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A Tiszaújvárosi Intézmén;rműködtető Központ 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. rit '|,,, (atovábbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel iianluuet"t" * öÁ aá'rcp"Ült céget, rnintAjánlattevőt (a továbbiakbarr: ajánlattevő) a jólen ajánlatkérésben nevez ei, a|közbesze.rzésiértékhatárt el nem rórő értékű beszerzés sórán jeien ajánlatkérésben .roírtat-r";rj;;lil;
abban foglalt feltételek figyelembevételével. 

* T' vuv^rl'v lJP w

Beszerzés megnevezése :

,{i!ti{éle konYhai eszkÖzÖk, gépek, berendezésekn rozsdamentes konfhai llútorok
szállítása 2022," :

1. Az afiánlatkérő ü€l/€l címe, elérhetősége:

Ti szaú.j v áro si Intéznrényműkiidtető Központ
3580 Tiszaújváros, l]elthlen G. út 7.
Te]r.: 4!)l548-300
Fax:49l1340-871

Továb|bi informácirík a következő címen szerezhetők be:

Tiszaújvárosi lntéznrényrnűkcidtető Központ
cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Kapcsolattartó : Pererrn iczkyné Kiss Judit
Tel.: 49'l548-309
Fax:491340-871
E-mail oím: tik@.tujvaros.hu

2. Az ajiánlatkérés tlárgya:

o,különféle konyhai eszközök, gópek, berendezések, r.ozsdarnentes
szállítása 2022,"

Abeszerzés részei, anr:lyekre ajánlatot lehet tenni:

konyhai britonok
I

:

,

Ajánlatlr:érő részajánlat tél,elénr:k lehetőségét biztosítja, az alábbi Éslzajánla1:.r köröknek rnr,:gJio_lelően:

1. számíi részajánlati kijr: t(on.yhai eszközök szállítása
2, számÍ: részajánlati kclr: Nag;zkonyhai gétrlek, berendezések, tartoz,ékok sztíllitása
3. számír Észajánlati kiir: ]Rozsdamentes kónyhai bútolok sztíllitása

A műszaki/szakmai dcrkumen táció rendelkezésre bocsátásának rnódja:

MŰszakilszakrrrai dol.u.merrtáció jelen beszerzés során nem készülrt. A műsz aki tartalnlat azajánlatké:rés 13. Pontjil <is a.z ajánlatkéré s 4. számlimel]ékletet képezőAjánlati lap tartalraa.zzl.*t



3. A nregköt,endő szerződés meghatárrvása:

Adásvételi szerződés ,,Konyhai eszköziik s zállitása/ Nag.ykonyhai gépek,
tozékcrk szállítása/ Rozsdamentes konyhai bútorok szálliiitsa'' tár|;yában.

4. A szlerződrls időtartama ,agy a teljesítés határideje:

A teljelsítés határidejie:

1 . szánrú részajárrlati ]<ör: 202|2. július 29r.
2, számű Észajánlati ]<ör : 202'.2. j fl ius 2Sl.
3 . számű részajánlati l<ör: 202!.2. július 29.

Az ajánlatkérő a teljesítési határidőhöz képest előteljesítést elfoga<il.

5. A teitjesítés helye, terrnészetbeni helye:

1, számú része{ ánlaljJ:ör:
- I]züsthíd Gondclzó6áal<onyha3580 Tiszaiijváros, I]a;rlók Béla út 1-3.- I(özpon.ti étterern3ji80 Tiszaújváros, KaziÁczy űt3.

!5 záruf r é s zaj4n !a]ü_ k i 
j r :

- I{rrnyadi Mátyáls Iskola konyha l}580 Tiszaújváros, Alkotmány köz2,.- §izécherrYi Istvá.n Isllolar konyha 3580 Tisza,i.luzi.oi ]]reák Feren c tér 16.- }lözponti étterern 3580 Tiszaújvárcls, Kazinőzy út 3.
Iiötvös Gimnázium konyha 3580 Tiszaújvároi Munkácsy M. út 13.
Eizüsthíd Gondozőhazk.onyha 3580 Tisiaújváros, BaftóÉBéla út 1-3.
Bóbita.Óvo{a kolryha 358ó Tiszaúj*í-r, kazincryr'ererrc tt t.
§zederinda ovoda konyha 3580 Tiszaújváros, DőisaGyörgy utca 9.

