AJANLATKERES
Tisztelt Ajf nlattev6!
BethlenG. ut 7.,
A TiszarijvdrosiInt6zm6nymiikiidtet6Kiizpont 3580Tiszauivaros,
On
kepviseltceget,
az
altal
(a tovabbiakban:
aj:inlatk6rri)ezfitonkeri f.ela.i6nlattetelre
nevezett,a
mint Ajanlattevot(a tovabbiakban:ajanlattevo)a jelen a.ianlatkeresben
sor6n.ielenajanlatkdresben
kiizbeszerz6si
6rt6khatfrt el nem 6rti 6rt6kii beszerz6s
eloirtakszerintes az abbanfoglalt feltetelekfigyelernbevetelevel.
megnevezdse
:
Beszerzes
,,Papir-irdszer, irodaszer szdll{ttisu20I 7"
l. Az aj6nlatk6r6neve,cfme:
Kozpont
Ti szafjvarosi Intezrnenyrntikodteto
BethlenG. ut 7.
3580Tiszarijvdros,
Tel.:491548-300
F a x 4 9 1 34 0 -8 7 1
Tovfbbi inform6ci6ka kiivetkezocimen szerezhet6kbe:
Kdzpont
TiszaujvarosiIntdzrnenymiik6dteto
BethlenG. ut 7.
cirn:3580Tiszaf.iv6ros,
PeremiczkyneKiss Judit
Kapcsolattart6:
Tel.:491548-309
Fax: 491340-871
E-mail cirn: tik@tujvaros.hu
2. Az ajinlatk6r6s tirgya:
,,Papir-irdszer,iroduszerszdllitdsa20I 7"
A beszerzesreszei. arnelyekrea.ianlalotlehet tenni: s rdszekret|rtdnd aidnlatkdrds
nem indokolt
re bocsft6sfnak m6dja:
dokum entrici6rendelkez6s
A m iiszaki/szakmai
Mriszaki/szakmaidokument6ciojelen beszerzessor6n nem kesziilt. A mtiszaki
tartalmataz ajinlatkeres13.pontjaLartalmazza'
3. A megkiitend6szerz6d6smeghatfrozfsa:
Adasv6teliszerzodes
,,Popfr-frdszer,irodnsZerszdlllttiss20]7" titgyaban.
id6tartamavagy a teljesit6shat6rideje:
4. A szerz6d6s
iddturtoma: o szerzdddsoldirtistitbl 2017. december3l-ig
A szerz(irlds

