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Tisztelt Ajánlattevő!

Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváro,s, Bethlen G. út 7., (a továb_

biakban: ajánlatkérő) ezúton teii ret qán\attéíelre az Ön által képviselt céget, mint

Ajánlattevót (a tovab6iukbun, ajánlattevő) a jelen qán|atkerésben rtevezeff., a kÖzbe-

szerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előír-

tak szerint és azabban foglalt feltételek figyelembevételével.

Jelen ajánlatkérés vonatko zásábana lebonyolítást Tiszaújváros Vlos ÖnkormánYzata,

mint ajánlatkérő nevében a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, mint lebo-

nyolító szeíy végzi.

Beszerzés megnevezése :

,,S ziv drv dny Óv o da ko ny h afej les ztés e "

'l,. Azajánlatkérő neve, címe, elérhetősége:

T iszat|v áro s Varos Önkormányzata
3580 Tiszaújváros, Bethlen G.űt7.
TeI.:49l548-000
Fax.:49l548-001

Lebonyolító szerv neve, címe, elérhetősége:

Tiszaitjv árosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. tlt 7 .

TeL:49l548-300
Fax 491340-871

További információk a következő címen szerezhetők be:

T iszailjv áro s i Intézményműkö dtető Közp ont

cím: 3580 Tiszailjváros, Bethlen G.űt7,
Kapcsolattartó : Erdélyi Judit
TeI.:49l548-304
Fax:491340-871
E-mail cím: tik@lujvaros.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

,S ziv drv dny Óv o da kony h afejles ztés e"

A beszerzés részei, amelyekre ajánlatot lehet tenni: u részekre történő ajdnlatkérés

nem indokolt



A műszaki/szakmai dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

A műszaki dokument áciő az ajánlatkérés mellékleteként elektronikus Úton kerÜl meg-

küldésre:
- árazatlan költségvetések
- tervek
- műszaki leírások

3. A megkötendő szerződés meghatározásaz

yáIla1kozásiszerződés,,Szivdrvónyóvo1akonyhafejlesztése"tárgyában.

4. A,szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A kivitelezési munk ákkizátőlag a megadott időintervallumon betÜl végezhetőek el, a

megadottaktól Aj ánlatkérőnek nem á11 módjában eltérni.

A teljesítés időtartama: 2021. június 28. - 2021. augusztus 09.

Az aj án|atkér ő atelj e s ítés i hataridőhöz kép est előtelj e s íté st el fo gad.

5. A tetjesítés helye, természetbeni helye:

Szivárvány Óvoda 3580 Tiszailjváros, Pajtás köz 13, 664123tttsz,

6. Azellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajanlatkérő a jelen ajánlatkerés szerinti építési beruhárzás pénzÜgYi fedezetét részben

kózponti költségvetési támogatás (Önkormányzatiétkeztetési fejlesztések támogatása),

részben sqát forrás (önerőfutján biztosítja. Az elnyert vissza nem térítendő, építési

célra fordí thatő támogatás összege 7 .0 63,099,, F t,

Aj anlatkérő előle g i gényb evételének lehetős égét nem bizto sítj a.

Ajánlatkér ő részszámla benyújtási lehetőséget nem biztosít.

Ajánlatkér ő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal tÖrténő teljesítést

kóvetően, a teljesítésigazolás sztrint kiállított számía alapján, a számla ajánlatkérő

részérőítörténő kézhezvételét követő 15 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással

teljesíti.

