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Tisztelt Ajánlattevő!

A Napközi otthonos Óvoda (3580 Tiszaúj.város, Pajtás köz l3.), a továbbiakban:
(ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattétebe azOn által képviselt céget, mint Ajánlattevőt
(a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajín|atkétésben előírtak szerint

és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:
Napközi Otthónos Óvoda Katica és Bóbita Óvodájába l -l db légkondicionáló
berendezés beszerzése és telepítése.

1,. Az ajánlatkérő neve, címe:

Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújvároso Pajtás köz13.
TeI;491341-080
Fax:491341-080

További információk a következő címen szerezhetők be:

Napközi Otthonos Óvoda
Cím: 3580 Tiszaújvaros, Pajtás köz 13.

Kapcsolattartó: Szabó Szilvia
Tel.:491342-886
Fax:491341-080
E-mail cím: kecskesne@tujvaros.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

Napközi Otthonos Óvoda Katica és Bóbita Óvodájába 1-1 db légkondicionáló
berendezé s beszerzése és telepítése.
Abeszerzés részei, amelyekre ajánlatot lehet tenni: Nem lehet részekre bontani.

A műszaki/szakmai dokumen táciő rendelkezésre bocsátásának módja :

A műszaki tartalmat az ajánlatkérés 13. pontja tartalmazza.

3. A megkötendő szerződés meghatározásaz

Vállalkozási szerződés, ,,Napközi Otthonos Óvoda Katica és Bóbita Óvodájába 1-1 db

légkondici onáló b erendezé s b eszerzése és telepítése" tát gy ában.

4. Aszerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:



A teljesítés kezdési időpontja: 2ll4.július 21.

A teljesítés befejezési időpontja:2014. auguszfus 01.

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

3580 Tiszaújvátoso Irinyi út 1. (Katica Óvoda)
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út l. (Bóbita Óvoda)

6. 
^z 

ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajanlatkérő a teljesítésigazolás alapján kiállított számla alapján a szerződésben
meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 15 napon belül az
ellenszolg áltatást átutalással telj es íti.

7.Kizárő okok:

Nem lehet ajanlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli
gazdálkodő szewezetl, aki vagy amely:

a) a szerzödéssel érintett szewezette| közszolgálati jogviszonyban, munka-
viszonyban ál1 (további akban : érintett dolgozó/munkatars),

b) azérintett dolgozó közeli hozzátartozőj*,
c) az a gazdálkodó szewezet, amelyben az érinteít dolgozó, vagy annak közeli

hozzátartozőjatu|ajdonirészesedésselrendelkezik,
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési

kötelezettségének nem tett eleget,
e) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartatt adőtartozása van,
0 aki ellen csőd-, felszámolási eljrárás van folyamaíban, aki végelszárlolás alaít

áll,
g) akinek tevékenységét a cégbíróság felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a cégjegyzékben,
i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel,

j o go s ítvánnyal, i l l etv e szerv ezeti, kamarai tagsággal,
j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos

szerződés s zegést követett el,
k) akinek az adőszámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfiiggesztette,
l) aki szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal áItalközzétett végrehajtási eljárás

alatti adőzók listáj ában,
m) aki korábban a kizár ő okokkal kapcsolatban valótlanul nyi latkozott.

A megkövetelt ieazolási mód:
A kizárő okok fenn nem áIIásárő| az ajénlattevőknek nyilatkoznia kell ajénlatának
benyújtásával egyidejűlegazajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

l Gazdá|kodó szervezet alatt a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.
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8. Az ajánlattételi határidő:

20t4. év július hó 09. nap 09 óra 00 perc.

9. Az ajánlat benyújtásának helyeo módja:

Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.,

Szabó Szilvia gazdasági ügyintéző
Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8 és 15 óra között, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 09 őráig adható le.

Az ajánlatot zárt borítékban,2 eredeti példanyban kell benyújtani. A borítékon fel kell
tüntetni a következő szöveget:

_ ,Napközi Otthonos Ovoda Katica és Bóbita Ovodájába 1-1 db légkondicionáló
berendezé s b eszetzése és telepítése"

- Az ajánlauételi határidő előtt (2014. év július hó 09. nap 09 óra 00 perc.) nem
bonthatófel!