A.ianlatkeroa szerzodesidotartarnaalatt osszesenh6rom alkalommal(a tervezettek
szerintrn6rcius,
augusztus.
novemberhonapban)
ad le rnegrendeldst
Eladofele.
A rndrciushonapbanleadottrregrendeles
teliesitesenek
hatarideie:
2017.tipritis5.
Az augusztus
ds novemberh6napbanleadottmegrendeldsek
teljesitesenek
hat6rideje:
u megrenclelds
leoddsdtkdvetd I5 munkanop.
Az atinlatkeroa teljesitesihataridohozkepesteloteliesftest
elfogad.
5. A teljesit6shelyeoterm6szetbenihelye:
Kozinczy Kdzi)ssdgiHtiz, Tiszurtjvdros,Kuzinczy rit 3. fsz. irattdr
Polgdrmesteri Hivutal, Tiszotijvdros,Bethlen G. ilt 7..fsz.irottdr
6. Az ellenszo196ltatris
teljesit6s6nek
felt6telei:
A.ianlatkeroa szerzod6sben
meghat6rozottmodon es tartalornmaltorteno tellesitest
(szallftolevel)
kovetoen,a teljesitesigazolas
szerintkiallftottszhmlaalapj6n,a szdmla
aianlatkdroreszeroltdrtenokezhezverelet
koveto l5 naponbeliil az ellenszolg6ltatdst
atutalassal
tel.jesiti.
7. Kiz6r6 okok:
jogi szemely.vagy.iogi szemelyiseg
Nem lehetajanlattevoaz a tenneszetes.
nelktili
gazd6lkodoszervezet,
aki vagy amely:
a) a
szerz6d6ssel erintett szervezettel kozszolgalati jogviszonyban,
munkaviszonyban iil (a tov6bbi akban: erintett dolgozoI munkat6:rs
),
b) az drintettdolgozokozeli hozzdtartozo.ia.
c) az a gazdalkodoszervezet.arnelybenaz erintett dolgozo. va-qyannak kozeli
hozzifiartozo.j
esseI rendeIkezik.
a tuIa.jdoni rdszesed
d) egy evnelregebbenle.iartado-.v6rn-.vagy tdrsadalornbiztositdsi.iarulekfizetesi
kdtelezettsegdnek
nem tett eleget.
van.
nyilv6ntartottadotartozasa
e) akinekaz tinkormanyzatiadohatos6-enal
vegelszdmol6s
van
folyarnatban.
aki
f-elszarnol6si
alatt
csod-.
eljar6s
aki
ellen
0
6ll,
g) akinektevekenysegel
a cegbirosagfelfiiggesztette"
h) aki nem szerepela cegjegyzekben,
i) aki nem rendelkezik a tevdkenyseg folytathsthoz eloirt engeddllyel.
jogositv6nnyal,illetve szervezeti.
karnaraitagsaggal"
j) aki korabbi, az 6nkormdnyzattalvagy az dnkormanyzalgazdas|git6rsas6g6val
vagy intezmenyevel kdtdtt szerzodesenekteliesitese sor6n sulyos
zegestk6vetettel,
szerzoddss
a NernzetiAdo- es Vamhivatalfelfiiggesztette.
k) akinekaz adoszarnat
l) aki nernrninostilatlathatoszervezetnek.
valotlanulnyilatkozott.
m) aki akizArookokkalkapcsolatban

A megkoveteltigazolasim6d:
A krzftr6okok fenn nem 6ll6sixol az aj6nlattevokneknyilatkozniakell aj6nlatSnak
benyrijt6s6val
egyidej:j.legaz
ajdnlatkdrds
rnell6kletetkepezonyorntatv6nyon.
8. Az ajfnlatt6teli hatririd6:
2017.mdrciushd 14. nup. I4:00 dru
9. Az ajrlnlatbenyrijt{sinak helyeom6dja:
TiszaujvarosiIntezmenymtikddtet6
Kdzpont
Polg6rrnesteri
H ivatal
3580Tiszaujv6ros,
BethlenG. ut 7. l12. szoba
Peremiczkyne
Kiss Juditnal
Az ajitnlatpostaifton, vagy szemdlyesen
H - CS: 8:00 ds 16:006ra,P:
munkanapokon
8:00 6s 13:30ora kdzott, az ai|nlattdtelihat6rid6lej6rtanaknapj6n8:00 ds l0:00 6ra
kdzdtt adhatole.
Azaiinlatotzirl boritekban,i eredetipdldanybankell benyuitani.A boritekonfel kell
ttintetnia kdvetkezoszoveget:
-

,,Papfr-frdsryr, irodaszer szdll[tdsa2017"
Az ajanlattdteli hatdridci ekitt (2017. m6rcius ho 14 nap. 14:00 ora) nem
bonthatofel!
az ajdnlattevrinevdtds szdkhelydt
,,lktatobannem bonthatofel, azonnala clmzettheztovdbb[tando".

