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Tisztelt Aj rlnlattevd !

A Tiszafjv{rosi Int6zm6nymiikiidtet6 Kiizpont 3580 Tiszaujv6ros, Bethlen G. ft 7.,
(a tovSbbiakban: aj6nlatk6r6) ezriton k6ri fel ajfnlattltebe az On 6ltal k6pviselt cdget,
mint Aj6nlattev6t (a tov6bbiakban: aj6nlattev6) a jelen aj6nlatk6rdsben nevezett, a
kiizbeszerz6si 6rt6khathrt el nem 616 6rt6krd beszerz6s sorin jelen aj6nlatkdrdsben
el6irtak szerint es az abban foglalt felt6telek figyelembevdteldvel.

Beszerzds megnevez6se :

,,TIK kezeldsdben tdvd dpiiletekben miikddd klfmaberendezdsek 2018. dvi idfiszakos

karbantartdsa"

l. Az ajinlatk6r6 neve, cime:

Tiszarijv6rosi Int6zm6nymiikddtet6 Kdzpont
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. itt 7 .
Tel.:491548-300
Fax:491340-871

Tovibbi informici6k a kdvetkezil cimen szerezhetilk be:

Tiszat\v frrosi Intdzmdnymiikddtet6 Kdzpont
cim: 3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. ft 7.
Kapcsolattart6 : Dombin6 Erd6lyi Judit
Tel.:491548-304
Fax:491340-871
E-mail cim: tik@tujvaros.hu

2. Az aj6nlatk6r6s tirgYa:

,,TIK kezetdsdben tdv6 dpiiletekben miikddd klfmaberendezdsek 2018. 6vi idflszakos

karbantartdsa"

A beszeru6s r6szei, amelyekre ajfnlatot lehet tenni: a rdszekte tiirtdnf aidnlatkdrds

nem indokolt

A mtiszaki/szakmai d okumentrlci6 rendelkez6sre bocsftf sf nak m6dj a :

Miiszaki/szay,rnai dokument6ci6 jelen beszerzls sordn nem k6sziilt. A mtiszaki tartal-

mat az ajlnlatklrls I 3. pontj a tattalmazza-



3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatiroz6sa:

Yflllalkozftsi szerz6dds ,,TIK kezeldsdben ldvd dpiiletekben miikddd klfmaberendezd-
sek 2018. dvi idfiszakos karbantartdsa" ttrgyilban.

4. A szerz6d6s id6tartama vagy a teljesft6s hatrirideje:

A szerzddds iddtartama: 2018. dprilis 10.- 2018. december 31.

Az els6 klimakarbantart6sok teljesitdsi hat6rideje: 2018. m6jus 04., azot klimaberen-
dez6sek esetdben, ahol dvi egy alkalom kertilt a3. szdmt mell6kletben megad6sra, va-
lamint az evi tdbbszdri karbantart6st ig6nyl6 berendezdsekn6l is.
A tdbbszdri karbantart6st igdnyl6 berendez6sek 2. karbantart6s6nak hat6rideje 2018.
augusztus 31.,3. karbantart6s6nak hat6rideje 2018. december 31.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

A 3. szdmrt meildkletben megnevezett telephelyeken.

6. Az ellenszolgiltatis teljesit6s6nek felt6telei:

Aj6nlatker6 a szerzld6sben meghat6rozott m6don 6s tartalommal trirt6n6 teljesit6st
kovet6en, a teljesitdsigazol6s szerint ki6llitott szfimla alapjdn, a szhmla aj6nlatk6r6
reszerll tdrtdn6 kdzhezvdtel6t kovet6 15 napon beliil az elletszolgdltat6st 6tutal6ssal
teljesiti.

