Ikt.szám: 2Il20I9

AJANLATKERES
Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. a továbbiakban: ajánIatkérő) ezúton kéri fel ajánl,attételre az Ön által képviselt céget, mint Aján-

lattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánIatkétésben nevezett, a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő értékűbeszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint
és az abban foglalt feltételek frgyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

A

Tiszaújvórosi Napközi otthonos Óvoda - Tündérket Óvoda óvodatitktíri irodo bútorozása.
I. Az ajánlatkérő neve, címe:
Tiszaűjv árosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Tel;491342-886
Fax 491341-080

További információk a következő címen szerezhetők be:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Cím: 3580 Tiszat$város, Pajtás köz 13.
Kapcsolattartó : Erős Györgyi
Tel.:491342-886
Fax:491341-080
E-mail cím: erosgy orgyi@ítjvaros.hu
2.

Az ajánlatkérés tárgya:

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
tozása

- Tündérkert Óvoda óvodatitkári iroda búto-

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

3.

A megkötendő,szerződés meghatározása:

Yállalkozási szerződés, ,,A Tiszaűjvnosi Napközi Otthonos Óvoda - Tündérkert Óvoda

óvodatitkári iroda bűtorozása" tár gyban.
4.

A

szerződés időtartama vagy a teljesítéshatárideje:

A teljesítéskezdési időpontja: 2019.július 29.
A teljesítésbefejezési időpontj
5.

A teljesítéshelye, természetbeni helye:

o
6.

a: 2019. augusztus 05.

Tündérkert Óvoda 3580 Tiszaújvaros, Alkotmány köz

Az ellenszolgáltatás

1.

telj esítésénekfeltételei:

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás szerint kiállított számIa alapján a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 15 napon belül az ellenszolgáltatásí átutal ás s al telj e síti.

7.Kizárő okok:
Nem lehet ajánlattevő az a tetmészetes, jogi személy, vagy jogi személyiségnélküli
gazdáIkodő szervezet, aki vagy amely:
a) a szerződéssel érintett szervezettel közszolgáIatijogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésreirányuló egyéb jogviszonyban áll (a továbbiakban:
érintett dolgoző l munkatárs ),
b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozőja,
c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak kőzelihozzátartozőj a tul aj doni ré szes edés s el rendelkezik,
d) egy évnélrégebben lejárt adó-, vám-, va1y társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget,
e) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adőtartozása van,
0 aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatbary aki végelszámolás alattá1l',
g) akinek tevékenységéta cégbíróság felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a cégjegyzékben,
D aki nem rendelkezik a tevékenységfolytatásához eIőírt engedéllyel, jogosítványnyal, illetv e szeíy ezeti, kamarai tagsággal,
j) aki korábbi, az önkormányzattalvagy azajánlatkérő intézménnyel kötött szetződésénekteljesítésesorán súlyos szerződésszegést követett el,
k) akinek az adőszámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfi,iggesztette, illetve törölte,
l) aki nem minősül átláthatő szervezetnek,

m) aki ajelen eljárástmegindító felhívás feladásától visszafelé számítottkét év során
az önkormányzaíta|, vagy az önkormanyzat gazdaságí társaságával vagy intézményévelktitcitt szerződésének teljesítésesorán szerződési kötelezettségét nem
te§esítette, amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került éwényesítésre,vagy a teljesítésivéghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal 10 napot meghaladó késedelembe esett, amelyek folytán vele szemben késedelmi kötbérigénykerült érvényesítésre,
n) aki a kizárő okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

A megkövetelt igazolási mód:

Akizánő okok fenn nem állásírőI az ajénlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatánakbe-

nyúj tás ával
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Az aján|attételi határidő:

20í9.július 05. nap 12.00 óra
Aj anlatkérő helyszíni bej árást biztosít, melynek időpontj ai

:

2019. j{lnius 24-28-ig, az óvodavezető helyettessel tOrténő előzetes telefonos eg,leztetés
alapján, az alábbi telefonon: Kalmar Zsoltné 70l 450-8656
9.

Az ajánlat benyújtásának

helyeo módja:

Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújvaros, Pajtás köz 13.
Erős Györ gy l gazdasági ngy intéző
T iszaűjv árosi

Az

ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8.00 és 15.00 őrakőzőlí, az
aj ánlattételi határidő lej ártának napj án 1 2 0 0 őr ái g adható l e.
.

Az

ajánlatot zirt borítékban, 2 eredeti példánybankell benyújtani. A borítékon fel kell
tüntetni a következő szöveget:

Az

,,A Tiszaújvrárosi Napközi Otthonos Óvoda

-

Tündérkert Óvoda óvodatitkári

iroda blltorozása"
Az ajánlattételi határidő előtt (2019. július 05. nap 12.00 őta) nem bontható fel!
az ajánlattevő nevét és székhelyét
,,Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzeítheztovábbítandó".

ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annakkézhezs,éíele az ajánlattételihatáridőlejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesáéséből eredő összes kockáaat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlatamegfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra Ajánlatkérő csakaz előírt hatátidőiga megjelölt helyre leadott
ajanlatokat tudja értékelni.Ahatáridőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

10.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújvaros, Pajtás köz 13.
ovodavezetői Iroda
Dátum: 2019.július 05. 14.00 óra
T iszaűjv áro s i

11. 1.

