Tisztit6- 6s takarit6s zerek, tisztito felszereldsek sz6llit6sa / papir6ruk,
c s omago I 6 - 6 s tiiro I 6 e s zkci zrj k sziilitils a,' tfr gy t\b an.

4. A szerz6d6s id6tartama vagy a terjesft6s h:rtdrideje:

A teljesft6s hatr{rideje:

A szerzfidds iddtartamu: a szerzfidtis aldirdsdtill 201g. clecember 3l_ig

Aj6nlatkdr6 a szerzodls id6tartam a alatt cisszesen hat alkalommal (a tervezettek szerint janu-
6r, m6rcius, miijus, jrilius, szeptember, novembe:r) ad le megrendeldst Elad6 feld.

A leadott megrendeldsek teljesit6sdnek hat6rideje: EIad6 a term6keket a megrendel6s le-adfsdt kiivetd 15 munkanapon beliil kiiteles armegadott teljesft6si helyelire leszr{llftani.

Az ajftnlatk6ro a teljesitdsi hat6ridoh6z kdpest eloteljesit6st elfogad.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

Tiszarljvf rosi Polgirmestrcri Hivatal
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G6bor rit 7.

Kazinczy Kiiziis s 6gi Hriz
3580 Tiszarijv6ros, Kazinczy :frt3.

Derkovits Kulturflis Kiizpont
3580 Tiszarijv6ros, Szdchenyi rit 2.

- Hamvas B6la Vr{rosi Kiinyvtr{r
3580 Tiszarijvdros, Szdchenyi ft 37 .

- Eziisthid Gondoz6h6z
3580 Tiszarijv6ros, Barr6k Et6la rit 1-3.

*?;'flffi :ffy"uszirr r\ndo r ut r / a.
- 6szir6zsa Gondozfsi Kiizp,ont

3580 Tiszarijvdros, Irinyi Jrinos rit 4.

- ,,Tisza-parti" Szabadid6 Hr{z
3580 Tiszairjviiros, Neumarur Jrinos rit l.

- Kiizponti dtterem
3 5 80 Tiszarij v6ros, Kazinczl, ut 3 .



Napsugfr Biilcs6de
3580 Tiszarijviiros, M6ty6s kirdly tft34.

Tiszavirig Id6sek Klubja
3580 Tiszarijvriros, Mrity6s kir6ly ifi34.

B6bita 6voda
3580 Tiszarijv6ros, Kazinczy Ferenc rit 1.

Tiind6rkert 6voda
3580 Tiszafjvdros, Alkotmiiny koz I.

Sziv:irvriny 6voda
3580 Tiszarijv6ros, pajt6s k6z 13.

Hunyadi Mrfltyfs Iskola konyha
3580 Tiszarijvaros, Alkotm6ny k6z 2.

Sz6chenyi Istvdn Iskola konyha
3580 Tiszarijviiros, De6k Ferenc ter 16.

Tiszarfijvdrosi Eiitviis J6zsef Gimnr[zium, Szakgimn:lzium 6s Koll6gi-
um konyha
3580 Tiszarijv6ros, Munkriosy M. tt 13.

Szederinda 6voda
3 5 8 0 Tiszarij v6ro s-Ti szaszederk6ny, D 6zsa Gyrirgy utca 9.

,,Es6ly" Fogyatdkosok Napkiizi Otthona
3 5 8 0 Ti szarij vi{ro s - Ti szas ze>derklny, D6zs a Gyrirgy utc zt 2.

Tiszaszederk6nyi Miivel6d6s i H;d.z
3 5 8 0 Tiszarij varos-Tiszas zetderk€ny, B ocskai Istvrin utca 3 3.

Tiszaszederk6nyi ld6sek KIu bj a 6s Szolgrilt at6 lclin
3 5 8 0 Tiszarij viiros-Tiszaszederk6ny, B ocskai Isfvan utca 3 I .

6. Az ellenszolgr{ltatis teljesit6s6nek felt6telei:

Ajrlnlatk6r6 a szetz6ddsben meghatirozott m6don 6s tartalommal tdrt6n6 teljesft6st k<ivet6en,
a teljesit6sigazokls (sz6llit6lev6l) szerint kirillitott szdmla alapjin, a sz"imia ajrlnlatk6r6
rcszdtSl t<irt6nti kezhezvdtel6t k<ivetd 15 napon beliil az ellenszolgiiltatast atutalassaiteljesiti.

