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

Tisztelt Aj6nlattev6!

A vrirosi Int6zm6nyellit6 szervezet (35g0 Tiszarijvriros,.tr4unkdcsy Mihdly irt 26-2g., a to_
vdbbiakban: ajanlatk6r6) ezriton k6ri fel ajdnlatt6telre az 6n iital kipviselt cdget, mint'e1an_
lattev6t (a tov6bbiakban: ajrlnlattev6) a jelen ajiinlatkdrdsben nevezett, a ktizbesrerr6si 6.-
t6khat6rt el nem 616 6rt6kii beszerz6s sorfn jelen ajriLnlatk6r6sben el6irtak szerint 6s az ab-
ban foglalt felt6telek fi gyelembevdteldvel.

Beszerz6s megnevez6se:

Koll6gium 6piilet vill6mv6delmi hrll6zatanak helytedllitris4 felfiitrisa

l. Az ajdnlatk6r6 neve, cime:

Viirosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet
3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ti 26-28.
Tet.:49/548-300
Fax:491340-871

Tovibbi informdci6k a kiivetkez6 cimen szerezhetdk be:

Viirosi Int6zm6n yelli"/L6 szewezet
Cim: 3580 Tiszarijvaros, Munk6csy M. it 26-2t.
Kapcsolattart6: OLih L6szl6
Tel.:491548-311
Fax:49/340-871
E-mail cfm: olahlaszlo@tujvaros.hu

2, Az ajinlatkfr6s tirgya:

A vlsz kezel6s6ben l6v6 E6tv6s J6zsef Gimnr2ium, Szakk6pz6 Iskola 6s Koll6gium Int6z-
meny - Apdczai csere Jilnos Kolldgium 6piilet (3580 Tiszatjviiros, Munkicsy tunaty tze-
28.) vill6mv6delmi h6l6zatrlnak helyreiillit6sa, fehiiit6sa.

A beszerzds rdszei, amelyekre aj anlatot lehet tenni: Nem lehet rdszekre bontani.

3, A megkiitend 6 szerz6d6s meghatdrozfsa:

V6llalkozdsi szen6dds,,,Koll6gium dpiilet villdmvddelmi hril6zatdnak helyrerillitrisa, fehijit6-
sa" tiirsv6ban.



4. A szerz6d6s iddtartama vagy a teljesit6s hatrirideje:

A teljesit6s kezddsi id6pontj a: 2012. jaw6r 16.

A teljesit6s befejez6si idopontja: 2012. ianuar 31.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

3580 Tiszarijvaros, Munk6csy M ihaly ft26_28.

6. Az ellenszolgdltat:is teljesit6s6nek feltdtelei:

Aj6nlatkdr6 a teljesitdsigazolis szerint ki6llitott szrimla alapjtn a szevbd1sben meghatarozottm6don 6s tartalommal var6 teljesitdst6l sziimitott rs 
"upo" 

t"ru - 
"rr"nr"oigartutait l*a*_sal teljesiti.

7, Kizdr6 okok:

Nem lehet ajtriattevl az a termdszetes, jogi szem6ly, vagy jogi szemdlyis6g n6lkiiri gazdril-kod6 szervezet, aki vagy amery:
a) a szerz6d6sser 6rintett szewezetter kdzszolgrilati jogviszonyban, munkaviszonyban 6lr

atdrs).

)'elln 
"ndolgoz6, 

vagy annak k6ze1i hozz(tar-

d) egy dvn6l rdgebben lej6rt ad6-,tu--, ;tI;, trirsadalombizosit6si jriruldkfizetdsi kote-lezettsdgdnek nem tett eleget,
e) akinek egy dvndl r6gebbi, az onkorminyzati ad6hat6s6gn6l nyilvrintartott ad6tartozitsa

Vfl'

folyamatban, aki vdgelsziimolis alatt rill,
ggesnette,

tatdsihoz el6irt enged6llyel, jogositvdnnyal, il_

d6sszeg6st k.vetett el. 
szerz6ddsdnek teljesitdse soriin srilyos szerz6-

A meekdvetelt ieazolilsi m6d:
A hzaft okok fenn nem rillisrir6l az. ajinlarlevlknek nyilatkoznia kell ajrlnlatrinak ben1.'jtri-sdval egyidejiile g az ajanlatklrls mell6kletdt k6pez6 nyomtatvrinyon.



8. Az ajdnlatt6teli hat6rid6:

2012. 6v jar-turiu 10. nap g 6ra 00 perc.