7.Kizárő okok:

Nem lehet aján|aítevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem

rendelkező gazdálkodő szervezei, aki vagy amely:



a) a szerződéssel érintett szervezeítel közszolgálati jogviszonyban, munkavi-

szonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban á11 (a továbbiak_

ban: érintett dolgoző l munkatárs),

b) azérintett dolgozó közeli hozzáftartozőja,

.Í az a gazdaU<ÚO szewezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli' 
hozzúartozőjatulajdoni részesedéssel rendelkezik,

d) egy évnél régebben lejárt adő-, vám-o vagy társadalombiztosítási járulékfizetési

kötelezettségének nem tett eleget,

e) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvánJartott adőtartozáSa van,

Ó aki ellen csőd-, felsiámolási, vagy kényszertörlési eljárás van folyamatban, aki

végelszámolás alatt á1l,

akinek tevékenys égét a cégbíróság felfiiggesztette,

aki nem szerepel a cégegyzékben,
aki nem rendelkezik a ievékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosít-

v ánny aL, ill etve szerv ezeti, kamarai tags ággal,

aki k'orábbi, önkormányzattalkötött szeruődésének teljesítése során sÚlyos szer-

ződésszegést követett el,
k) akinek i adőszámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal törölte,

l) aki nem minősül átláthatő szervezetnek,

Ó aki a jelen ajánlatkétés megküldésétől visszafelé számított két év során az Ön,
'kormányruá, yagy az önkormányzat gazdasági tarsaságával vagy intézmé,

nyével ttltott ,r"ri6dérének teljesítése soran szerződési kötelezettségét nem tel-

jósítette, amely folytan vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvénYe-

sítésre, vagy a teljesítésivéghatéridőhöz képest legalább 2 alka|ommal 10 napot

meghaladó késedélembe esett, amelyek folytán vele szemben késedelmi kötbér-

igény került érvényesítésre,
n) ati á uira, d okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

Akizérő okok f.* ** állr* árőI az aján|attevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának be-

nyúj tás ával e gyidej ű |e g az aj ánlatkérés mel 1 ékl etét kep ező ny omtatv ányon,

8. Az ajánlattételi határidő:

2021. mórcius hó 23 nap. 10:00 óru

Helyszíni megtekintés lehetősége:

Aj ánlatkérö helyszíni b ej á rást biztosít, melynek időp ontj a:

2021. mórcius hó 09. nap 14:00 óra

Előzetes bej elentke zés ErdéIyi Judit üzemelteté si igazgatőhelYettesnél.

TeI:701333,7615

9. Azajánlat benyújtásának helye, módja:

3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., 118. szoba

Erdélyi Juditnál 
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h)
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Az ajéniatpostai úton, vagy személyesen munkanapokon H _ CS: 8:00 és 16:00 óra, P:

8:00 és 13:30 ora kozotti'az ajantittételi határidő iejártának napján 8:00 és 10:00 óra

között adható le.

Az ajántatot zártborítékban, papíralapon 2 eredeti pétdányban, valamint az ára,

zott költségvetéseket Excel formátumban elektronikus adathordozón is be kell

n}újtani. Áborítékon fe1 kelt tüntetni a következő szöveget:

-,,Szivárvtíny Óvoda konyhafejlesztése"
- Az ajánlatiételi határidő ,futí 1zozt március hő 23 nap, 10:00 őra) nem bont_

ható fel!
- az ajánlattevő nevét és székhelyét
_ ,,IŰaűban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó",

Az ajánlatkérő azajánlatot akkor tekinti hatéridőtlbelül benyújtottnak, ha annakkéz-

hezvétele az aján?attételihatárídő íejártáig, a bontás.megkezdéséig megtörténik, A pos_

tai küldemények áirinyitasaból, etvesztóseből eredő összes kockázat ajánlattevőt ter-

heli. Ajánlattevő felel{ssége, hogy ajánIata megfelelő csomagolásban, formaban és

időben kerüljön u."vnjtará.-ajania*erő csak Ű e\őírthataridőig a megjelÖlt helYre

leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn tÚl érkezr,tt aján|atok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helyeo ideje:

3580 Tiszaújváros, Bethlen G, út 7,IL emelet

Dátum: 2021, mtírcius hó 23 nap, 10:00 óra

I1,. Azaj ánlatok etbírálásának tervezett időpontj a :

202L múrcius hó 30 nap

!2. Szerződéskötés időpontj a :

