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Tisztelt Ajfnlattev6!

A T'iszalijvfrosi Int6zm6nymiikiidtetd Kiizpont 3580 Tiszat\vfros, Bethlen G. rit 7.,
(a tov6bbiakban: ajinlatk6r6) ezriton k6ri fel ajinlattdteke az On 6ltal kdpviselt cdget,
mint Ajrinlattev6t (a tov6bbiakban: ajirnlattevo) a jelen aj6nlatkdr6sben nevezett, a
kdzbeszerz6si 6rt6khatirt el nem 616 6rt6ktibeszerzds sorSn jelen ajanlatk6r6sben
elSfrtak szerint 6s az abban foglalt felt6telek figyelembev6teldvel.

Bes:zerzds megnevez6se :

"TLK 
kezeldsdben ldv6 dpiiletekben miikddf kl{maberendezdsek 2017. dvi idflszukos

kurlbuntsrtdso"

l. Az ajfnlatk6r6 neve, cime:

Tisz:arijvrlrosi Intdzmdnymiikddtet6 Krizpont
358t0 Tiszafjv6ros, Bethlen G. ifi 7 .
Tel.:49/548-300
Fax:491340-871

Tovfbbi informfci6k a kiivetkez(i cimen szerezhet(ik be:

Tiszarijv6rosi Intdzm6nymiikcidtetS Kdzpont
cim: 3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. rit 7.
Kapcsolattart6 : Dombin6 Erd6lyi Judit
Tel.:491548-304
Fax:491340-871
E-mail cim: tik@,tujvaros.hu

2. Az, ajfnlatk6r6s tirgya:

,,TIK kezeldsiben ldv6 dpiiletekben miikiidf klimaberendezdsek 2017. dvi iddszakos
karbantartdsa"

A beszerz6s r6szei, amelyekre ajrinlatot lehet tenni: a rdszekre tdrtdnf ajdnlatkdrds
nem indokolt

A miiszaki/szakm ai dokumen thci6 rendelkez6sre bocsitdsf nak m6dj a :

Miiszaki/szahtnai dokument6ci6 jelen beszerzls sor6n nem kdsztilt. A miiszaki tartal-
mat az aj6nlatk6r6s 13. pontja tartalmazza.



3. lf. megkiitendd szerz6d6s meghatir ozhsaz

Yiilalkozdsi szerz6d6s ,,TIK kezeldsdben ldvf hpliletekben miikiidd klfmaberendezd-
sek 2017. dvi idflszokos karbsntartdsa" tfrgyfhan.

4.ltszerz6d6s id6tartama vagy a teljesit6s hatfrideje:

A szerzfldds idfitartama: 2017. dprilis 10.- 2017. december 31.

Az els6 klimakarbantart6sok teljesitdsi hatdrideje: 2017. mijus 08., azon klimaberen-
dezdsek eset6ben, ahol 6vi egy alkalom keriilt a3. szhmtmelldkletben megad6sra, va-
lamint az 6vi tdbbszdri karbantart6st ig6nyl6 bercndezdsekn6l is.
A tiibbszdri karbantart6st ig6nyl6 berendezdsek 2. karbantart6s6nak hatarideje 2017.
augusztus 31., 3. karbantart6s6nak hatdrideje 2017 . december 3 1.

5. h teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

A 3,, saimrt mellikletben megnevezett telephelyeken.

6. Au ellenszol g iitaths telj esit6s 6n ek felt6telei :

Aj6nlatk6ro a szerzld6sben meghatilrozott m6don 6s tartalommal tdrt6n6 teljesit6st
kdvetden, a teljesit6sigazol6s szerint ki6llftott szfrmla alapjSn, a szirmla ajr{nlatk6r6
r6szt1t6l tdrt6n6 k1zhezvlteldt kdvet6 15 napon beliil az ellenszolg6ltat6st 6tutal6ssal
teljositi.

