
Tisztelt Ajinlattev6!

A Vrirosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet lAj6nlalk6r6l (3580 Tiszarijv6ros,

Munk6csy M . ft 26-28., a tovabbiakban: aj6nlatk6r6) ezriton kdri fel ajrinlatte-

tebe az (5n6ltal k6pviselt c6get, mint Ajrfurlattev6t (a tovribbiakban: ajdnlattev6)

a jelen aj6nlatk6r6sben nevezell, a kiizbeszerz6si 6rt6khat6rt el nem 616 6rt6-

kii beszlrz6s sorin jelen ajiinlatk6r6sben el6irtak szerint 6s az abban foglalt

felt6telek fi gyelembeveteldvel.

Beszerz6s megnevez6se:
2012. 6v I. f6l6vi karbantart6si anyagbeszerz9s

1. Az ajinlatk6r6 neve, cime:

Varosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet
3580 Tiszarijvriros, Munkdcsy M- ft 26-28.
Tel.:49l548-300
Fax:491340-871

Tov6bbi inform6ci6k a kiivetkez6 cimen szerezhet6k be:

Viirosi Int6zm6nyellit6 Szew ezet
Cim: 3580 Tiszaujv6ros, Munk6csy ll4-tt26-28'
Kapcsolattart6 : Kiss S6ndor

Tel.: 49l548-305
F ax'. 49 13 40-87 1 E-mail cim: kiss sandor@tdvaros'hu

2. Az ai6nlatk6r6s t6rgYa :

2012.6v I. f616vi karbantart6si myagbeszetzls a 3. sz6mf melldkletben megha-

tdr ozottak szerint (r6szenk6nti aj rlnlattdtelt k6riink)

A beszerzds r6szei, amelyekre ajrinlatot lehet tenni:

1. r6sz: Vas-, miiszaki jellegii alkatr6szek
2. r6sz: Vizszereldsi alkatr6szek
3. r6sz: EPit6iPari alkatrdszek
4. r6sz: Elekhomos alkatrdszek

A miiszaki/szakmai dokument6ci6 rendelkez6sre bocsft6s6nak m6dja:

Miiszaki/szakmai dokument6ci6 jelen beszerzds soriin nem kdsziilt'



3. A megkdtend6 szerz6d6s meghatirozdsa:

Sz6llit6si szerzbdls a 2012. 6v I. f616vi karbantart6si anyag sz|llitilsa
tlrgyirban.

4. A szerz6d6s id6tartama vagy a teljesit6s hat6rideje:

A teljesitds hatarideje: 2012. 02.29.

Az ajintatker6 a teljesit6si hat6rid6hdz kdpest el6teljesitdst elfogad.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye: 3580 Tiszafjv6ros, R6zsa rit 10.

6. Az ellenszolg6ltat6s teljesit6s6nek felt6telei:

Aj 6n1atk6r6 a telj esitesigazol6s alapj an ki6llitott sz6m1a alapj iin a szerz6d6sben
meghatilrozott m6don 6s tartalommal val6 teljesitdst6l sziimitott 15 napon beliil
az ellenszolgilltat6st 6tutal6s sal telj es iti.

7. Kizir6 okok:

Nem lehet aj anlattev6 az a termdszetes, jogi szemdly, vagy jogi szemdlyisdg
n6lkiili gazd6lkod6 szervezet, aki vagy amely:

a) a szerz6dlssel 6rintett szervezettel kdzszolgillati jogviszonyban, munka-
viszonyban 611 (a tov6bbiakban: drintett dolgoz6/munkatiirs),

b) az drintett dolgoz6 kdzelihozzdtattoz6ia,
c) az a gazd6lkod6 szervezet, amelyben az lrintett dolgoz6, vagy annak k<i-

zeli hozzhtartoz6j a tulaj doni rdszeseddssel rendelkezik,
d) egy 6vn6l r6gebben lejart ad6-, viim-, vagy t6rsadalombiztosit6si j6rul6k-

fizetdsi kdtelezettsdg6nek nem tett eleget,
e) akinek egy 6vndl rdgebbi, az 6t*otm(nyzati ad6hat6s6gn61 nyilvSntartott

ad6tartoz6sa van,
f) aki ellen cs6d-, felsz6mol6si elj 6r6s van folyamatban, aki vdgelsziimol6s

alatt 6ll,
g) akinek tevdkenys6gdt a c6gbir6s6g felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a cdgiegyz6kben,
i) aki nem rendelkezik a tev6kenysdg folltat6s6hoz el6irt engeddllyel, jo-

gositvrinnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsdggal,
j) aki kor6bbi, az <inkormanyzattal kdtdtt szerzoddsdnek teljesit6se soriin

sflyos szerz6d6sszegdst kdvetett el.
k) akinek az ad6szhmdt a Nemzeti Ad6 6s V6mhivatal felfiiggesztette