7.Kuzir6 okok:

Nem lehet aj6nlattev6 az a termlszetes, jogi szemdly, vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendel-
kezo gazd6lkod6 szewezet, aki vagy amely:



a) a szerzld'ssel 6rintett szewezettel kdzszolgSlati jogviszonyban, munkaviszonyban
vagy munkav6gz6sre iranyul6 egydb jogviszonyu* ail 1a tovzruuiakban: 6rintettdolgoz6/munkatiirs),

b) az lrintett dolgoz6 kcizeli hozzifiartozlia,
c) M a gazddlkod6 szewezet, amelyben az 6rintett d,olgoz6, vagy annak kcizelihozzdtartoz6j a tul aj do ni rd sze s e dd s s el rend elkezik,
d) egy 6vn6l rdgebben lej6rt ad6-, vin:r-, uugy i*rudalombiztosit6si j6rul6kfizet6si

k6telezetts6g6nek nem tett eleset.
e) akinek az <inkormiinyzati ad6iat6s6gndl nyilv6ntartott ad6tarto zdsa..ran,
0 aki ellen cs6d-, felszrlmol6si elj6r6s van folyamatban, aki v6gelsziimol6s alatt illl,g) akinek tev6kenys6 get a cegbir6s6g felftiggesztette,
h) aki nem szerepel a clgSegyzekben,
i) aki nem rendelkezik a tevdkenysdg fo.tytatdsithoz el6irt engeddllyel, jogositvrinnyal,

illetve szew ezeti, kamarai tagsrigga!
j) aki kor6bbi, az_ cjnkormfunyzattal kotdtt szerz6ddsdnek teljesitr5se sor6n srilyos

szerz6d6ss zegdst kovetett el,
k) akinek az ad6szitm6t a Nemzeti Ad6- ds V6mhivatal felftiggesztette, illetve tdrcilte,
D aki nem min6si.il 6tl6that6 szervezetnek,
m) aki a jelen aj6nlatkdrdskozzeteteldtol visszafele szdmitott kdt 6v sor6n az rinkorm6ny-

zattal, vaEY 
Y dnkorm6nyzat gazdasttgi t6rsas6gdval vagy intezmerryevel k6tcjtt szer-

zSddsdnek teljesit6se sor6n szerzo.d6si lccitelezeits6g6t nem teljesite;e, amely foly6n
vele szemben meghirisul6si kOtbdrigdny kenilt 6rv6nyesit6rr., uugy a teljesitesi vegha-
tiridlhoz kdpest legalibb 2 alkalommal 10 napot meghalad6 k6slede,lembe esett, aine_
lyek folyrln vele szemben k6sedelmi kotb6rig6ny keru1t 6rv6nyesit6sre,

n) aki akizfr6 okokkal kapcsolatban val6tlranul nviiatkozon.

A megkrivetelt ieazoliisi m6d:
A kizir6 okok fenn nem 6ll6sir6l az ajdnlattev6knek nyilatkoznia kell aj6nlat6nak
benyirjt6s6val egyidej tileg az aj 6nlatkdr6s melldlilet 6t kdpez(5 nyomtatv6nyorL.

8. Az ajfnlatt6teli hatriridd:

2018. oktdber hd 18. nap. 14:00 dra

9. Az ajfnlat benylijtr{sdnak helye, mt6dja:

Ti szarij v6ro si Intdzm6nymtikd dtetd K<izpont
3580 Tiszarijvdros, Bethlen G. rit 7. Il2. szoba
Peremiczkyn6 Kiss Judit-nril

ajinlat postai riton, vagy szem6lyesen munkanapokon H - cS: g:00 6s 16:00 614 p: g:00
l3:30 6ra kcjzdtt, az ajfnlattdteli hat6ridS lej6rrt6nak napjan 8:00 6s 14:00 6ra kriz6tt adhat6

Az ajdnlatot 26rt borit6kban, I eredeti pdldrinLyban kell benffitani. A borit6kon fel kell
tiintetni a k<ivetkez6 szciveget:

- ,,Tiszt[t6- ds takar[tdszerek, tisztitd felszereldsek, papirdruk, csomagol1- tjs tdrol1esz-
kazak beszerzdse 20 I 9. dvre "

- Az ajdnlattdteli hatdridd el6tt (2018. okt6ber h6 18. nap. 14:00 ora) nezm bonthat, fel!- qz ajdnlattevf nevdt ds sz,ikhelv1t

Az
6s
le.