7.\itzir6 okok:

Nern lehet ajilnlattev6 az a termeszetes, jogi szemely, vagy jogi szemdlyis6g ndlkuli
gazd6lkod6 szewezet, aki vagy amely:

ia) a szerz6d6ssel 6rintett szervezettel kdzszolgitlati jogviszonyban, munkavi-
szonyban 6ll (a tov6bbiakban : 6rintett dolgoz6 I munkat6rs),

1b) az drintett dolgoz6 kdzeli hozzifiartoz6ja,
o) az a gazdflkod6 szervezet, amelyben az erintett dolgoz6, vagy annak kozeli

hozzffiartoz6jatulajdonirdszesed6sselrendelkezik,
d) egy 6vndl rdgebben lejilrt ad6-, vitm-, vagy t6rsadalombiztosit6si j6rul6kfizet6si

kritelezettsdg6nek nem tett eleget,
e) akinek az dnkormftnyzati ad6hat6s6gnrll nyilvfintartott ad6tartozitsa van,
0 aki ellen cs6d-, felsz6mol6si elj6r6s van folyamatban, aki v6gelszftmoLds alatt

6ll,
g) akinek tev6kenyseget a cdgbir6s6g felfi.iggesztette,
lh) aki nem szerepel a c6gjegyz6kben,
ji) aki nem rendelkezik a tev6kenys6g folytat6shhoz ellirt enged6llyel, jogosit-

vdnnyal, ill etve szew ezeti. kamarai tagsilggal,
ji) aki korribbi, az dnkorminyzattal vagy az dnkormitnyzat gazdasdgi tfirsashgiwal

vagy int9zm6nydvel kdtott szenodds1nek teljesft6se sordn srilyos szerzodlssze-
g6st kdvetett el,

Jk) akinek azad6sz6m6t a Nemzeti Ad6- 6s Vdmhivatal felfi.iggesrtette,

2



l) aki nem min6stil iLtl6that6 szervezetnek,
m) aki akizhr6 okokkal kapcsolatban val6tlanul nyilatkozott.

A megk<ivetelt igazoliisi m6d:
Akizdr| okok fenn nem rill6srir6l az ajfnlattev6knek nyilatkoznia kell aj6nlat6nak be-
nyfjt6s6val egyidejiileg az ajfunlatkdrds mell6kletetkepez6 nyomtatviinyon.

8. Az fihnlattfiteli hatf rid6 :

2017. dprilis hd 04 nap. 10:00 6ra

9. Az ajrfnlat benyrijtisinak helye, m6dja:

Tiszarijvrirosi Int6zmdnymtikiidtet6 Kdzpont
3580 Tiszarijvdros, Bethlen G. ft 7., 118. szoba
Dombin6 Erd6lyi Juditn6l

Az ajfnlat postai fton, vagy szem6lyesen munkanapokon H - CS: 8:00 6s 16:00 6ra, P:
8:00 6s 13:30 6ra kciztitt, az ajfrnlattetelihathridlIejSrtfinak napjan 8:00 6s 10:00 6ra
kiiziitt adhat6 le.

Az ajfunlatot z6rt boritdkban, I eredeti p6ldSnyban kell benyfjtani. A borit6kon fel kell
tiintetni a kdvetkez6 szdveget:

- ,,TfK kezeldsdben ldv6 dpiiletekben miikddf klimaberendezdsek 2017, 6vi id6-
szakos karbantartdsa"

- Az ajdnlattdteli hatdridf el6tt (2017. 6prilis h6 04 nap. 10:00 6ra) nem bonthat6
frl!

- az ajdnlattevd nevdt ds szdkhelydt
- ,,Ihat6ban nem bonthatf fel, azonnal a cfmzetthez tovdbbftand6".

Az ajinlatk5rb az aj6nlatot akkor tekinti hatrlrid6n beliil benyrijtottnak, ha annak k6z-
hezv6tele az ajinlattetelihatirid6 lej6rt6ig, a bont6s megkezd6sdig megtrirt6nik. A pos-
tai kiildem6nyek eliriinyit6siib6l, elveszt6s6b6l eredS risszes kockhzat ajilnlattevSt ter-
heli. Ajrlnlattev6 felel6ss6ge, hogy ajinlata megfelel6 csomagoliisban, form6ban 6s
id6ben kertiljdn benyrijt6sra. Ajanlatkdr6 csak az eloirt hat6rid6ig a megieldlt helyre
leadott ajrinlatokat tudja 6rt6kelni. A hat6rid6n tul 6rkezett ajbnlatok drvdnytelenek.

