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AJANLATKERES

Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz t3. a továbbiakban:
ajánLatkérő) ezúton kéri fel ajánlaítételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a to-
vábbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkétésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el
nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkétésben előírtak szerint és az abban foglalt
feltételek f,r gyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

Beépített szekrények készítése a Tiszaújvdrosi Napközi Otthonos Óvoda Szivórvány Óvodá-
ja részére.

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

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

További információk a következő címen 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
részéte.

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

*



3. A megkötendő szerződés meghatározásaz

YáIlalkozási szerző4és, ,,Beépített szekrények készítése a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvoda Szivárvány Óvodája részére" trárgyban.

4. Aszerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés kezdési időpontja: 2017.július 24.

A teljesítés befejezési időpontj a:2017. augusztus 13.

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

o Szivárvány Óvoda Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás szerint kiállított számla alapján a szerződésben meghatározott
módon és tartalommal való teljesítéstől számított 15 napon belül az ellenszolgáltatást áfiúa-
lással teljesíti.

7.Kizárő okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélkiili gazdá|-
kodó szervezet, aki vagy amely:

a) a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban l
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban á11 (a továbbiakban: érintett dol- ,"

gozólmunkatárs),
az étintelt dolgozó közeli hozzátartozőja,
az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátar-
tozőja tulaj doni részesedéssel rendelkezik,
egy évnél régebben lejért adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési köte-
lezettségének nem tett eleget,
akinek az önkorm ány zati adóható s ágnál nyi lv ántartott adőíartozás a v an,
aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áII,
akinek tevékenys é gét a cé gb íróság felfi,iggesztette,
aki nem szerepel a cégegyzékben,
aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, il-
letve szerv ezeti, kamarai tagsággal,

j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szeuődésének teljesítése során súlyos szerző-
désszegést követett el,

k) akinek az adőszámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfiiggesztette, illetve törölte,
D aki nem minősül átláíhatő szervezetnek,
m) aki a jelen eljrárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két év során az

önkormányzattal, vagy az önkormányzat gazdasági társaságával vagy intézményével
kötött szerződésének teljesítése során szeruődési kötelezettségét nem teljesítette,
amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény kerult érvényesítésre, vagy a
teljesítési véghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal 10 napot meghaladó késede-

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)



lembe esett, amelyek folytan vele szemben késedelmi kötbérigény került érvényesítés-
f§,

n) aki akízáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

A megFöyptelt igpzoláEi ryó4:
Akizárő okok fenn nem állásárő| az ajanlattevöknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtá-

s áv al e gy i dej űl e g az aj ánlatkéré s mel l ékletét kép ező ny omtafu ányon.

8. Az ajánlattételi határidő:

20t7.június 16. nap 12.00 óra

Aj ánlatkérő helyszíni bej árást biáosít, melynek időpontj a:

2017.június 12. 08:00 - l5:00.

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaújvarosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaujváros, Pajtás köz 13.
Szabó Szilvia gazdasági úgyintéző

Az ajánlatpostai úton, vagy személyesen munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között, az ajánlat-
tételi határidő lejártának napján 12.00 őráig adható le.

Az aján|atot zárt borítékban, 2 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tün- t,
tetni a következő szöveget:

- ,,Beépített szekrények készítése a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Szivárvány
Ovodája részére."
Az ajánlattételi határidő előtt (2017. június 16. nap 12.00 őra) nem bontható fel!

- az ajánlattevő nevét és székhelyét
- ,,Iktatóban nem bontható fel, azonnal a cimzetthez továbbítandó".

Az ajánlatkérő az ajanlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhewéte-
Ie az ajánlattételi határidő lejártáíg, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemé-
nyek elirányitáséhől, elvesztéséből eredö összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő
felelőssége, hogy ajánIata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtás-
ra Ajánlatkérő csak az előirt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni.
A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

ovodavezetői Iroda
Dátum: 2017.június 19. 14.00 óra



11. 1. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2017 .június 19.

1I.2. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

- a legalacsonyabb összegű ellenszolgáItatás

12. Szerződéskötés időpontj a :

2017.június 20.

