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Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaíjváros, pajtás köz 13. a továbbiakban:
ajánlatkérŐ) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajanlattevőt (a to_
vábbiakban: ajánlattevŐ) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el
nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt
feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

Beépített szekrények készítése a Tiszaújvórosi Napközi Otíhonos Óvoda Szivdrvdny Óvodú-
ja részére.

t. Az ajánlatkérő neveo címe:

Tiszaújvarosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Tel.:491342-886
Fax:491341-080

További információk a köve tkezőcímen szerezhetők be:

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Cím: 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Kapcsolattartó: Szabó Szilvia
Tel'.:491342-886
Fax:491341-080
E-mail cím: szilvi a_szabo@tuj varos.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

BeéPÍtett szekrények készítése a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos óvoda Szivárvány óvodája
részére.

A beszerzés rószei, amelyekre ajánlatot lehet tenni:
Nem lehet részekre bontani.

3. A megkötendő szerződés meghatározása:

Yállalkozási szerződés, ,,Beépített szekrények készítése a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvoda Szivárvány Óvodája r€szére" tárgyban. J



4. ,Lszerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés kezdési idöpontja: 2015. jiníus 22,

A teljesítés befejezési időpontj a:2015.július 20,

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

o Szívárvány Óvoda Tiszaújváros, Pajtás köz 13,

6. Az,ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajanlatkérő a teljesítésigazolás szerint kiállított számla alapján a szerződésben meghatátozott

módon és tartalommal ialó teljesítéstől számított 15 napon belül az ellenszolgáltatást átuta-

lással teljesíti.

7.Kizárő okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személYiség nélkÜli gazdál''

kodó szewezet, aki vagy amely:
a) a szerződéssel érintett szewezetíel közszol gáLatijogviszonyban, munkaviszonYban á11

(a továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),
b) azérintett dolgozó közeli hozzátartozőja,
.j az a gazdálkodó szewezet, amelyben az &intett dolgozó, vagy annak közeli hozzátar,

tozőjatulaj doni részesedéssel rendelkezik,
d) egy evneliegebben \ejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kÖte-

lezettségének nem tett eleget,
akinek áz onkorm ányzati adóhatóságnál nyilvántartott adőtartozáSa van,

aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alattáll,

akinek tevékenys é gét a cé gbíróság fel ftigge sztette,

aki nem szerepel a cégsegyzékben,
aki nem rendékezit a tevetenység folytatásához e\őirt engedéllyel, jogosítvánnYal, il-

letve szerv ezeti, kamarai tagsággal,
aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során sÚlYos szerzŐ,

désszegést követett el,
akinek az adőszámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfiiggesztette,

aki korább an akizárő okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

A megkövetelt igazolási mód:

^kirárő 
okok fenrr nern áI\ásátől az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benYÚjtá-

s ával e gyidej űle g az aj án|atkéré s mell ékletét kép ező nyomtatv ány on.

8. Az ajánlattételi határidő:

201,5.június 15. nap t2.00 óra

e)
f)
g)
h)

D

j)

k)

D



Aj ánlatkérő helyszíni bej árást biáosít, melynek időpontj a:

20t5.június 10.08:00 - 15:00.

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Szabó Szilvia gazdasági úgyintéző

Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között, az ajánlat-
tételi határidő lejtánának napjan 12.00 őráigadható le.

Az ajánlatot zárt borítékban,2 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tun_
tetni a következő szöveget:

, ,Peépített szekrények készítése a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Szivárvány
Ovodája részére.o'
Az ajánlattételi határidő előtt (2015. június 15. nap t2.00 őra) nem bonthatófell- az ajánlattevő nevét és székhelyét

- ,,Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzeítheztovábbítandó".

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhentéte-
le az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemé_
nyek elirányitásáből, elvesztéséből eredő összes kockéuat ajánlattevőt terheli. Ajránlattevő
felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyujtás_
ra Ajanlatkérő csak az előirt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni.
A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helyeo ideje:

Tiszaújvarosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
ovodavezetői Iroda
Dátum: 2}ls.június 16. 10.00 óra

11. 1. Az ajánlatok elbírálásának tervezettidőpontja:

zlls.június 16. 14.00 óra

11.2. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

- a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

12. Szerződéskötés időpontj a :

2015.június 18.



13. Műszaki tartalom:

o Szivárvány Óvoda Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

_ 1 db beépített szekrény csoportszobába (1. csoport): Anyaga: fehér laminált faforgács-

lapból, krém színű MDF ajtófrontokkal készült bútor. Méretek helyszíni egyeztetés

alapján.

_ 1 db beépített szekrény csoportszobába (8. csoport): Anyaga: fehér laminált faforgács-

lapbó|, vanília színű MDF ajtófrontokkal készült bútor. Méretek helyszíni egyeztetés

alapján.

Az Alán\attételrészétképezia meglévő szekrények kibontása és elszállÍtása.

14. Különleges előírások:

Ajánlattevő teljes felelősséggeltartozikaz áLtala foglalkoztatott munkatarsakért.

15. Hiánypótlás lehetősége z bíztosított/nem b-Plp!fu1!!,

16. Kiegészítő tájékoztatás kérés határidejez 2}l5.június 12. napja 15.00 Óra

Az Ajánlattevő az ajánlatkérésben fogtaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmezŐ)

tájékóztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre vonatkozó

v álaszát e gyi dej űl e g m inden Aj ánl attev ő r é szér e m e gkül d i .