7.Kizhril okok:

Nem lehet ajhnlattevl az a termdszetes, jogi szemdly, vagy jogi szemdlyisdggel nem
rendelkez6 gazd6lkod6 szewezet, aki vagy amely:

a) a szerz6d6ssel 6rintett szervezettel kdzsz'olgfilati jogviszonyban, munkavi-
szonyban vagy munkavlgzesre ir6nyul6 egy6b jogviszonyban 611 (a tovSbbiak-
ban : drintett dolgoz6/munkat6rs),

b) az drintett dolgoz6 kozeli hozzifiartozoja,
c) az a gazd6lkod6 szewezet, amelyben az eintelt dolgoz6, vagy annak k6zeli

ho zzfttartoz6j a tulaj don i 16 s ze s e dd s s e I rende I k e z ik,
d) egy 6vn6l r6gebben lejifi ad6-, v5m-, vagy t6rsadalombiztosit6si j6ruldkfizetdsi

kdtelezetts6g6nek nem tett eleget,
e) akinek az onkorminyzati ad6hatos6gn6l nyil'vfntartolt adotartozttsa van,

0 aki ellen cs6d-, felszitmolitsi e1j6r6s van foilyamatban, aki vdgelszitmolils alatt
6l],

g) akinek tevdkenys 6,get a c6gbir6silg felfiigges:ztette,
h) aki nem szerepel a c6gjegyzekben,
i) aki nem rendelkezik a tevdkenysdg folytal.ds6hoz eloirt engeddllyel, jogosit-

v6nnyal, illetve szew ezet| kamarai tagsirygal,
j) aki kor6bbi, az onkormdnyzattal k6tdtt szerzodds€nek teljesit6se soriin sirlyos

szerz6d6ss ze gdst kdvetett el,



k) akinek az adoszfimftt a Nemzeti Ad6- 6s Vrirnhivatal felfiiggesztette, illetve t6-
rdlte,

1) aki nem min6siil 6tltfihat6 szervezetnek,
m) aki a jelen aj6nlatkdrds megkiilddsdt6l visszafeld szitmitott kdt 6v sor6n az on-

kormhnyzattal, vagy az dnkormfinyzat gazdasfugi t6rsas6g6val vagy intezme-
nydvel kotott szeruodlslnek teljesft6se sor6n szerzoddsi kdtelezetts6g6t nem tel-
jesitette, amely folyt6n vele szemben meghirisul6si kdtbdrig6ny kertilt 6rv6nye-
sitdsre, vagy a teljesftdsi v6ghat6rid6hoz kdpest legal6bb 2 alkalommal l0 napot
meghalad6 kdsedelembe esett, amelyek folytdn vele szemben k6sedelmi kdtbdr-
ig6ny kertilt 6rv6nyesit6sre,

n) aki akiziro okokkal kapcsolatban val6tlanul nyilatkozott.

A megkdvetelt igazol6si m6d:
AkizSr6 okok fenn nem 6ll6sirr6l az ajdnlattev6knek nyilatkoznia kell ajhnlatSnakbe-
nyijt6siival egyidejiileg az aj6nlatk6r6s mell6kletdtk6pez6 nyomtatv6nyon.

8. Az ajrlnlatt6teli hatfrid6:

2018. dprilis hd 05 nap. 10:00 dra

9. Az ajrlnlat benyfjtrlsfnak helye, m6dja:

T iszaqv ftro s i Int6zm6nymiikddtetS Kozp ont
3580 Tiszairjv6ros, Bethlen G. ft 7.,118. szoba
Dombind Erddlyi Juditnril

Az ajinlat postai riton, vagy szem6lyesen munkanaprokon H - CS: 8:00 6s 16:00 6ra, P:
8:00 6s 13:30 6ra kozott, az ajtnlattdteli hat6rido lej6rt6nak napj6n 8:00 ds 10:00 6ra
kdzdtt adhat6 le.

