
Tisztelt Ajfnlattev6!

A Tiszafjvirosi Int6zm6nymiikiidtet6 Kdzpont 3:i80 Tiszarijvr{ros, Bethlen G. ft 7.,
(a tov6bbiakban: aji6nlatk6r6) ezfton k6ri fel ajfunlattltebe az On 6ltal kdpviselt ceget,
mint Aj6nlattev6t (a tt,ov6bbiakban: aj6nlattev6) a jelen ajdnlatkdrdsben nevezett, a
kilzbeszerzdsi 6rt€,khatfrt el nem 616 6rt6kii beszlerz6s sorin jelen ajfunlatkdrdsben
eldirtak szerint es az abban foglalt feltdtelek figyelernLbev6tel6vel.

Beszerzds megnevez6se:

,,TfK kezeldsdben ldv6'dpiiletekben miikddf klfmalterendezdsek 2020. evi idfiszakos
karbantartaisa"

l. Az ajfnlatk6r6 neve, cime, el6rhet6s6ge:

Tiszai$vdrorsi Intdzm6nymiikiidtet6 Ktizpont
3580 Tiszarifviiros, Bethlen G. it7 .
Tel": 49/548i-300
F a x : 4 9 1 3 4 0 - 8 7 1  ' ,  . :  " : , :  j : , , ! i . ' r , i .  , i : i  :  i : : ' ' , i : . :  '

Tovibbi inlformfci6k a kiivetkezil cimen szerezhert6k be:

Tiszarijvrirorsi IntrSzrm6nymiikddtet6 Ktizpont
cim: 3580 T'iszarijv6ros, Bethlen G. ft 7.
Kapcsolattart6: Dornbind Erddlyi Judit
Tel.:491548-304
Fax:491340-871
E-mail cim: tik@fuivaros.hul

2. Az ajinlatk6r6s tirgya:

,,TIK kezeleisibe,n ,ldvd ipiiletekben rn{ik6df klfma,berendezisek 2020. wi idfiszakos
ksrbantartdsa"

A beszerzdsr r6sz:ei, am.elyelkre aj6nlatot lehet tenni: a riszekre tdrtdnd ajdnlatkeris
nem indokolt

A rniiszaki/szakm ai d oku mentrflci6 rend elkez6s re b'o cs{tr[srfln ak m6 dj at :

Miiszaki/szak,sni dokument6ci6 jelenr beszerzds sor6n nem kdsziilt. A m.iiszaki tartal-
mat az aj6nlatk6r,6s 13. pontja tartaknarz.a.

3. A megkiitendd szerzdd6s meghat{rozhsaz

YillLalkozilsi szerzfidfls ,,TfK kezelisdben lev6 ipiiletekben miikddf klfnnoberendezd-
sek 2020. ivi iddszakos karbantartdsa" tilrgyiban.



4. Aszerz6d6s irldtartama vagF a teljesit6s hatiridteje:

A szerzfldis idfiturtamu: 2020. mtircius 26.- 2020. dercember 31.

Az els6 klfmakar:bantartSsok teljesit6si hatrirideje: 2020.ipritis 24., azon klimaberen-
dezdsek eset6benL, ahol 6vi egy alkalom kertilt a3. sz.,6rm.0 melldkletben nregad6sra, va-
lamint az 6vi ttibbsziSri karbantart6st igdnyl6 berendezdsekndl is.
A t6bbsz<iri karbant"artfst igdnyl6 berendez6sek 2. l<arbantartrls6nak hatarideje 2020.
augusztus 30., 3. karbamtart6srinak hatarideje 2020. olecember 31.

5. A teljesit6s herlye,, term6szetbeni helye:

A 3. szdmrt meildkletben megnevezett telephelyeken.

6. Az ellenszolgiiltatis telj esit6s6nek felt6telei:

Ajrlnlatkdr 6 a sz:erz,6,drlsben meghatdrozott m6don 6s tartalommal trirtrin6 teljesit6st
kdvet6en, a teljr:sit(lsigazolds szerint ki6llitott szfmfla alapjin, a szirmila ajdnlatk5rl
rdszdrSl tdrt6n6 kldhrezn*tel6t kdvet6 15 napon beliil az ellenszolg6ltatrist 6tutal6ssal
teljesiti.