17. Egyéb információk:

L7 .t Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, ajánlati ára és az

eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozatalához.

l7.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő f,rgyelmét arta, hogy Tiszaújváros Önkormányzata
Képviselö-testületének 2612015. (II.26.) Ökt. határozat 39la pontja alapján Tiszaújváros Vá-
roJÖnkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzaíi
tulajdonú gazdaságítársaságai minden olyan visszterhes szeruődésének ( kivéve a közbeszer-

zési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala,
önkormrányzatiíntézményei és önkormínyzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között

megkötésre kerülő szerződéseket) a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szerve-

zetek fizetési kötelezettsége a bruttó 250 E Ft összeget eléri, vagy aú. meghaladja, csak az

alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltételekről a másik szeruődő felet szer-

ződéskötés előtt íájékoztatni szükséges.

- A szerződésmellékletétképezi ahatározatmelléklete szerinti nyilatkozat
_ A szerződés egy pontjábanrögzitésre kerül az alábbí feltétel:

,,A ... (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/

intézményel gazdasági társasága ( a megfelelő a|ka\mazandó) a szerződés mellékletét kéPe-

ző, a lejárt trátariaelu tartozásokra vonatkozó nyilatkozat va\ődiságát ellenőrizze. AmennYi-

ben nyiiatkozatot tevő felnek jelen szerződés pénúigyí teljesítése elŐtt a nyilatkozaton meg-



határozott szewezetek felé lejárt határidejű tartozása van és azt a számlán szereplő (szrámla
hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési hatéridő időpontjáig nem rendezi, h,ozzájá-
rul a tartozás összegének önkormányzata adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei
és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség
esetén arányosan történő kompenzálásához, illefve beszámitásához.

A tartozásmentességre vonatkozőan az ajánlattevőknek jelen ajánlaíkérés mellékl etétképező
nyomtatványon kell nyilatkoznia, amely majd a megkötendő szerződés részét fogia képezni.

17.3 Ajénlattevőnek árqánlatát fix összegű átalányárként kell meghatároznia, amely - figye_
lembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat - magában foglalj a a szerződésszerű
teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és
mindennemű egyéb kiadást. (Esetleges tartalom,)

l7.4 Ajánlatkérő fenntartja az ajánlaíkérés eredménytelenné nyilvánításrának jogát. Ajánlat_
kérőt nem terhe li szer ző déskötési kötelezettsé g.

17.5 Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes árajántatukat az Ajánlatkérő
által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján értelemszerűen tegyék
meg.

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos átte_
kintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújváros,20l5. év június hó 0l. nap

Tisztelettel:

(}"n-ü-t
Micskiné Bodó

óvodavezető

Mellékletek:

1.

2.
nyilatkozat kizárő okok hatálya alá nem tartozásről
tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat

é"'^%

a*



1. számú melléklet

NYILATKOZAT KIZÁnÓ OKOK HATÁLYA ALÁ

NEM TARToZÁsnÓl

Alulírott mint a (a továbbiak-
Ajánlattevővelban: Ajanlattevő) cégsegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az

szemben nem állnak fenn az alábbi kizárő okok.

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személYiség nélkÜli gazdál'

kodó szewezet|, aki vagy amely:

a) a szerződéssel érintett szewezettel közszol gálatijogviszonyban, munkaviszonYban á||

(továbbiakban : érintett do|goző l munkatárs),

b) azérintett dolgozó közeli hozzátartozőja,
.Í az a gazdálkodo szewezet, amelyben az érintett dolgozÓ, vagy annak kÖzeli hozzátar,

tozőjatulaj doni részesedéssel rendelkezik,
d) egy evnel regebben |ejárt adő-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékftzetési kÖte-

lezettségének nem tett eleget,
e) akinek az önkorminyzati adóhatóságnál nyilvántartott adőtartozáSa van,

f) aki ellen csőd_, felszámolási eljárás van folyamatban,aki végelszámolás alattáll,
g) akinek tevékenységét a cégbíróság felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a cégjegyzékben,
ii aki nem rendékezik a tevékenység folytatásához előirt engedéllyel, jogosítvánnyal, il-

letve szerv ezetí, kamarai tagsággal,
j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során sÚlyos szerzŐ-

désszegést követett el,
akinek az adőszámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfiiggesztette,

aki korább an akizárő okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.
k)
l)

Kelt: 2015.

Cégszeni aláirás

l Gazdálkodó szervezetalatt a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.



2. számű melléklet

NYILATKOZAT

.számú ... szerződéshez

Alulírott
a ..... .:::::::::::::::::.::.::::.:. (szeruődőfél neve, címe, adó_
száma) képviselőj e nyilatkozom, hogy

Tiszaújváros Város Önkormá ny zata

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

intézményeinél, azaz
o a Tiszaújviárosi Iníézményműködtető Központnál (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.) és a
gazdaságilag hozzá tartoző intézményeknél :

- Tiszaújvarosi Humánszolgáltatő Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy űt3.),
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tíszaűjváros, Pajtás köz l3.),
- Derkovits Kulturális Központ (3580 Tiszaújváros, Széchenyiűt2.),

o Tiszaújváros Városi RendelőintézetnéI (35S0 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11_13.),

ö nkormán y zati tulaj d on ú gazd asá gi tá rsas á ga inál, azazo TiszaSzolg 2004 Kft.-nél (3580 Tiszaűjvátos, Tisza ít 2/a.),
o Tiszaújviárosi Varosgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza űt2/a.),o Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaűjvároso Szent Isfuán út 16.)
o Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)

lejárt határidejű tartozásomnem áll fenn.

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

7

Szerződő fel képviselőj e