- az ajanlattevő nevét, székhelyét, telefon, fax és e-mail elérhetőségét
- ,,Iktatóban nem bontható fel, azowtal a cimzetthez továbbítandó".

Az qanlatkétő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhewétele az ajánlaítételi határidő lejáffiáig megtörténik. A postai küldemények
elirrányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat qánlattevőt terheli. Ajanlattevő
felelőssége, hogy ajénlata megfelelő csomagolásban, formában és idöben kerüljön
benyújtásra Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megielölt helyre leadott ajánlatokat
fudja értékelni. A hataridőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helyeo ideje:

Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. - óvodavezetőiiroda
Dáfum: z)l4.július 09. 10 óra 00 perc.

tI. Az ajánlatok elbírálása

lt.l,. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja

2014. év július hó 09. nap

11. 2. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás

Az az ajánlattevő lesz a nyerteso melynek érvényes ajánlatában az 5. számú
mellékletként szereplő Ajánlati lap ,,Bruttó vállalási ár" rovatában a legalacsonyabb
összeg szerepel.

Ajanlatkérő jelen beszerzés során fenntartja a íárgyalás tartásának jogát.
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!2. Szerződéskötés időpontj a :

2014. év július hó l0. nap

13. Műszaki tartalom:

A Napközi Otthonos Katica Óvoda (3580 Tiszaújváros Irinyi út 1. ) és Bóbita Óvoda
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy út l.) óvodavezető-helyettes irodájába az irodák
légterének megfelelő teljesítményszükségletű inverteres klímaberendezés teljes köni
kiépítése, a szükséges villamos betáplálás kiépítésével együtt, az éwényben levő
szabványoknak és előírásoknak megfelelően.

Az Ajánlattevőnek a beszerzett és üzembe helyezett berendezésre 60 hónapos
teljes körű garanciát kell vállalnia.

14. Alkalmasságí követelmények:

t4.1 Ajánlattevőnek rendelkeznie kell targyi ajánlatkérés valamennyi
munkafázisának elvégzésére érvényes HLH - MONITORING képesítéssel. A HLH -
MONITORING képesítés meglétérőI az ajánlaltevőnek nyilatkoznia kell ajánlatának
benyújtásával egyidejűleg. Ajánlatkérő a jogosultságot ellenőrzi. (4. számű melléklet)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik tátgyí ajánlatkérés
valamennyi munkafázisának elvégzésére érvényes HLH MONITORING
képesítéssel.

I4.2 Az ajánlattevő ismertesse az eLőző év (2013. év) legielentősebb, a jelen
beszerzés térgyának megfelelő (klíma berendezések létesítése) referenciáit. A
nyilatkozat tartalmazza legalább a szeruődést kötő másik fél nevét, székhelyét, a
szerződés tárgyát, a teljesítés helyét, idejét, a kapott ellenszolgáltatás nettó összegét, a

referenciát megerősíteni tudó személy nevét, és elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előirásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (3.

számú melléklet)

Alkalmatlan az ajánlattevő abban az esetben is, amennyiben a vizsgált időszakban
(2013. év) nem rendelkezik összesen legalább nettó 500.000 Ft értékű, a jelen
beszerzés tárgyának megfelelő (klíma berendezés létesítése) pozitiv tartalmú
referenciával.

1,5. Különleges előírások:

Ajánlattevő teljes felelősség gel tartozik az áItala foglalkoztatott munkatarsakért.

16. Hiánypótlás lehetősége z b izto s ított/nem b,P1!os íto1!!

(Igen válasz esetén: Ajánlatkerő a hiánypótlós lehetőségét biztosítja, azonban a
hiánypótlás nem eredményezheti az ajónlat elbírólósra kerülő tartalmi elemei (ajánlati
ár) módosítását.)



17. Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje z 201,4. július 7 . 10 őra

Az Ajránlattevő M ajanlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet. Ajanlatkérő a beérkezett kiegészítő
tájékoztatáskérésekre vonatkozó válaszát egyidejűleg minden Ajánlattevő részéte
megküldi.