2021. dprilís hó 07 nap

13. Műszaki tartalom:

Tiszaújváros Város önkormány zata ajánlatot kér ,,Szivórvdny Óvoda konYhafejleszté-

s e " tár gy ábarL az alabbiak szerint :

A konyhai padlóburkolat cseréje, csúszásmentes greslap fektetéssel, megfelelő lejtés

kialakításával, padlóösszefolyók beépítésével,

Fakeretes átadőab\ak és belső ajtó cseréj e míanyagta,

A konyha i |égelléúást/elszívást biáosftó berendézés korszerűsítése a légcsatomák és a

vezérlés cseréjével.

A munkákat a 4. sz. melléklet árazat|an költségvetések, 5. sz, melléklet műszaki

leírások, 6. sz. melléklet tervek alapján szükséges elvégezni.
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A műszaki leírásban , vagy a költségvetésben szereplő esetleges konkrét gyártmányra,

eredetre, típusú dologra,-áljfuásra, ievékenységre va-lÓ hívatkozás a beszerzés tátgYá'

,.rut .gyértámti es tízerttrótö meghatározása eidekeben történt, az a minimális minő_

ségi követelményeket je|zi.AjánútkerőkizárőIag a meglelölt anyagoklal, berendezé_

sekkel bizonyítoú Á"g"győrő minőségű (egyenértékŰ) vagY azok-á} bízonYÍtottan

jobb minőregti a.rYagot o:t,í-o.ndezéseket fogadhat e1. Amennyiben ajánlattevő a mű_

szakileírásban ,rér,$rcteí eltérő típusokat kívánna beépíteni (és ez az ajánlattételi idŐ-

szakban, kiegészítő iajekoztatatás adás keretében nem kerÜIt tisztázásra), a műszaki

ultnutaíun ] ktilo., dokumentumban _ kérjük egyértelműen beazonosítható módon

megjelölni, hogy az a ktiltségvetési kiírás mely tételét érinti, és az egyenértékűséget

qaítutt"uanek-aján1atában ú keil támasztani, különösen, de nem kízílrőIag színes

iÉÚtepp.1, meg"felelőségi nyilatkozatokkal, teljesítménynyilatkozatokkal, illetve mŰ-

leírással.

Egy konkrét helyettesítő termék esetében az egyenértékűség (vagy a jobb minőség) az

érintett termékek műszaki leírásában szereplő, azofi paíaméterek,,kéPességek tételes

összehasonlításával támaszthatók alá, amelyek az adótt esetben relevanciával bímak.

Ahol az egyené,tJktireg ily módon történő igazoíása nyilvánvalóan nem lehetséges,

vagy ahol az foga|mi1a§k\zlrt, az Ajánlattwő nyíI.atkozatáva1. Azon esetben, ahol az

egyenértékűseg, vagy i'.;ouu minőség nyilvánvaló, és köztudomású, értelemszerűen

nem kell igazo1rni.

Jótállás időtartama: Ajánlatkérő az elvégzett munkákra az eredményes műszaki

átadás-átvételi elj:ffi iezárásának időpontjától számított legalább 36 hónaP teljes

körű jótállási kötelezettséget ír elő,

Ajarrlattevőnek nyilatk ozniakell ajanlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlattevő

áItaI váI?ah jotálas időtartamárÓI. A vállalt jótállás idcltartamát az eredményes

műszaki atadás_á§tétg1i e|járás |ezárásának időpóntj átőI számítva, hónapokban kérjük

megadni. (9. sz. melléklet)

A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) a

késedelem első napját ő| számííva a tésedelemmel érintett napok után, naponta a teljes

nettó vállarcozoiái3 0,5 oÁ_ ának megfelelő össze gíz a késedelem 10, napjátőI számit_.