Az ajfnlatot zirt boritdkban, I eredeti p6ldrinyban kell benyfjtani. A boritdkon fel kell
tiintetni a kdvetkez6 szdveget:

- ,,TIK kezeldsdben ldv6 dpiiletekben miikbdii klimaberendezdsek 2018. dvi id6-
szakos karbantartdsa"

- Az ajdnlattdteli hatdridd elStt (2018. 5prilis h6 05 nap. 10:00 ora) nem bonthat1

fel!
- oz ajdnlattevci nevdt ds szdkhelydt
- ,,Iktat6ban nem bonthat6fel, azonnal a c[mz'etthez tovdbb[tand6"'

Az ajtnlatkero az aj6nlatot akkor tekinti hatiridon beliil benyrijtottnak, ha annak k6z-

hezxetele az ajilnlatt6teli hatdrid6 lej6rttiig, a bont6s megkezd6s6ig megtdrt6nik. A pos-

tai kiildemdnyek elir6nyit6s6b6l, elveszt6s6b6l ered6 dsszes kockfnat aj6nlattev6t ter-
heli. Aj6nlattev6 felel6ss6ge, hogy ajinlata megflolel6 csomagoldsban, form6ban ds
id6ben keriiljdn benyirjt6sra. Aj6nlatkdr6 csak az e,l6irt hat6rid6ig a megielolt helyre
leadott aj6nlatokat tudja 6rt6kelni. A hat6rid6n tril 6rkezett aj6nlatok drv6nytelenek.



10. Az ajinlatok felbontisrlnak helye, ideje:

Tiszarijv6rosi Int6zm6nymrikddtet6 Kdzpont

3580 Tiszairjv6ros, Bethlen G. ft 7. 118. szoba

D6tum: 2018. dprilis hd 05 nap. 10:00 6ra

ll. Azaj6nlatok elbirilis6nak tervezett id6pontja:

2018. dprilis hd 06 naP

12. Szerz6d6skiit6s id6Pontj a :

2018. dprilis hd 10 naP

13. Miiszaki tartalom:

A Tiszarijv6rosi Int6zm6nymiik6dtet6 Kdzpont aitnlatot k6r a kezel6s6ben 1dv6 6piile-

tekben mtik6d6 klimaberlndez6sek 2018. 6vi id6szakos karbantatthsfira az alilbbiak

szerint. Az ajfunlatot a 3. szfrmtmelldklet (Aj6nlati lap) kittllt6sdvel tehetik meg'

A split klima egys6gek karbantart6sa:

. els6dleges porsztirok portalan itisa, foly6vizes lemos6sa.

. ktilonb dzo szir1bet6tik lemos6sa, sziiks6g szerinti cserdje'

. h6cser elo glztisztit6val t6rt6n6 tisztitilsa, fert6tlenit6se'

r o&glon eiloszol6dott k6sziil6k teljes szetszcrellse, tisztit6sa'

r veglszeres keze16s, fertStlenitds, u buktdtium, pen6sz, gombatelepek kialakul6-

s6nak megel6zdse.
. kiiltdri h6cser616 ttsztitisa(sziiks6g esetdn ar klima szetszetelesdvel)

L6ghiit6ses kondenzitoros hiit6berendez6s kartrantartfsa:

. kondenzifiorokellen6rz6se

. kiils6 ventilftor ellen6rz6se, tisztit6sa

. bels6 ventil6tor ellen6rz6se, tisztitSsa

. legszir6k, k6sziil6kek burkolatainak mos6szeres tisztit6sa

. elektromos bekot6sek ellen orzlse,kabelszorit6 csavarok ut6n h'0z6sa

. 6rzdkel6k, vddelmi funkci6k ellen6rz6se, prr6bai.i zem, beszabiiy ozits

Ajinlat kiz6r6lag a 3. sz6,mu mell6kletben (Aj6rrlati lap) meghatirozott berendez6-

sek karbantartfs'nak iisszess6gere tehet6, ai'/'az az iisszes felsorolt berendezds

karbantartasit viuarni kell! A tilblazatkitoltese sor6n kerjuk az egysegfuakat soron-

k6nt feltiintetni, tov6bb6 az egyes klim6kra vonatkoz6 (az egyes telephelyeken l6v5

krima mennyisegek 6s 6vi alkalm ak szorzata arap|fnkiszamolt) nett6 aj6nlati 6rt6keket

is, valamint u,,riirrd6rszesen" nett6 ajdnlati6rtdket is megadni- Az aj6nlatok 6rt6kel6-

se sor6n a ..mindosszesen" nett6 aj6nliti 6rt6kek kertilnek osszehasonlit6sra'