- ,,Iktat1ban nem bonthat6fel, azonnal a c[mzetthez tovdbbftand|".

Az ai6nlatk6r6 az ajdnlatot akkor tekinti hat6rid6n beli.il benyrijtottnak, ha arnnak kezhezveteleaz ajinlatteteli hat6rid6lejilrtdig, a bont6s meg;kezdds6ig megtcirt6nik. A prcstai krildem6nyekelir6nyit6s6b6l, elveszt6sdbtil eredo <jsszes kockazit aj6nlattevdt terheli. Aj6nlattev6felel6ssdge, hogy 
.ajdnlata megfelel6 csornagol6sban, form6ban 6s id6ben keriiljrinbenyrijt6sra. Ajdnlatkdr6 csak at eloirt hat6riddig-a megjeldlt helyre leador aj6nlatokat tudjadrtdkelni. A hat6ridon tril drkezett aj6nlatok ervonytelenJl.

10. Az ajinlatok felbont6s6nak helyeo ideje:

Ti szarij v6ro si Intdzmdnymiik<i dteto Kcjzpont
3580 Tiszarijviiros, Bethlen G. ft7.

201. sz. helyis6g
D6tum: 2018. oktdber htt tt. nap 14:00 6ra

ll. Az ajinlatok elbfrflfsfnak tervezett id6pontja:

2018. oktdber hd 25. nap

12. Szerzfi d6s kiit6s id6pontj a :

2018. oktdber hd 31. nap

13. Miiszaki tartalom:

A Tiszarijv6rosi Int6zmdnymrikcidtet6 Kclzpont 6ltal iizemeltetett int6zm6nyekbe tisztit6- 6s
takaritoszerek, tisztit6 felszerel6sek, papir6ruk, csomagol6- ds t6rol6eszk<i z:6k szttllitftsa k6t-
havonta ttjrt6n6 szrlllit6si gyakoris6g gaI, az alibbi ,"ttujfnluti kcirciknek megfelel6en:

1. szrlmri rdszaj6nlati kcir: Tisztit6- 6s takaritds zerek, tisztito felszereldsek
2. szftm:frcszajdnlatikor: papfriiruk, csomagol6- 6s t6rol6eszk<jzcik

A termdkf6lesdgenkdnt <jsszesitett mennyisdgeket l6sd, az egyes reszajirilati krjrrjkn6l. A spe-
cifik6ci6t ds a konkr6t termdkmennyisdgeket r6s;zletesen az ajfnlatteies +. sztmumell6klet6t
kep ezo Aj Snlati lap (Ex cel tablazat) tartalmazza.

Mennyis6gi elt6rds: A megadott mennyisdgek a beszerz6s alapmennyis6gdt, azaz aminimu-
mot jelentik, a megrendeldsre keriil6 konkrdt mennyis6gek - a felhasznrikis ftiggveny6ben -
termdkenk6nt + 5 Yo-kal felfeld eltdrhetnek.

A sz6llit6s az 5. pontban megadott teljesitdsi hel;rekre tortdnik.

Ajrinlatk6ro nem engedelyezi vfitozatok benyujtrisrit, MM csak egy konkrdt 6mlterm6k ajanl-
hat6 mes.

A r eszaj ttnlati krjrdket
zat) tartalmazza, mely
is szols6l.

az ajdnlatkeres 4. szdmu melldkletdt kepez6 Ajanlati lap (Excel tabl6.-
tiblSzat egyriftal az Aj dnlattevo kere skedelmi aj ilnlat;fnak kibont6s6ra



Az Excel tdbldzat kitiilt6se:

Felhfvjuk a Tisztelt Aj6nlattev6k figyelm6t, hogy ajinlat csak teljes r6szre tehet6, az^z ardszen beliil az iisszes felsorolt termct< (azaz:, niino.n .gy.r term6k) lesz:illitr{s:lt villalnikell!

