
4. mell6klet

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

Tisztelt Ajfnlattevd!

A Tiszatrijvirosi Intlzmlnymiikiidtet6 Ktizpont 3580 Tiszaijvhros, Bethlen G. rit 7,(a tov6bbiakban: ajrflnlatk6r6) ezriton kdri fef ajrinlattdtelre - \nattU tepviselt c6get,
mint Aj6nlattev6t (a tovribbiakban: ajrlnlattev-6) a jelen aj6nlatk6r6sben nevezett, akdzbeszerz6si 6rt6khatftt el nem 6rd 6rt6ktibesierz6s slrrfln jelen ajanlatk6rdsben
el6irtak szerint 6s az abban foglalt feltdtelek figyelembev6teldvel.

Beszerzds megnevez6se :

,,Konyhai m6rlegek 6s m6rlegsrilyok 2017. 6vi hitelesfttet6se 6s sziiks6g szerintijavftdsa"

l. Az ajinlatkdrd neve, cime:

Tiszai$vfirosi Intdzmdnymiikcidtet6 Ktizpont
3580 Tiszarijviiros, Bethlen G. it7.
Tel.:491548-300
Fax:49/340-871

Tovdbbi informrflci6k a kiivetkezf cimen szerezhet6k be:

Tiszarijvrirosi Intdzmdnymiikridtet6 Krizpont
Kazinczy Kdzds sdgi Hiiz
Cim: 3580 Tiszaujvaros, Kazincry :iut3.
Kap cs olatt art6 : Zsipi Inr6n6
Tel.:491548-326
Fax:49/340-871
E-mail cfm: tik@tujvaros.hu

2. Az ajinlatk6r6s t6rgya:

,,Konyhai mdrlegek 6s m6rlegslilyok 2017.6vi hitelesfffet6se 6s sziiks6g szerinti
javitisa"

Abeszerzds r6szei, amelyekre ajanlatot lehet tenni: a r4szekre t6rtdn6 ajdnlatkdris nem
indokolt

A miiszaki/szakmai dokumentici6 rendelkez6sre bocsitisfnak m6dj a :

Mtiszakiiszak'lrrai dokumentrlci6 jelen beszerzes sor6n nem k6sziilt. A mtiszaki tartalmat
az ajdnlatkdrds I 3 . pontj a tartalmazza.
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3. A megkiitendd szerz6d6s meghatrflrozisa:

Yillalkozitsi szerz6dds ,,Konyhai m6rlegek 6s m6rlegsfly ok20l7.6vi hitelesittet6se
6s sziiks6g szerinti javftfsa" t6rgy6ban

4. A szerz6d6s tetjesit6sdnek hatfrideje:

42017. miircius 28-ai hitelesftds lejrirati idejti m6r6eszkriztik tekintet6ben:
2017. mdrcius 28.

42017. okt6ber l4-ei hitelesitds lejrirati idejii m6r6eszk0zcik tekintet6ben:
2017. okttiber 14.

Az aj finlatk1r 6 a telj e s f t6 s i hatari d6h6z k6p e st el 6telj es it6st el fogad.

5. A teljesft6s helyeo term6szetbeni helye:

Hunyadi Iskola konyha Alkotmany kdz.2.
Sz6chenyi Iskola konyha De6k Ferenc t6r 16.
Edtvds Gimntizium konvha Munk6csy M. rit 13.
Kdzponti konyha KazinczyF.ittz.
Katica Ovoda konyha Irinyi J. ft I
B6bita Ovoda konyha Kazinczy F. ft 1
Tiinddrkert Ovoda konyha Alkohriny kdz.2.
Szivrirv:lny Ovoda konyha Pajtas k<iz 13.