::I9:Gimnázium,kol{P 3580 Tiszaújvárós, Vru*acsy Ú. út 13.

Ii:b*:,o":* krrnyha :!aó nr".qpil;; Öt"Öffi;i, ú,,.
]T9Ul.n Óvoda_konyl,a 

]5_q0 
ii"."ánlu,lro., Alkotnrány köz 1.

§r*,ryuir óvoda.ko"y.hu 3580 Tiszaúj"ár;;, n:iá, lÖi rj
Szederirrda Ó,,ro,Ja konyha 3 5 8 0'Iiszaújvtrr,os, L) őzsa,cyorÁy utctt 9.

6. Az ellenszolgáltatás rtelj esítésén ek fettételei :

Ajánlatkérő a szerződéslren meghat ározottmódon és tartalommal történő

},Iapsugrár Bölcsőde korryha 3580 Tiszaújvaroi Mátyás kiráty ií34.
Ilunyadi Mátyás Iskola konyha 3580 Tiszaújuá.or, Árcot any köz2.
Széchenyi Istvá.rrr Iskola konyha 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16.

3. számú részajlinlati ]pq- Hlunyadi Mátyás Iskola konyha 3580 Tiszaújváros, Alkotmárry köz2,- SzécherrYi IstvárL lskola konyha 35íl0 Tisza,.i;ua.oi Drgák Ferenc tér ,l6.- Eötvös Gimná.zir-rm kon.yha 3580 Tiszaújvárós, vtunkácsy M. út 13.- Bóbita Clvoda kc,nyha 3:;80 Tiszaújváros, l<urír"ryierenc út 1.- S:zivárvárry Óvo<la konyha 3580 lliszaújváros, ruta, u,o, ts.

a teljesítésigazolás (szállítólevél) szerint kiállított ,rÁt'r".i^iÍÁi'I '."/ufiru
részéről történő kézhezvételét követő 15 napon bel:ül azellenszolgáltatást átutalásr

köveltőenL,

ajánlatkérl
teljesíti,



7.Ku;árő okok:

Nem ]ehet ajénlatte>vő az a 1:.etmészetes, jogi
kező gazdálkodó sz,etvezet,erki vagy urn.iy,

a) a szerződésse:l érintr:tt
vagy munkar,égzésri:
do l go:zólmu,nk.atárs),

személy, vagy jogi személyiségfel nenr rrenLdel-

annak kö;zeli

járulélrfize,tés;i

lejápt határidejű

fol}amatbar, aki

, szewezetlel közszolgálati jogviszonyban, munkavis:zonyban
irányuló egyéb jogviszonyban áll (á továbbihkban: érirrtett

b)
c)

d)

e)

0

g)
h)
i)

az &intett drrlgozó közeli hozzátartozőja,
az a gazdlllkodó s_zzewezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy
hozzéúartoz(lja tulajdoni részesedéssól rendelkezik, §

egy évnél régetlben lejár1 adó-, ván1-, vagy társadalombiztosrítási
kötelezettsétr;énell nenr tett eleget,
akinek az önkormányzati adőhatőságnál nyilvántartott
aűtartozása vagy elmaradt adókötelezettsége van,
aki ellen csőd-, felvámolási vagy kényszúorlésí eljárás van
végelszámolás alatt áll,
akinek tevékerrységét a cégbíróság felftiggesztette,
aki nem szerelrel a cégegyzékben,
aki nem rendelkezlik a tevékenység folfatá:;ához előírt engecléllyel, jogosítvárrt,yal,
illetve szerve:zeti, llant arai tagsággal,j) aki korábbi, a7, önl,1ormányzattal kötött szerirőríésónek teljesítése során súl1,61;
szeruő désszeg(lst követett el,