18. Egyéb információk:

18.1 Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattevőhozzájárul neve, székhelye, ajánlati áta
és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra
hozataléltoz.

18.2 Ajanlatkérő felhívja Ajánlattevö figyelmét atta, hogy Tiszaújváros
ÖnkormányzataKépviselő-testiiletének XIl280l2014. 33/Ökth.35.a-b.lpontja alapján
Tiszaújváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és

önkormányzatitulajdonű gazdasági társaságai minden olyan visszterhes szerződésének
(kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Önkormányzata,
Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseket) a megkötésére,
amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége abruttó 250 E Ft
összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet
sor. Ezen feltételekröl a másik szetződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni
szükséges.

- A szerzödés mellékletétképezi ahatírozat melléklete szerinti nyilatkozat
- A szerződés egy pontjábanrögzitésre kerül az alábbi feltétel:

,,A (szerződő ftl) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri
Hivatala/ intézményel gazdasági társasága ( a megfelelő alkalmazandó) a szerződés
mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkoző nyilatkozat valódiságát
e|lenőúzze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése
előtt a nyilatkozaton meghatátozott szewezetek felé lejárt határidejű tartozása van és
azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési
hataridő időpontjáig nem rcndezi, hozzájáruI a tartozás összegének Tiszaújváros
Onkormányzata adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú
gazdasági társaságai felé legkorábbi esedékességú, azonos esedékesség esetén
arányo s an történö komp enzáIáséúloz, ill eWe b eszámítás ához.

A hrtozásmentességre vonatkozőan az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának
benyújtásával egyidejűleg az ajanlatkérés mellékletétképező nyomtatványon.

18.3 Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átalányérként kell meghatároznia, amely -
figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat - magában foglalja a
szerződésszeru teljesítéséhez, a szakszefii és komplett megvalósításához szükséges
valamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást. (Esetleges tartalom.)

18.4 Ajánlatkérő fenntartja azajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításánakjogát.



18.5 Felhívom a Tisáelt Ajánlattevők firyelmét, hogy részletes arajanlatukat az
Ajanlatkérő á|tal rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján
értelemszerűen tegyék meg.

Felhívjuk szíves figyelmét a jeten ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos
áttekintésére és kérem, hogy aján|aát a leírtak figyelembevételével (valamennyi
melléklet teljes kitöltésével) tegye meg.

Tiszaújváros, 20 1 4. június 26.

Tisztelettel:

,folrHo,vr})t
(\ J^_---r

Micskiné Bodó
óvod

Mellékletek:

1. nyilatkozat kizarőokok haályaalá nem tartozásról
2. tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat
3. nyilatkozat a referenciákról
4. nyilatkozat HLH - MOMTORING képesítés meglétéről
5. ajárrlati lap



I

l,. számú melléklet

NYILATKOZAT rrZÁnÓ OKOK HATÁLYA ALÁ
NEM TARTOZÁ§RÓL

Alulírott mint a (a
továbbiakban: Ajanlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az
Ajánlattevővel szemben nem állnak fewt az alábbi kizátő okok.

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli
gazdáIkodő szewezetl, aki vagy amely:

a) a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munka-
viszonyban áll (továbbiakban: érintett dotgoző lmunkatiárs),

b) azérintett dolgozó közeli hozzátartozój*,
c) az a gazdáLkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli

hozzátartozój a tulaj doni része s e dé s s el rende lkezik,
d) egy évnél régebben lejrárt adő-, vám-, vagy tarsadalombiztosítási járulékfizetési

kötelezettségének nem tett eleget,
e) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvantartott adőtartozása van,

0 aki ellen csőd-, felszrámolási eljárás van folyamatbano aki végelszámo|ás alaít
áll,

g) akinek tevékenységét a cégbíróság felftiggesztette,
h) aki nem szerepel a cégiegyzékben,
i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel,

j o go s ítvánnyal, i 1 letve szew ezet| kam arai tagsággal,
j) aki korábbi, az önkormányzattal kotcitt szerződésének teljesítése során súlyos

szerződéss zegést követett el,
k) akinek az adőszámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felftiggesztette,
D aki szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal általkőzzétett végrehajtási eljarás

a|atti adőzók listáj ában,
m) aki korábban a kizátó okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

Cégszeni aláírás

t Gazdálkodó szertezetalatt a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott fogalnat kell érteni.