7.Kiz6r5 okok:

Nem lehet aj6nkrttev6 azatermdszetes, jogi szem6ly,vagyjogi szem6lyis6ggel nem
rendelkezb gazditlkocll szewezet, aki vagy amely:

a) a szerz6dldss,el drintett szerv'ezettelL klzszol,gitlati jogviszonyban, munkavi-
szonyban vagf,t rnunkavdgz6sre irrinyul6 egy61b jogviszonyban 6ll (a tovribbiak-
ban: drintett d.olgoz6/munkati4r's),

b) az drintett dolgo;26 kbzeli hozzfitartoz6ja,
,c) az a gazd6lkod(r szewezet, arnelyben az 5ruttett dolgoz6, vagy annak kiizeli

hozzfitartarz6jra. tulaj doni rdszeseddssel rendelk,ezik,
d) egy €vndl rdgebben lejrirt ad6-, vaiii:,'iiagy"t6r:sadalombiztositresi iraruldkfizetdsi

kritelezettr;dg(:rnek nem tett eleget,
e) akinek az rinl<ormdnyzati ad6hat6srign6l nyilviintartott lejrirt hataridejii ad6tar-

tozfsavag;y nt6s ad6kotelezetts6ge van,
0 aki ellen r;s6d-, lblsz6molasi r:ljriras van folyamatban, aki v6gels,z6mol6s alatt

6[,
g) akinek tevdkenyseget a c6gbir(isrig felfiiggeszteffe,
tr) aki nem szerepel a cdgjegyzdkben,
i) aki nem rencl;lkezik a tev6kenysdg folytat6r;rihoz el6irt engeddlyel, jogosit-

vftwryal,illletrr,esizewezeti,kamaraitagsfiggal,
j) aki kor6blti, irz Onkormanyzaltal kdttttt szerz6d1s*nek teljesitdse sor6n sflyos

szerz6d6sr;zepy5s1; kriveteff el,
k) akinek az adct:;ztim6t a Nemzeti Ad6- 6s Viimhivatal felfiiggesztelte, illetve td-

rdlte,
l) akinemr-nLin6sril 61l6th116 szefvqz.ej{!ek,.,,_. i .!.:. ..i. , ...,r.., ...,, :, :
m) aki a jelen ajfnlatkerls kdzzeteteldtdl visszafbld szitmitott k6t 6v soriin az 6n-

kormdnyzialta)1,, tragy az dnkorminyzat gazdetsilgi tdrsasdgdval vagy intezm€-
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ny6vel ktttdtt s;z<>rzodeslnek teljesftdse sor6n szerz6d6si kdtelezettr;6g6t nem tel-
jesiteffe, amell'y llolyt6n vele szemberr meghirir;ul6si kotb6rig6ny keriilt 6rv6nye-
sitdsre, vagy a teljesit6si vdghatririd6lh<iz k6per;t legal6bb 2 alkalonrmal 10 napot
meghaladr5 k(isedelembe esett, amelyek folyt6rn vele szemben k6sedelmi kOtbdr-
ig6ny keriilt d,rvdnyesit6sre,

n) aki akizin6 oltolckal kapcsolatban val6tlanul nyilatkozoff.

A megk<ivetelt iEla4llgt[ rnqd:.
Akizir6 okok fenn nern iiI6sfr6l az ajfnlatftev6knek nyilatkoznia kell ajfnlatfinakbe-
nyujt6s6val egyidejiileg; az aj6nlatk6rds mell6kletetk<ipez6 nyomtatviinyon.

8. Az ajinlattfiteli hiatfrid6:

202'0. mdrcius h,6, lll nup. 10:00 6ra

g. Azajinlat bernylijtf sfnak helye, m6dja:

Tis:zarijvrirosi Int6zmdnymtikodtet6 Kozpont
358,0 Tiszafjv6ros, Iletlhlen G. ft 7.,ll8. szoba
Dornbin6 Erddlyii Jurlitn6l

Azaj{nlatpostai riton, 'vary szemdlyesen munkanapckon H - CS: 8:00 6sr 16:00 6ra, P:
8:0ll 6s 13:30 6ra kbzdrtt, az aj(nlatttlteli hatririd6 lejirirtrinak napjrin 8:0Ct 6s 10:00 6ra
koz,<iff adhat6 le.