A meekdvetelt igazoliisi m6d:
A kiz6r6 okok fenn nem 6ll6sdr61 az aj 6nlattev6knek nyilatkoznia kell aj rinlatri-
nak benyrijt6s6val egyidejtileg az aj6nlatk6r6s melldkletdt kdpez6 nyomtatva-
nyon.



Ajrfrnlat ktzfu6lag a 3. szrimir mell6kletben meghatdrozott r6szajfnlati kiiriikben, az

adott r6szajrinlati kOrbe tartoz6 karbantartisi anyagok iisszess6g6re tehet6, ozaz a

r6szajfnlati kiiriin beliil az iisszes felsorolt term6k (azaz minden egves ter46.k)

lesziilitdsdt vriilalni kell! A Liblazat kititlt6se sor6n kdrjiik az egys6garakat soronk6nt

feltiintetni, tov6bb6 az ewes term6keke vonatkoz6 (az egyes term6kekb6l k6rt meny-

nyisdgek alapjrin kiszrimolt) nett6 aj6nlati 6rt6keket is, valamint a ..mind6sszesen"

nett6 ai6nlati drtdket is megadni.

14. Az elbirflds szempontja: legalacsonyabb dsszegii ellenszolgdltatas

Aj6nlatk6r6 az egyes rlszaiinlati ktirdkben hirdet eredm6nl't . Az ajanlatok 6rt6kel6se

sor6n a ..mindiisszesen,' nett6 aj6nlati 6rt6kek keriilnek dsszehasonlit6sra.

15. Kiiliinleges el6ir6sok: -

16. Iliinyp6tl6s lehet6s6ge: biztos[tott/nem b!4!9g!!g!!

(Igenvdiaiz esetdn: Ajdnlatkdr, a hidnyp6tlds lehetdsdgdt biztosttja, azonban a

hidnyp6tlds nem ereilmdnyezheti az ajdnlat elbirdldsra ker'il16 tartalmi elemei

(aj dnlati dr) m6do s itds dt.)

11.Kieglszitlthilkoztztitsk6r6s hat6rideje:2012' 02' h6 10' nap 12:00 6ra

Az Ajtnlattevo az ajfirtlatk€r€sben foglaltakkal kapcsolatban ir6sban kiegdszit6

1-rtetmezO; t1j1koiatdst k6rhet. Ajrinlatk1r6 abedrkezett kieg6szit6 tdi1korta-

6sk6r6sekre vonatkoz6 v6lasz6t egyidejrileg minden Aj 6nlattev6 r6sz6re meg-

kiildi.

18. Egy6b inform6ci6k:

lS.lAzajrirrlattdtelmegt6rt6nt6velAjrinlattev6hozz6j6ru|neve,szekhelye,
uiit^ti ari e" az eljhrts lifolyat6sa sor6n 6rt6kel6sre keriil6 egy6b szempontok

nyilvrinoss 6gra hozatal6hoz.

18.2 Ajanlatk6r6 felhivja Ajrlnlattev6 figyelmdt arra, hogy Tiszaujv6ros 0n-

Uit^iii^t^ Kdpvisel6-testtilet6nek XIi173l201 1' 31/0kth' 11'a-b'/ pontja

alap;ran 
"fiszari3,niro, Onkor.Liyzata Polgiirmesteri Hivatala' dnkorm6nyzati

int6r-eny.i 6s tinkormenyzati iulajdonri gazdas1gi tiirsas6gai minden.olyan
.,rirrrtotr., szerz6d6s6nek ( kiv6ve a ktizbeszerz6si tdrv6ny szerint, valamint

