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Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 3580 Tiszaqváros, Bethle n G. út 7 .,(a továbbiakban: ajánlatkérő) ezűtonkéri fei ajánlattételre azÖ^ a]iáitépviselt céget,mint Ajánlattevőt (a továbbiakban:_ a!áytatteiő) a jelen ujanrutr.Jierben nevez ett, akőzbeszerzési értékhatátt el nem érő értékűbeszi,erzés során jelen ajántatkerésbenelőírtak szerint és az abbanfogtalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

"TrK kezelésében tévő éPütetekben működő klímaberendezések 202I. évi időszakoskarbantartdsa'

t. Az ajánlatkérő neveo címe, elérhetősége:

Tiszaűjv átosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. űt7.
Tel.:49/548-300
Fax:49/340-871

További információk a következő címen szerezhetők be:

T iszaújv árosi Intézményműködtető Központ
cím: 3580 Tiszai$város, Bethlen G. út 7-
Kapcsolattartó: Erdélyi Judit
Tel.:49l548-304
Fax:491340-87l
E-mail cím: tik@íujvaros.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

,,TrK kezelésében lévő épületekben működő klímaberendezések 202I. évi időszakoskarbantarlúsa''

Abeszerzés részei, amelYekre ajánlatot lehet tenni: a részekre történő ajdnlatkérés
nem indokolt

A m Űsza ki/s zakmai d oku m en táciő ren d elkezés re b o cs átás án a k m ó dj a :

Műszaki/szakmai dokumentáció jelen beszerzés során nem készült. A műsz aki hrtal-mat az ajánlatkérés 13. pontja tartalmazza.

3. A megkötendő szerződés meghatár ozásaz

Yállalkozási szerződés ,,TIK kezelésében lévő épületekben működő klímaberendezé_
sek 2021. évi időszakos karbantartósa'' tátgyábin.



4, A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A szerződés időtartama: 2021, múrcius 2g.- 2021. december 3I.

Az első klÍmakarbantartások teljesítési határideje:2L2t.április 23., azonklímaberen_dezések esetében, ahol évi .gy ákdom került i s. ,iat mellékletúerr megadásra, va_lamint az évi többszöri karbintartást igénylő berend.reseknél is.A többszöri karbantartást igénylő búnáezések i. iaruantartásánakhatárideje 202t.augusztus 31., 3. karbantartásának határideje z}2l.december 31.

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

A 3. szómú mellékletben megnevezett telephelyeken.

6. Az ellen szolg á|tatás telj esítésén ek feltételei :

Ajánlatkérő a szerződésben meghatarozott módon és tartalommal történő teljesítéstkövetően, a teljesítésigazolás szirint kiállított szétmla alapján, a számla ajánlatkérőtészérŐI tÖrténő kézhewételét követő 15 napon belül az ellenszolgáltatást átutalássalteljesíti.

7.Kizárő okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nemrendelkező gazdálkodő szervezet, aki ,agy Ím"ty:.----"
a) a szerződéssel érintett 

'r"*"réiel kozszo lgálati jogviszonyban, munkavi_szonYban YagY munkavégzésre.irányuló egyéb"jogviszonyban áIl (atovábbiak_ban: érintett dolgoző/munkatárs), J

b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozőja,
c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgoző, vagy annak közelihozzátartozőjatulajdonirészesedésselrendelkezik,
d) egY évnél régebben lejárt adŐ-, vám-, vagy társadálombiztosítási járulékfizetési
. kötelezettségének nem tett eleget,

e) akinek az ÖnkormánYzati adohatósagnál nyilv ántartott adőtartozása van,D aki ellen csőd-, felszámolási, vagy kenyszerto rlési eljárás van folyamatban, akivégelszám olás alatt áll,
g) akinek tevékenys égét acégbíróság felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a cégiegfekb.rr,
i) aki nem rendelkezik-á ióvékenység fotytatásához etőirt engedéllyel, jogosít_

v áwry al, i lletve szerv ezeti. kamaiai Íagsaggal,j) aki korábbi, Önkormányzattalkötött sieriaaesenek teljesítése során súlyos szer_ző déssze gést követett el,
k) akinek az adőszámát a Nemzeti Adó- és vámhivatal törölte,l) aki nem minősül átlaíhatő szervezetnek,
m).aki a jelen ajántatkérés kőzzétételétől visszafelé számítottkét év során az ön_kotmánYzattal, vagY az önkolnáyyzat gurairagi tarrarigiiuf ,ugy intézmé_nYével kötött.szerződésének teljesítése ,o'.á., ,rőraderiktíelezetts?gét nem tel_jesítette, amelY folYtán vele szémben meghi,rrrrari kötbérigény került érvénye_
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sítésre, vagy a teljesítés i véghatáriajrrlz^t9rest legaláb b 2 alkalommal 10 napotmeghaladó késedelembe eséft, amelyek rorItrin u.Í. ,".-ben késedelmi kötbér_igény kertilt érvényesítésre,
n) aki a kizarő okokka' kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

Akizárő okok fenn nem aLaiara az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatánakbe_nyújtásával egyidejű leg az ajánlatkérés mellékl.rét f,.p;rő nyomtatványon.