2. számű melléklet
NYILATKOZ^T

..........§zámú ...... ..... szerződéshez

Alulírott
a..... .:::::::::::::::::::::::::.:. ......(szerződő fél neve, címe,
adőszáma)
képviselőj e nyilatkozom, hogy

Tiszaújvá ros Város Önkormá nyzata

o adóhatóságánál (3580 Tiszaújvráros, Bethlen G. út 7.),
o Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalánál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),

intézményeinél, azaz
o a Tiszaújvarosi Intézményműködtető Központ (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)

és a gazdas ági l ag hozzá tartoző intézményeknél :

- Tiszaújvarosi HumiánszolgáLtatő Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út3.),
- Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.),
- Derkovits Kulturális Központ (3580 Tiszaújváros, Széchenyiűt2.),

o Tiszaújváros Városi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út l1-13.),

ön ko rmán y zati tulaj donú gazdasági tá rsasága inál, azaz
o TiszaSzolg2004 Kft.-nél (3580 Tiszaújvaros, Tisza itt2la.),
o Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út2la.),
o Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.)
o Tiszaújvarosi Sport-Park Nonproflrt Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)

lejárt határidejű tartozásom nem á1l fenn.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt nyilatkozat a valóságnak megfelel.

Dátum: 2014.

szeruő dő fél képviselőj e



3. számú melléklet

NYILATKOZAT
az előző év (2013. év) legielentősebb, abeszerzés tárryának megfelelő (klíma berendezés

létesítése) referenciákról

Alulírott, .....(név, beosztás)
mint a(z............ .....(cégnév, székhely)
cé§jegyzésre jogosult képviselője, alkalmasságunk alátámasnasára az alábbi, az előző év
(20t3. év) legjelentősebb, a beszetzés tárgyának megfelelő (klíma berendezés létesítése)
referenciáinkat mutatj uk be :

1. Név:

Székhely:

A teljesítés helye:

A teljesítés ideje:
nettó ..............,- Ft

Név:

Elérhetőség:

) Név:

Székhely:

A teljesítés helye:

A teljesítés ideje:
nettó .. .-r Ft

Név:

Dlérhetőség:

3. Név:

Székhely:

A teljesítés helye:

A teljesítés ideje: nettó ..............r Ft

Név:

Elérhetőség:

4. Név:

§zékhely:

A teljesítés helye:

A teljesítés ideje:
nettó ....-.........,- Ft

Név:

Elérhetőség:

5. Nev:

Székhe!y:

A teljesité§ hely€:

A teljesítés ideje:
nettó ..............,- Ft

Név:

Elérhetőség:

6. Név:

§zékhely:

A teljesítés helye:

A teljesítés ideje:
nettó ...............- Ft

Név:

Elérhetőség:

A táblázat szabadon bővíthető!

(cégszerű aláirás)



4. számú melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott, .......(név, beosztrás)

cégiegyzésre jogosult. képviselője, nyilatkozom, hogy az áltáam képviselt cég rendelkezik a
Napközi Otthonos Ovoda által közlÁtett ,,Napközi Otthonos Ovoda Katica és Bóbita
Óvodájába 1-1 db légkonücionáló berendezes beszerzése és telepítése" líttgyú ajánlatkérés
által meghatározott feladat valamennyi munkafázisának elvégzésére érvényes HLH -
MONITORING képesítéssel.

Kelt. 2014.

(cégszerű aláííás)



5. sámú melléklet

AJA}ILATI LAP

Napközi Otthonos Óvoda Katica és Bóbita Óvodájába 1-1 db légkondicionáló
berendezés beszerzése és telepítése

Ajánlattevő neve:
Aj ánlattevő székhelye:
Ajánlattevő hivatalos Fax-száma:
Ajánlattevő hivatalos e-mail címe:
Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:

kivitelezés
közvetlen
költsége

ÁFA vetítési alap
(anyagár +

ddköltség) Ff

Ápa .o/o Ft

Bruttó vállalási fu .Ft

cégszeó aláíras