Ti;r;,ij"6r", 6nkorm6nyzaia, polg6rmesteri Hivatala, tinkorm6nyzati intdzm6-

,v"iJJ orm._ inyza,| nj/lajdonri gazdas6gi t6rsas6gai egym6s kdzdtt megkdtds-

,"k"rutoszerz6d6seket)-u."gkdt6'6'.,amelyekesetdnafentebbfelsorolt
szervezetek fizetdsi kritelezettsdge a brutt6 250 E Ft iisszeget el6ri, vagy azt

..gtuiua:u, csak az al6bbi felt6Glek megl6te eset6n kertilhet sor. Ezen feltdte-

r.tiof u -arit szerz6d6 felet szerz6ddsktit6s el6tt t6j6koztatni sziiks6ges'

-Aszerzidesmell6klet6tklpeziahatirozatmell6kleteszerintinyilat-
kozat

- A szerzbd6s egy pontj6ban rdgzitlsre keriil az alSbbi feltdtel:



18.4
jo96l

,,A ... (szerz6d6 f6l) hozzdjirul,hogy az <inkorm6nyzat Polg6rmesteri
Hivata\al intdzmdnyel gazdasitgi trirsas6ga ( a megfelel6 alkalmazand6) a szet-
z6d6s mell6klet 6t k5pez6, a lejrlrt hat6ridejri tartoz6sokra vonatkoz6 nyilatkozat
val6disrig6t ellenorizze. Amennyiben nyilatkozatot tev6 fdlnek jelen szerz6d6s
p6nnigyi teljesitdse el6tt a nyilatko zalon meghatilrozott szervezetek feld lej6rt
hat6ridejii tartozilsa van 6s azt a szilmlln szerepl6 (szdmla hi6ny6ban a szetz6-
d€sben meghatlrozolt) fizetdsi hatiirid6 id6pontjriig nem rendezi, hozzhjd;rul a
taftoziLs dsszegdnek Tiszarijviiros onkorm6nyzata ad6hat6s6ga, Polgrirmesteri
Hivatala, int'zm'nyei 6s sajrit tulajdonti gazdashgi Ifusashgai fe16 legkor6bbi
esedekess6gii, azonos esedekessdg eset6n ariinyosan trirtdn6 kompenziiisifitoz,
illetve beszrimit{siltoz.

A tartoz6smentessdgte vonatk oz6an az ajanlattev6knek nyilatkoznia kell aj6nla-
trinak benyrijt6s6val egyidejrilegazajinlatkdres mell6klet6t kdpez6 nyomtatv6-
nyon.

18.3 Aj rinlattev onek az rirajrinlat6ban az egyes tdtelekhez rendelt egys6giirakat fix
dsszegri 6rk€nt kell meghatiiromia, amely egys6g6rba beletartozik minden, ami a
kompletts6ghez, a szerzoddsszetu, 6s hibritlan telj e sitdshezhozzitafiozik'

Aj6n1atk6r6 fenntartja az ajfulatkdrds eredmdny'telenn6 nyilv6nit6s6nak

18.5 Felhivom a Tisztelt Ajrlnlattev6k figyelm6t, hogy rdszletes fuajiln\afikat az

Ajrirrlatkdr6 6ltal rendelkezdsre bocsdtott j e11emz6 mennyisdgek, adatok alapj6n

€nelemszeriien tegYdk meg.

Felhivjuk szives figyelmdt a jelen ajdnlatkdr6sben foglalt eloir6sok 6s felt6telek

alapos 6ttekint6s6re 6s k6rem, hogy ajinlat|t a leirtak figyelembeveteldvel tegye

meg.

Tiszarijv6ros, 2012. 6v 02.h6 07. nap

Tisztelettel

Mell6kletek:

1. Nyilatkozat kizfu6 okok hatillya al6 nem tartoz6sr6l
2. T afioz smentess6gre vonatkoz6 nyilatkozat
3. szhm'6me116klet
4. Aj6nlatilaP



L. szimri mell6klet

NYILATKOZAT KIZARO OKOK HATALYA ALA

NEMTARTOZASROL

Alulirott mint a
tov6bbiakban: Aj6nlattev6) clgsegyzlsre jogosult k6pvisel6je
Ajiinlattev6vel szemben nem 6llnak fenn az alfbbi kizrLr6 okok.

