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Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 3580 Tiszai|vátos, Bethlen G. út 7.,
(a továbbiakban: ajánlatkérő) eziúonkéri fel ajántattételte az ön általképviselt céget,
mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: alánlattevő) a jelen qánlatkétésben nevezett, a
kÖzbeszerzési értékbatárt el nem érő értékűbeszerzés során jelen ajánlatkérésben
előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése :

,, P apír-ír ó s zer, ir o das zer s aíllítds a 2 0 2 7.''

l. Az ajánlatkérő neven címe, elérhetősége:

Tiszaűjv árosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújviáros, Bethlen G. út 7.
TeL:49l548-300
Fax:491340-871

További információk a következő címen szerezhetők be:

Tiszaűjv árosi Intézményműködtető Központ
cím: 3580 Tiszaűjváros, Bethlen G. út 7.
Kapcsolattartó : Perem iczkyné Kiss Judit
TeI.:49l548-309
Fax:491340-871
E-mail cím: tik@tujvaros.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

,, P apír-ír ó s zer, ir o das zer s zdllít ós a 2 0 2 7,''

A beszerzés részei, amelyekre qánlatot lehet tenni: a részekre íöríénő ajónlatkérés
nem indokolt

A m Űsza ki l szakmai doku men táciő rendelkezésre bocsátásának mó dj a :
MŰszaki/szakmai dokumentáció jelen beszerzés során nem készüli. A műszaki
tartalmat az ajánlatkérés 13. pontja és az ajánlatkérés 4, számú mellékletétképező
Aj ánlati lap tartalm azza.

3. A megkötendő szerződés meghatározásaz

Adásvételi szeruődés ,,Papír-írószer, irodaszer szúllítdsa 202I.'' tátgyában.

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A szerződés időtartama: a szerződés aldírdsdtól 2021. december 31-ig



Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt összesen három alkalommal (a tervezettek
szerint áPrilis, augusztus, november hónapban) ad le megrendelést Eladó felé.

A áPrilis hónapban leadott megrendelés teljesítésének határideje: 2021. mdjus 14.

Az augusztus és november hónapban leadott megrendelések teljesítésének határideje:
a megrendelés leaddsút követő 15 munkanap.

Az ajánlatk& ő a telj es ítési határidőhöz kép est előtelj esítést elfogad.

5. A teljesítés helyen természetbeni helye:

Kazinczy Közösségi Hóx,, Tisxaújváros, Kazinczy út 3. fsz. irattdr
Polgdrmesteri Hívatal, Tíszaújvúros, Bethlen G, út 7. fsz, iraűdr

6. Az ellenszolg áltatás telj esítésén ek feltételei :

Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott mődon és tartalommal történő teljesítést
követően, a teljesítésigazolás (szállítőlevél) szerint kiállított számla alapján, a"számla
ajánlatkérő részérőI történő kézhezvéíelét követő 15 napon belül az ellénszolgáIíatásí
átutalással telj esíti.

7.Kizárő okok:

Nem lehet ajánlaítevő az a tetmészetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodő szervezet, aki vagy amely:

a) a szerződéssel érintett szeruezettel közszolgáIati jogviszonyban,
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (a
továbbiakban: érintett dolgozó/munk atárs),

b)
c)

az étintett dolgozó közeli hozzátartozőja,
az a gazdálkodó szewezet, amelyben az érirúett dolgozó, vagy annak közeli
ho zzátartozőj a fiilaj doni ré s ze s edé s s el rendelkezik,

d) egy évnél régebben Iejfut adő-, vám-, yagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget,

e) akinek az önkormányzati adőhatőságnál nyilvántartoít adőtartozása van,
0 aki ellen csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás van folyamatban, aki

végelszám olás alatt áll,
g) akinek tevékenységét a cégbíróság felftiggesztette,
h) aki nem szerepel a cégjegyzékben,
i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel,