va pedig naponta a'teljes nettó váIlaikozői díj 1 %,anakmegfelelő összegű késedelmi

kötbért köteles fizetni. Az ilyen módon érvényesíthető késedelmi kotbér a teljes nettó

váIla\kozői díj20%,át nem haladhatja meg,

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó (nyertes ajánlattevŐ) ér-

dekkörébe tartoző okból, illetve a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása miatt ellehe_

tetlenül, vagy meghiúruí, uugy a koibérmu*iÁ,r. etérését követően, ha a Megrendelő

(ajánlatkéro) teljeiite snez miaaő érdeke megszűnt,IvIegrendelő (ajánlatkérŐ) jogosult

a szetződést egyoldalúan megszüntetni (rendkívtili felmondás). Ebben az esetben Vál_

lalkozó (nyertes ajánlattevőfmeghiúsuÜsi kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási

kötbér összege a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a,



Ajánlat a 3. számú melléktetként kiadott Ajántati lapon tehető,

Ajánlattevőnek a jelen ajánlatkérés és a rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentá-

ciő, azesetleges kiegésziiő tájékoztatás figyelembevételével, az ajánlatkérő áltat ki-

adott árazat|an toítségvetések beárazásával kell tetjes körű ajánlatot adnia, A
beárazoítktiltségvetést a-könnyebb kezelhetőség érdekében kÜlÖn kÖtetbe lefutmekér-

jük benyújtani!

Ajántatkérő csak az álta|akiadott árazatlran költségvetés kitÖltését fogadja el,

Amennyib en az ajánlattev ő az ajánlattételi_ határidőre benyújtott ajánlatához

nem csatol az aiintati ára a|ááÁasztására beárazott költségvetésto ajánlatkérő

hiánypótlást nem rendel elo és az a!ántatot érvénytelenné nyilvánítja,

Az ajánlattevő az á|talaszükségesnek ítélt, atátgyi ajanlatkérés során véglegesítettnek

tekintett árazat1anköltségvetéúen nem szereplő olyan tételek (mennYiségek) kÖltsé-

megvalósítara eroet* en - saját belátása alapjón - alkalmazni kívánna, a kiadott

költségvetés szerinti tételek egységáraira _íioszthatja. 
(p1.:, 91yun organizációs

költségek, speciális technológi ilűue a1ka|mazásábó1 adódó plusz tételek,

ajánlattevőnel bsvett egyedi,rák^ui'siokások miatti egyéb kÖltségelemek, illetve

bármilyen plusz unyugÉiitételek, melyek a kiadott,_(illetve adott esetben akiegészítő

tájékoztatá, ,oran u;aír atietáltalpontosított, és ajánlattevőknek kiküldÖtt) kÖltségve-

tésben esetleg ,r",,, ,""r.pelnek, stb.) Kizaí őIag ajan|atkérő tájékoztatása céljábÓl kér-

jük, hogy az irven *ódon szétoáztott tétei megnevezését, a\apadatait a kiadott

költségvetésben íáosztással érintett tétel és a szétosztott költség(ek) mértékét kÜlÖn

táb!ázatbanmegadni. (Az ilyen módon bemutatott kÖltség kalkulációt ajánIatkerő az

aján|atértékelése során rr".r, 
-bí.á1 

a felül, azt elfo gadottnak tekinti,)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiadott (illetve adott esetben a kiegészítő tájékoztatás

során az aján?attevoi észrevételek a|apján az aján\aíkérő áÍtal Pontosított, és ajánlatte-

vőknek kiküldött végleges) költségvetés műszakitartalma, ajánlattevők által egYolda-

lúan nem módosíthat ő, a!-thoz észrevétel, különbözeti költségvetés nem készülhet,

fenntartás, vagy bárm ely ezzelegyenértéú megsegyzés (az egyenértékűség igazo|ásá-

ra fentebb előírtak kivételéve;1) - azajánlatok tisizehasonlíthatóságánakbiztosítása ér-

dekében - nem fiazhető.

