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Tisztelt Ajdntattev6!

A Vdrosi Int6zm6nyell6tr6 Szervezet 35[
tovribbiakban: aj6nlatk6r6) ezriton k6ri fi
mint Ajrinlattev6t (a tovrlbbiakban: ajanl
kdzbeszerz6si 6rt6khatfirt el nem 616 6r
elSifiak szerint 6s az abban foglalt felt6tele

Beszerz6s megnevezdse :
Portas zolg dloti fe lodato k elldtds a

l. Az ajfnlatk6r6 neve, cfme:

Vrirosi Intezmeny ellifio Szew ezet
3580 Tiszarijv6ros, Munkiicsy M. ft 26_2g.
Tel.:491548-300
Fax:49/340-871

Tovdbbi informfci6k a kiivetkezl cimen szerezhet6k be:

Viirosi Intezmlny ell6t6 Szew ezet
cfm: 3580 Tiszailvaros, Munkiicsy M. ifi26_2g.
Kapcsolattart6 : Dombind Erd6lvi Judit
Tel.:491548-300
Fax:491340-871
E-mail cim: visz@tujvaros.hu

2. Az ajr{nlatk6r6s tfrgya:

Portas zolgdlati feladato k elldtds a

A beszerzds rdszei, amelyekre ajiinlatot lehet tenni: a riszekre tiirtinT ajdnlatkirds
nem indokolt

A miiszaki/szakmai doku men tfci6 ren d elkez6s re bocsd tr[sr[n ak m r6dj a :

Az ajinlattev6 k6r6sdnek megfelel6en: nem kdsztilt ktilin dokument6ci6.

3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatfrozfusa:

Me gb fz ds i s z e r z 5 dd s . p ort a s z o r g dt at i fe I adat o k e I I dt ds a thr gy db an.



4' Aszerz6d6s iddtartama vagy a tetjesft6s hatfrideje:

A teljesft6s kezddsi 6s befejezdsi id6pontj a: 201 1.06.01. _ 201 1.0g.3I.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helve:

Haj ldktalanok Atmeneti Szrillisa

3580 Tiszarijvilros Husziir Andor. rit l.

6. Az ellenszolgriltatds terj esft6s6n ek fert6terei :

Ajrinlatk6r6 a teljesitdsigazoliis alapjrin havonta ki6llitott szhmla k6,zhezvetel6t6l szit-mftott 15 napon beliil az ellenszolgriltat6st 6tutaliissal teljesiti.

7. Klz6r6 okok:

Nem lehet ajrinlattevl az a termlszetes, jogi szem 6ly, vagy jogi szem6lyis6g n6lkiiligazd6lkod6 szewezet, aki vagy amely:
a) a szerzSd6ssel drintett irod6val/intdzmfinnyeVtiirsasdggal klzszolg1lati jogvi-

szonyban, munkaviszonyban, vagy munkavdgzdsre"Iriinyul6 jogviszory"Uun
(megbfzds) rill (a tov6bbiakban : 6rintett dolgoz6/ munkat6rs),

b) az 6rintett dolgoz6 kdzeli hozzlfiartoz6ja,
c) az a gazdrllkod6 szetvezet, amelyben az lrintett dolgozo, vagy annak k;zeli

hozzffiartoz6j a Etlaj doni 16 s ze s e d6 s s el rendelkezik,
d) egy dvn6l rdgebben lejdrt ad6-, vdm-, vagy t6rsadalombiztositiisi jrirul6kfizet6si

kcitelezettsdg6nek nem tett eleget,
e) akinek egy 6vndl r6gebbi, az dnkormSnyzati ad6hat6s6gnril nyilvintartott ado-

tartozdsavan,
f) aki ellen cs6d-, felszrimolSsi eljrir6s van folyamatban, aki vdgelszhmolis alatt

iit,

:lftiggesztette,

blytatisrih oz elirt enged6llyel, j ogositv6ny_
iggal,

szerzSddss zegestk.vetett el. 
t6tt szerz6d6s6nek teljesftdse sor6n srilyos

A megkcivetelt ieazoliisi m6d:
Al<tzdr6 okok fenn nem 6ll6s{r6l az ajSnlattev6knek nyilatkoznia kell aj6nlat6nak be-nyuitdshval egyidejiileg az ajSnlatklrds mell6kl etdtkepez6 nyomtatvrinyon.