k) akinek az ad<iszámát a Nemzeti Acló- és Vámhivata.l törölte,l) aki nern minősül átláthatő szervez:etnek,
m) aki a jelen ajárLlatkéré:sközzétételétől visszafelé számított llét év során az önkornrlirry_

zatta|, vagl iLZ Önkornrányzat gaz:dasági társaság áveú vagy intézményével kötött szi;r-
ződésének teljesítése l;orán szerződési ktitele;zetJséplét nern teljesítette, amely fol;fiánL
vele szemberL rneghiúsulási kötbérigény került, érvéiyesítérr., uugy a téljesítési vt!5!ra_
tárídőhÖz kéPest legalríbb 2 alkalommal 10 napot nróghalacló keúelembe esett, an:te_
lYek ÍblYtán vele szemben késedelmi kcitbérigény kertilt érvényesítésre,

n) ,akt akjzfuó okokk,a,l kapcsolatban valótlanul nyiiatkozott.

A megkövetelt igazolási mód:

I^_!:Í:9,_:|:k .',b'T, nem .állásérőI.az ajánlattevóknek nyilatkoznia kell ajánlallálitk
benyújtásával egyide.iűleg az ajánlatkérés meiléklet étképezőnyómtatvrányon.

8, Az ajánlattételi határidő:

2022. május hó 17, nap, 14:00 öra

9, Az ajánlat benyújtásának lhelye, módja:

Tiszaújvárosi Intézményműköcltető Központ
3580 Tiszaújváros, Brltlrlen G. űt7. 1I2, szoba
Peremic:zkyné Kiss Juditnál

Az ajánlat postai Úton, vagy személyesen munkanapokon H _ CS: 8:00 és 16:00 óra, P: 8:00és 13:30 fuakÖzÖtt, az ajanlattételi határidő lejártának napjarr 8:00 és 14:00 óra között adhtrrló
le.rl.vvvrg§



Az ajánlatot zárt bclrítékban, 1 eredeti példányba.n kell. benyirjtani. 1r borítékon fill kell
tüntetrri a következő szöveget:

- ,,KÜlÖnÍéle kon,y'hai eszközök, gépek, berendezés,zk, roz,sdamentes konyhai b,ú[a,l1,glí
szállítása 2022. "

- Az ajcÍnlaÍÍéte li határidő előtt (2022. május hő 17 rrap. 14:00 őra) rtem bonthatt| 
"te,l,!- az ajanlattevó'nevét e:s székhelyét.

- ,,Iktatóba.n nem bonthatófel, azonnal a <:ímzeithez trovábbítandó",

Az ajánlatkérő az ajárlal:.clt aj<kor tekinti határi<lőn belül benyújtottnak, ha annak kézhez:vrir|ele
az aját'iaÍtéte[i határidő lejártáig, a borrtás megllezdéséig rnegicirténik. A postai külderrrén,yek
eliránY'Ításáb(ll, elvesztéséb,Sl eredő összes kockázát qanlattevőt tlrheli. Aján1arl,:vő
felelőssége, hogY ttjáriata megfelelő csornagolásban, formában ér; időben J<oriiljön
benyújtásra. l\jánlatkérő csal< az előirt határidőig a .megjellölt helyre leadott ajánlatoktrt t.rridja
éftékelni. A határidőn tiil érkr:zett ajánlatok érvénytelenó[,

10. Az ajánlaíok felbontásának helye, ideje:

Tiszaú_ivárosi Intézmén)unrűkrjdtető l(özpont
3580 ltiszaújváros, Bet]rlen G. út 7. I12" ftoda

Dátum: 2022. mcijus I,,ló tr7 nttp t4:00 óra

tI. Az ajánlatok elbíráIásának tervezett időpontja:

2022. nndjus ütó 23 na,p

12. Szerződéskötés id őpontj:a :

2022. nlájus ltó 26 nalu

13. Műszaki tartalom:

A Tiszaújvárosi Irrtéznrénymíiködtető Központ lrltal üzerne,ltetett ]<onyhákra különfele, korly_
hai eszl<ÖzÖk, nagYkonyhai gt5pek, berendózés ek, taftozékok, továbbá rozsdamentes korrr;,lrai
bútorok száIlÍtása a 4. pontbarr megadott teljesítési (sz:állítá.si) véghatáridők figyelembevrilirllé-
vel, az alábbi részajánlati köröknek rnegfelelően:

|. számű résza.Lalrlaü k,§1; Iionyhai eszközök szá|,Iitása
l,szám,Ű résza-ifula1l-krE },Iagykonyhai gépek, be,rendezés e\:, tattoz:,ékok szrállítása
1,5vámú r é s za_iédg!_k,5 r : FLo z s d am ente s k o nyhai búto ro k szállitás a

A részle tes sPecifikácitit és a konkrét ternrékmerrrryiségeket részletesen tlz ajánlatkérés zl" nrr::l_
lékletét képező Ajánlati la,pr t21,131* azza. A szállitás az 5. pontb an részajánltrt,i körönként rme;g-
adott teljesítési helyekre 1_örténik.

További i árulrókos szolglltat:ísok:

BekÖtési, beÜllemelési szcllgá,ltatás: A 2. számű ré:;zajáriati kör tekintetében a lesz:állitiis
rnagában Íbgla-tja a géPek, berendezések bekötését, beüiemelését is, amely az ajánlatkét:őr,,::l



(Vevővel) előzetesen egyeztetett napokon, a napi főzésimunkák befejezését követően,, a dél_utáni órákban végezhető el.

JÓtállás: Eladót a leszállított termékek tgkintetében az átttdás időpontjától számitottrm a jog_
szabálY által előirt, inlefue a gyáttő által uállalt jóüíllási idő alatt ter:-J, toru iotállás.i kötele_
zettség terheli. Eladó köteles a termékek átadásakor a Vevő rendekálésére bócsátani, a jőtál_
lási jogok érvényesítéséhez szükséges jótállási dokumentumokat.

A rész;letes keres\glelm|3[ánlat meeadása:

A részajánlati köröklet az a.jánlatkérés 4..rye]lékletét kéipezl AiánlttliJep (Excel$i!r|l*it4í)
tartalInazza, mely tálblázat egyúttal u" ajenÜtt.*G, jerÉti*r. kibonl;risá_ra is szolgál.

F'elhÍviuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlat csak a megpályázott tliljesrészre tehetŐ, azaz a részen belül az Osszes rehor;t Elmék (azaz mindÖ ewes t9p$3)
!e szi[!!.í!i[§i{§álla!g!Jrelt !

Atáblérzat kit,Öltése sclrátr kérjük az egységárak,at soronként feltüntetni, tovább á az egy<.s ter_
mékekre vonatkozó (az egyes termékekbői kert 1en.ryiségek alapjánkiszámolt) nettő ajánlati
értékeket is, valamint;a,,minilösszesen" nettő ajá.nlati értéir:t is mógadni.

Atáblázat kitÖltrjse során a nr:ttó egységárat maximum két tizedes jegyre törtérrő kere]kír|éslsel
kérjük rnegadni,

A nettó aiánlaLl érték oszlopbla értelemszerűen et ,,Me,nnyiség" oszlopban megaclott mennyirié_
gi adat és a megadott rLettó eg,ységár szotzata alatrljántiúa,nótt érték kertilhet]

KérjÜk, hogY tt'z Ajánlatkérő liltal nregadott képleteket ne ttiröljék kil A képletek a nettó e5;y_
ségár ér; a nettó a.|ánlati érték rovatban két tizédes jegyre tijrténő kerekítésre lelttek beállíl.ya.
F,gész sz,ámta tör:térrő kelekítés csak a ninclösszesón nettri ajánlati érték rubrikában lrl}retsé_
ges.

A nYettes ajáni:attevő a fentiek. szerint megadott mindösszesr;n netl(i ajántatiár fi:jében l<iite]|esabeszetzés tárgYa szerinti áruszállitásra, valarnint az egyéll szerződéses kötelezettségel( teljie_
sítésére, hiánytalzrrrul, első rcsztályú rniriőségben.

