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,, TrK kezelés ében Iévő ép ülete kben kOOu rU orr-aberendezés e k 2 0 2 1. évi
időszakos karbantartús a''
tárgyú ajánlatkéréshez

Tisztelt Aj ántattevők!

Ajánlatkérő a térgyi ajánlatkéréssel kapcsolatban
kérésre a választ az alábbiakban adja meg, melyet
szíveskedj enek figyelembe venni :

beérkezett kiegészítő tájékoztatás
kérünk ajánlataik összeállttás ánál

l.Kérdés: Az Ajánlat kizátőlagnyomtatott formában, posténvaküldhető?
Elektronikus aj ánlatküldés megoldható?

Yálasz: Az Alánlatkérés ,,9. Az ajánlat benyújtásának helyeo módja,, pontja
szerint:

Az qánlatPostai Úton, vagy személyesen munkanapokon H - CS: 8:00 és 16:00 óra, p:
8:00 és 13:30 Óra kÖzÖtt, az ajánlattételihatáriaalqartanak napjrán 8:00 és 10:00 óra
között adható le.
Az ajánlatot zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani.

2. Kérdés: Karbantartás munkanapokon normál munkaidőben, bármelyik
napszakbanvégezhető?

§édük megadni címenként a kizárt időszakokat.
Ovoda, iskolai konyha, könyr.tár, gondozóh áz, könyvtár

YáIasz: A karbantartás 
_ 
munkanapokon normál munkaidőben, bármelyik

napszakban végezhető.

A split klíma egységek karbafiartásánátindokolt esetben aszűrők
cseréjét kérik.
Az ajánlattaftalmaznia fogja a csere munkadíját, de szűrők
anyagköltsége előre nem

3. Kérdés:



Válasz:

4. Kérdés:

Válasz:

5. Kérdés:

Válasz:

Amennyiben a karbantartás során indokolttá válik a szűrők cseréje,
abban az esetben ez külön fuajántatés megrendelés tárgyátképezi.

Helyszíni egyeztetést,vagy bejárást kérjük lehetővé tenni annak
érdekében, hogy az emeleteken lévő ktitteri egységek elérése létrfuől
megoldható-e.
kosaras emelő igénybevétele, költségének kalkulálása indokolt-e.

Helyszíni bejarás kezdő időpontj a: 2021.03 .12. 1 0 : 00
Indulás helyszíne: 3580 Tiszaűjváros, Kazinczy ilt3.

kérjük megadni a léghűtéses kondenzátoros hűtőberendezések márka, és
típus megnevezését, atisztitási idő megh atfuozásához.

Hunyadi M. Iskola konyha:
FAGOR CAFN_801 ipari hűtő egy ajtős 437literes
FAGOR CAFN_I602 ipaúhűtő két ajtős 874literes

Széchenyi I. Iskola konyha:
FAGOR CPAFN-801 ipari hűtő egy ajtős 43l literes
FAGOR CPAFN-801 ipari hűtő egy ajtős 437literes

Eötvös J. Gimnázium:
CoRECo CGR-1002 ipari hűtő két ajtós 1330literes
CORECO CSR-125 ipari hűtő két ajtós 750literes
DEXION ipari hűtő egy ajtós 700literes

Központi konyha:
Vendi_S-l4INO ipari hűtő két ajtós 750literes
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igazgatő