8. Az ajfntatt6teli hat6rid6:

201I. mdjus hd I6 nap. I0:00 6ra

9. Az ajintat benyrfljtisdnak helye, mr6dja:

Vriros i Int6zm6nye ll6t6 S zerv ezet
3580 Tiszaijvaros, Munkiicsy M. ut26_2g.,19. szoba
Dombin6 Erd6lyi Juditndl
az aifinlatpostai rilon, vagy szem6lyesen munkanapokon H - cS: g:00 6s8:00 6s 13:30 6ra kdzdtt, az ajtnraitet"u hatarid6ie.;artrinar. napjan g:00
k6zdtt adhat6 le.

l6:00 6ra, P:
6s 10:00 6ra

Az aifinlatot zSrt boritdkban,2 eredetipdldrinyban kell benyrijtani. A borit6kon fel kelltiintetni a krivetkez6 szciveget:
-,,Portaszolgdlati 

fetadatok elldtdsa,,
Az aidnlattdteli hatdridf et6tt QTll. mrijus h6 l6 nap. 10:00 6ra) nem bonthat7
fel!

- az ajinlattevl nev6t 6s sz6khely6t,
- ,,Iktat6ban nem bonthat6 fel, azonnal a cimzettheztovitbbitarfl6-.

Az ajinlatkdrl az ajinlatot akkor tekinti hatdrid6n beliil benyfjtottnak, ha annak k6z-hezvdtele az ajdnlattetelihataidlleiSrtaig, abontirs megkezdds6ig megt6rtenik. A pos-tai ktildemdnyek elirrinyit6siib6l, elveszt6s6b6l ered6 osszes kockinat aj1nrattev1t ter-heli' Aj6nlattev6 felel6ss6ge, hogy ajfnlata megfelel6 csomagoliirbur,, form6ban dsid6ben keriiljcin benyfjt6sra Aj6nlatkdrS csak al eftirt hatririd6ig a megielcilt helyreleadott aj6nlatokat tudja 6rt6kelni. A hatririd6n tullrkezett ajfunlatok drvdnytelenek.

10. Az ajrf,nlatok felbontdsdnak helye, ideje:

Vrirosi Intlzm5ny ellit6 Szew ezet
3580 Tiszafjviiros, Munk6csy M. ft 26_2g.T6rgyal6
D6tum: 2011. m6jus h6 16 nap. 10:00 6ra

ll. Az ajdnlatok elbfr{l6s6nak tervezeft id6pontja:

2011. mSjus ho 20 nap

12. Szerz6d6skiit6s id6pontj a :

2011. m6jus ho 24 nap



13. Miiszaki tartalom:

Portaszolgilati feladatok elliitiisa 2011. junius 01-t6l 2011.0g.31-ig, dsszesen 1.42g6r6ban, az aldbbi beosztiis szerint:

hdtf6 - pdntek este 20 6r6t6lreggel g 6rriig (12 6ra/nap)

p6ntek este 20 6rdt6l- szombat -vasiirnap- h6tfo reggel g 6rriig folyamatos

) jrinius h6:21munkanap 2lnap x 12 ora:252 6ra
8 nap h6tv6ge + 1 iinnepnap 9 nap x24 6ra:216 ora

} jrilius h6: 21 munkanap

l0 nap hdtv6ge

augusztus h6:23

8 nap h6tv6ge

A hdrom h6nap iisszesen: | 42g 6ra

Feladatok meshatf roz6sa:

iisszesen: 468 6ra

2lnap x 12 ora:252 6ra

10 nap x24 6raflpry

iisszesen: 492 6ra

23 nap x 12 &r 276 6ru

8 nap x24 6ra:192 6ra

osszesen: 468 6ra

o

a

o

a

o

o

o

Errenfirzi az intezmlny bejaratdnitl a szem6lyi 6s riruforgalmat.