8. Az aján|attéteti határidő:

202I. múrcíus hó I8 nap. 10:00 óra

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaűjvarosi Intézményműködtető Központ
1590 Tiszaijváros, Bethlen G. út 7.,11§. szoba
Erdélyi Juditnál

Az ajánlatpostai Úton, vagy személl::.lTun\anapokon H - CS: 8:00 és 16:00 őra,P:

filff:ff#,Óra 
kÖzÖtt,-az ajanliuételi határ iÚT"jartanur. ,,up3an s,oo e, 10:00 óra

Az ajánlatot zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kelltüntetni a következő szöveget:

' 
"TrK kezelésében lévő éPületekben működő klímaberendezések 2021. évi idő_szakos karbantartúsaD

- Az ajánlattételi határidő előtt (202L március hó 18 nap. 10:00 őra) nem bont_hatófel!
- az ajánlattevő nevét és székhetyét, ,,Iktatóban nem bonthatófel, azonnal a címzetthez tovőbbítandó''.

Az ajánlatkérő az qánlatot akkor tekinti hataridőnbelül benyújtottnak, ha anrtakkéz_hezvétele az ajánlattételi 
.határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A pos_tai kÜldeménYek elir,ánYÍtásából, elvesztéséből eredő összes kockázat qán;attevőt ter_heli' Ajánlattevő felelőssége, hogy 

li7lJata *.sf.i"io csomagolásban, formában ésidőben kerÜljÖn benYÚjtásrá. ejaííaúrő csak aZ 
"tairt 

hatáidőiga megielölt helyreleadott ajánlatokattudjá értéketni. Ahatáíidő"tit eit 
"rett 

ajánlatok érvénytelenek.

I0. Az ajántatok felbontásának helye, ideje:

Tiszaűjvárosi Intézményműködtető Központ
15.80 

Tiszaűjvfuos, Bethlen G. út 7. 118. szoba
Dátum: 2021. múrcius hó I8 nap. 10:00 óra

tl. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:



2021. múrcius hó 25 nap

!2. Szerződéskötés időpontj a :

202l. márcíus hó 29 nap

13. Műszaki tartalom:

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ ajánlatotkér a kezelésében lévő épüte_tekben működő klímaberendezések 2021. évi iáőszakos karbant artására az alábbiakszerint, Az ajánlatot a 3. számumelléklet (Ajánlati lap) kitöltésével tehetik meg.

A split klíma egységek karbantartása:

. elsődleges porszűrők portalanítása,folyóvizes lemosása.. különböző színőbetétek lemosása, szüÉség szerinti cseréje.. hőcser élő gőztisztítőv al történő tisztítása, fertőtlenítés e.. nagyon elkoszolódott készülék teljes szétszerclése, tisztítása.o Ve8YSzeres kezelés, fertőtlenítés, a baktérium, penész, gombatelepek kialakulá_
sának megelőzése.

' kÜltéri hőcserélŐ tisztítása(szükség esetén a klíma szétszerelésével)

Léghűtéses kondenzátoros hűtőberendezés karbantartása:

. kondenzátotokellenőrzése

. külső ventilátor ellenőrzés e, tisztítása. belső ventilátor ellenőrzés e, tisztítása. légszűrők, készülékek burkolatainak mosószeres tisztítása
' elektromos bekÖtés ek ellen őrzése, kábelszorító csavarok után húzása
' érzékelők, védelmi funkciók ellenőrzése, próbaü zem, beszabályozás

Ajánlat kizárŐIag a 3. számú mellékletben (Ajánlati lap) meghatár ozott berendezé_sek karbantartásának összességére tehető, azaz az összes felsorolt berendezésvvr vuuwz9.,

,Y:l**::::!::]rltll kell! A táb.I?zatkitöltése során kérjük az egységfuakatsoron_

Iíi try"'"r:i, továbbá 
.u1."qy"r.klímákra "onu*orJ i;;aű ii.ni"reken lévőrvrJv\vr! lwvv

klÍma_ mennYiségek és évi alkalm ak szorzata alapjánkiszámolt) nettó uianutiértékeket
is, valamint a ,,mindÖsszesen" nettó ajanlati értéket is megadn i. Aza;,anhtok
se során a,,mi

)neKet ts megadnt. Az ajánlatok értékelé-
ek keriilnek összehasonlításra.