A nyertes ajánlattevő a fentiekre figyelemmel megadott mindösszesen nettó vállalko_

zői díjfejében köteles abeszerzéstíígyaszerintikivitelezés teljes kÖní megvalÓsításá-

ra, valami nt azegyéb szerződéses koiÓlezettségek teljesítésére, hiánYtalanul, első osz-

táIyű minőségben.

A megadott nettó váLlalkozőr díjnak _ amely egyösszegű áta|ányámak minősül _ a

nyertes aján|attevő szerződéss"..,í t.6., ítéséhez izükséges Összes kÖltséget tarta|maz'

nia kell.

A nyertes ajanlattevő a munka gazdaságos és gyors elvégzéséhez szükséges feltétele_

ket megíeremteni, az egyes munkafolyurrrutot ut összehangolni kÖteles. A munka nem
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megfelelő megszervezésével másnak okozott kár- atárgYi eljarásban nYertes ajánlatte-

vő az ajőnlatkérő ésivagy más kivitelező számára meg!éríteni köteles, A nyertes aján_

lattevő a szakmaítieő"enem alapozott és a kivitelezés Üteméhez nem igazodő mun-

kavégzésébot .,oagj Ta.Óly egyéb k öztehaíásából felmerülŐ esetleges tÖbbletkÖltséget

átltáLla\ní köteles.

Az aján|atok értékelése során a vállalási árak kerÜlnek ÖsszehasonlÍtásra. Az e|bírá-

lás szempontja: a legalacsonyabb vállalási ár,

14. Alkatmassági követelmény:

Referenciák bemutatása:

Ajánlattevő ismertes se a7 . számímelléklet és az allhoz csatolt referencia-adatlaP érte-

'emszerű 
kitöltésjv"i a ;"t"n ajánlatkérés megküldésétŐl visszafelé számitott 4 évben

(48 hónapban) befeje iá r*uieredményes műszakí átadás-átvétellel |ezátrtút), szerzŐ-

désszerűen teljesített, a jelen beszetáés ftrgyának megfelelŐ referenciáit' olYan

részletezettségű adattartalommalo amelyből ,gyé,t,l*ű,n és ellenőrizhető módon

me gá11 ap ítható, ho gy az alka.,mas s ág -írri-umkövetelmény éb en me gh atár ozotta|atak

az aján|attevő megfelel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmasnak akkor minősül az ajánlatíevő, amennyiben rendelkezik a jelen ajánlat-

kérés megküldésétől visszafelé számított 4 évben (48 hónapban)

_ legalább egy darab, legalább nettó 3 mitlió Ft értékű, légtechnikai rendszer

kiépítése tárgyú munkára vonatkozó szerződésszerúen teljesített referenciával,

valamint
_ legalább egy darab olyan építési kivitelezési munkákra (új építésű épületnek a

kivitelezéséreo uvagy 
"meglévő 

épület fetújításának a kivitelezési munkáira)

vonatkozó szerződéss zerűenteljesített referenciával, amelyb efl az ewégzett építé_

si szerelési munkák tartalmaztákazatábbiakban felsoro|t (az a)-d) pontokban

jelölt),rur.ipuii munkarészlketl a költségvetés alapján igazo1hatőan mindössze_

sen legalább nettó 3 millió Ft értékben:

a) burkolásra irányuló munkarész;
b) viilanyszerelésre irányuló munkarész;

cj gépészeti szerelésre irányuló munkarész;

d) iy i\aszaró cserére irányuló munkarész,

A referencia_előírás teljesíthető több, a feltételeknek_megfelelŐ referenciamunka (meg-

rendelés/s r"rroúrjbemutatásával is. Ebben az esetben a légtechnikai rendszer kíéPÍ-

tése tárgyú munkára vonatkozó referenciáknak mindösszesen kell elérnie a Lega|ább

nettó 3 millió Ft_ot, illetve az építésikivitelezési munkákra vonatkozó referenciák ese-

tében a felsorolt iá, a-o pontokban megjelöltek szerinti) szakiPari munkarészeknek

mindösszesen keli elérnie a 1egalább nettó 3 millió Ft értéket,
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A referenciának befejezett, és eredményes műszaki átadás-átvétellel lezárt munkála-

tokra kell vonatkoznía, aarc|yben a műszaki atadás-áNételre legfeljebb jelen ajánlatké-

rés megküldését megelőző 48 hónapon belül került sor.