Nem lehet ajrinlattev6 az a termlszetes, jogi szem61y, vagy jogi szem6lyis6g ndlkiili
gazd6lkod6 szervezet' , aki vagy amely:

a\ a szerzodlssel erintett szewezettel kdzszolg lali jogviszonyban, munka-

viszonyban 6ll (tov6bbiakban: 6rintett dolgoz6/munkat6rs)'
b) az 6rintett dolgoz6 kcizeli hozz\tartozija''

"j 
ut u gazd6lkod6 szervezet, amelyben az erintelt dolgoz6, vagy annak kiizeli

hozzhtartoz6ja tulaj doni r6szes edds s el rendelkezik,
d) egy 6vn6l r6gebben lejfirt ad6-, v6m-, vagy tdrsadalombiztosit6si j riruldkfizet6si

kdtelezettseg6nek nem tett eleget,
e) akinek egy 6vn6l r6gebbi, az tinkormiinyzati ad'hatbsfign6l nyilv6ntartott

ad6tartoz6sa van,
fl aki ellen cs6d-, felszrimol6si eljrir6s van folyamatban, aki v6gelsz6mol6s alatt

6ll,
g) akinek tev6kenys6g6t a c6gbir6s6g felfiiggesztette'
h) aki nem szerepel a c€gtregyzdkben,
ij af.i nem rendelkezik a tev6kenys6g folytat6siihoz eloirt engeddllyel'

jogositvannyal, illetve szewezeti, kamarai tags5ggal,
j) aki kor6bbi, az rinkormrinyzattal k6t6tt szerz6d6s6nek teljesitese sor6n sflyos

szerzl ddsszeglst kdvetett el.
k)akinekazad6sz6m6IaNemzetiAd66sViimhivatalfelfiiggesztette

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

Clgszer,l allirhs

nyilatkozom, hogy
(a
az

t GazdAlkod6 szervezet alatt a Ptk. 685. $ c) pontj6ban meghauirozott fogalrnat kell drteni'



2. sz. mell6klet

NYILATKOZAT

..szimri szerz6d6shez

Alulirott
kzerzldo f6l neve, cime,

ad6sz6rna)
k6pvisel6j e nYilatkozom, hogY

Tiszarijvriros OnkormrinYzata

o ad6hat6signn6l (3580 Tiszarijvrlros, Bethlen G' rit 7')'

. Polg6rmesieri Hivatalfnil (3580 Tiszafjvaros, Bethlen G' ft 7')'

irt6zm6ny ein6l, azaz
r a Vrirosi Int 6zm6nyell6t6 Szervezetndl (3580 Tiszarijvrlros, Munk6csy M' irt 26-28') 6s a

gazdasfugilag hozz| Iartoz6 int6zmdnyekn€l :

- NapkOzi Otthonos Ovoda (3580 Tiszaujv6ros, Pajt6s kiiz l3')' -
- afiif,ar"s Iskola, Alapfokri Miiv6szetottat6si 6s Pedag6giai-Szakmai Szolg6ltat6

Int6zm6ny'EgysdgesPedag6giaiSzakszolg6lat(3580Tiszarijv6ros,Alkotm6ny
kbz2.)'

- Eiitvds J6zsef Gimniizium, szakk6pz6 Iskola ds Koll€gium (3580 Tiszarijvriros,

Munk6csY M. tt 13.)'
- Derkovits Kultur6lis Ktizpont (3580 Tiszatjv6ros' Szechenyi ft 2')'

o Tiszarijviirosi Hivat6sos onkormrlnyzati Trizolt6s6gn6l (3 580 Tiszarijv6ros,

Tiizolt6 u. 1.),
r Tiszarijviiros viirosi Rendel6int6zetn6l (3580 Tiszatjv6ros, Bethlen G' rit 11-13')'

dnkorm6nyzati tulajdonri gazdas6gi thrsasigainfiL, aztz

. TiszaSzolg 2004 Kft .-n6l (3 5 80 Tiszarijviros, Tisza itt 2l a)'

rTiszarijvarosiV6rosgazdaNonprofitKft.-n6l(35s0Tiszarijvaros,Tiszait2/a),
o Tisza Mddia Kft.-n6l (3580 Tiszarijvrlros, Szent Istvan ft l6')

o Tiszarijvrirosi Sport-Park Nonproirt Kft.-n6l (3580 Tiszairjviiros' Teleki Blanka ft

6.)

lejrirt hatriridejti tartoz6som nem 6ll fenn'

Felel6ss6gemtudat6bankijelentem,hogyak6z6ltnyilatkozataval6s6glakmegfelel.