Az ajánlatok elbírálásának tewezett időpontja:

2019.július 05.
11.2. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

-

a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

12. Szerződéskötés időpontj

a:

2019. július 08.
13.

Műszaki tartalom:

- l db beépített szekrény 420*256*50 cm méretben
- 1 db sarok ítőasztal200*160*75 cm méretben, klaviatűra
-

és számítógépház

tartóva1
1 db

fénymásolő asztal60*60*45 cm méretben

Anyaga: Ansbert sötét tölgy és Kőris shino világos színúlaminált faforgácslapból
kombinálva.

A polcok, ajtók elosztása: helyszíni felmérésésvánlatrajz aLapján.
14. Különleges

előírások:

Ajanlattevő teljes felelősséggeltartozlk az áItala foglalkoáatott munkatársakért.
15. Hiánypótlás

16.
Az

lehetősége: nem biztosított,

Kiegészítő táiékoztatás kéréshatáridejez 2019.június 28.napja

Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre
vonatkozó v álaszát e gyidej űle g minden Aj anlattev ő t észére megkül di.

17. Egyéb információk:

17.í Az ajánlattéíel megtörténtével Ajánlattevőhozzájárul neve, székhelye, ajínlati ára
és az eljárás lefolytatása során értékelésrekerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozatalához.

I7.2 Ajaíiatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaűjváros Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzatiiníézményei és önkormányzati tulajdonú gazdaságitársaságai minden olyan tiszaűjvárosi gazdasági tevékenységetfolytató
vállalkozás visszterhes szerződésének (kivéve aközbeszerzési törvény szerint, valamint
T iszaujv áro s Váro s Önkormány zata, P olgármesteri Hiv ata\a, önkormán y zati intézményei és önkormányzatitulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő
szerződéseit) a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szewezetek fizetési köíelezettségea nettó 200 E Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltételekről a másik szerződő feletszerződéskötés
előtt táj ék oztatni szüks éges.
- A szerződés mellékletétképeziahatározat 1. melléklete szerinti nyilatkozat.
- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:
,,A .. ..... (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatalalintézményelgazdasági társasága (a megfelelő alkalmazandő) a szerződés
mellékletétképező, alejárthatáridejű tartozásol<ra vonatkozó nyilatkozatvalődiságát ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítéseelőtt a nyilatkozaíon meghatározoít szewezetek felé lejar:thatár;
', :. idejű tartozása, adőfizetési vagy bevallási kötelezettsége van és azt a számlán
szereplő (szálmlahiányában a szerződésben meghatározoít) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi,hozzájárul atartozás összegének az önkormányzat adőhatősága, Polgármesteri Hivatala,intézményei és saját tulajdonű gazdasági társaságai felé a legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő
komp enz áIás ához, i l etv e b e számítás ához."
T i s z aúj váro s i gaz d as ág i tevékeny s é g et folytató v állalkozásnak ke l l tekinteni azt,
amely szókhellyel, vagy telephellyel rendelkezikTiszaújvárosban , vagy ideiglenes gazdasági tevékenységetfolytat.
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A

tartozásmentességre vonatkozőan az ajínlattevőknek jelen ajánlatkétésmellékletét
képező nyomtatványon kell nyilatkoznia, amely majd a megkötendő szerződés részét
fogja képezni.

17.3 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a megkötendő szerződés érvényességénekfeltétele, hogy az áIlamhántartásról szóló 20lt. évi CXCV. törvény 4l.
§ (6) bekezdésébenfoglaltak szerint Ajánlattevő átláthatő szervezetnek minősüljön, illetve jelen szerződésből eredő követeléseinek teljesítésére/kifizetésére
Ajánlatkérő csak
jogszabály
jogosult.
a fenti
szerinti feltétel fennállása esetén
Ajánlattevő köteles a nemzetivagyonról szóló 201t. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt
feltételeknek torténő megfelelőségét érintő bármely váItozást haladéktalanul, írásban

bejelenteni Ajanlatkérő felé. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyiIatkozat alapjánkötött szerződést Ajránlatkérő azottnalihatállyal felmondja vagy - ha a
szerződés teljesítéséremég nem került sor - a szerződéstől eláll.
17.4 Aiaílattevőnek árajánlatát fix összegű átalányarként kell meghatároznia, amely figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat - magában foglalja a szerződésszerű teljesítéséhez,a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást. (Esetleges tartalom.)

l7.5 Ajánlatkérő fenntartja az

ajénlatkéréseredménytelenné nyilvánításának jogát.
Aj ánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötel ezettség.
17 .6 Felhívom a Tisztelt Ajránlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlafilkat az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján értelemszenien tegyék meg.

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

Tiszaújváros, 2019. június 19.
Tisztelettel:

L]--.

Micskiné B

Mellékletek:

l. Ny i latkoz at kizár ő okok hatály a al á nem tartozásr ől
2. T artozásmentességre vonatkozó nyilatkozat
3. Atl áth ató s ági ny Llatkozat
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