Feltigyel arta,hogy idegenek enged6ly n6lktil azepiiletben ne tartozkodjiurak.
Elliltja a vagyonv6delemmel kapcsolatos feladatoka!

Er6szakos behatoliis, vagy bet<ir6s dszleldse eset6n 6rtesitik a rend6rs6 set 6,s az
intfzmeny vezetisjlt.

Minden jelent6sebb esemdnyt feljegyeznek 6s tdjlkonatjrik err6l vezetdjiiket.
A portiin elhely ezett tel efonkdzpontot kezel i.

A miiszak {rtadasa alkalm6val koteles tfijdkoztatni a miiszakot 6tuev6t a lak6k
SllapotSban bekdvetkezettviitoz6sokr6l, a megtett int6zked6sekr6l, valamint a
tovdbbi teend6kr6l.
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vit atkozo eset.ben az egveni viitatkozoi isazotv'ny, ew-

o d szem6ly-, vagyonvddelmi 6s Magiinnyomoz6i Szakmai Kamara 6ltal ki6lli-

n biztos[tott
rlds lehetdsdgdt biztositja, azonban a hidnv_
"dldsra kertil6 tartalmi elemei (ajdnlati ir)

16. Kieg6szit6 tij6koztaths k6r6s hatfridr
Az AjSnlattevb az aj6nlatk6r6sben foglaltat
mez6) tdjekortahst k6rhet. Ajrlnlatk6rl ab
vonatkoz6 viiaszitt egyidejiileg minden Ajri

17.Egy6b inform6ci6k:

17 'l Az ajdnlattetel megtdrtdntdvel Ajdnlattev|hozzfijhrul nev6nek, sz6khely6nek ds amegbizdsidijdnaknyilviinossfugrahozatallthoz.

haszniiatos mob iltele-

o Yezeti az 
"ifiad6 fizetet", mely tartalmazza a napi lttszitmot,tilvoll6vtik n6vso-

tirt' tegisztrillja a gondozott ak illlapotdban bekdvetkezett viiltoz6sokat 6s ese-
m6nyeket ds rrigzfti a Hajldktaranok Atmeneti szdrksin
fon iitadiisilt is.

o Gondoskodik a hinirend 6s az egyiittdlds szabdlyainak betartits6r6l, az 6sszes
dolgoz6val egyiitt felel a szdll6rendjd6rt.

14. Kiildnleges el6ir6sok:



17.2 Ajariatk6r6 felhivja Ajrlnlanev6 fig
zata Kepvisel6-testtilet6nek XI/ 17 3 /201I .
ros Onkorminyzata polgrirmesteri Hivat

<isszeget el6ri' vgqv azt meghaladja, csak az alSbbi feltdtele megldte eseten keriilhetsor' Ezen feltdtelekr6l a m6sik szerz6d6 felet szerz6d6sk6t6s ercitaieuoztatnisziiksd-ges.

hatitr ozat mell 6klete szerinti ny ilatkozat
.6sre keriil az aldbbi feltdtel:
hogy az dnkorm finyzatpolgrlrmesteri Hiva-
regfelel6 akalmazand6) a szeru6d6s mell6k_rvrwl AwPvzw) '' LI,Ji1rL flaBiloeJu tartozdsokra vonatkoz6 nyilatkozat val6dis6giit ellen-6nzze' Amennyiben nyilatkozatottev6 felnek jelen szerzbdes penzigyiteljesit6se el6tta nyilatkozaton meghatiirozott szewezetek rete teSrirt hatriridejii tartoz6sa van es azt a