Az ajfnlatkdro az ajinlatot akkor tekinti hataridon beliil benyrijtottnak, ha annak
kezhezveteleaz ajanlattdtelihat6rido lejilrt|ig, a bont6smegkezdeseigrnegtdrtenik.A
kock6zataj6nlattev6t
eredo<isszes
postaikiildemdnyekeliranyftiisabol,elvesztesebdl
form6bands
terheli. Aj6nlattevo felelossdge,hogy ajhnlatamegfelelo csomagol6:sban,
idoben keriilj0n benyujtdsra.Aj6nlatkdro csak az eloirt hat6ridoig a megfel6lt helyre
leadottaj6nlatokattudja ertekelni.A hat6ridontirl erkezettajdnlatokervenytelenek.
10.Az aj6nlatokfelbontisrinakhelye,ideje:
Kozpont
Intezmenyrntikodtet6
Ti szaujv6rosi
Hivatal
Polgarmesteri
BethlenG. ut 7. 112.szoba
3580Tiszarijv6ros,
D6tum:2017.mdrcius hd 14 nup 14:00 dru
ll. Az ajinlatok elbfrikisinak tervezettid6pontja:
2017.mdrciushd 17 nap

12. Szerzod6skiit6s
id 6pontj a:
2017.mdrciushd 2I nap
1 3 .M i i s z a kita rta l o m:
Papir-iroszer,
irodaszersz6llit6saa TiszairjvarosiIntezmenymukodteto
Kozpontreszehelyr e.
r e 2 0 1 7 . evb e h
n6
, ro ma l ka l o mmal,
ket szallitasi
az a.fanlatkeres4. szarnumellekA specifikaciotes a termekmennyis6geket
reszletesen
szolgdloAjanlati lap tartalmazza.
letekentcsatolt"a kereskedehni
a.janlatrnegaddsara
alaprnennyiseget-jelentik,
rnennyisegek
a beszerzes
a
Mennyis6gielt6r6s:A rnegadott
megrendelesrekeriilo konkret rnennyisd-eek a t-elhasznalasfiiggvenyeben
+l- 20 o/o-kalelterhetnek.
termekenkent
Ai6nlat kiz:ir6lae a 4. sz6mf mel16kletben(Ai6nlati lapon) konkr6tan
tehet6, azaz az iisszesfelsorolt
meghatfrozott term6kekre 6s azok iisszess6g6re
term6k (azaz minden egyesterm6k) leszfllit:lsritvf llalni kell! A tabl|zatkitdltdse
sor6n kerjiik az egyseg|rakatsoronkent feltiintetni, tovabb6 az egyes termekekre
alapiankiszamolt)netto aj6nlati
vonatkozo(az egyestennekekbolkert rnennyisdgek
nettoaj6nlatierteketis megadni.Az ajanlatok
is, valaminta,.mindosszesen"
drt6keket
nett6a.ianlatiertekekkeri.ilnek6sszehasonlit6sra.
sor6na ..rnindosszesen"
drtdkel6se
nett6aj:inlati 6rt6k.
Az elbfr:ilis szempontja:a legalacsonyabb
i i ve te l m6 n y:
1 4 .Al k a l ma ssfg ki
a.ielenbeszerazelozoket ev (2015..2016.er.')legielentosebb.
Ajfnlattevoisrnertesse
zestirgyitnakrnegfelelo(papir-iroszer,irodaszerszallitasa)referencidt.A nyilatkozat
koto rnasikfdl nevet.szekhelyet,a szerzodest6rgyat.
Iartalmazzalegalabba szerzodest
a referenci6tmegnettoosszeget.
a teljesiteshelyetes idejet"a kapottellenszolg6ltatas
tovabbanyilatkozni kell arrol. hogy a
erositenitudo szemelynevet es eldrhetoseget.
tdrtent-e.A ny'ilatkozatmegrnegf-eleloen
es a szerzodesnek
az eloirasoknak
tel-iesites
tetelehezkerjiik hasznaliakaz 5. szatnurnellekletet.
nerl rendelkezika vizsgaltidoszakban(2015'"
Alkalmatlanaz ajinlattevo,arnennyiben
reszdretellesitett.egyenkentlegalabb
2016.)legalabb2 db, ugyanazonrnegrendelo
(papir-iroszer.
irodaszer
targyanakrnegf-elelo
netto800.000Ft ertekri,a.felenbeszerzes
pozitivtartalmureferenciaval.
szallitasa).
15. Kiiliinlegesel6ir{sok:
tartozikaz litala fbglalkoztatottmunkat6rsakerl.
Af anlattevoteliesf-elelosseggel
biztosi.tott
16.Hirlnyp6tlrls6s helyszinimegtekint6slehet6s6ge:biztositott/nem