Az elbir6l6s szempontja: a legalacsonyabb nett6 ajanlati 6rt6k'
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1 4. Alkalmassigi kiivetelm6ny:

Aj6nlattev6 ismertesse az el6zo k6t 6v (2016,2017.6v) legjelent6sebb, a jelen beszer-
zes tftrgyfnak megfelel6 (klimakarbantart6s) referencift. A nyilatkozat tartalmazza
legalribb a szerzodest kdt6 m6sik fel nevdt, sz6khely6t, a szerzodes tfrgyitt, a teljesitds
helydt 6s idej6t, a kapott ellenszolgiitatts nett6 6sszeg6t, a referenci6t meger6siteni
tud6 szem6ly nev6t 6s eldrhet6sdgdt, tov6bb6 nyilatkozni kell arr6l, hogy a teljesit6s az
el6fr6soknak 6s a szerzoddsnek megfelel6en trirtent-e. A nyilatkozat megt6teldhez
hasznilljfk az 5. szitmri mell6kletet.

Alkalmatlafl az aj6nlattevo, amennyiben nem rendelkezik avizsgdlt idoszakb an (2016.,
2017.) legalibb I db, ugyanazon megrendelo rdszlre teljesitett, legal6bb nett6 400.000
Ft 6rtdkii, a jelen beszerzes tfirgyfinak megfelel6 (klimakarbantartds) pozitiv tartalmri
referenci6val.

15. Kiiliinleges el6ir6sok:

Aj6nlattev6nek rendelkeznie kell t6rgyi ajdnlatkdrdsben meghat6rozott feladat vala-
mennyi munkaf6zis6nak elv6gz6s6re drvdnyes kdpesitdssel, valamint regisztrdcioval a
Nemzeti Klimavddelmi Hat6s6gn6l a 1412015. (II.10.) Kormiinyrendeletben el6irtak-
nak megfelel6en. A k6pesit6s 6s regisztrSci6 megldtdr6l az ajfunlattev6nek nyilatkoznia
kell aj6nlat6nak benyrijtrls6val egyidejiileg.(4.szftnt melldklet) Aj6nlatkdr6 a jogo-
sults6got ellen6rzi, ez6rt kdrjtik, hogy a kdpesit6s 6s a regisrtrilci6 megldtdt igazol6
dokumentumokat csatolj 6k aj ilnlatukhoz.

Alkalmatlan az ajfnlattev6, amennyiben nem rendelkezik a tdrgyi aj6nlatkdrdsben
meghat6rozott feladat valamennyi munkafdzisftnak elvdgzds6re a l4l20l5 (II.10.)
Kormdnyrende letb en eloirt drvdnye s kdp es it6s s el 6s regis ztr 6ciov al.

Aj6nlattev6 teljes felelSss6ggel tartozik az fitala foglalkoztatott munkat6rsakdrt.

1 6. Hi6nyp6tLis leh et6s6ge z b izto s {tott/nem b iz t o s ft o tt
(Igen vdlasz esetdn: Ajdnlatkdrd a hidnypitlds lehet,Ssdgdt biztos{tja, azonbsn a hidny-
pdtlds nem eredmdnyezheti az ajdnlat elb[rdldsra laerillS tartalmi elemei (ajdnlati dr)
m6dos[tdsdt.)