,)

Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb nettó ajántati érték.

14. Alkalmassági követelmény:

Ajánlattevő ismertesse az elŐző két év (2019.,2020. év) legielentősebb, a jelen beszer_zés tátgYának megfelelő (klímakarbaníartás) referenciátlA nyilatkozát tartalmazza
legalább a szerződést kÖtő másik fel nevét, székhelyét , a szerződés tárgyát,a teljesítés
helYét és idejét, a kan9tt ellenszolgáItatás nettó tisszegét, a referencűt megerősíteni
tudó személY nevét és elérhetőségét, továbbányilatkozni kell arról, rrogv a teljesítés az
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Í::,":;tr:"Í:.ffií".í,"Jii:Lí"**lelően történt-e. A nyilatk ozat megtételéhez

Alkalmatl an aZ ajánlattevŐ, amennyiben nem rendelkezi k a vizsgáIt időszakb an (2019.,2020') legalább 1 db, ugyanazon megrendelŐ részér.e,teljesített, legalább nettó 400.000
lffitffijelen beszőizés tárgyáník *;;Áidő 

-1t 

tirnut u.bantartás) pozitív tartalmú

15. Különleges előírások:

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell 
_tárgy 

i ajánlatkérésben meghatáro zott feladat vala_mennYi murtkafázisának elvégzésér: 
"*_u";;; 

r.e|esitess.l, .rálurnirrt . egiszttáciőval aNemzeti Klímavédelmi Ható"s ágnáI u nuórturtui.ú üvegháá atásű gázold<al és azŐzonréteget lebo_ntó arryagokkaikapcsotat", ;;;;i.rységek végzésének feltételeirőlszőlő 14/2015' qL10,) t<ormanYrendeletben elOirtaknak megfeleloen. A képesítés ésregisztráció meglétérŐI az ajánl'attevőnek nyilatk izniu u"tt í:aniátiiat uenyri; tásávalegYidejűleg, (4, számű meiléklet) Ajánlatkt"á ;l;g"sultságot ellenőrzi, ezért kér_

frf'"Ír"f,,fiffi;:-és 
és a regiőztiáció megté téi igazoló dókumentumokat csatol_

Alkalmatlan aZ ajánlattevŐ, amennyiben nem rendelkezik a tárgyi qánlatkéresbenmeghatározott fe,Iadat valamennYi munkafazrsának elvégzésér. u iíuo.tu.talmú üveg_házhatásű gázol<kal és az ózonréteget_leb_9_ntó 
"^y"g"r.r.ár 

tup.roruto, tevékenységek

ffffifi§§ *i:!'"r',T"ri;?ji 
t+tzots, ar-rÓ.i i"'.,"ányrendeletben- előírtérvényes

Ajánlattevő teljes felelősség geltartozik az áItalafoglalkoztatott munk atársakért.

1-6, Hiánypótlás lehetőség e: bíztos ítoít/nem b iztos ított(Igen válasz esetén" ,aia"Írttffiffiypata, trirűrégű biztosítja, azonban a hiány_

';::;:rrr'űeredménYezheti 
az ajánlat'ilbírálárro Űrala tartalmi ,|tr.ot (ajónlati ár)

1 7. Ki egés zítő táj ékoztatás kérés h atáridej e :

2021. március hó 10 napja 12:00 óra

Az Ajánlattevő az ajánlatkétésben ro.sPrt$r<al kapcsol atbanírásban kiegészítő (értel_mezŐ) tájékoztatást k§rhet, Ajánlatkéiő a beérke"itt-ti.ge szítő tájékoztatáskérésekrevonatkozőválaszátahonlapjánr@,tovauőiiiszaújvaroshon-
lapján (www.tiszaujvaros.huj t"rri UOrre.

18. Egyéb információk:

18'l Az ajánlattétel megtÖrténtével Ajánlattevő h9zzájár1llneve, székhelye , ajánlati ára
;\XÍiÍ|s 

lefolYtatása során értékelésre k#áÖieb rr.-pontok nyilvánosságra



l8,2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arta, hogy Tiszaűjvátos Város ön_
kotmánYzata, Polgátmesteri Hivatala, önkormányz ati intőáményei "és 

onkorm ányzatitulajdonú gazdasági társaságai minden olyan tiőzafivátori guiairági tevékenységet
folYtató vállalkozás visszterhes szerződésének (kivévé akőzbőszeruéJ,törvény szerint,
valamint T iszaűjv áros Varos Önkormány zata, P olgármesteri Hivatala, önkormányzati
intézménYei és Önkotmányzati tulajdonú gazdasá{ttársaságai egymás között megkö_
tésre kerülő szerződéseit) a megkötésére, ámelyeÉesetén a fentebb felsorolt szerveze-
tek fizetési kÖtelezettsége a bruttó 200 000 Ft összeget eléri, vagy aztmeghaladja, csakaz alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor. Eien feltételekről a másik szerződő
f elet szeruő dé skötés el őtt táj ék oztatni s züks é ge s.