13. Műszaki tartalom:

o szivárvány Óvoda Tiszaújváros,pajtás köz l3.

- 1 db beépített szekrény csoportszobába(3. csoport): Anyaga: fehér laminált faforgács-
lapból, fehér és krém színű MDF ajtófrontokkal készült bútor, továbbá 1 db tálaló
sz ekrény. Méretek he ly színi e gy eztetés alapj án.

- 1 db beépített szekrény csoportszobába (6. csoport): Anyaga: fehér laminált faforgács-
lapból, fehér és vanília színú MDF ajtófrontokkal készült bútor, továbbá 1 db tálaló
szekrény. Méretek helyszíni egy eztetés alaplan.

- 1 db szekrény azkodai folyosóra: Anyaga: cseresznye szinű bútorlap. Méretek hely-
színi egye ztetés alapján.

A tálaló szekrén},ek árát kérjük külön soron feltüntetni!

Az Ajánlattételrészétképezi a meglévő szekrények kibontása és elszállítása.

14. Különleges előírások:

Ajánlattevő teljes felelősséggeltartozlk az áIta|a foglalkoáatott munkatrársakért.

1 5. Hiányp ótlás lehetősé ge z b iz t o s ít o t t/ueu_bb!9§í!9!!=

t6. Kiegészítő tájékoztatás kérés határidejez2017.június 12.napja 15.00 óra

Az Ajanlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező)
tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre vonatkozó
v álaszát e gyi dej űleg minden Aj ánlattev ő r észér e megküldi.

17. Egyéb információk:

I7.I Az ajánlatíéíel megtörténtével Ajránlattevőhozzájárul neve, székhelye, ajánlati áta és az
eljarás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozatalához.

l
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l7.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaí4város Város Önkormány-
zata,Polgármesteri Hivatala, önkormrányzatí intézményei és önkormányzati tulajdonú gazda-
sági tarsaságai minden olyan tiszat$városi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás
visszterhes szerződésének (kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros
Város Önkormányzata,Po\gármesteri Hivatala, önkormiányzati intézményei és önkormányza-
ti tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseit) a megköté-
sére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szewezetek f,rzetési kötelezettsége a nettó 300 E Ft
összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor.
Ezen feltételekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékozíatni szükséges.

- A szerződés mellékletét képezi ahatározat 1. melléklete szerinti nyilatkozat.
- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

,,A ...... (szerződő féI) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivata-
Ialintézményelgazdasági tarsasága (a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét
képező, alejért határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozatvalődiságát ellenőrizze.
Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szeruődés péazngyi teljesítése előtt a nyi-
latkozaton meghatározott szewezetek felé lejárt határidejíi tartozása, adófizetési vagy
bevallási kötelezettsége van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződés-
ben meghatározott) fizetési hatéridő időpontjáig nem rcndezi, hozzájárul a tartozás
összegének az önkormányzat adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és sa-
ját tulajdonú gazdaságitársaságai felé a legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség
esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve beszámításához."
Tiszaújvarosi gazdasági tevékenységet folytatő vállalkozásnak kell tekinteni &ú,
amely székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik Tiszaijvarosban, vagy ideiglenes
gazdasági tevékenys é get folytat.

A tartozásmentességre vonatkozőan az ajánlattevőknek jelen ajánlatkérés mellékletétképező
nyomtatványon kell nyilatkoznia, amely majd a megkötendő szerződés részét fogja képezni.

17.3 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő f,rgyelmét arra, hogy a megkötendő szerződés érvé-
nyességének feltétele, hogy azállamháztartásrőIszőIő2011.. évi CXCV. törvény 41. § (6)
bekezdésében foglaltak szerint Ajánlattevő átláthatő szervezetnek minősüljön, illetve jelen
szerződésből eredő követeléseinek teljesítésére/kifizetésére Ajánlatkérő csak a fenti jogsza-
bály szerinti feltétel fennállása esetén jogosult. Ajánlattevő köteles anemzeti vagyonról szőlő
20lI. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfe-
lelőségét érintő bármely váItozást haladéktalanul, írásban bejelenteni Ajánlatkérő felé. Aján-
lattevő tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapjín kötött szeruődést Aján-
latkérő azonnalihatállyal felmondja vagy -ha a szerződés teljesítésére még nem került sor -
a szerződ,éstől eláll.