10. Az ajinlatok felbontisfnak helye, ideje:

Tiszarijv6rosi Int6zmdnymiikodtet6 Kdzpont
3580 Tiszafjv6ros, Bethlen G. ft 7. 118. szoba
Dritum: 2017. dprilis hd 04 nap. l0:00 dra

ll. Az ajinlatok elbfrrflIisfnak tervezeft id6pontja:

2017. dprilis hd 06 nap



12. Szerz6d6skiit6s id6pontj a :

2017. dprilis hd 10 nap

13. Miiszaki tartalom:

A Tiszarijvarosi Intdzmdnymtikddtet6 Kdzpont ajfunlatot k6r a kezel6s6ben 16v6 6piile-
tekben miikiidd klfmaberendezdsek 2017. 6vi id6szakos karbantartfusfra az alihbiak
szerint. Az ajinlatot a3. szirmt mell6klet (Ajrinlati lap) kitcilt6s6vel tehetik meg.

A split klima egys6gek karbantartisa:

. els6dleges porsztir6k portalanitdsa,foly6vizes lemos6sa.

. kiildnb6z6 sztirfibetdtek lemos6sa, sziiksdg szerinti cser6je.

. h6cser6l6 g6rtisrtit6val t0rt6n6 tisrtitfusa,fert6tlenitdse.
o nogYor elkoszol6dott kdsziil6k teljes sz6,tszerel6se, tisztitiisa.
. vegyszeres kezel6s, fert6tlenft6s, a bakt6rium, pen6sz, gombatelepek kialakul6-

sr{nak megel6z6se.
. ki,iltdri h6cser616 tisztit6sa (sziiksdg eset6n a klfma sz6tszerel6s6vel)

L6ghiit6ses kondenzitoros hiitdberendez6s karbantartisa:

. kondenz6torok ellen6rz6se

. kiils6 ventil6tor ellen6rzdse,tisrtiti.sa

. bels6 ventil6tor ellenSrzdse,tisilitisa

. l6gszvr6k, kdsztldkek burkolatainak mos6szeres tisztit6sa
r elektromos bekdtdsek ellen 6rzdse, k6belszorit6 csavarok ut6n h'iuzilsa
, 6rzdkel6k, vddelmi funkci6k ellen6rz6se, pr6baiizem, beszabsIyozhs

Ajinlat krzfir6lag a 3. szfrmfi melldkletben (Ajanlati lap) meghatf r ozott berendez6-
sek karbantartisfnak iisszess6g6re tehet6, azaz nz iisszes felsorolt berendez6s
karbantartrflsrflt villalni kell! Atihlilzat kit6lt6se soriin kerjiik az egysdgarukat soron-
k6nt felttintetni, toviibbd az egyes klim6kra vonatkoz6 (az egyes telephelyeken l6v6
klima mennyisdgek 6s 6vi alkalmak szorzata alapjfn kisz6molt) nett6 ajanlati 6rt6keket
is, valamint a,,mindtisszesen" nett6 ajinlati 6rtdket is megadni. Az aj6nlatok 6rtdkel6-
se soriln a ..minddsszesen" nett6 aj6nlati 6rt6kek keriilnek Osszehasonlit6sra.

Az elbirilfs szempontja: a legalacsonyabb nett6 aj{nlati 6rt6k

14. Atkalmassrflgi kiivetelm6ny:

Ajrinlattev6 ismertesse az el6z6 k6t 6v (2015.,2016.6v) legjelent6sebb, a jelen beszer-
zfls titrgyinak megfelel6 (klimakarbantartils) referenci6t. A nyilatkozat tartalmazza
legalr[bb a szerzfidflst kdt6 m6sik f6l nevdt, szdkhely6t, a szerzodes titrgyitt, a teljesit6s
helydt 6s idej6t, a kapott ellenszolg6ltatrls nett6 6sszeg6t, a referenci6t meger6siteni
tud6 szemdly nevdt 6s el6rhet6s6g6t, tovibbh nyilatkozni kell an6l, hogy a teljesitds az
eldirdsoknak 6s a szerzfid6snek megfelelben tort6nt-e. A nyilatkozat megt6tel6hez
haszn6ljdk az 5. szdmri mell6kletet.