6. Az ellenszolgfltatrfls teljesit6s6nek felt6telei:

Aj6nlatkdr6 a szerzldesben meghatrirozott m6don 6s tartalommal t6rt6n6 teljesft6st
kdvetden, a teljesftdsigazoliis szerint kirillitott szitmla alapjin, a szirr[a ajrfurlatk6r6
ftszetill tdrt6n6 klzhezv1teldt k<ivet6 15 napon beliil az ellenszolgriltatrist 6tutalissal
teljesiti.

7.Kizhr5 okok:

Nem lehet ajrinlattev6 az atermdszetes, jogi szemlly, vagy jogi szem6lyis6g ndlkiili
gazdrilkod6 szewezet aki vagy amely:

a) a szerz6ddssel 6rintett szervezeltel kdzszolgiiati jogviszonyban,
munkaviszonyban 6ll (a tovrlbbiakban: 6rintett dolgoz6/munkatrirs),

b) u drintett dolgoz6 kdzeli hozzi$artoz6ja,
c) u a gazd6lkod6 szervezet, amelyben az lnntett dolgoz6, vagy annak krizeli

hozzi$artoz6j a tulaj doni rdszeseddssel rendelkezik,
d) egy 6vndl rdgebben lejfurt ad6-, v6m-o vagy ti[rsadalombiaosftrisi jrirul6kfizetdsi

kdtelezetts6g6nek nem tett eleget,
e) akinek az dnkormfnyzati ad6hat6s5gn6l nyilvrintartott ad6tartozdsa van,
f) aki ellen cs6d-, felszrimoliisi eljrinls van folyamatban,aki vdgelszitmolils alattfill,
g) akinek tevdkenys 6gdt a cdgbfr6s6g felfiiggesztette,
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h) aki nem szerepel a c6gjegyzdkben,
i) aki nem rendelkezik a tev6kenys6g folsrtathsilhoz elfn enged6llyel,jogosftv6nnyal, illetv e szewezeti, kamarai tags6ggal,
j) aki kordbbi, az }nkormfnyzanal vagy - tint o*,a"y zat gazdaskgi tarsasgg1val

vagy intdzm6ny6vel kdtdtt szerz6d6sdnek iet3eJtese sor6n srilyos
szerz6ddsszegdst kcivetett el,

k) akinek az ad6szdtmiit a Nemzeti Ad6- 6s Viimhivatal felfiiggesztette,
l) aki nem min6siil 6filifihat6 szervezetnek,
m) aki akizdr6 okokkal kapcsolatban val6tlanul nyilatkozott.

A meekdvetelt igazol6si m6d:
A kizdr6 okok fenn nem 6ll6sirol az ajdnlattev6knek nyilatkoznia kell aj6nlat6nak
benyujtrisdval egyidejiileg az aj6nlatkdr6s melldkl et6tk6pez6 nyomtatviinyon.

8. Azajf nlattdteli hatrlrid6 :

2017.februdr hd 27 nap 14 6ru

9. Az ajfnlat benyrijtisinak helye, m6dja:

Tiszai$v 6rosi Intdzmdnymtikddtet6 K0zpont
Kazinczy Kdzriss 69 i HAz
3 5 80 Tiszafjviiros, Kazinczy ttt 3 . 7 3 12. szoba
Zsipi Imrdn6ndl

Az ajfunlat postai riJon, vagy szem6lyesen munkanapokon H - CS: 8:00 6s 16:00 6ra, p:
8:00 6s 13:30 onk6z6tt, az aiinlattdteli hatr{rid(ilejirtdnak napjrin 8 6s 14 6ra k6z6tt
adhat6le.

Az ajinlatot zhttborit6kban ,2 ercdetipdldrinyban kell benyujtani. A borft6kon fel kell
tiintetni a k<ivetkez6 szdveget:

- ,rKonyhai m6rlegek 6s m6rlegsfilyok20l7.6vi hitelesittet6se 6s sziiks6g
szerinfi javit6sa"

- Az aidnlaadteli hatdridd el6a (2017. februr{r h627 nap 14 6ra) nem bonthat1fel!
- az ajiinlattev6 nev6t ds szdkhely6t,
- ,,Iktat6ban nem bonthat6 fel, azonnal a cimzettheztovilbbitand6".