176ml6n szerepl6 (s76mla hiinyihan a szeruldesben megh athrozott) fizetdsi hat6id6id6pontjriig nem rendezi, hozzajarul atartozds<isszegenek Tiszarijv6r", O;;*r;;;;:ta adohatilsilga, Polgiirmesteri Hivatala, intdzmenyeT 6s saj6t tulajdonri gazdas;gi t6r-sasilgai fel6 legkonibbi esed6kessdgti, azonos esed6kessdg esetdn ariinyosan tcirt6n6kompenz6 liridho z, i I I etve b eszimitfus dhoz.

A tattozitsmentessdgre vonatkozSan az ajrinlattevSknek nyilatk ozniakell ajanlatrinakbenyujtrisrlval egyidejiireg azaj6nlatkdrds melleklet etkepez|nyomtatvi{nyon.

l7'3 AiflnlattevSnek atajanlatdt fix.dsszegii 6radijkdnt kell meghat1roznia, amely -figyelembe v6ve a helyszini kiiriilmd_nler1elds adotisagokat - magiiban foglalja a szer-zSdflsszetfi teljesft6s6hez, a szakszerfi 
91 kgmpleff megval6 sithsiliozsztiks6ges valam-ennyi kdlts6g6t 6s mindennemii egy6b kiadrist.

Az ajinlatok 6rt6kel6se soriin a nett6 Ftlfura aiinlafi :f,rak kertilnek <isszehasonl itisra.

17 '4 Ai6nlatk6r6 fenntartja az ajinlatkdrds eredmdnytelennd nyilvinithsrlnak jogrlt.

l7'5 Felhfvom a Tisaelt Ajrinlattev6.k.flevelm6t, hogy r6szletes 6rajrlnlatuk at az Ajin-latk6r6 illtal rendelkezdsre bocs6tott iellemzb-"*yTregek, adatok Llapjan6rtelemsze-
riien tegydk meg.

17 '6 Kdrem a Tisztelt ajinlattevlket, hogy a gyorsabb iigyint6z6s 6rdek6ben az Aj6n-latukhoz kapcsol6d6an adjr{k meg a kapcsotaiart6 szemdly nev6t, telefon 6s fax szil-m6t, e-mail cim6t.

6



Felhivjuk szives ftgy"T6'u jgl-"l ajanlatkhrksben foglalt el6fr6sok 6s feltdtelek alaposiffiekintdsere 6s k6rem, hogy aJfunlatilta leirtak nglr"i"?Uevdtel6vel tegye meg.

Tiszarijvr[ros, 201l. mrljus hd 06. nap

Tisztelettel:

Mell*letek:

1. nyilatkozatkrzfuo okok hatalyaaft[ nem tartozi{sr6l2. tartozismentessdgre vonatkoz6 nyilatkozat

F ; " @ €



2. sz. mell6klet

NYILATKOZAT

..........s26mrri ...... ..... szerztid6shez

Alulfrott

ad6szdma)
k6pvisel6je nyilatkozom, hogy

Tisza rijv6 ros On ko r miny zata

o ad6hat6srlgdn6l (35g0 Tiszarijviiros, Bethlen G. ft7.),o Porgrflrmesteri Hivatar'nfl (3:s0 Tiszattjv'ros, Bethlen G. rit 7.).

int6zmdnyeinfil, azaz

;"'l"Y;i:'*tT:H'ffi::#;"ir',Hr:T:ffi:f :t*oriszaitivdros,MunkiicsvMitt26-28)6sa' Tiszatlviirosi Humiinszoleilltarc[rizpont (3580 Tiszarijv6ros, Mrityris k.itt34.),- Na4kcizi ott{o1oy oi,goitlsro riszin;vi.of eu.;ris kciz 13.),- Altaliinos Iskola, Alapfoku Mriv6szei"**: ir l"ougogiui-srut- ai szolgiitato';;:T;:,EgvsdgesPedag6giuisrut"otiaut(3s80"i;s;arjv6ros,Alkotmriny

flffi Jr"r'il: r:J ff::'"' 
s zatd<6p z6 Iskol a d s Koil 6gium (3 5 s 0 ri s zarij viiros,