Alkalmatlan M ajiinlattev6, amennyiben nem rendelkezik avizsgirlt id6szakban (2015.,
2016.) legal6bb 1 db, ugyanazon megrendel6 r6sz6re teljesitett, legal6bb nett6 400.000
Ft 6rt6kii, a jelen beszerzds tfurgydnak megfelel6 (klimakarbantart6s) pozitiv tartalmri
referencitival.

15. Kiiltinleges el6frisok:

Aj6nlattev6nek rendelkeznie kell targyi ajfunlatklrdsben meghatiirozott feladat vala-
mennyi munkaf6zisrinak elvlgzds1re 6rv6nyes kdpesit6ssel, valamint regisztrdci6val a
Nemzeti Klimavddelmi Hat6s6gn6l a 14/2011 (II.l0.) Korm6nyrendeletben el6irtak-
nak megfelel6en. A k6pesit6s 6s regisztrilci6 megl6t6r6l az ajfunlattev6nek nyilatkoznia
kell ajr{nlatrinak benyujtiisilval egyidejiileg.(4.szdm.u mell6klet) Ajanlatk6r6 a jogo-
sults6got ellenfirzi, ezdrt kdrjiik, hogy a k6pesit6s 6s a regisztrfuci6 megl6t6t igazot(,
dokumentumokat csatoljrik ajr{nlatukhoz.

Alkalmatlan az ajanlattev6, amennyiben nem rendelkezik a tfugyi aj6nlatkdrdsben
meghat6rozott feladat valamennyi munkafdzisinak elvlgzeserc a l4l20l5 (II.10.)
Kormiinyrendeletben ellirt 6rvdnyes kdpesit6ssel 6s regis ztrhci6val.

Ajrinlattev6 teljes felel6ssdggeltartozik az illtala foglalkoztatott munkat6rsak6rt.

16. Hi6nyp6tl6s lehet6s6g e: biztosftott/nem b iztos ftott
(Igen vdlasz esetdn: AjdnlatkdrS a hidnypdtlds lehet1sdgdt biztos{tja, azonban a hidny-
phtlds nem eredmdnyezheti az ajdnlat elblrdldsra kerill1 tartalmi elemei (ajdnlati dr)
m6dosftdsdt.)

1 7. Kie g6s zit6 tiljfikoztaths k6r6s h ati ri d ej e :

2017. mdrcius hd 30 napja 12:00 6ra

Az Ajinlattevil az ajrinlatkdr6sben foglaltakkal kapcsolatban ir6sban kieg6szit6 (6rte1-
mez6) tifdkortafitst k6rhet. Aj6nlatk6r6 a be6rkezeltkiegeszitl tf$lkoztatis k6r6sekre
vonatkoz6 viiaszitt a honlapjdn (www.tik.tiszaujvaros.hu), tovribb6 Tiszarijviiros hon-
lapj 6n (www.tiszauj varos.hu) teszi kdzz6.

L8. Egy6b informSci6k:

18.1 Az ajhnlatt*tel megtdrt6nt6vel Ajrinlattev6hozzhjarul neve, szdkhelye, ajinlati 6na
6s az eljdr6s lefolytatasa soriin 6rt6kel6sre keriil6 egy6b szempontok nyilviinoss6gra
hozataftrttoz.