AiSnlatkiz6r6lag az ajdnlatkdrdsben ftgzitett,6s a csatolt Excel tftblazatbanmegjelcilt r6sz-ai|nlati k<irclkben tehet6! AtdblSzatkitciltdse sor6n kdrjtik a nett6 egysdsarat soronkdnt feltiin-tetni' tov6bbd az egyes termdkekre vonatkoz6 tiaz egyes te.-ekekbol k6rt rnennyisdgek alap-j6n kiszamolt) nett6 6rtdkeket is, valamint ardszajlfrati kcine vonatkoz6 -grind6sszesen,'net-t5 aifulati 6tat is megadni. (A nett6 lorinthoz uz AFAdrtelemsze r6enhozzaoaoaih az elbirit-l6s soriin a nett6 osszegek keriilnek osszehasonlit6sra.)

K6rjiik, hogy a ,,Megajiinlott term6k megneve:z6se ds kiszereldse" rovatot is sziveskedjenek
kitcjlteni. Azon termdkek esetdben, ametyimel a ,,Megajdnlott term6k megnevez6se ds kisze-rel6se" rovat ifivanhuzva, a term6k megnevezds6t 6s kiszereldsdt nem kell nnegadni.

A tiblilzat kitiilt6se sor{n a nett6 egys6g{rat az ,,M.e.', (mennyis6gi elgys6g) oszlopban
megadott m6rt6kegys6gre szfveskedjenek megadni.

A nett6 egysdgiirat maximum kdt tizedes jegyre trirtdno kerekitdssel kdrjiik megadni.

Pdlda I: Domestos 24H Pine Fresh stlrii, fertri,rlenitri hatdsil tisztttdszer megnevezdsii termdk
esetdben a kdrt ntennyisdg 2362 db (750 mittititer kiszereldsii), a megadott"M.e. (mennyis1gi
egtsdg): db, azaz o termdkbdl I db nett6 egJtstlgtirdt kett mega.dni.

Pdlda 2: Kl6rmdsz megnevezdsii termdk esetdben a kdrt mennyisdg I5 kg ftilogramm), a meg-
adott M.e. (mennyisdgi egtsdg): kg, azaz a termeikbdt I kg nen6 ewsdgiit keil megadni.

Pdlda 3: Express v[zkSoldd megnevezdsii termik esetdben a kdrt mennyisd:g 716 I (iter), a
megadott M.e. (mennyisdgi egtsdg): l, ezez a termdkbfll I I nett6 eq.vsdqirdt ,leil megadni.'

Pdlda 4: Suma D4 kl1rtabletta dltaldnos fertdtl'enfttlsre megnevezdsii termdk esetdben a k6rt
mennyisdg 73 doboz (300 tabletta/doboz), a megadott M.e. (mennyisdgi eg,t,r6g): doboz, azaz
a termdkbdl I doboz nettd eq.vsdedrdt kell megaclni.

Pdlda 5: Gumikesztyii megnevez,lsij termLk esettjben a kirt mennyisdg 4g0 pdr, a megadott
M.e. (mennyisdgi egysdg): pdr, azaz a termdkbril I pdr nettd egysdqdrdl keil niegadni.

Pdlda 6: Toalett papfr megnevezdsii termdk esetdben a kdrt mennyisdg 13 084 tekercs, a meg-
adott M.e. (mennyisdgi egsdg): tekercs, azaz a termdkbdl I teke;s nettc2g;1A_tria kitt
megadni.

Pdlda 7: Kdztorlf Z haitogatott megnevezdsti termdk esetdben a kdrt mennyiscig 6 260 csomq.g,

1 yeSadotl M.e. (mennyisdgi egtsdg): csomag, ,szaz o termdkbdl I csomag iett6 ewsdgdilit
Kell megadnr.

6



A nett6 6rt6k oszlopba 6rtelemszeriien a ,,Mennyis6g" oszlopban me6;adott mennyis6giadat 6s az l{'e' (mennyis6gi egys6g) szerint megaooit nettri egys 696r szorzata alapjrinkiszimolt 6rt6k keriilhet.