- Derkovits Kultur6lis Kcizpont (35g0 Tiszaujv'ros, Sz.che nyiut2.),o Tiszafiiviirosi Hivatiisos dnkormrinyzati itizolt6sSgnSl (35s0 Tiszarijv6ros,Ttizolto u. 1.),
' Tiszauivdros viirosi Rendel6int ezetnll (35s0 Tiszaijjvdros, Bethlen G. ft l l-13.).
iinkorm{n yrah tulaj don f gazdas'gi t6rsas{ ga in6l, azazo TiszaSzolg 2004Kft._n6' (35g0 Tiszarijvaro-r, firru ut 2/a),o Tiszariiviirosi v6rosgazda Nonprofit Kft.-nel (35g; Tiszaujvaros, Tisza irt2/a),o TiszaM6dia Kft.-n6l (35s0 Tiizatrvaros, Szent Isrvirn ft r6.)' Tiszariiviirosi Sport-Park Nonprodt Kft.-n6l r:ssO Tiszaujvdros, Teleki Blanka rit6.)

lej furt hatfiidejii tartozlsomnem iill fenn.

Feleltissdgem tudatiiban kijelentem, hogy a kcizcilt nyilatkozata val6siignak megfelel.

.......(szerz6d6 fdl neve, cfme,

D6tum:2011.

szerz6d6 fel k6pvi sel6j e



l. szrimrfl meil6klet

NYILATKOZAT KIZARO OKOK HATALYA ALA
NEM TARTOZASROL

Alulirott

Hxlli*?i:;g:1::;::t::p"#lJ'i",;;;irip"i,"ro:"Ajrinlattev6versiemu"n".rnalt;;i;";;ffi i';?#'.?':'-:
nyilatkozom, hogy

(a
az

Nem lehet aj6nrattev6 az a ternrcszetes, jogi szem 6ry, vagyjogi szem6lyis6g n6lkiirigazdfulkod6 szewezett, aki *gy ur*t y: 
*Dr vav'rvrJ,

a) a szerzdddssel 6rin
viszonyban , vagy m 

;i. jogviszonyban, munka-

ltovabbiakban: drintel 
viszonyban (megbizds) 6ll

b) az6rintett dolgoz6 k6zt
c) az a gazdrilkod6 szewezet, amelyben az lintett dorgoz6, vagy annak k.zelihozzittartozo jatulajdonirdszesed6sselrendelkezik,
d) egy 6vndl r6gebben leifurt ado-, vhm-, vagy tirruLrornbiztositisi j'ruldkfizet.si
. \ti.telgzeftsdg6nek nem tett eleget,

O 
*il* 

":X^;#u 

rlgebbi, L rinkormiinyzari ad6hat6s6gn6t nyilvrintarrotr
0 aki ellen cs6d-' felszamolfusi eljrirris van folyamatban, aki v6gels zdmolds alatt
g) akinek tevdkenys 6g6t acdgbir6siig felfiiggesztette,
h) aki nem szerep el a-c6geglz6kb"r,
i) aki nem tendelkezTk "i 

tevdkenys6g folytathsfthoz erflirt engeddllyel,j ogosirviinnyat, illetve szew ezeti. k#"d rriiii^t,j) 
Y"rH::.';;ffffiffi?: 

tt"t kdtdtt ,'"r?od-e-re'ek teljesrtdse soriin sriryos

Kelt: , 2 0

Cdgszeni aldirfus

t Gazddlkod6 szervezetalatt a Ptk. 685. g c) pontjiiban meghatiirozott foga'nat kell drteni.