A megadott m.irrclÖsszesen nettó ajánlati árnak - amely egyi5sszegű átalányámak minőlsiil _ anYertes rijánlattevő szerzőtlrjssilerű teljesítéséhez sriiksegeibrrr.r1oltrég"i tu.tul. aznitt1<:e1l.

A nettÓ 1brinthroz; a'z Á,FA ért,elemszerűenhozzáadódik, a:z elbírálás során a nrsttó összr:61c:kkerülnek összehasonlítáLsra,

F'elhívjuk a íigyelmetn hogy a
által egvoldalíran nenr..oa.,.@í,enntartás ; yz{y,ffi;i);i
egYen_éntékű megjegYzlés az ajánlatok összehasonlíthatóságának biztűtása érdel<óbelnnem fűzhető.

5



A.jánlatkérő a 4. szárnú nrellékletben (Ajánlati lap) _megadott Excel táblázatok,,Megne,.vt]zés,,
rovatában megllatározott tíPusÚ, illetve paraméterekkel, termékjellenrzőkkel rendell:e:zii termékelre kér ajánlat<>í, l\zaz amely tétel tekirrtetében 

-aj,anlatkérő 
k,rn}.rét típust hatítrcrzott

meg, iLzon tél,elek esetében csak a megjelölt típusra tehető ajánlat, továLbbií ameiy tétel t,gk.inte-
tében kÜlÖnfil[e Pararnélerek, termékjellemzők:^ kerültek mégadás;ra, a:zontételek esetéllerr ki_zárőla;g a megadott Paranrétr::rekkel, terrnékjelJemzőkke] rrxrdelkező termékkel tehető eljilúat.
AmenrnYiben az ajánlatkérő íiltal meghatározo,tt valamely termék ;l keresk,edeln:ri forgal(ornlban
nern elérlretŐ, ÚrgY ezzt a tényt szíveskedjenek halarJékialanul jelezni ajárnlatkérő felé nlisik
termélr: nreghiltározásil éi:clekt5ben,

A.z elbírálá§ szemPo]ntjn: a legalacsonyabb összegű ellerrszolgáltatás. Ajánlatkérő zrz egyesrészajárnlati kÖrÖkben hirclet l:redménfi. Az értékelesnél a.megúott mindtjsszesen neltó r.ián_lati ért,ékek kerülnek össizeha:sonlításra.

14. AIl<aImassági követelmény:

Ajánlatttevő isrnertessr; a,z elŐ,ző két év (2020.,202l. év) során teljesített legjelentősebb,, rl.je_len beszerzés tárgYávlll, a:.za'z a megpályázott ré:;zajánlaíi korcik sierinl"i terlieka;takka,l (árru_
csoportokkal) azonos lszál l ítálli reí'erenciáit

A nYileLtl<ozat tartalmazza legalább a szerződést kötő másik fel nevét, r;zékhelyét, a szp717i']{3
tárgyát (a leszá.llÍtott tr:rméke]< megadását), a teljesítés idejélt/idő srakát0egaláúb év, h(lnap), a
|aPott ';llenszolgáltatás nettó összegét, a referenoiát rnegeriisíteni tudó szJnrely nevét ós i:]iér_
hetőséP;ét, továbbá nY.ilatkozrri kell arról, hogy a teljesíús az előírásoknak és a szerzőrclt5s,nek
megÍ'elelően tÖrtént-e. A nyila.tkozat rnegtéteúez te4ut használják az 5, számtlmellél<l$tet.

Az ada1:,okat olYan rész:lete'.zéssel kell megadni, trogy abból ayz alkalmassági követelményekrrek
való megfelelés megál lapítható legyerr,

Részajánlati kÖrilnkérrt leg;alább egy clarab, a jelen beszerzés tárgyáva]l, azaz a megpál5,étzlltt
t"észajáriati kÖr szerinti tenmél<íajtákkal (árucsóportokkal) a,.onos szállítási referencia betnul.a_tása kÖtelezŐ. A referencia-előírás teljesíthető több, a ft:ltételeknek megfelelő reftrt;nrlia
(me grerrde l és / :;zeruő d,és ) ll t;m rrtatás ával i s.