Azon t6telek tekintet6ben, amelyekn6l ajdntatk6r6 a ,,Megnevez6s,, oszlopban konkr6tterm6ket hatirozntt meg, 6s a megajr{nloit term6k megnevez6se 6s kiszel6se rovat r{t vanhfzva (p6ldiul: Domestos 24H Pine Fresh siirii, fertdtlenit6 hatrisri tirsztftr6szer, 750 mlkiszerel6s), ajfnlalot tenni l<rzirSlag az ai6nlatklr6 illtalmeghat6ro z96 tterm1kkel lehet,mr{s (egyen6rt6kii) term6k megajdniisrira nincs lehet6s6g. Efren6rt6kii term6k megaj6n-lris{ra az l' szimf r6szajrinlati kiirben l<nir6laga x'l6raszept otthon fiert6genft6 hatrisrifoly6kony tisztitilszer friss citrom illattal, rxpe"ss vizk6old6, zum vizlk6old6 hhztart*sig6pekhez, Brlv{r lefoly6tisztit6 granu!6tum, iit roryotony sfrol6szer lemon, Mirax hi-deg zsfrold6 sz6r6fejes, Tip Kombi fert6tlenit6s mosogat6por, Maximum fert6tlenft6g6pi foly6kony mosogat6szer, Trimum folydkony itblitd mosogatt6g6pbe, ultra feh6rit6,oxi Max power folteltdvolft6 96l, otis csodasz6da vflegyitoJz*r, 
'soti* 

Iaminrilt-padlr66pol6', Sofix parkettadpol6, a Gladysept higi6n6s k6ztisztit6 6s fert;6flenft6 koncent-rritum 6s a Pissoir szagtalanittf tabletta t6teiek, i 2. szimfi r6szajfnlati kiirben l<tz6r6laga Tekercses k6zttirl6papfr Mini Tork Basic 120144 belsdmag abagotrlsrrl t6tel tekintet6-
ben van lehetds6g. Ezen t6telek tekintet6ben egyendrt6kii terirot< ri.guierrusa eset6n azegyen6rt6kiis6g ak{tr{masztdsdra k6rjiik csato[6k az egyen6rt6kiik6;t megaj6nlott ter-m6k biztonsrigi adatlapjit, vagy csatoljanak 6sszehasonlftd term6klefr6st, vagy egy6b
m6don igazoljrik 

Tz.eqlgnilrt6kiis6get alfitilmaszt6 term6kjellemz6ket, tulajdonsdgokat.
Amennyiben az ajdnlatkero 6ltal a ,,Megnevez:,6s" oszlopban meghat1rozott tonnet termdk
nem a ,'Kiszerel6s" rovatban felttintetett kiszerel6sben l6tezik, azl. sziveskerdjenek kieg6szit6
tilekoztatiskdrds keret6ben j eleznt az ajinlatkero fele,megjelcilve az elerhet1iiszerel6st is!

Azon tdtelek tekintetdben, amelyekndl ajanlatkd,r6 a,,Megnevez6s" oszlopban nem hat6rozott
meg konkr6t term6ket, azon t6telek tekintet6benL a kiirt krjvetelm6nyeknek megfelel6 brirmely
term6k megajdnlhat6.

Amennyiben valamely megajSnlott termdk kis:rereldse nem oszthat6 maraldk ndlktil a k6rt
mennyisdggel, az az ajfnlatok drt6kel6se szempontj6bdl nem relevrins.

Azon termdkek eset6ben, amelyekn6l db, tekercs, csomag, doboz M.e. mennyis6gi egys6gre
kdrjtik a nett6 egysdg6rat megadni, 6s a term6kek minim6lis kiszerel6se keriili -"gt ut,irorar-
ra, 6s az ajdnlattev6 - ddntdse alapjrln - nagyobb kiszereldsre tesz aj6nlatot, az az ajrinlatok
6rt6kel6se szempontj iib6l nem relev6ns.

Az Excel t6bl6zatban az aiilnlattev6nek csak a nett6 egys6grlr 6s a ,,Megajr{nlott term6k
megnevez6se 6s kiszerel6se" oszlopot kell kitiilteni, a nett6 6rt6k Os a mitrdOsszesen nett6
ajinlati 6r rovatok az ai6nlatk6r6 rflttal megarilott k6pletek alapjrin automatikusan kit6l-
t6dnek! Az aiflnlatok dsszehasonlithat6s{ginak biztositisa 6rdek6ben n t6bbi oszlopot
az Excel tSblfuzatban zriroltuk.

A k6pletek a nett6 egys6gr{r 6s a nettrf 6rt6k rovatban k6t tizedes jeryre tiirt6n6 kereki-
t6sre lettek bedllitva. Egfisz szfmra tiirt6n6 ke,rekit6s csak a mind6sszesren nett6 ajr{nlati
{r rubrikfban lehetsdges.