Az ajdnlatot zirt boritdkban, I eredeti pdldrimyban ke,ll benyujtani. A boritdkon fel kell
tiiilietni a kovetkez6 sziSveget:

- ,,TIK kezelis,4ben livd ipilletekben mf,ikiidd ,klfmaberendezisek .2020. ivi id6
s zako s karb antart ds a"

- Az ajdnlattdteii ,hatdridd el6tt (2020, marcius h6 18 nap. 10:00 6ra) nem bont-
hat6fel!

- az ajdnlattevii ne'vdt ds szdkhelrydt
- ,,Iktatdba;n netm bonthat6fel, azonnal a c[mzetthez tovdbbltandi".

Az ajinlatk1rl az ajanlatot akkor tekinti hafilrid6n beliil benyfjtottnak, ha annak kdz-
hezvf,tele az aj{ntlattdteli hatririd6lejirtfiig, il bontiis negSezdfls6ig megtortenik. A pos-
tai hildem6nyek elirr6nyftr[s6b61, elveszt6s6b61 ered(i dsszes kockinat ajrinlattev6t ter-
helil. Aj6nlattev6 felel6ss6ge, hogy ajfunlala megfelel6 csomagoliisban, formriban 6s
id6lben keriiljtin benyf.it6sra. Ajrinlatkdr6 csak az eloirt hatarid6ig a mergieldlt helyre
lea<lott ajiinlatokat tudja drtdkelni. A hatririd6n tul drltezett ajanlatok 6rvdrnytelenek.

10. Az aj inlatoh fellbontisinak helye, ide.j e:

Tis:zarijvrirosi Int6zmdnymtikddtet6 Kdzpont
35810 Tiszarijviiros, Ilethlen G. ft 7. 118. szoba
D61um: 2020. mdrcius hd 18 nap. 10:00 6ra



LL. Az ajrinlatol< ellbirilfsdnak tervezett id6pontja:

2020. mdrcius hd 2'l nap

12. Szerz6d6skdit6s idiipontj a :

20t10. mdrcius hti 2rf nap

13. Miiszaki tartakrm:

A Tiszarijviirosi Int(lzm6nymiikddtetd KOzpont ajrflnlatot k6r a kezel6s6ben l6v6 6piile-
tekben mtikdd6 klirnaberendezdsek 2020.6vi id6szrakos karbantartdsfua az alilbbiak
szerint. Azajdnlatot a 31. szSmtmelldklet (l\.janlati lap) kitiilt6sdvel tehetik meg.

A split klima egys6geh karbantartisa:

. els6dleges po,rsziir6k portalanitdsa,fioly6vizes lemos6sa.

. kiildnboziS szir(lbet6tek lemos6sa, sziiksdg szerinti cser'6je.

. h6cser el6 g1zrtisztit6v al t6rtdn6 tisztitisa, fert6tlenft6se,

. nagyon elkoszol6dott kdsziil6k teljes szfitszerel1se, tisaliti{sa.
o vegyszere,s kezelds, fert6tlenit6s, a bakt6rium, pendsz, gombatelepek kialakul6-

srinak megel(iz6se.
. kiilteri h6cser:616 fisrtftflsa (sziiksdg osetdn a klima sz1t:tzerclfls6vel)

L6ghiit6ses kondenzflf oros hiit6berendezds karbantartSsa :

.  kondenzdtororkellen6rz6se :.._:, .  : i  i  : : . . :  !  :

. kiils6 rneotil6t,or ellen6ri6s e,,' ti,s#:tax\ 
:1:;r!::'i :'r:'! :