j o go s ítvánny al, i 1 1 etv e szerv ezeti., kamarai tagsággal,j) aki korábbi, az önkorményzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos
szerződésszegést követett el,

k) akinek az adőszámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal törölte,
l) aki nem minősül átlatható szervezetnek,
m) aki a jelen ajánlatkétés közzétételétől visszafelé számítotí két év során az ön-

kormánYzattal, vagy az önkormányzat gazdasági társaságával vagy intézmé-
nYével kötött szerződésének teljesítése során szerződési kötelezettseget nem tel_
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jesítette, amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvénye_
sítésre, Yagy ateljesítési véghatáridőhöz képest legalább Z athitommal l0 napot
meghaladó késedelembe esett, amelyek folytán vele szemben késedelmi kötber_
igény került érvényesítésre,

n) aki akizárő okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

A megkövetelt igazolási mód:
A kizárő okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának
benYÚjtásával egyidejűlegaz ajánlatkérés mellékl etétképező nyomtatványon.

8. Az ajánlattételí határidő:

202L dprilis hó 22. nap. 14:00 óra

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaűjv árosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.1l2. szoba
Peremiczkyné Kiss Juditnál

Az ajánlatPostai Úton, vagy személyesen munkanapokon H - CS: 8:00 és 16:00 óra, p:
8:00 és 13:30 Óra között, az ajánlattételihataridőlejártának napján 8:00 és 14:00 óra
között adható le.

Az qánlatot zárt borítékban, l eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell
tüntetni a következő szöveget:

-,,Papír-írószer, irodaszer szúIlítása 202L,u
- Az ajánlattételi hatóridő előtt (202L április hő 22 nap. 14:00 őra) nem bontható

íel!- qz ajónlattevő nevét és székhelyét, ,,Iktatóban nem bonthatófel, azonnal a címzetthez továbbítandó".

Az ajánlatk&Ő az ajánlatot akkor tekinti hatfuidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezYétele az aján\attételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéseig megtörténik. A
Posta] küldemények elirányttásábőt, elvesztéséből eredő ösizes kocÉázat ajánlattevőt
terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlatamegfelelő csomagolásban, formában és
időben kerÜljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírthatáridőig a megielölt helyre
leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőntúl érkezeít ajántato-t e*e"ytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Tiszaűjv átosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. űt7.
20l, sz. helyiség

Dátum: 2021. úprilis hó 22 nap 14:00 óra



ll, Az ajánlatok etbírálásának tervezett időpontja:

2021. dprilis hó 26 nap

12. Szerződéskötés id őpontj a :

202L úprilis hó 28 nap

13. Műszaki tartalom:

PaPÍr-Írós zer, irodaszer száIlitása 202| évre a Tiszaújvárosi Inté zményműködtetőközpont tészéte, három alkalomm al,két szátlírásihú..

A sPecifikációt és,a termékmennyiségeket részletesen az qánlatkérés 4. számú mellék_leteként csatolt, a kereskedelmi ajánl at megadására szolg álő Ajánlati lap tartalmazza.

MennYÍségi eltérés: A megadott mennyiségek a beszerzés alapmennyiségét jelentik, amegrendelésre kerülő konkrét mennyisélek i- f"thurrnálás ftiggvényébentermékenként +5 %-kat eltérhetnek.

, azaz az összes felsorolttermék (azaz minden egye§ t"..r,ct ) tuoniiffiiEilahi kell! A táblázaí,kittiltésekell! A téhlazat kitoltéseozat §ItulL§§§

.,,:T:"I:t*,-":^::!r.:?::?,\T,:?io*ént felttintetni , tovabaa az egyes termékekre

#:í:i""fl .(i:",.:J::_,:*i:il:1\!n,;.;'ry9;ii;^'ul.iií""ű.,áá"öi*ií:ffi fi;
:í:*[::':::-:'":,:l:;",ffi **;"ffi;;üfin:í',iT,:'X3ü:",T''.,,líilI;*i
értékelése során a,.mi kerülnek összehasonlításra.

Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb nettó ajántati érték.

1 4. Alkalmassági követelmény:

Ajánlattevő ismertesse az előzőkét év (2019,,2020.év) leg|elentősebb, a jelen beszer_zés tárgYának megfelelő (papír,fuőszet, irodaszer szaútas$ referenciáí. A nyilatkozattartalmazzalegalabb a szerződé§t kötő másik fél nevét, széúelyé t, a szerződés tárgyát,a teljesítés helYét és idejét, a kapott ellenszolgáltuta, n.tto clsszbgét, a referenc iát meg_erősíteni tudó személy nevét éi elérhetőségé"t, tái:aiaanyilatko-zni t.tt artől,hogy ateljesítés az előírásoknak és a szerződésnek-m.gr.Űo.n történt-e. A nyilatko zat meg_tételéhez kérjük használják az 5. számú mellékleJel
Alkalmatlan aZ ajántattevŐ, amennyiben nem rendelkezik avizsgált időszakb an (2079.,2020,) legalább 2 

.1b: egYenként tegalább nettó 600.000 Ft értékű, a jelen beszerzéstátgYának megfelelő (PaPÍr-Írószer, irodas zer szállítása), pozitívtartalmú referenciával.

15. Különleges előírások:

AjánlaÍtevő teljes felelősséggeltartozikaz általafoglalkoztatott munk atársakéft.
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16. Hiánypótlás lehetősége : bizt osftou/nem b izto s ított(Igen válasz esetén; 4aruffiniánypótÁ khetőségét biztosítja, azonban ahiánYPÓtlás ruem 
_eredményezheti az ajánlaíilbírátárro keraíő furtalmi elemei (ajánlatiár) módosítását.)

1 7. Kie gés zítő táj ékoztatás kérés h atárid ej e :

202l. úprilis hó I5 napja 10:00 óra

AZ Ajánlattevő aZ ajánlatkétésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő(értelmezŐ) tájékoztatást kérhet. Ajánlalkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatáskérésekre vonatkozó válaszát a. honlapjan (@ , bvábbáT iszai$v áro s h onl apj án (www. ti sz auj varo s . hu ) tesiko zzé .

18. Egyéb információk;

l8,1 Az qánlattétel megtÖrténtével Ajánlattev őhozzájárul neve, székhelye , ajánlati fua

i\X:ii::Zs 
lefolYtatása során értékelésre terriro egyéb szempontok nyilvánosságra

r ? Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros VárosonkormánYzata, Polgármesieri Hivata]ia, önkotmányzati intézményei ésÖnkormánYzati tulajdonú gazdasági.társaságái *t:1 91yan tiszaűjvátosi gazdaságitevékenYséget folYtató vállalkozás visszterhós szeródésének ( kivéve aközbeszerzésitÖrvénY szerinto valamint Tiszai$varos Város önkormány zata,polgármesteri Hivatala,ÖnkormánYzati intézményei és Ónkorm ányzati tulajáonú gazdasági társaságaiegymáskÖzÖtt megkÖtésre kerülő szeruődéseit) a -"gr.ŐÚrere, amelyek esetén a fentebbfelsorolt szervezetek fizetési kötelezetts ége aurűto 200.000 Ft összeget eléri, vagy aztmeghaladja, csak az alábbi feltételek *.!tet. .r.ten t.rüthet sor. Ezen feltételekről amásik szerződő felet szerződéskötés előtt tájék oztÁszükséges.- A szerződés mellékletétképezi aiatfuozat 1. meiléÉlete szerinti nyilatkozat.- A szeruődés egy pontjáb anfigzítésre kerül az alábbifeltétel:
"A " , (szetződő fél) hozzájárut, hogy az önkorm anyrutűigármesteri Hiva-Íalal intézménYe/ 