(lgen valasz esetdn: Aianlatkerd a hianltpotlas tehetdsegetbiztosftja, azonban
a
hianypotlasnem eredmenrezhetiaz ajdntat elbi.ralasrakertilcitartalmiLbmei (aiantati
ar) modositasat.l
17.Kieg6szit6tfjfkoztatds k6r6shat6rideje:
2017.mdrciushd I0 napja I0:00 dra
Az Ajanlattevo az ajanlatkerdsbenfoglaltakkal kapcsolatbanirasban kiegdszit6
(ertelrnezo)tajekoztat6stkerhet. Aianlatk6ro a beerkezettkiegdszfto t6jek-oztatis
keresekre vonatkozo viiaszfl a honlapjan (www.tik.tiszaujvaros.hu),tovabb6
Tiszaujvaros
honlap.i6n
(www.tiszau.ivaros.hu)
teszik6zze.
18.Egy6binformfci6k:
l8'l Az aianlattetelrnegtortentevel
A.ianlattevohozzitiilrul
neve,szekhelye,ajanlatiara
es az eliaraslefolytatasasordnertekelesre
kertilo egyebszempontoknyilv6nossagra
hozalalirhoz.
l8 2 Ajanlatkero f-elhivja Ajanlattevo figyelmet arra. hogy Tiszaf.iv6rosV6ros
0nkonn6nyzata, Polgd:rmesteri Hivatala, dnkonn6nyzati inteimdnyei ds
Onkormdnyzati
tula.idonirgazdas|gitarsas6gaiminden olyan tiszaujvarosigazdas6gi
tevdkenysdget
folytato vallalkozdsvisszterhes
( kiveve a kozbeszerzesi
szerzodesenek
torvenyszerint"valamintTiszarijvarosV6ros Onkonn6nyzata,
Polg6nnesteri
Hivatala,
onkorrn6nyzatrintezmenyeies dnkonninyzati tulajdonu gazdashgitarsasagaiegymas
kozott megkdtdsrekeriil6 szerzoddseit)a rnegkotesdre,
amelyek esetena fentebb
felsorolt szervezetek
fizetdsikotelezettsege
a netto 300 E Ft osszegeteleri, vagy azt
rneghaladja,
csak az ali.Jobi
feltetelekrnegleteesetdnkertilhetsor. Ezen feltetelekrola
masik szerzodofelet szerzodeskotes
elott tajekozlalnisziikseges.
A szeruodes
rnellekletetkdpeziahatarozatl. rnellekleteszerintinyilatkozat.
A szerzodes
egy pontiabanrdgzitesrekertil az alabbifeltetel:
,,A .. . (szerzodofel) hozziti\rul.hogy az onkonndnyzalPolgdrmesteri
Hivatalal intezrnenye/gazdasdgitdrsasdga( a rnegfeleloalkalmazando)a szerzodesrnellekletetkepezo.a le.iarthataride.iu
tartozasokra
vonatkozonyilatkozatvalodisagat
ellenorizze.Amennyibennyilatkozatot
tevo ftlnek.ielenszerzodes
penzi-igyi
teljesitese
elott
a nyilatkozatonrneghat6rozottszervezetekf,elelejart hataridejritarlozlsa van es azI a
sz6rnlS:n
szereplo(szimla hianyabana szerzodesben
meghatdrozotl)fizetesi hatarido
idopontiaignem rendezi,hozzAjtrula tartozirsosszegenek
az onkorminyzaladohatos6ga,Polgannesteri
Hivatala"intezmenyei
es saj6ttulajdonugazdas6gi
tSrsas6gai
felea
legkorabbiesedekessegu.
azonosesedekesseg
esetenar6nyosantortenokompenzalasahoz, i lletve beszilmitfrsithoz.
Tiszarijvdrosigazdashgitevdkenysegettblytato vallalkozasnakkell tekinteni azr.
arnely szekhellyel.vagy telephellyelrendelkezikTiszau.ivlirosban.
vagv ideiglenes
tevekenvse
sazdasasi
eet fblvtat.