Az qán|attevő az etőírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezeíkaPaci,
tásáiatámaszkodva is megfelelhet, aközöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétŐl fiigget-

lenül. Ilyen esetben az qánlatban meg kell jelölni ert a szervezetet és azon alkalmas-

sági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőfor-

ráiára, vagy aría is támaszkodik, továbbá csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre

bocsátó szervezet nyilatkozatíú, amely a!átámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez

szükséges erőforrások rendelkezéste állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama

alatt. Anyilatkozatok megtéte\éhezkérjük hasznáIlákal0. számú mellékletet.

Az ajánlattevő a releváns szakmai íapasztaLatotigazoIő referenciákra vonatkozó kÖve-

telmény teljesítésénekigazolásara csak akkor veheti igénybe más szervezetkapacitása-

it, ha áz aáott szervezet valósítja meg azt az építési benlházást, amelyhez e kaPacitá,

sokra szükség van (azaz az aIkalmasság igazolásában részt vevŐ, kaPacitásait rendel-

kezésre bocsátó szervezet alvállalkozőkérú bevonásra kell, hogy kerüljön a teljesítés-

be).

15. Különleges előírások:

15.1. Vállalkoző a kivitelezési tevékenység végzéseről elektronikus építési naplÓt kÖ-

teles vezetni.

1,5.2. Ajánlattevő teljes felelősség geltartozik az áItalra foglalkoztatott munkatársakért

16. Hiánypóttás lehetősége : biztosított/nem bíztos ított

(Igen róúi, esetén: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, azonban a hiánY-
'pőtu, 

nem eredmény-ezheti az ajánlat elbírálásra kerütő tartalmi elemei (ajánlati ár)

módosításót.)

1, 7. Kie gé s zítő táiékoztatás ké ré s h atá ri d ej e :

2021. mdrcius hó 11 napja 12:00 óra

Az Alánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban Írásban kiegészítő (értel-

^"ral 
ájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kíegészítő tájékoztatás kérésekre

vonatkozó vá|aszát egyidejűleg minden Ajánlattevő Észére elektronikus Úton kÜldi

meg.

18. Egyéb információk:

18.1 Az ajánlattétet megtörténtével Ajánlattev őhozzájárul neve, székhelye , ajánlati éra

és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra

hozatalához.



18.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszai$város Város Ön-

kotmányzata,polgármesteri"Hívaía|a,önkormányzatiintézményeiésönkormányzati
tulajdonú gazdasígi társaságai minden olyan tiszai$városi gazdasági tevékenységet

folytató vaítatuozaÁvisszterhe s szerződésének (kivéve aközbeszetzésitÖrvénY szerint,

vaíamint Tiszai|varos Város önkormányzata,Polglirmesteri Hivatala, ÖnkormánYzati

intézményei és 
-tlnkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságai egYmás kÖzÖtt megkÖ-

tésre kerüIő szerződéseit) 
-a 

megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szeív9ze-

tek fizetési kötelezettségó a brutto 200 000 Ft összeget eléri, vagy aztmegha\adja, csak

az alábbi feltételek *.-gtet. esetén kerülhet sor. Ezen feltételekrŐl a másik szerződő

felet szer ző déskötés e 1 őtt táj ék oztatní s züks é g e s,

_ A szerződés mellékl etétképezi ahatarozat 1. melléklete szerinti nYilatkozat.