A nyertes ajrinlattev6 a fentiek szerint megadott mindrisszesen nett6 ajrinlati ly fej6ben kriteles
a beszerz6s tdrgya szerinti ftruszlllitfusra, valamir:i- az egy6b szerzodlses kdtelezetts6gek telje-
sit6sdre, hi 6nytalanul, e I s6 o sztdlyu mino s6 gben.



A megadott mind-cisszesen nett6 ajdnlati 5m7k - amely egyosszegri iltalhn;y1makminostil - anyertes ajinlattevo szerz6ddsszeni teljesitdsdhe,z szriksdges cisszes kdlts6get tartalmaznia kell.

Az elbir6l6s szempontja: a legalacsonyabb iisszegii ellenszolgfltatis. Ajrinlatk6r6 az egyesteszajdnlati k<irrikben hirdet e.edm6ttyt. Az 6rtdkel&ndl a megadott mindcirsszesen nett6 ajrin-lati ar ak kertilnek cisszehasonl it6sra.

14. Alkalmassdgi kiivetelm6ny:

Ajfnlattev6 ismertesse az el6z6 k6t 6v Q016.,2017,6v) sor6n teljesftett legielent6sebb, ajelen beszerz's tirgyhval, azaz a megpdly 6zott rlszajinlatikitrtti< szerinti term6kfajtdk-kal (irucsoportokkar) azonos szrilftdsi referenciriit.

A nyilatkozat tartalmazza legalftbb a szeru6ddst k6t6 m6sik fel (megrerLdel6/vev6) nev6t,sz6khely6t, a szetz6ddstfurgydt (a lesz6llitott term6kek megad6s6t), a teljesitds idej6t/id6 szak1t(legal6bb 6v, h6nap), a kapott ellenszolgiiltat6s nett6 dsszegdt, a referencidt meger6sfteni tud6szem6ly nev6t 6s el6rhet6sdg6t, tov6bbrl nyilatkozni kell an6l, hogy a teljesft6s az el6ir6sok-nak 6s a szetzodlsnek megfelel6en tdrt6nt-e. A nyilatkozat megtdtel6hez k6rjtik ,haszndljitk az5. szfmimell6kletet.

Az adatokat olyan rdszletezdssel kell megadni, hogy abb6l az alkalmass6gi kdvetelm6nyeknek
val6 megfelel6s meg6llapithat6 legyen.

Aj6nlatkdr6 referenciak6nt csak olyan teljesitdseket vesz figyelembe, amellreft magukba fog_lalt6k az ttruknak a megrendelo rdsz6re tcjrt6no lresz6llit6srit is.

R6szajrinlati kcircjnk6nt legal6bb egy darab, a je:len beszerz6s tirgyilval, azez a megp6,ly6zott
teszajinlati kcjr szerinti term6kfajt6kkal (6rucsoportokkal) azonos sz6llit6si r*ferencia bemuta-
t6sa kritelezo.

Alkalmasnak akkor min6siil az ajinlattev6, amennyiben rendelkezik az el6z6 k6t 6v
Q016"2017.6v) sorfn az elfiirfsoknak 6s a szem,6d6snek megfelelden t,eljesitett, a meg-pfllyiuott r6szajr{nlati kiir szerinti term6kfajtfk (irucsoportoki teszr{ltit6s6-
ral6rt6kesft6s6re vonatkoz6 referenci{kkal, rnelyek eset6ben a kapott eilenszolgriltatris
(v6tekir) nett6 6rt6ke iisszess6g6ben el6rte

- az l. sziimri reszajitnlati ktir (tisztit6- 6s takarittrszerek, tisztit6 felszerel6sek) eset6ben a net-
t6 5 000 000 Ft-ot,

- a2. szirtrttteszajirnlati kdr (papirrlruk, csomagc,l6- ds tiirol6eszk6zdk) eset66en a netto r 600
000 Ft-ot.

A referencia-el5ir6s teljesitheto tdbb, a felt6teleknek megfelel6 referenci asz1llitits (megrende-
leslszerzod6s) bemutatdsrival is. Amennyiben vralamely-bemutatott referenciasziillitris mind-
kett5 r6szaj6nlati k<irben el6irt felt6telt is kiel6git (azazmindkett6 reszajinlati k6mek megfe-
lel6 termdkfajta (rirucsoport) sziilitisit is magliban foglalta), ngy ajdilattev6 alkalmurrZgu
mindkettd rcszajinlati k<irben meg6llapfthat6.