1 7. Ki e g6s zit6 tSj6koztaths k6 r6s h at6 ridej e :

2018. mdrcius hd 29 napja 12:00 dra

Az Ajftnlattevb az aj6nlatk6r6sben foglaltakkal kaposolatban ir6sban kiegdszit6 (6rtel-
mezo) ti$lkoztatitst kdrhet. Aj6nlatkdr6 a be6rkezett kiegeszito thjdkortaftrs kdrdsekre
vonatkoz6 viilaszitt a honlapj6n (www.tik.tiszaujvaros.hu), tovdbbd Tiszat$vinos hon-
lapjftn (www.tiszauj varos.hu) teszi kdzze.



18. Egy6b informici6k:

18.1 Az ajinlattetel megtdrt6nt6vel Aj6nlattev6hozzhjilrul neve, szdkhelye, ajfinlatiira
6s az eljdr6s lefolltat6sa sor6n 6rt6kel6sre keriil6 egy6b szempontok nyilv5noss6gra
hozatalfuhoz.

18.2 AjinlatkdrS felhivja Aj6nlattev6 figyelmlt ana, hogy Tiszarijv6ros V6ros 0n-
korm6nyzata, Polg6rmesteri Hivatala, dnkorm6nyzati intezm6nyei 6s Onkorminyzati
tulajdonir gazdashgi t6rsas6gai minden olyan tiszailvfrosi gazdasirgi tevdkenysdget
folytat6 vfilalkozfts visszterhes szerz6dds6nek (kivdve aklzbeszerzdsi t6rvdny szerint,
valamint Tiszaitjviros Vdros Onkorm6nyzata,Polg6rmesteri Hivatala, dnkorm6nyzati
intezmenyei 6s dnkormbnyzati tulajdonri gazdasdgi tdrsasdgai egym6s k6zott megk6-
t6sre keriill szeruodeseit) a megk6t6sdre, amelyek eset6n a fentebb felsorolt szerveze-
tek fizetdsi kcitelezetts6ge a nett6 300 000 Ft Osszeget el6ri, vagy azt meghaladja, csak
az alilbbi feltdtelek megldte eset6n kerUlhet sor. Ezen felt6telekr6l a mSsik szerzodl
felet szer z6 d 6 s kotd s e I 6tt t6j 6k o ztatni s ziiks 6 g e s .

- A szerzodds mell6klet6t k6pezi ahatdrozat 1. melldklete szerinti nyilatkozat.
- A szerz6d6s egy pontj6ban rdgzit6sre kertil az aIilbbi feltdtel:

,,A ...... (szerz6d6 fED hozzi$frrul, hogy az dnkorm{nyzat Polg6rmesteri Hiva-
tala/intezmdnyel gazdasilgi t6rsas6ga (a megfelel6 alkalmazand6) a szerufidds
mell6klet6t kdpez6, a lejirt hatdridejii tartozfisoh'ra vonatkozo nyilatkozat val6-
dishgdt ellenlrizze. Amennyiben nyilatkozatot tev6 f6lnek jelen szerzildds
p6nzi.igyi teljesitdse el6tt a nyilatkozaton meghatitrozott szewezetek fel6 leiilrt
hat6ridejri tartozilsa, adlfizetlsi 6s bevallSsi kotelezettsdge van 6s azt a szhmlfn
szerepl6 (szitmla hifunyhban a szerzod6sben meghat6rozott) fizet6si hat6rid6
id6pontj6ig nem rendezi, hozzhjirrul a tartozhs 6sszeg6nek az Onkormftnyzat
ad6hat6s6ga, Polg6rmesteri Hivatala, intdzmlnyei 6s saj6t tulajdonri gazdasilgi

t6rsas6gai fel6 a legkorribbi eseddkess6gti, azonos eseddkessdg eset6n ariinyosan
tcirt6n6 kompenz6lisithoz, illetve b eszfumititsithoz."
Tiszarijvrirosi gazdas6gi tevdkenys6get folytat6 vfllalkozilsnak kell tekinteni
azt, amely sz6khellyel vagy telephellyel rendelkezik Tiszarijv6rosban, vagy ide-
i glenes gazdashgi tev6kenys 6get folytat.