Yzlasapltársaságá 1 a megiótelő alkatm azandő) aszerződés mellék_letét képező, a lejárt haútidejű tÁzásol<rivonatko ző nyilatkozat va!ődiságátellen_Őtizze, AmennYiben nYilatkoiatottevő felnek jelen sierződés pénzigyiteljesítése előtta nYilatkozaton meghatározott szetvezetek róte te3ar.t hatfuidejű tartozása, elmarudtadókÖtelezettsége van és azt a szám!án szereplő (ria^tu hiányában a szerződésbenmeghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, norralaÁjJ-atartozás össze_gének az ÖnkormánYzat adóhatóságá, rótgár-esteri Hivatala, intézményei és saját tu_lajdonú gazdasági társaságai felé ilegkoÜuui .r.aet.r.e gű, azono, .ródék.rség ese_ténaúnyosantörténőkompenzáIásáhőz,illetvebesz|imttásához.
Tiszaújvárosi gazdasági ievékenységet folytatő iiitutuorasnak kell tekinteni azt,amely székhel lyel, vagy telephellyel rendeké zik T iszaűjviáro sban.

A tartozásmentességre vonatkozőan az ajánlattevőknek jelen ajánlatkétés mellékletétkéPező nYomtatvánYon kell nyilatkoznia, u*.ly ;;f a megköte ndő szeruődés részétfogia képezni.



18,3 Ajánlatkérő 
|9ttrivja dánlattevő figyelm ét artao hogy a megköte ndő szerződésérvénYességének feltétele, hógy az állaűáztartástit szőló-201t.óvi CXCV. törvény41, § (6) bekezdésében foglaltak szerint ajanlattevá a'|,atrruta szervezetnek minősül_jÖn, illetve jelen szeruődésből eredő követeléseinek teljesítésére/kifiáJre.. Ajánlatké_rő csak a fenti jogszabáIy szerinti feltétel fennállása esetén jogosult. Ajánlattevő köte_les a nemzeti vagyonrÓl szóló 20tt. évi CXCVI. tárvény i. s"rrl beÉzoes 1. pontjá_ban foglalt feltéteteknek tÖrténő megfelelőségét erinto bármely változásthaladéktala_nul, Írásban bejelenteni Ajánlatkérő ielé. aiaítuuiiifudomásul veszi, hogy avalőtlantartalmú nyilatkozaí alapjánkötött szeruődistAjánlatkér ő azonnalihaállyalfelmondja

VagY - ha a szetződés teljesítésére még nem teótt ,o, - a szerződ,éstől eláll.

l8.4 Ajántattevőnek árajánlatát fix öss.zegű átatányfukéní kell meghatáro znia, amely -figYelembe véve a helyszíni körülményik.t és ádottsagokat _ magában foglalja aszerződésszerű teljesítéséhez, a szakszŐ.l :l to-pl.tt megvalósítűuho, szükségesvalamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást.-

18,5 Ajánlatkérő felnJlrtja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát.Aj ánlatkérőt nem terheli sierződéskötési kötel.r.ttreg.

18,6 Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlatukat azAjánlatkérő áItaI rendelkezésre bocsátott 
-jekemLő 

mennyiségek, adatok alapjánértelemszerűen tegyék meg.

Felhívom szíves ÍigYelmét a j9len ajánlatkétfslen foglalt előírások és feltételek alaposáttekintésére és kérem, hogy ajántaiáta leírtak ngyetJmuevételével tegye meg.

Tiszaűjváros,2027 év április hó 9 nap

Tisztel .t\, ,,() ) i
'.-\11 _, \!.t__(\.l

Molnárné Tóth Anita
igazgatő§-

Mellékletek:
1. Nyilatkoz at kizárő okok hatátyaalá nem tartozásrőI2. Tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat3. Átlathatősági nyilÍtk orui' 

---- -

4. Ajánlati lap
5, NYilatkozat az előző két év legjelentősebb, a beszerzés tárgyánakmegfelelő re_ferenciákró1