I 5. Ktikinleges e16ir6sok:

Aj6nlattevo teljes felel6ssdggel tartozik az iitalafoglalkoztatott munkatilrsakdrt.

16' Hi6nyp6tkis 6s helyszfni megtekint6s lehet6s6 ge: biztosftott/nem biztos[tott
(Igen vdlasz esetdn: Aidnlatkdrci a hidnyp6,ttds kh;6s&Ms{ja, azonrban a hidnyp6tldsnem eredmdnyezheti az oidnlat etbirdtdsia keri,il6 tartah;i ekmei fiiaaatr il m1dosftdsdt.)

I 7. Kieg6sz it6 tij Ekoztatds k6r6s hatdridej e:

2018. oktdber hd IS. napja 10:00 tira

Az Ajfinlattevo az aj6nlatk6rdsben foglaltakkal kapcsolatban ir6sban kieg6szit6 (6rtelmezo)
tdjdkoztatitst kdrhet. Aj6nlatkdr6 a bedrkezett kiegds zitb tf$ekoztatis k6].6set<re vonatkoz6
v6lasz6t a honlapjdn (rlluu,trk fuzg&jyq'os.hi;, tovabua Tiszarijv6ros honlapjan
(www.tiszaujvaros.hu) teszi k6zze.

18. Egy6b informrlcirik:

l8'1 Az ajanlatt€tel megtdrtdntdvel Aj6nlattevo hozztlarul neve, sz6khelye. ajdnlati ira 6s az
elj6r6s lefolytat6sa sor6n 6rtdkel6sre keriilo egydb szempontok nyilv6nos sdg:rahozatalfthoz.

1.8.2 Aj6nlatk6r6 felhfvja Aj6nlattev6 figyelm6t arra, hogy Tis:zarijv6ros Vdros
onkormrinyzata, Polg6rmesteri Hivatala, rinhormrinyzati intdzmdnyei d,s cinkormrinyzati
tulajdonir gazdasilgi t6rsasiigai minden olyan t'.iszaujvirosi gazd,asitgi tevdk.enys6get fol1,tat6
v6llalkoz6s visszterhes szerulddslnek ( kivdve a kozbeszerz6si trjrv6ny szerint, valamint
Tiszarijv6ros Viiros_ 0nkorm6nyzata, Polgiirmesteri Hivatala, cjnkormiiny2afi intlzmenyei 6s
dnkormrinyzati tulajdonri gazdasdgi t6rsasiigai egym6s kcjzdtt 

-me,gkcitdsre 
kenil6

szerz6ddseit) a megkcit6sdre, amelyek esetd:n a fentebb felsorolt szeirezetek fizetdsi
kiitelezetts6ge a nett6 300 E Ft <isszeget eldri, vagy art meghaladja, csak uz alihbi felt6telek
megldte esetdn keri.ilhet sor. Ezen feltdtelekr6l a miisik szerzodo felet sze:rz6d6skcitds el6tt
tt$ eko ztatni szrik s 6 ge s.

- A szerzodes mell6klet6t kdpezi ahathrozat L melldklete szerinti n.,yilatkozat.
- A szerzodds egy pontjdban rogzitdsre kertil az alilbbi feltdtel:

,,A .'. (szetzodS fel) hozzajilrul, hogy az dnkorminyzat Polglirmesteri Hivata-
la/rntezmenyelgazdasitgi trirsasdga (a megfelel6 alkalmazando) a'szerzod,ei mell6klet6t k6pe-
25, alejdrt hatdridejti tartoz6sokra vonatkoz o niiatkozat val6dis6g6t ellendrizze. Amernyiben
nyrlatkozatot tevo f6lnek jelen szerzod6s p6nziig;yi teljesftdse el6tt a nyilatkozaton meghat6ro-
zofr. szewezetek fel6 lejitrthatdridejii tartozisa, adofrzetdsi vagy bevalliisi kotelezettJdge van
es art a szitriiln szerepl6 (sztmla hiriny6ban a:;zerzod6,sben meghatirozott',1fizet6si hatrirido
idopontj6ig nem rendezi, hozzdjfrul a lrrrtozftsr dsszeg6nek az ontcormany,zat adohat6s6ga,
Polgdrmesteri Hivatala, intezmdnyei 6s sajrit tulajdonf gazdas6gi tarsas6gui f"te a legkor6i'bi
eseddkess6gri, azonos eseddkessdg eset6n ariinyosan trjrt6no kompenz6litsihoz, illetve besz6-
mitdsithoz."