' A szerződés mellékletétképezi ahatarozat 1. melléklete szerin ti nyilatkozat.
- A szerződés egy pontj ában r ö gzítésre kerül az alábbi feltétel :
,,A " " " (szerződő fél) hozzájarul, hogy az önkorm ányzatPolgármesteri Hiva-
tala/intézménYe/gazdasági tánsasága (á- megfelelő alkalm -Űo) a szetződés
mellékletét kéPezŐ, a lejárthatfuidejű tartozásokra vonatko ző iyitatkozat valő-
diságát ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő felnek ;eten szerződés
PénzigYi teljesítése elŐtt a nyilatkozaton meghatátozott szervőzerck felé lejárt
határidejű tartozása, elmaradt adókötelezettsé-ge van és azt a számlán rr...plő
(számla hiánYában a szerződésben megh atároiou) fizetési hatráridő időpontj^áig
nem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének az önkormányzat aaohátosága]
Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdaságitársaságai 6lé
a legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség isetén arányoian történő kom-
p enzáIásához, illetve b eszámításához.''
Tiszaűjvarosi gazdasági tevékenységet folytató váltalkozásnak kell tekinteni
azt, amelY s z ékhellye 1 vagy telephel lye l rendelk ezik T iszaűjváro sb an.

A tartozásmentességre vonatkozőan az ajánlattevőknek jelen ajánlatkérés mellékletét
kéPező nYomtatványon kell nyilatkoznia, amely majd a megkoiendő szerződés részét
fogia képezni.

18.3 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arca, hogy a megkötendő szerződés
érvénYességének feltétele, hogy az államhártarásrőt szőlő 2011. évi CXCV. törvény
41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint Ajánlattevő átláthatő szewezetnek minősül_
jÖn, illetve jelen szerződésből eredő követeléseinek teljesítésére/kifi zetéséreAjánlatké_
rő csak a fenti jogszabáIy szerinti feltétel fennállása esetén jogosult. Ajánlattevő köte_
les a nemzeti vagyonról szóló 20tl. évi CXCM. törvény :. s rrl bekózdés 1. pontjá_
ban foglalt feltételeknek történő megfelelőségét érintő u,i.-.ii iáltozásthaladéktala_
nul, Írásban bejelenteni Ajánlatkérő felé. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy avalőtlan
tartalmu nyilatkozat alapján kötött szerződést Ajánlatkér ő azonnali haállyáfehondja
vagY - ha a szerződés teljesítésére még nem t<erúlt sor - a szerződéstől eláll.

l8,4 Ajánlattevőnek árajanlatát fix összegű átalányárként kell meghatáro znia, amely -
figYelembe véve ahelyszíni körülményekit es adottságok at _ ma{aban foglalj a a sz'-
ződésszerű teljesítéséhez, a szakszetű és komplefi mégvalósításához szükséges vala_
mennyi költségét és mindennemű egyéb kiadási.

18,5 Ajánlatkérő fenntartja az aján|\atkérés,eredménytelenné nyilvánitásának jogát.
Aj ánl atkérőt nem terhe 1 i szer ző déskötés i kötel ezetts é g.
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l8'6 FelhÍVom a Tisztelt Ajánlattevő.k,|rsv"l-ét, hogy.részletes árajánlatuk at az Aján_latkérő által rendelkezésre Locsátou 1enJŰza Á.*v?Jeg.k, adatok atapjánértelemsze_rűen tegyék meg.

Felhívom szíves figYelmét a j9len ajánlatkérfsb_en foglalt előírások és feltételek alaposáttekintésére és kérem, hogy qánlatat aleírtakngy.i.?uevételével tegye meg.

Tiszaújváros,202l év március hó 03 nap

Tisztelettel: ,\
ll
ll1l

( \Lí-. ttr , ,L, l

-

Molnárné Tóth Anita
igazgatő

Mellékletek:
1. nyilatkozat kizátő okok hatáIyaalá nem tartozástől2. tartozásmentességre vonatkozó ny ilatkozat
3. AJÁNLATI LAP-
1 ny ilatkozat képesítésről és regis ztr áciőr ő15, nyilatkozat az előző két év lJgielentősebb, a beszerzés

ferenciiákról
6. átláthatősági nyilatkozat

tát gy ának megfel el ő re-
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