Alkalmasnak akkor minősül az ajánlattevőo amennyiben rendel az előző .két év
Q020.,202l. év) sorá.n az e!őírásoknak és a szerződésnek teljesített, at rn€lg-pályázott részajánlati kör szerinti termékfajták (áú leszálIításá-

ellenszolgiiltatásralértékesítésóre vonatkozó referenciákkal, melyek esetében a
(vételár) nettó értéke,összessrígében elérte

- az I. számú részajánlati kör (konyhai eszközök) esetében a nettó 1 10d 000 trt-ot,
- a2, számú részajánlati kör (nagykonyhai gépek, berendezésffi;aFkI.setéúen ane$zsÍO9_009 rt-ot,
- a 3, számú részajánlati kör (rozsdamentes konyhai bútorok) esetében a nettó 600 0010 F,t_.,T. 

-É--
15. Különleges előírások:

Ajánlattevő teljes Íblelősséggel tartozik az áItalafoglalkoztatrrtt munkatársakért.



16. Hiiánypótlás és helyszíni megtekintés lehetősége: biz,|osított/nem biztosított
(Igen válasz esetén; Ajdnlatkérő a hiánypó.tlás teháőségrlt birl"rítja, azonban a hiánypl:itlás
nem eredménYe7fug\i tlz t.tliánl!at elbírálásra kerülő tartalmi elemei (ájánlati ár) módosiíai,it,1

1 7. Kiegész íÍ (i tájékoztatás kérés h atárid ej e :

2022. mdjus .hó 03 nttpja 10:00 óra

Az Ajánlattevő az aján.laíkérésben foglaltakka] kapcsolatban írásban kiegészítő (értelrrrező)
tájékoztatást kérhet. Ajánlal,kérő a beérkezett kiegés:zí tő tájékoztatás kérésekre vonl,ttkrrzóváIasziit a honlapljárr (www.tik,tiszaujvaros.hiD, t<>vibbá Tiszaújváros hon.[a,1l.ián
(y,,wwtiszauivaros.hu) t<>slzi l<özzé.

18. Egyéb iníbrmácirók:

18,1 Az ajánlattétel nregti)rténtével Ajárrlattev(ihozz'ájtirtll neve, széklrelye, qánlati áral" éi:; az
eljárás leÍblYtatása során dlrté]kelésre keriilő egyéb szeÁporrtok nyilvános s'á'rahozataláho',,

1^8 ? Ajánlatkérő í'elhívja Ajánlattevő figyelnrét aría, hogy Tiszaújváros ,Vlros

tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan tiszaújvá,rosi gazdasági get :[oll:ató
vállalk,czás visszterhe;s szerz:,ődésének ( kivéve a közbeszerzési int, valarnint
Ti s zaúj váro s Váro s önk o rmiur y zata,. 

"lr;#J;.i' ;:í"ff "offi 
"ffi;flui"fiiintézményei ésönkornrányzati tulaj,donú gazdasági iarsaságai egymás között

szerzőiléseit) a megkötésére, amelyek esetén a feúebb felsorolt
kötelezettsége a brutrló 200.000 Ft összeget eléri,
íbltételt;k megléte esetén kerülhet sor. E,zen
szerződ éskötés el őtt íá1 él<o ztaIni szüks é ges.

vagy azt
feltételekről a

kerülő
fizetési

csak az alríbbi
szerződ(i 1elet

]fivata-
mellékletét képe-

Amennyiben
megJhatíuro-

van és azt a s:ziirn-
időp,ontjtíig

Polgánnest,eri
esedékessé6;ű,

azt, amel7, g7{P-

mellékletét kép<>:ző

fogia képelzni.

rződés érvrínyesl-
4l. § (6) be krl:ti

jelen seerz,ó-
i jogszabály sze-

szőló 20L1.