Ajinlatkdri5 helyszfni bejrirrist biAosit, melynek id6pontja:

201| . januar 09. nap 8 6ra

E ldzetes bej elentkezds alapjtin, OIdh Lds zld mihzaki riszlegvezettnil.
Tel: 70/333-7626

9. Az ajinlat benyrijtdsrinak helye, mridja:

Viirosi Int6zm6nyellilt6 Szerv ezet
3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. iut26_28.,20. szoba
Oldh L6szl6nril.

! 3l.a1.ly.nostat fton, vagy. szemelyesen munkanapokon g 6s 15 6ra koz6tt, az ajrinlatt6telihatririd6 lejrirtdaak napjan 8 6rdig adirat6 le.

A.z ajinlatot zrlrt boritdkban, 2 eredeti p6ldrinybaa kell benyfjtani. A boritdkon fel kell tunterni a kdvetkez<i szdveget:

,,Koll6gium dpiilet vill6mvdd etmi hti6zatinakhelyrerillitris4 fehijitrlsa,,

Az ctjdnldttdteli hatdridd er6tt (20,12. 6v janu.ir h6 10. nap g 6ra 00 perc) nem bonthat| fer !- az ajiLnlaItev6 nev6t, sz6khelydt, telefon, fax 6s e_mail eterletOseget- ,,Iktat6ban nem bonthat6 fel, azonnal a cimzetthez tovrlbbitand6,i

Az ajinlatk'to az ajitriatot akkor tekinti hatririd6n beliil benyujtottnak, ha annak kdzhezv6teleaz ajinlattdteli hatririd6 lejirtatg, a bont6s mep
elirrinyitrisrib6l, elvesztdsdbol ered6 6sszes koi
s6ge, hogy ajiinlata megfelel6 csomagoldsban, .
latk6r6 csak az eloirt hat6id6ig a megjelcilt hel
id6n tul drkezett ajrinlatok 6rv6nltelenek.

10, Az ajainlatok felbontr{s6nak helye, ideje:

Vrirosi Intdzmdn yelld/t6 Szewezet
3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. :frt26-29.,lj. szoba
Trirgyal6 szoba
Dfitam:2072. dv janurir h6 10. nap 8 6ra 00 perc

11. Az ajfnlatok elbirdr:isrinak tervezett iddpontja, erbirirris szernpontja:

ll. L Az ajdnlatok elbfr6l:is6nak tewezett id6pontja

2012. janttu 12.



ll'2' Az aj{nlatok erbirril6sdnak szempontja: regalacsonyabb tisszegii bruttr' enenszor-96ltat6s

12. Szerzdd6skiit6s id6pontja:

2012. jmuir 13.

13. Mffszaki tartalom:

k6i soriin elt6volitott villimv6delmi elemek (fel_
i levezet6k) p6tl6sa.
ary Kft. riltal v6gzett Megfelel6sdgi felmdrdskor
ok megsziintetdse.
4SZ 274_1..4,6s a mdg ide vonatkoz6, 6rv6ny_
3felel<ien tdrtdnjen.

Adatok az ajinlat t8telhez:

Az dptilet alapteriilete 900 m2, magassiiga 10 m, kialakitrisa lapos tet6s.
*? aiadatoka: a_jelenlegi rilrapotr6l 6s p6tland6 r6szek6l klszirt vizrat, varamint helyszinilelmdrds alapjrin kell k6sziteni.

5m6rs6kletre, a Kivitelez6nek a mr.rnk6jrlt irgy
re s6rUljdn meg. A gondatlansrigb6l el6id6zett
ldtelezettsdggel tartozik.

14. Kiiliinleges el6irrisok:

Ajanlattev6 te.ljes felel6ssdg gel tutozik az itltala foglalkoztatott munkatilrsak6rt.

15. Hi:inypritl6s lehet6s6ge: biztositott/nem biztositott

16' Kieg6szitd tij6koztatds k6r6s hat{rideje: 2012. janurrr 09-6n 14 6r6ig

Az Ajinlattevo az ajinlatk&lsben_ foglaltakkal kapcsolatban irdsban kieg6szi t6 (ertelmez6)
ritjdkortahst kdrhet. Aj rinlatk 616 a belrkezett kiegdszit6 tdjlkoztatasklrlrJn" uonu*o?i ua-laszrit egyidejrileg minden Aj6nlattev6 r6szdre meikiildi.