17 .4 Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átaIányárként kell meghatároznia, amely - f,rgye-
lembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat - magában foglalja a szerződésszerű
teljesítéséhez, a szakszerú és komplett megvalósításáútoz szükséges valamennyi költségét és
mindennemű egyéb kiadást. (Es etle ge s tart alom.)

l7.5 Nánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogár. Ajánlat-
kérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

*



17.6 Felhívom a Tisztelt Ajránlattevők figyelmét, hogy részletes rárajánlatukat az Ajánlatkérő
által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján értelemszerűerr tegyék
meg.

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

Tiszaújvaros, 2017. június 01.

Tisztelette1:

Mellékletek:

NyilatkozatkizátrőokokhatáLyaalánemi.artozásről
2. Tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat
3. Átláttratós ági nyilatkozat

}

1.

2.
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1. számú melléklet

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALÁ
NEM TARToZÁsnÓr

Alulírott mint a ... (a továbbiak-
ban: Ajánlattevő) cégegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom) hogy az Ajánlaltevővel
szemben nem állnak felrt az alábbi kizárő okok.

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

a) a szeruődéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (továbbiakban: érintett dolgo-
zólmunkatars),

b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozőja,
c) az a gazdálkodó szervezeí, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátar-

tozőja tulaj doni részesedéssel rendelkezik,
d) egy évnél régebben lejárt adő-, vélm-, vagy társadalombiztosítási járulékftzetési köte-

lezettségének nem tett eleget,
e) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adőtaftozása vaíl,
0 aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszétmolás alatt áLI,
g) akinek tevékenységét a cégbíróság felfiiggesáette,
h) aki nem szerepel a cégiegyzékben,
D aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásahoz előírt engedéllyel, jogosítvánrryal, il-

letve szerv ezeti, kamarai íagsággal,
j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerző-

désszegést követett el,
k) akinek az adőszámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfiiggesáette, illetve törölte,
D aki nem minősül átláthatő szervezetnek,
m) aki a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számitott két év soúm az

önkormányzattal, vagy az önkormányzat gazdasági társaságával. vagy intézményével
kötött szeruődésének teljesítése során szerződési kötelezettségét nem teljesítette,
amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvényesítésre, vagy a
teljesítési véghatáridőhöz képest legalább 2 aIka|ommal 10 napot meghaladó késede-
lembe esett, amelyek foly,tán vele szemben késedelmi kötbérigény került érvényesítés-
f9,

n) aki akizátő okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

Cégszerő aláítás

*

1 Gazdálkodó szewezetalatt a Ptk, 685. § c) pontjában meghaározott fogalmat kell érteni.



2. számű melléklet

NYILATKOZAT

.számú szerződéshez

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

Tiszaújváros Város Önkormá ny zata

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

intézményeinél, azaz
o a Tiszaújvárosi Iníézményműködtető Központnál (3580 Tiszaűjváros, Bethlen Gábor ift7.) és a
gazdaságilag hozzá tartoző intézményeknél :

- Tiszaújvárosi HumánszolgáItatő Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy ílt3.),
- Tiszaújviárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.),
- Derkovits Kulturális Központ (3580 Tiszaűjváros, Széchenyi ílt 2.),

o Tiszaújváros Vrárosi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaújvaros, Bethlen G. út 11-13.),

önkormányzati tulaj donú gazdasági társaságainál, azaz
r TiszaSzolg2004 Kft.-nél (3580 Tiszai|város, Tisza ift2lF.),
o Tiszaújvárosi Yárosgazda Nonprof,rt Kft.-nél (3580 Tiszatjváros, Tisza iú2lE.),
r Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaűjváros, Szent István út 16.)
. Tiszaújvarosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)

lejárt határidejű taftozásom, adőftzetési vagy bevallási kötelezettségem nem á11 fenn.

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

Kelt:. ....2017 .

Szerződő fél képviselőj e