A tartozitsmentess6gre vonatkoz6an az ajinlattev6knek jelen ajiinlatkdrds mell6klet6t

kepezl nyomtatvdnyon kell nyilatkoznia, amely majd a megk6tendo szerz6d6s rdszdt
fogia k6pezni.

18.3 AjSnlatk6rS felhivja Aj6nlattev6 figyelmlt ana, hogy a megk6tendS szerz6d6s

6rv6nyess6g6nek felt6tele, hogy az illan'frrilrtarftm6l s2616 20II.6vi CXCV. torv6ny

41. $ (6) bekezd6s6ben foglaltak szerint Aj6nlattevo itlithatb szervezetnek min6siil-
jdn, illefve jelen szerz6d6sb6l ered6 k6veteldseinek teljesit6s6re/kifizetesere Aj6nlatk6-

16 csak a fenti jogszab6ly szerinti feltdtel fenn6ll6sa eset6n jogosult. Aj6nlattev6 k<)te-

les anemzeti vagyonr6l sz6l6 20lI.6vi CXCVI. tbrvdny 3.$ (1) bekezd6s l. pontj6-

ban foglalt felt6teleknek tcirt6n6 megfelel6sdg6t 6rint6 bSrmely viitozitst halad6ktala-

nul, ir6sban bejelenteni Aj6nlatk6r6 feld. Aj6nlattevS tudomilsul veszi, hogy a val6tlan
tartalmri nyllatkozat alapjfn k6t6tt szenoddst Aj6nlatkdr6 azonnali hat6llyal felmondja

vagy - ha a szerz6dds teljesit6s6re mdg nem kertilt sor - a szerz6d6st6l el5l1.



18.4 Aj6nlattev6nek 6rajhnlat6t fix 6sszegi fitalftnyhrk6nt kell meghatdroznia, amely -

figyelembe vdve a helyszini kdriilmdnyeket 6s adottsSgokat - mag6ban foglalja a szer-
zldesszeru teljesit6s6hez, a szakszeru 6s komplett megval6sit6s6hoz sziiksdges vala-
mennyi k6lts6gdt 6s mindennemri egy6b kiad6st.

18.5 Aj6nlatk6r6 fenntartja az ajitnlatkdrds eredmdnytelenn6 nyilv6nit6s6nak jog6t 6s

nem terheli szerzodeskotesi kotelezetts6g.

18.6 Felhivom a Tisztelt Ajanlattev6k figyelmdt, hogy r6szletes 6raj6nlatukat az Ajin-
1atk6r6 6ltal rendelkezdsre bocs6tottiellemz6 mennyis6gek, adatok aLapjhn drtelemsze-
nien tegydk rneg.

Felhivjuk szives figyelmdt a jelen ajirnlatkdrlsben foglalt el6ir6sok 6s felt6telek alapos
6ttekint6s6re 6s k6rem, hogy ajtnlatitt a leirtak figyelembev6tel6vel tegye meg.

Tiszaf;jvdros, 2018 6v m6rcius h6 26 nap

Tisztelettel:

Mell6kletek:
1. nyilatkozat kizar6 okok hatiiyaal6 nem turtozilst6l : i
2. tartoziflsmentess6gre vonatkoz6 nyilatkozat i 

'ui

3. AJANLATI LAP \ i

4. nyilatkozat k6pesit6sr6l 6s regis ztrircilrSl
5. nyilatkozat az el6zo k6t 6v legjelentbsebb, a beszerzes tfrgyitnak megfelel6 re-

ferencidkr6l
6. 6tl6thet6sAgi nyilatkozat

K6sa-TbthZolthn