Tiszarijv6rosi gazdas6gi tevdkenysdget folytat6 .r6llalkoz6snak kell tekinteni azt, amely szdk-
hellyel, vagy telephellyel rendelkezik Tiszarijvdrosban, vagy ideiglenes gazdasfryi tev6keny-
s6get folytat.

A tartozflsmentessdgre vonatkoz6an az ajdnlattev6knek jelen aj6nlatkdrds melldkletdt kepez1
nyomtatvdnyon kell nyilatkoznia, amely majd a rnegkotendo szerzldds rdszetfogja k6pezni.



18'3 Aj6nlatk6r6 felhivja Aj6nlattev5 figyelm6t arra, hogy a megkdten d6 s:zerz6d6s 6rv6nyes-
sdgdnek feltdtele, hogy az iilarrrhdztart6sr6l sz6l6 2011.-evi CX'CV. torve'y +t. $ (6) bekez-
ddsdben foglaltak szerint Aj6nlattev5 atlathat6 szewezetnek min6stiljcin, ilietve jelen szerz6-
d6sb6l ered6 kcjveteldseinek teljesft6s6re/kifizetdsdre Aj6nlatk6r6 csat a fenti jogszabrily sze-
rinti feltdtel fenn6ll6sa esetdn jogosult. Aj6nlattevo koieles a nemzeti vag.gonr6l szolo 2011.
6vi CXCVI. tdrvdny 3. $ (l) bekezdds 1. pond6ban foglalt feltdteleknek tortdn6 megfelel6s6-
g6t 6rint6 b6rmely vfitozlst haladdktalanul, irdsban bejelenteni Aj6nlatk6rtr fel6. AjTnlattev6
tudom6sul veszi, hogy a val6tlan tartalmri nyilatkozai alapjdn t<citriu szer:rod6st Ajdnlatk6rd
azonnalr hat6llyal felmondja vagy - ha a szerzod6s teljesit6sdre m6g nem lienilt sor - a szer-
z6d6st6l el6ll.

i8.4 Aj6nlattev6nek irajdnlatfut fix <isszegii Stalilnydrkdnt kell meghattfuroznia, amely -
f,rgyelembe vdve a helyszini koriilmdnyeket 6s adotts6gokat - Lalg6ban foglalja a
szerui5desszetii teljesit6s6hez, a szakszeni 6s komplett megval6sitils1hoz ritirceg.,
valamennyi kciltsdg6t 6s mindennemti egy6b kiadrlst.

18.5 Aj6nlatkdr6 fenntartj a az ajdnlatkdrds eredm6nltelenn6 nyilv6nit6s Snal< jog6t. Ajrinlatkd-
r6t nem terheli szerz6d6sk6t6si kdtelezetts6g.

18.6 Felhivom a Tisztelt Aj6nlattevok figyelmr5t, hogy rdszletes frajdnlatul<at az Aj6nlatk6ro
6ltal rendelkezdsre bocsiitott jellemzo mennyisdgek, adatok alapjfun drtelr--mszenien tegy6k
meg.

Felhfvjuk szives figyelmdt a jelen ajdnlatkeresben foglalt el5ir6sok 6s feltdtelek alapos
6ttekint6s6re 6s k6rem, hogy ajanlatdta leirtak figyelembev6teldvel tegye meg.

Tiszarijviiros, 2018 6v okt6ber h6 10 nap

Tisztelettel:

Melldkletek:

1. Nyilatkozat kizttr6 okok hat6lya al6 nem tartozilsrbl
2. Tartozfsmentess6gre vonatkoz6 nyilatkozat
3. Atl6thatOs6gi nyilatkozat
4. Aj6nlati lapok
5. Nyilatkozat az elozo k6t 6v legjelentosebb, a beszerz€s tSrgyrlnak megfelelo referenci-

6k6l

Zoltin
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