Az ajinlatk5rl az aiinlatot akkor tekinti hatririd6n beliil benyrijtottnak, ha annak
kezhezvdtele az ajdnlattlteli hatririd6 lejdrtfuig, a bontds megkezddseig megt6rt6nik. A
pogtai kiildemdnyek elirilnyitrisrib6l, elveszt6sdb6l ered6 dsszes kociinat-aj1nlattev1t
terheli. Aj6nlattev6 felel6ssdge, hogy ajinlatamegfelel6 csomagol6sban, formiiban ds
id6ben keriiljdn benyujtr{sra Ajrlnlatkdr6 csak az ellirt hatr4rid6ig a megjeldlt helyre
leadott ajrinlatokat tudja 6rt6kelni. A hatririd6n ttrllrkezeltajrf,nlatok 6rv6nlelenek.
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10. Az ajfnlatok felbontfsinak helye, ideje:

T iszai$v arosi Int6zm6nymiik6dtet6 Kdzpont
Kazinczy Kdzdssdgi Hriz
3 5 80 Tiszarijvi{ros, Kazincry ifi 3. 7 3 /2. szoba
Diltum: 2017.februdr hd 27 nap. 14:00 dra

ll. Az ajrflntatok elbfrrf,lis6nak tervezett id6pontja:

2017. mdrcius hd I nap

12. Szerz6d6skdt6s iddpon tj a :

2017. mdrcius hd J nap

13. Miiszaki tartalom:
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Az alilbbi k1t thblfuzatban felsorolt mdrlegek ds mdrlegsrilyok hitelesfttet6s el6tti
ittvizsgSlils6t, sziiks6g slerinti felfjftds ft, lavitas6t ds hiteleiittet6s6nek teljes kririi
megszervezflsfit, lebonyolitris6t kell- elv6gemi a mer6siigyrtif rrOiO iggf. 6vi XLV.
tcirvdny 7. 6s 10. $-a alapjin, a mdrdsiigyr6l sz6l6 trirvdny vdgrehajt6srir6l sz6l6
127/1991. (X.9.) Korm. rendelet 2. szdrrrit mell€kletdnek ir. plntjrara 6s a nem
automatikus miikdddsii m6rlegek mdrdstechnikai kovetehir6nyeir6l 6s
megfelel6sdgdnek tanrisitiisiir6l sz6l6 19/2016. (VI.l7.) NGM rendeletre tekintettel,
illgwe akdzigazgltrlsihat6sigi eljrirr{s 6s szolg6ltatis ilItalSnos szabdlyairol sz6l6 2004.
fyi c>4. fiirv6ny 72.5 (4) bekezd6se alapjrin a hitelesitdsr6l a hiteles-itdsi bizonyfrvrtny
ki6llftasdt is kdrjiik.

Kimutatis a hitelesitend6 konyhai m6rlegekr6l

KO]YYIII(K MERLEG TIPUSA MERESHATAR
IIITELESTTS

LE"IARATI
IDE"IE

Hunyadi iskola I\trY204002 20kg 2017.10.t4
Hunyadi iskola \}/rY204002 20 kg 2017.10.14
Hunyadi iskola MT205005 100 kg 2017.10 .14
Hunyadi iskola MT205005 100 kg 20t7 .10 .14
Szdchenyi iskola digitrilis wTCl5/s 15 kg 2017.10 .14
Sz6chenyi iskola SJl5PRL 15 kg 2017.10.t4
Sz6chenyi iskola tvff205790 200 kg 2017.10.14
Sz6chenyi iskola MT205005 200 kg 2017.10.14
Szdchenyi iskola MT205005 100 kg 20t7 .10 .14
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E<itvds gimn6zium digit6lis RNl0-15-
CWR l5 kg 2017.10.14