17. Egy 6b informr{ci6k:

17..1 Az ajanlatt6tel megt6rt6nt6vel Ajanlattev6 hozz jfutdneve, sz6khelye, ajrinlati an 6s azeljriLrds lefolytat6sa sordn 6rtdkel6sre keriil6 egy6b szempontok nyilrruoorrag.u horutul,ihor.

17 .2 Ajanlatkdr6 felhivja Ajrinlanev6 figyelm6t
visel6-testiilet6n ek XI/ 1 7 3 /20 I I. 3 I /Okrh. 1 1 . a-
ta Polgiirmesteri Hivatala, cinkorm6nyzati int6zr
tdrsas6gai minden olyan visszterhes szerz6d6se
valamint Tiszafjviiros Onkormdnyzata, porgrrrmesteri Hivatar4 6nkormiinyzati intdzmdnyei
ds dnkormiinyzati tulajdonri gazdasdgi trirsasagai egymiis kozritt megk6t6sre keriil6 szerz6d6-

4



seket) a megkdtds6re' amelvek eset6n a fentebb felsorolt szewezetekfizetdsi k<itelezetts6ge abrutt6 250 E rt .sszeget eliri, vagy_ azt megharadja, csak az alibbi fert6telek megl6te esetenkeriilhet sor' Ezen feltdtelekr6l u -,irik r".rir6d o i"iei i)"rtoaeskdt6s el6n t6j6kozratni sziik-sdges.

- A szerz6d6,s melr6klet6t k6p ezi ahat rozat mel6klete szerinti nyilatkozat
re kertil az alibbi feltdtel:
;y az 6nkormrinyzat polgiirmesteri Hivatala,/ in_

szerz6d6sben meghatiirozott) fizet6si hatririd6
6sszeg6nek Tiszaujvaros Onkormrinyzata ad6
6s saj6t tulajdoni gazdas|gi t6rsasiigai fel6 leg
t6n ar6nyosan t6rtdn<i kompenziil6srihoz, illeti

A tartozasmentessdgre vonatkoz oan az.ajinlatlev6knek nyilatkoznia kell ajrinlatrinak benyrij-t6srival egyidejrileg az aj6tttatk6t6s mell6klet6t kdpez6 nyo'mtatvriLnyon.

17.3 Ajrinlattev6nek rirajrinlatrrt fix dsszegri fitarinyirklnt ke meghatiiroznia, amely - figye_lembe vdve a helyszini kdriilm6nyeket ds adottsrigokat - mag6ban foglalja a szerzlddsszeniteljesit6sdhez, a szakszerii 6s_komplett megval6siLs6hoz sziilsdges 
""r",ir.""vi 

toitrlget e,mindennemri egy6b kiad6st. (Esetteges tartitom.)

17 .4 Ajinlatk&6 ferntartja az ajrinratk6rds eredmdnl.telennd nyilvrinit6srinak jogrit.

17.5 Felhivom a Tisztelt Ajrinrattev6k figyelmdt, hogy r6szletes rlrajrinlatukat az Ajinratk6r6
6ltal rendelkezdsre bocsiitott jellemz6 mennyis6gek]'adatok alapjan e.t"r".r"".aln 

^t"gyet

meg.

Felhivjuk szives figyelmdt a jelen ajrialatkdr6sben foglalt el6irdsok 6s feltdtelek alapos 6tte-kint6s6re 6s k6rem, hogy ajanlatat a leirtak figyelembev6tel6vel tegye meg.

Tiszarijviiros, 2012. jan:rin 04. nap

Tisztelettel:

Mell6kletek:

1. nyilatkozat kizdr6 okokhatalya al6, nem tartoz6st6l
2. tartozdsmentessdgre vonatko z6 nyilatkozat
3. rujz a jelenlegi rillapoh6l 6s p6tland6 r6szekr6l W
4. megfelel6s6gi felm6r6s



l. sz6mri mell6klet

NYILATKOZAT KIZARO OKOK HATALYA ALA
NEM TARTOZASN6T,

Alulirott mint a
t::/.aqbiak!an:- Ajrinlattev6) cdgiegyzdsre jogosult kdpvisel6je
Aj6nlattev6vel szemben nem rillnak fenn i, itaalikiriro okok.