D6tum:20

szer zo do f6l k6Pvisel6j e



3.s2. mell6klet

VAS-, M{JSZAKI JELLEG{' ALKATNNSZNT

zrirbet6t Elzet 751 30x30

Elzett Top cilinderes

320b z6r cilinderes

o16z61 60
ol6zrir 80

0 6 furattal
lis cs6bilincs 3/4"

O 5 x 6 0

csavar 6 x 60
a csavar 4x16 l  doboz

4x30 l  doboz
4x50  l  doboz

"T" BOSCH (T10lB vaeY 144-D
l6 533 x 75 (60-80

1 0 x 4 0

M6 x 1000
175x20x20 p i ros

vizSZBNNT,ESI ALKATR]4SZEK

C iiltetd excentrikus
lit6 MOFEM fordit6s

i tdlcsdr

bels6
fedr6cs 15 x 15

l 0  x  1 2 5
ilincs O 60-80 mm

a50. oll0C cs6 03
1/2" KB-BB



3.s2. mell6klet

f,pirorpanr.q.NYAcoK

zomiinc (SNIEZKA

I barna zomdnc
250 ml SOUDAL

I szintetikus
dobozozs 0,8

bet6t 5 cm
eddi betdt 11 cm
esthetri akril
niverzrilis szilikon

ELEKTROMOS ALKATRf,SZEK

alonkivtili 3-as
I sarku kapcsol6 (Legrand) + keret

d 54365/2+
reflektor (norm6l - 1s0 wsoMoc

LR12 - 4,5 V; LR14-1,5 V; LR44 - 1
61-3V. G6li6t 1,5 V, MN 21-23-12 V Duracell

ezetdk csatoma MCS I

csatoma (sziirke 50 mm
16 vizmentes 83 norm6l Leerand 86001

h6 l6

: B6: B10l 820 825 I ftizisri Schneider

: 36 W840 GE



3.s2. mell6klet

IZZ6K

18 W baionettz6ras energiatakar6kos G 24 D-l 1 0

827 P.63 Spot 40 W l0

Normil E271240 25 W 6s 40 W 40-40

Enereiatakardkos ll W E271240 1 0

Enersiatakar6kos 15 W E271240 1 0

Gyri it6patron 4-22W 32 2 doboz

Gyriit6patron 4 - 65 W S10 2 doboz

E14 syexya2s W TIiNCSRAU 1 0

40 W TUNGSRAM 1 0

Reflektor halog6n izz6k 78 mm 100 W - 150 W 5 - 5
118 mm 100 W -  150 W J - l

Cseng6kapcsol6 vizmentes FK 83910 LEGRAND 2

Sorkapocs: 2,4; 4; 6 miia4yag3s bake!!1 1 - 1 d b

Er v6ghiively: l; 1,5; 2,5; 4 I - I csomag

Vezet6kkdtegel6: 140 x 3,6 I csomag

290 x 4,8 I csomag

450 x 7,8 1 csomag

Szigetel6szalag 20

Csrisz6saru szigeteletlen I csomag

Vezet6kek MKH 2,5 fekete I csomag (100 m)

k6k 1 csomag (100 m)

zilld-shrga I csomag (100 m)

MCU 1,5 fekete I csomag ( 100 m)

k6k 1 csomag (100 m)

z6ld-srirea 1 csomag (100 m)

MTK6be l  3x1 ,5 100 m

Szisetelt saru O 4, @ 5, A 6 sz'e ma I - lcsomag

2,5: 4: 6 vezetdkez
Osszesen:

D6tum:

al6ir6s



4. sz6mri nell6klet

AJANLATI LAP

Ajinlattev6 nwe:

Aj6nlattev6 sz6khelYe:

Aj6nlattev6 hivatalos FAX-szdma:

Ajdnlattwd hivatalos e-nail cime:

Kapcsolattart6 szemdly neve, beoszt6sa:

Kapcsolattart6 szem6ly el6rhet6s6ge:

T6rs: ,,2012" 6v karbantartrisi anyag trirgyri beszerz6s

Ajinlatunk:

Nettoegys6grir: . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft:Nett6aj6ntat i6rtdk: " '+"""""""Afn

= Brutt6 ajfulat i  &t6k... . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . .F1

(cdgszerii al6Lir6s)