. bels6 venlil6tor ellen6rz6se,tisrtitfustr

. l6gsztir6k, kdsztil.dkek burkolatainak mos6szer:es tisztitiisa

. elektromos bektitdsek ellenbrz1se, klibelszoritr6 csavarok utdn htnrisa

. 6rzflkel6k, v6delrni funkci6k ellen6rz:6se, pr6baiizem, beszabillyozils

Ajiinlat klzarilIag a 3. szitm'6 melldkletben (Ajrinlati lap) meghatfrozott berendez6-
sek. karbantartisfnalk iisszess6gGre tehet6, azaz az iisszes felsorolt berendez6s
karbantartrflsit vfl]lalni kell! At6bl6zat kitdltdse so'r6n kerjiik az eryse5rirakat soron-
k6nrt feltiintetni, tov6blth az egyes klim6kra vonatkcz6 (az e;gyes teleplhelyeken l6v6
klirna mennyisdg;ek 6s 6vi alkalmak szorzat;a alapjin kiszdmolt) nett6 aj6nlati 6rt6keket
is,'valamint a,,mindl6sszesen" nett6 ajanlati 6rt6ket i.s megadni. Az ajanlatok 6rt6kel6-
se sior6n a..minddss;zesen" nett6 aj6nlati 6rtr5kek kerijrlnek 0ssz:ehasonliL'{rira.

Az elbinilis szempronlfa: a legalacsonyabb nett6 ajinlati 6rt6k

1 4. Alkatmassr[gi kiivr:telm6ny:

Ajarnlattev6 ismertesise az e\6z6 kdt 6v (2018., 2019.6v) legjellent6sebb, a jelen beszer-
zls tilrgyfunak meglleld6 (klfmakarbantartiis) referenciffi. A nyilatkoztfi tartalmazza
legal6bb a szerziSddr;t kdt6 m6sik f6l nevdt, sz6khelydt, a szer:zfid5s tdrgyitt, a teljesft6s



hel'y6t 6s idej6t, a kapott ellenszolgilltatds nett6 6sszeg6t, a referenci6t megerdsiteni
tud,ci szem6ly ner,zdt r5s td6rhet6s6g6t, tovilbb'| nyilatkozni kell arr6l, hogy a teljesftds az
el6jir6soknak 6s a s;zerzbd6snek megfelelden tdrtdnt-e. A nyilatkozat meg!61:.el6hez
hasznilljfk az 5 . tsz,6tmi rnell6kletet.

Alk.almatlan az ajinllattev6, amennyiben nem rendelkezik avizsgillt id6sz;akban ('2018.,
2019.) legaldbb I dbr, ugyanazon megrendel.6 rdszlre teljesitett, legal6bb nett6 4t00.000
Ft r5rt6Hi, a jelen beszr:rz6s targy6nak meg,felel6 (klimakarbantart6s) por;itiy tartalmri
reft:renci6val.

15. Kiitiinleges el6irrfsok:

Ajdnlattev6nek renclelkeznie kell trirgyi ajSnlatkdrdsben meghat6rozott feladut vala-
mennyi munkafdzisrinak elv6gz6s6re 6rv6nyes k6pesit6ssel, valamint reg;isztr6cii6val a
Nernzeti Klimarr6delmi Hat6s6gn6l a fluortartalmii iveghdzhat6sri gdzokkal es az
6zc,nrdteget lebont6 anyagokkal kapcsolatos tev6kr:nys6gek vdgzflsdnek feltdteleir6l
sz6L6 14/2015. (II.10.) Korm6nyrendeletben el6irtaknak megfelel6en. ll k6pesitds 6s
regisztrdci6 meg,l6td16l az ajrinlattev6nek'rryilatkozria kell ajrinlat6nak benyujrt6s6val
egyidejiileg. (4. szitn.6 mell6klet) Ajfnlatk6rd a jogosultsfgot ellen6rzi, ez6rt k6r-
jiik., hogy a k6presfll6s 6s a regisztrfci6 megl6t6t igazolf dokumenturnokat rcsatol-
jik ajinlatukho,z.

Allr:almatlan az ajrfunlattev6, amennyiben nem rendelkezik a tirgyi aj6nlatkdr6sben
meghatarozott fe.,ladat'valamennyi munkaftizisrinak elv6gzds6re a fluortrrtalmri iiveg-
hazhatrlsf gazokkal 6s tu 6zom6teget lebornt6 anyaSgokkal kapcsolatos tev6ken'ys6gek
v6g;zds6nek feltdteleird,l s2616 1412015. (II.10.) Korrmilnyrendeletben et6irt 6rv6nyes
k6presft6ssel 6s re gis':ztr iici6v al.

AjdmlattevS teljes felel6ss6ggel tartozikaz irltala foglalkoztatott munkatiir:sakdrt.