_ A szeruődés egy pontjában rögzttésre kerül az alábbi feltétel:

,,A .. .... 1rr"riaao ror) hozzájárul, hogy az önkormányzat polgármesteri Hiva_

tala/intézményelgazduáagi táisasága (a megfelelő alkalmazandő) a szerződés

mellékletétuépáa, alqírrt határidejű tartozásokra vonatkoző nyi|atkozat vatŐ-

diságárt e||en6rizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés

pénitigyi teljesítése előtt a nyilatkozaton meghatározott szewezetek felé lejarr
'tratarioÓ;ti 

tirtozása, elmaradi adókötelezettsége van és azt a szám|án szerePlŐ

(számla hiinyában a szerződésben meghatérozott) fizetési hatáíidő időPontjáig

nem rende zi, hozzájárul a tartozás összegének az önkormánYzat adőhatősága,

polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdaságí társaságai felé

a lelgkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kom_

p enzáIásáútoz, illetve b eszámításához,"
Tiszaí$vátosí gurdasági tevékenységet folytató váIlalkozásnak kell tekinteni

azt, Áe1y s z éúel ly e 1 vagy te 1 ephel lyel ren de lk ezik T iszaűjv aro sb an.

A tartozásmentességre vonatk ozőan az ajánlattevőknek jelen qán|atkérés mellékletét

képezőnyomtawánlon kell nyilatkoznia, amely majd a megkötendő szetződés részét

fogja képeznl

18.3 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő flrgyelmét aff?, hogy a megkötendő szerződés

érvényósségének feltéteie, hbgy az áílaÁérzurtásrőI szóló 201I. évi CXCV. törvénY

41. §'(6) b'ekezdésében rogbiiat szerint Ajánlattevő átláthatő szewezetnek minősÜl-

;tln, ittit oe jelen szeruődésből eredő követeléseinek teljesítésére/kifi zeté.séte Ajánlatké-

,o ór* a fónti jotgszabáIy szerinti feltétel fennállása esetén jogosult. Ajánlattevő kÖte-

les a nemzeti vafyonról szóló 2oII. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1, pontjá_

ban foglalt feltúeknek történő megfelelőségét érintő bármely váItozást haladéktala-

nul, írá-sban bejelenteni Ajánlatkérő ielé. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogY a valÓtlan

tartalmú nyilatkozat alapjankötött szerződéstAjánlatkérő azorna|ihatállYal felmondja

vagy _ h/a szerződés tóljesítésére még nem került sor - a szetződéstŐl eláll.

18.4 Ajánlattevőnek fuajánlatatfix összegú áíalányárként kell meghatároznia, ame|Y ,

figyeletnbe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat _ magában foglalja a szer,

,íáersrerri teljesítéséi"r, u szakszei és komplett megvalósííásához szükséges vala'

mennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást,

18.5 Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyi|vánitásának jogát,

Aj ánlaikérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség.
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18.6 Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlaÍukat az Alán-

latkérő által rendelkezésre tocsátott jellemző mennyiségek, adatok a|aPján értelemsze-

rűen tegyék meg.

Felhívom szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt elóírások és feltételek alaPos

áttekintésére és kérem, hogy ajénlatát aleirtakfigyelembevételével tegYe meg.

Tiszaújvaros,Zl2I év március hó 02 nap

Tisztelette1:

Mellékletek:
r. Nyi\atkozatkizárő okok hatáLyaalá nem tartozásrőI

2 . T artozásmente s s é gre vonatkozó ny i latkozat

3. Ajánlati lap
4. Áyrazat\an költségvetések
5. Műszaki leírások
6. Tervek
7 . Referenci a ny ilatkozat é s referenci a- adatl ap ok
8. Átláthatós ági nyí\atkozat
9. Nyilatk ozat a v áIlalt j őtállás időtart amárőI

to. N}ilatkozat más szőrvezet kapacitásának igénybevételérőlA{Yilatkozat az aI-

káhasság ígazo|ásábantésztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet

részéről.
1 1. Vállalkozási szerződés,tervezet
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