Edtvds gimn6zium MT205006 500 kg 2017.10.14
Edtvds gimnir;ium MrT20s790 200 kg 2017.t0.14
Kdzponti 6tterem SDK15 15 kg 2017.10.14
Kdzponti 6tterem \/IPly4202 200 kg 20t7.03.28
Katica 6voda PR+SERIES 30 kg 2017 .03.28
B6bita 6voda l\/IPl\42A2 200 kg 2017.03.28

B6bita 6voda digit6lis ACS-AI5-
ANF l5 kg 2017.03.28

Ttind6rkert 6voda l6 kg triny6ros 16 kg 2017.03.28
Tiind6rkert 6voda MT205-005 200 kg 2017.03.28
Tiind6rkert 6voda NfY204002 20kg 20t7 .03.28
Szivirviny 6voda NfY204002 20 ks 20t7 .03.28
Szivitrvdny 6voda \/n<205282 200 kg 2017.03.28
Szivrirvriny 6voda digit6lis ACS-A 15 kg 2017.03.28

Kimutatfs a hitetesftend6 m6rlegsflyokr6t

KONTHAK UNNT,NGSULY
ripusa MEIII\TYISEG

TIITELESiTES
LEJARATI

IDEJE
Hunyadi iskola l k e 1 d b 2017.10.14
Hunyadi iskola 0,5 kg 2db 2017.10.14
Sz6chenyi iskola 2ke l d b 2017.10.14
Sz6chenyi iskola 1 k g 2db 2017.r0.r4
Sz6chenyi iskola 0,5 kg l d b 2017.10.14
Tiind6rkert 6voda 10 kg r d b 2017 .03.28
Ttind6rkert 5voda 5 k g l d b 2017 .03.28
Tiind6rkert 6voda 2ke 3 d b 2017 .03.28
Tiind6rkert 6voda l k e 2db 2017 .03.28
Ttind6rkert 6voda 0,5 kg l d b 2017 .03.28
Szivdrvirny 6voda 5 k g 2db 20t7 .03.28
Szivdwfny 6voda 2kg 2db 2017 .03.28
Sziv{rvdny 6voda l k g l d b 2017.03.28
SzivdwSny 6voda 0,5 kg 2db 2017 .03.28
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Kdrjtik a Tisztelt Ajilnlattev6ket, hogy ajSnlatukat a 4. szhmt mell6kletk6nt csatolt
Ajilnlati lapon tegydk meg.

Azdwdnyes aj6nlatok elbfnil6sa a legalacsonyabb tisszegii ellenszolg 1ltat1sttartalmaz1
ajfinlatelve alapjdn tcirtdnik. Az elbirirl6sn6l amindcisszesen nett6 ajrlnlati rirak keriilnek
6sszehasonlit6sra.

Az ajinlati 6rnak tartalmaznia kell a szerzoddsszerii teljesftdshez sziiks6ges cisszes
kdltsdget ds mindennemti egydb kiadilst, beledrtve alSlti9L (XII. 30.) IKIM rendelet
szerint fizetend6 dfjakat is.
Kdrjuk, hogy {rajinlatukat a fentiek figyelembevdtel6vel tegy6k meg.

14. Kiiliinleges el6frisok:

A javit6s idej6re az aj6nlattev6nek ugyanolyan param6terekkel rendelkez6
cseremdrleget kell biztositania.
Ajr{nlattevfinek az elvdgzettjavit6si munkrlk tekintet6ben 6 h6nap teljes k6rfi j6t6ll6st
kell v6llalnia.

Ajrinlattev6 teljes felelSssdg gel tartozik az itltalafoglalkoztatott munkatdrsak€rt.

15. Hi6nyp6tl6s 6s helyszfni megtekint6s lehetds6ge: biztosftott/nem biztos[tott
(Igen vdlasz esetdn: Ajdnlatkerd a hidnyp6tlds lehetdsdgdt biztosltja, azonban a
hidnyp6tlds nem eredmdrryezheti az ajdnlat elbirdldsra kertilf tartalmibtemei (ajdnlati
dr) m6dosltdsdt.)