A tartozitsmentes
sdgre vonatkozoan az a.ianIattevoknek
mellekletdt
.jelenajrinlatkdrds
kepezonyomtatvdnyonkell nyilatkoznia,amely rnajd a megkotend
o szerzodesreszet
fogjakepezni.
l8'3 A-ianlatkdrofelhivja Ajanlattevofigyelmet arca,hogy
a megkotendoszerzodes
drvenyessdgdnek
feltdtele,hogy az illlamhdztart6srol
sz6lo 2011.Evi CXCV. t6rv6ny
4l' $ (6) bekezdesdben
foglaltakszerintAjanlattevoatlathatoszervezetnek
minosiiljon, illetve.f
elenszerzodesbol
eredokdveteleseinek
teliesitesere/kifizetesere
A1anlatkero csaka fentijogszabalyszerintifeltetelfennall6saeieten.jogosult.
Aj6nlattevokotel e s a n e m ze tiva g yo n roszo
l
l o2 0 11.evi CXCVI. tdr venyr S tl) bekezdes
l. ponti aban foglalt felteteleknektortdnornegfeleloseget
drinto barmely vitltozitst-haladektalanul, ir6sbanbejelenteni
Ajanlatkerofele. Aianlattevotudomasulveszi,hogy a valotlan
tartalmti nyilarkozatalapjankotott szerzodestAjanlatker6azonnalihatallyai
felmondja
vagy - ha a szerzoddsteljesiteseremeg nem keriilt sor - a szerzodestol
el6ll.
18.4A.ianlattevonek6rai6nlatdtfix dsszegitiltalanyitrkdntkell rneghataroznia,amelyfigyelembeveve a helyszfni kdriilmdnyeketes adottsdgokat--magaban
fbglalja a
szerzciddsszerti
teliesitdsehez,
a szakszenies komplett megvalositasithoz
rrtikrdg.,
valamennyik6ltsegdtes rnindennemri
egyebkiadrist.
18.5Ajanlatkerofenntartiaaz ajdnlatkeres
eredmenytelenne
nyilv6nitasanak.iogat
es
nem terheliszerzodeskotesi
kotelezettseg.
18.6 Felhivom a Tisztelt Ajanlattevokfigyehnet,hogy reszletesara-ianlatukat
az
Aianlatkero 6ltal rendelkezesrebocsdtottjellemzo mennyisegek,ad-atok alapjan
ertelemszenien
tegydkmeg.
Felhivjukszfvesfigyehneta.ielenajanlatkeresben
foglalt eloiriisokes feltetelekalapos
attekintesdre
es kerern,hogy ajdnlatira leirtakfigyelernbeveteldvel
tegyemeg.
Tiszaujv6ros,
2017 ev m6rciusho 7 nap
Tisztelettel::'

Mellekletek:
L
2.
3.
4.
5.

Nyilatkozatkizixo okok hatiiT,aaldnem hrtozisrol
Tartozdsmentessegre
vonatkoz6nyilatkozat
Atl6thatos6ginyilatkozat
Ai6nlatilap
Nyilatkozataz elozii ket ev legielentosebb,
a beszerzestirgyinak megfelel6referenciakr6l