nyilatkozom, hogy
(a
az

Nem lehet ajfulattevl az a termlszetes, jogi szem6ly, vagy jogi szemdlyisdg ndlkiiligazdSlkod6 szewezett, aki vagy amely:

a) a szerzldlssel drintett 
. szervezettel kozszorgilrati jogviszonyban, munka-

- . viszolyban 6ll (tovdbbiakban: drintett dolgoz6/munkatdrsj,
b) az drintett dolgoz6 k6ze1j hozziiartoz6iarl
c) az a gazdiikod6 szervezet, amelyben az erintett dorgoz6, vagy annak kdzeri
., hozzdtartoz6ja tulajdoni rdszesed6ssel rendelkezik,
d) egy dvn€l rdgebben lrujafi ad6-, v6m-, vagy trirsadalombiztosit6si j6rul6kfizetdsi

kdtelezettsdgdnek nem tett eleget,
e) akinek egy 6w6t r6gebbi, az iinkormiiny zati ad6hat6s6gn6r nyilvrintartott

ad6tartoz sa van,
f) aki ellen cs6d-, fersz6mor6si eljrir6s van foryamatban, aki vdgelsziimol6s alatt

61t,
g) akinek tev€kenysdgdt a cdgbir6s6g felffiggesztette,
h) aki nem szerepel a cdgiegyzdkben,
i) aki nem rendelkezik a tevdkenysdg folytatas6hoz er6irt engeddllyel,j ogositvrinnyal, illetve szew ezeti, kamarai tagsriggal,
i) aki kordbbi, az lnkormilnyzattar kdtcttt szerz6ddsdnek teljesitdse sor6n sflyos

szerz6ddsszegdst krivetett el.

Cd,gszer[i alStrils

' Gazd6lkod6 szervezet alatt aptk.685. g c) pontj6ban meghattuozott fogalmat kell drteni.



2. sz. mell6klet

NYILATKOZAT

..... .. , ..szimri szerzldlshez

Alulirott
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(szen6d6 fdl neve, cime,ad6szarna)
kdpvisel6je nyilatkozom, hogy

Tiszarijvdros Onkormdnyzata

r ad6hat6s6g6n6l (35g0 Tiszarijvriros, Bethlen G. ft 7.).
o Polgfrmesteri Hivataldnil (35g0 Tiszarijvdros, eethlen G. ft 7.).

int6zm6ny ein6l, azaz
o a viirosi lntdzm6nyer6t6 szervezetnll (35g0 Tiszarijviiros, Munk6csy M. itt26_2g.) d,s agazdaslgilag hozzd tartoz6 intdzm6nyekndi:

- TiszarijvSrosi Hum6r-rszgtei]t110 Kcizpont (35g0 Tiszarijvriros, M6tyris k. ,it 34.),- 
]Jaq\dzi llthonog Ovoda (3580 Tiszaujvriros, pajt6s k-iiz 13.j,- Altal6nos Iskola, Alapfoki Miivdszetoktatiisi es eeaagogiaidzakmai Szolg6ltat6
lnt€zmdny,Egysdges pedag6giai szakszolg6rat(35g0"Tiszarijvar"r, art"t-any
k622.) ,

- Ecttv<is J6zsef Gimn6zium, Szakkdpz6 Iskola ds Kolldgium (35g0 Tiszarijvriros,
Munkiicsy M. rit 13.),

- Derkovits Kultur6lis Kdzpont (35g0 Tiszaijv6ros, Szdchenyi rit 2.),
. 

l],Y:;"r.t.:si 
Hivatiisos Onkormdnyzati Tiizolt6s6gn6l (35fiO Tiszafjvaros,

I UZOIIO U. I . ).
r Tiszarijvriros-v6rosi Rendel6intdzetndl (35g0 Tiszarijviiros, Bethlen G. ft l l-13.).

iinkorminyzati tuf ajdonri gazdas6gi t6rsas6gain6l, azzz
o TiszaSzolg 2004 Kft.-ndl (3 580 Tiszarijv fros, Tisza tt 2l a),
o Tiszarijviirosi vrirosgazda Nonprofit Kft.-ndl (35g0 Tiszarijv6ros, Tiszatt2la),
o Tisza M6dia Kft.-ndl (3580 Tiszarijviiros, Szent Istvrin it 16.)
o Tiszarijviirosi sport-park Nonprofit Kft.-ndl (35g0 Tiszaijviiros, Teleki Blanka rit

6.)

lejilrt hatilidejii tartoz6som nem 611 fenn.

Felel6ssdgem tudatiiban kijelentem, hogy a kciztilt n yilatkozata val6s6gnak megfelel.

Ddtum:20

szeu6 do fdl kdpvisel6j e