El6zetes telefonon tiirt6n6 eryeztet6s utrln a m6rlegek megtekinthetdek a
helyszineken.

Kapcsolatt art6 : Zsipi Imrdn6
Tel. szilm: 7 0/333-77 3 |

1 6. Kie g6s zit6 t{j6koztatis k6rds hatf rid ej e :

2017.februdr hd 22. napja I0 dra

Az Ajrinlattev6 az ajdnlatk6r6sben foglaltakkal kapcsolatban irr{sban kiegdszit6
(firtelmezb) ta3etortatdst k6rhet. Ajrinlatkdr6 a bedrkezett kiegdszft6
tfijflkoztatitsk6r6sekre vonatkoz6 vfulaszirt a honlapjdn (www.tik.tiszaujvaros.hu),
tov 6bb 6 Ti szarij vr{ro s honlapj rin (www.ti szauj varos. hu) teszi kozz6.

17. Egy6b informicitfk:

17.l Az ajfunlattdtel megtdrtdnt6vel Ajrinlattev 6ho--6jarul neve, sz6khelye , ajhnlati 6ra
6s az elji4r6s lefolytatdsa soriin 6rtdkel6sre keriil6 egy6b szempontok nyilvdnossiigra
hozatalShoz.
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17 '2 Ajr{nlatkdr6 felhfvja Ajanlattev6 figyelm6t ana, hogy Tiszarijviiros Viiros0nkormr{nyzata,Polg6rmesteriHivatala, tink'orman yzatiint*,zmdnyei ds 6nkorm 1nyzatitulajdonri gazdasfugi tilrsasrigai minden olyan tisiaijvdrori g-i*igi tev6kenys6get
folytat6 villlalkozds visszterhes szerzddds6nek (kiv6ve akiizbeszerz6sitdrv6ny szerint,
yalqint Tiszaiijvriros Viiros Onkormrinyzata, i'olg6rmesteri Hivatala, 6nkorm inyzatiintdzmdnyei 6s - dnkorminyzati tuhjdonri gaziasilgi tiirsas6gai egymiis ktiz6ttmegkdtdsre keriil6 szerzodeseit) a megkdtdsdie, amefuek eset6ri a fentebb felsorolt
szewezetek fizet6si kdtelezettsdge a nett6 300 E Ft rissziget el6ri, vagy aztmeghaladja,
csakazal6bbi feltdtelek megl6te esetdn keriilhet sor. Ezerrfeltdtelekr6-i a mrlsik szerz6d6
felet szerz6d6skot6s e I 6tt t6j 6k ortafii sziiks 6 ge s.

' A szetzfidds mell6klet6t kdpezi ahatdrozat l. mell6klete szerinti nyilatkozat.- A szerz6d6s egy pontj6ban r6gzit6sre keriil az aldbbifeltdtel:
,,A (szetz6d6 frl) hozzSiaral, hogy az dnkorm6nyzat polgdrmesteri
Hivatala/intezm5nye/gazdasdgi trirsasriga (a megfelel6' alkalmiand6) a
szerzild1s mell6kletdt k1pez6, a lejfurt hatriridejii tartoz6sokra vonatkoz6
nyilatkozat val6dis6grit ellenlrizze. Amennyiben nyilatkozatottev6 f6lnek jelen
szerz6dds p5nrugyi teljesftdse el6tt a nyilatkozaton meghatfrozott szervezetek
fel6 lejrirt hatriridejii tartozisavan 6s azt aszdml6n szerepl6 (sz6mlahi6nyr{ban a
szerz6ddsben meghatilrozott) fizetdsi hatririd6 id6pontjriig nem iendezi,
hozzfiiirul a tattozis 6sszeg6nek az tinkormfunyzat aOOtratOsala, polg6rm.rtoi
Hivatala, inGzm6nyei 6s saj6t tulajdonri gazdisdgi trirsas6gaii.ie u legkorribbi
esed6kess1gi, azonos esed6kessdg eset6n ariinyosan ttirtdn6 kompenz616s6hoz,
illetve besz6mftr{s dhoz."
Tiszarijvrirosi gazdasdgi tevdkenysdget folytat6 v6llalkoziisnak kell tekinteni azt,
amely szdkhellyel, vagy telephellyel rendelkezik Tiszarijv6rosban, vagy
ideiglenes gazdasilgi tev6kenysdget folytat.