1 6. Hirflnyp 6tl6s leh et6s 69 ez b izt o s ft ott/ne m b izt o s [t ct t t
Qgenvdlasz e.q.etdn: Aidnlatkerd a.hidnyg6{14p,,1,?,hgl!ig(gd,t,biz!o.$i1ja,.agonban a hidny;
phtlds nem ered,mdnye:rketi az ajdnlcrt elb{r:dldsra kertil6 tartalmi elemei (ajdnliati dr)
m6dosltdsdt.)

1 7. Ki e g6s zit6 tzii 6hioztaths k6r6s h atf ri d { e :

20t10. mdrcius hd I'l n'opja 12:00 dra

Az Ajinlattevl iu ajrinLlatk6r6sben foglaltal<kal kapcsolatban ir6sban kieg6szft6 (drtel-
me',26) ti$ekoztal"Sst k6rrX'ret. AjanlatklrS a tredrkezett kieg6szit6 tdi5kortratas kdrdsekre
vonatkoz6 vflas:zitt a honlapjdn (www.tik.tiszaujvarrqs.fu), tov6bbii Tisz,arijvaros hon-
lapi rln (www.tiszagjvarps.hu) teszi ki\zze.

18. Egy6b inforrmrlr:i6lk :



18.1 Az aj{nlaltd'tel rmegtcirtdnt6vel Ajanlattevbhozzdjfirul nev'e, sz6khel1'e, ajinlati 6ra
6s 'az elj6r6s leficlytatrisa sor6n 6rt6kel6sre keriil6 egydb szempontok nyilv6noss6gra
hozataliltoz.

18.2 Aj6nlatkdr(i felhivja Ajanlattev6 figyelmll ana, hogy Tiszafjvdros Viiros 0n-
korminyzata, Pctlgitrm,esteri Hivatala, <inkorm6nyzati int1zm6nyei 6s dnkorminyzati
tulajdonri gazdasdgi ti4rsas6gai minden olyan tiszarijvr[rosi gazrdasilgi rtev6kenysdget
folytat6 v6llalkoz6s visszterhes szerzbdds6nek (kiv6ve a kdzbeszerzdsi t0'rv6ny szerint,
valamint Tiszarijvarros Varos Onkorm6nyzata,Polg6rmesteri Hi'vatala, dnkorm6nyzati
intezm6nyei 6s tinkorcnilnyzati tulajdonri gazdasilgi tarsas6gai egym6s lcOzott megk6-
t6sre keriilil szerzodr5seit) a megkdt6s6re, amelyek eset6n a fentebb felsc,rolt szerveze-
tek fizet6si kdtelezetts6ge a brutt6 200 000 Ft dsszeget eldri, vagy azt melghaladja, csak
az alilbbi felt6teltek megl6te esetdn keriilhe,t sor. Ezen felt6telelc6l a m6sik szerz6d6
feletszerz6d6sktit6selti'ttt6jdkortatnisztiks6ges.

- Aszeru6d6s mell6kletfitk5peziahatfuozat l'melf6klete szerinti nyilatkozat.
A szeru6d6s egy pontjriban r6gzftdsre keriil az atilbbi feltdtel:

,A ...... L3zerzdd6 f6l) hozz6j6rul, hogy az cinkorminyzafi Polgarmesteri Hiva-
tala/intlzrnflnyelgazdas6gi tarsas6ga (a megfelel6 alkalnnazandSil a szerzfidls
melldklettitkripezo, alejdrt hatriridejii tartozilsokra vonLatl<oz6 nyilatkozatval6-
dis6grit dllenbri:zze. Amennyiben nyilatkozatot tev6 feilnek jetren szerzfidls
p€nntgyi teljresitdse el6tt a nyilatkozaton meghatirozott szewezetek fel6 lejirt
hatriri{ejii tanlozilsa. ad6fizet6si 6s bevall6si kdtelezetts6g,e van 6s azt a szdmlirl'

id6pontj6ig nem rendezi, hozzdjirul a tartozits 6sszeg6nek az iSnkormfnyzat
ad6hat6sriga, Polg6rmesteri Hivatala, int€nnenyei 6s sajtit tulajdonri gazdasSgi
t6rsas6gai fel5 a legkor6bbi eseddkessdgii, azonos esed(lkerss6g esetdn ariinyosan
t<irt6n6ko'mpenz6l6sf rhoz,illetvebeszfrmitashhoz."
Tiszarijvri:rosi gizdas6gi tevdkenysdget folytat6 v6llalkoziisnak kell tekinteni
azt, amel1'szrikhrellyel vagy telephellyel rendelkezik Tiszrrujvi{rosban, vagy ide-
iglenes gazdasilgi tev6kenys6get folyta!