A szerződés mellékJetétkepezi ahatározat 1. melléklete nyilatkozat.
A szeruődés egy pontj ábanrögzitésre kerül az alábbifeltétel:

,,A ... (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat
lal intézmény e l gazdas ági társ as ága (a me gfel el ő á kalm azandő) a' szer
ző,,aleját hatríridejű tilrtcxlásokra vonatkozó nyilatkozat valódisá gát eII
nyilatkclzatot tevő felrr,ok _i<>lerl szerződés pénzúgyi teliesítése előtia nyi
zott szervezetek f-elé lejárt határidejű tarbzása, e,lmaradt ad(ikötelezetisé
lárr szereplő (sizr,ámla lriárryában a szeruődésben meghaíár<l.zott) fizetési
n_em rendezi,Itozzájánll tt tarl;ozás összegének az c;n-kornányzá adől
Hivatala, intézményei és saját tulajdonú §azdasálli társasligai felé a le
azono s r:sedékes sé g esetén ará nyo san törlénő konrpenzál iis;ához, illetve
Tiszaújvárosi 5Jazdaság;i tellékl:nységet folytató vállalko z:ásnrak kell tek
hellyel, vagy telephellyel rendolkezik Tiszáújvárosban.

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek jelen ajánlatkérés
nyomtatványon kell nyilatkozni4 amely majd a megkotendő szórződés rés:

18.3 Ajánlatkérő felhív.ja Ajánlattevő íigyelm ét arta,hogy a megkötendő
ségének feltétele, hogy az állarnhaztartáJról szóló 2u{ évi cx-cv. torv
{ésében foglaltak szerirnt Ajánlattevő áttáthatő szervezetnek minősüljön,
désből e.redő követeléseinek teljesítésérelkifizetésére Ajánlatkérő csak a
rinti feltétel fennállása esetén iogosult. Ajánlattevő koieles a nemzeti v
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek megfelelősé-



gét érintő bármelY változlást haladéktalernul, írásban bejele:nteni Ajánlletkérő felé, Ajzinla,t.evő
tudonrásul veszi, hol;y a valótlan tartalmú nyitatkozat alapján t<Ótott szerződéstAjlln]tatkérő
azonnali hatliJlYal felmc,rrdja. vagy -- ha a szeiződés teljesítésére még 1em került sor._ a íi:zer_
ződéstől elál].

l8,4 Ajánlaltevőnek áraján.latát íix összegű átalányitrként kell t.tegllatátoznia, arnel.y -figYelernbe véve a lrelys:ríni körülrnényékrt éii ircJottságokat magában folglrrlja. aszerződésszerúi teljelsítríséhez, a szaksz,erű és kclmp,lett megvalósítisához sz:üJ<srílges
valamennyi költségét és rnin,Jenneműr egyéb kiadást.

18.5 Ajánlatkérő fbnntartia az ajánlatkérés ereclmén;ztelenné nyilvánítlis ának jogát, Ajár:rllal.ké-
rőt nem terheli szerződéstriötdisi kötelezel.tség,

figyelmét, hogy részletes árajánlatukat az Ajánlalkérő
mennyiségek, adatok alapjan értelemszerűén tegyék

Felhívjuk szíves Íig;relrnét a jelen ajtinlatkérésben 1bglalt előírások és feltételek i:rllapos
áttekintésére tlls kéremL, hogy rajánlatirt a leírtak figyelembJvételével tegye rneg.

Tiszaújváro s, ?.022 év ápriilis hő 26 nap

18,6 Felhívom a Tisz;telt Ajlrnlattevők
által rendelkezésre bocsátot1. jellemző
meg.

Tisztelettel:

Molnárné
iga:

Mellékletek:

1. Nyilatkozatkizárő clko|< hatálya alá nem tartozásról
2. Tarlozásmenteslségre vonatkozó nyilatko:lat
3. Átláthatósági nl,ilj11.oru,
4. Ajánlati lapok
5, NYilatkrlzat az e:IŐz(i ké:f §y legjelentősebb, a beszerz,és tárgyánakmegfelelő refelrtlncli_

ákról