A tartozitsmentessdgre vonatkoz 6an azajrinlattevdknek jelen ajrinlatk6r6s mell6klet6t
kfipezil nyomtatviinyon kell nyilatkozniq amely majd a megkriten db szerzt;d6s r6sz6t
foeia k6pezni.

17.3 Ai{tnlatkdr6 felhwja Ajrinlattev6 figyetmlt arta, hogy a megkcitend6 szerz6d6s
6rv6nyessdg6nek feltdtele, hogy az illlanfiir;tartasr6l sz6l6 2011. dvi CXCV. t<irvdny
41. $ (6) bekezddsdben foglaltak szerint Aj6nlattev6 6tlinha:4 szervezetnek min6siilj6n,
illetve jelen szerz6ddsb6l ered6 kdletel6seinek teljesitdsdre/kifizet6s6re Ajr[nlatk6r6
csak a fenti jogszabilly szerinti felt6tel fenn6lftisa esetdn jogosult. Ajrinlattev6 kriteles a
nemzeti vagyonr6l sz6l6 20ll.6vi CXCM. tdrvdny 3. $ (1) bekezdds l. pontj6ban
foglalt feltdteleknek tcirt6n6 megfelel6sdg6t 6rint6 brirmely viitozist halad6ktaianul,
friisban bejelenteni Ajrinlatk6r6 fel6. Ajantattev6 tudomiisul veszi, hogy a val6tlan
tartalmri nyilatkozat alapjinkdtittt szerzldlstAjrinlatkdr6 azonnali hatr111'at felmondja
vagy - ha a szerz6d6s teljesitdsdre m6g nem keriilt sor - a szerzldlst6l ehll.

17.4 Ajdnlattev6nek irajinlatht fix dsszegii ifialanyirkdnt kell meghati{ronia, amely -
figyelembe vdve a helyszini ktiriilmdnyeket 6s adottsi[gokat - magaban fogl alji a
szerz6ddsszerfi teljesft6s6hez, a szakszeri 6s komplett megval6sitriir{hoz rrUkrEgrt
valamennyi kdlts6g6t 6s mindennemii egy6b kiadrist. (Esetleges tartalom.)
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17 '5 Ai6nlatk6r6 fenntartja az aj$nlatkfirls eredm6nytelenn6 nyilvrinitr{sr{nak jog6t.
Aj rinlatkdr6t nem terhe li szen6d6skiit6si kOtelezetts6g.

17.6 Felhivom a Tisdelt Ajr{nlattev6k figyelmet, hogy r6szletes fuajinlattftat azAj6nlatkdr6 6ltal rendelkez6sre lpocs6tott Jeilemzo mlnnyisdgek, adatok alapj1n
drtelemszeriien tegydk meg.

Felhivjuk szives figyelm6t a jelen 4idnlatkdrdsben foglalt el6irr{sok 6s felt6telek alapos
dttekint6sdre 6s kdrem, hogy aianla\ifta leirtak figyelehbevetel6vel tegye meg.

Tiszafjvriros,2|lT. februdr h6 14 nap

Melldkletek:

l. Nyilatko zath,izhr|okok hatrilya al6 nem tartoz{sr6l
2. Tartoz6smentessegre vonatkQz6 nyilatkozat
3. Atl6thar6s6gi nyilatkozat
4la. Ajinlatilap