A tartozrismentess6Spe vonatkozSan az ajiinlattev6knek jelen ajrlnlatk6rds melldkletdt
klptezl nyomtatvrtnlronr kell nyilatkozniq amely ma-id a megl<iitendil szerz6d6s rdsz6t
fogja k6pezni.

18.3 Ajanlatkdrd felhivja Aj6nlattev6 firyelm6t arra, hqgy il rnegkdtend6 szerz6d6s
drvdnyessdgdrrek felt6lele, hsg1ry eilarybifrA\t#r6l,szolp.2!Jl l, 6vi,C,KCV. t6rv6ny
41. $ (6) bekezcldsdben foglaltak szerint Ajdnlattev6 5tl6that6 :szewezetnek mindsiil-
jtin, illetve jelen sze:rz6d6sb6l eredS kiiveteldseinek teljesitdsdr:e/kifizetfls€re Ajrfulatk6-
16 r;sak a fenti jogsz:abiily szerinti feltdtel fenn6ll6sa esetdn jogosult. Ajdnlattevd kiite-
les a nemzeti vagyonrdl sz6l6 20ll.6vi CXCM. ttirvdny 3. ii (l) bekezd6s 1. pontjri-
ban foglalt feltdttelelknek tttrtdnS megfelel6sdgdt 6rht6 b6rme;ly vi.Jtozitsit haladdktala-
nul, irasban bejelenteni Aj6nlatk6r6 fel6. Ajrinlattev6 tudomfuul veszi, hogy a val6tlan
tartalmri nyilatkozat alapjfnkdtittt szerzSd*stAjanlatkdrd azonnali hatrillyal felmondja
vagy - ha a szenz6dtis teljesitdieiit mdg ntiiir'keriilt sor - a szerz6d6st6l el6ll.

lS.4 Aj6nlattev6nek arajinLatdtfix cisszegii ftalanyhrkent kellt meghatdro zria, ameLy -

figyelembe vdve a helyszini kdriilm6nyeket 6s adotts6gokat - mag6ban fbglalja a szeF
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zbddsszeri teljesit6s6ttez, a szakszeni 6s komplett megval6sitiisihoz s:ziiksdgers vala-
mennyi kdltsdge;t 6s mindennemti egy6b kiad6st.

18.5 Aj'[nlatk6r5 fbnntartja az aj{nlatk6rds eredmdnytelenn6 nyilvdnit6siinal. jog6t.
Aj 6hlatk6r6t nern te,rheLi szerzfidlsk6tdsi kdJelezettsdg.

18.6 Felhivom a Tisztelt Aj6nlattevdk figyelm6t, hogy rdszletes riraj6nlartukat az Ajin-
latkdr6 6ltal rendelkezdsre bocs6tott jellemzS mennyisdgek, adalok alapjfn6rtelemsze-
rfien tegy6k meg;.

Felhfvom szives figyellmdt a jelen ajrinlatkdr6sben foglalt el6ii6sok 6s feltdtelek alapos
6ttekint6sdre 6s.k6rem, hogy aj{mlatdtaleg!4k figyelembev6tel6vel tegye meg.

Tiszarijvriros,2020 6v miircius h6 05 nap
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Melldkletek:
l. nyilatkozat kizirt okok hatilya a16 nem tartozisrfil :
2. tartoz6smentessdgre vonatkoz6 nyilatkozat
3. AJANLA.TI LAP
4. nyilatkozirt kdpesitdsr6l 6s regis rtr6ci6r6l
5. nyilatkozirt az eii5z6 kdt 6v legjelent6sebb, a beszerzds uirgy6nak. megfelel6 re-

ferencir{kr6l
6. 6tl6that6suigi nyilatkozat

Tdth Zolthn
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