18.2 Ai6nlatk6r6 felhfvja Aj6nlattev6 figyelmlt ana, hogy Tiszarijv6ros V6ros 0n-
kormilnyzata, Polgiirmesteri Hivatala, cinkormiinyzati int1zm6nyei 6s dnkorminyzati
tulajdonri gazdasiryi t6rsas6gai minden olyan tiszarijv6rosi gazdasi4gi tevdkenysdget
folytat6 vSllakozils visszterhes szerz6d6sdnek (kiv6ve akdzbeszerzesit6rvdny szerint,
valamint Tiszarijvaros Viiros Onkormrinyzata, Polg6rmesteri Hivatala, dnkorminyzati
rnt1zm6nyei 6s dnkormhnyzati tulajdonri gazdasdgi tarsas6gai egym6s kdzdtt megk6-
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t6sre keri.il6 szerz6d6seit) a megkdtds6re, amelyek eseten a fentebb felsorolt szerveze-
tek fizet6si kdtelezettsdge a nett6 300 000 Ft risszeget eldri, vagy azt megfialadja, csak
az alilbbi felt6telek megl6te eset6n keriilhet sor. Ezen felt6telekr6l a mrisik szerz6d6
feletszerz6d6skritdsel6tttrlj6kortatnisziiksdges.

' A szerzfidds mell6kletetkepezi ahatilrozat l. melldklete szerinti nyilatkozat.
- A szerz6d6s egy pontj6ban rdgzftdsre keriil az aldbbi fertdtel:
,,A ...... (szerz6d6 ftl) hozzdjitru| hogy az Onkorminyzat Polg6rmesteri Hiva-
tala/intezmenye/gazdas6gi tiirsasiiga (a megfelel6 alkalmazand6) a szerz6d6s
mell6klet6t kepezo, alejirt hataridejii tartoz6sokra vonatkozl nyilatkozatval6-
disrig6t ellenfinzze. Amennyiben nyilatkozatot tev6 f6lnek jelen szerz6d6s
pfirrz;igyi teljesftdse el6tt a nyilatkozaton meghatdrozott szewezetek fel6 lejdrt
hat6ridejii tartozilsao ad6fizet6si 6s bevall6si kdtelezettsdge van 6s azt a sz6ml6n
szerepl6 (szSmla hi6ny6ban a szerzlddsben meghatiirozott) fizet6si hatririd6
id6pontjriig nem rendezi, hozzdjfurul a tartozhs 6sszeg6nek az dnkorm{nyzat
ad6hat6sdga, Polg6rmesteri Hivatala, intlzm5nyei 6s saj6t tulajdonri gazdasdgi
t6rsas6gai fele a legkorribbi esed6kess6gii, azonos esed6kess6g esetdn ardnyosan
t0rt6n6kompenzrilSstrttoz,illetvebeszitmithsdhoz."
Tiszafjvi{rosi gazdasilgi tevdkenysdget folytat6 viilalkozfusnak kell tekinteni
azt, amely szdkhellyel vagy telephellyel rendelkezik Tiszarijviirosban, vagy ide-
iglenes gazdasilgi tev6kenysdget folytat.

A tartozirsmentessdgre vonatkoz6an az ajfinlattevbknek jelen aj6nlatk6rds mell6klet6t
kfipezb nyomtatvrinyon kell nyilatkoznia, amely majd a megkdtend6 szerz6d6s r6sz6t
fogia k6pezni.

18.3 Aj6nlatkdr6 felhivja Ajtinlattevd figyelmlt ana, hogy a megkdtend6 szerz6d6s
6rvdnyessdg6nek felt6tele, hogy az iilan'frrilztarti.srSl sz6l6 20Il.6vi CXCV. ttirv6ny
41. $ (6) bekezd6sdben foglaltak szerint Ajrinlattevl 6tl6that6 szewezetnek min6siil-
jdn, illetve jelen szerzildlsb6l ered6 kdvetel6seinek teljesitds6re/kifizet6s6re Aj6nlatk6-
16 csak a fenti jogszabily szerinti felt6tel fenn6ll6sa esetdn jogosult. Ajrinlattev6 kdte-
les a nemzeti vagyonr6l sz6l6 20ll.6vi CXCVI. tdrv6ny 3. $ (l) bekezd6s 1. pontj6-
ban foglalt felt6teleknek t<irt6n6 megfelelSs6gdt 6rint6 brirmely vfultozfst haladdktala-
nul, iri{sban bejelenteni Ajanlatk6r6 fel6. Ajrlnlattev6 tudomrisul veszi, hogy a val6tlan
tartalmf nyilatkozat alapjankdtdtt szerzSd1stAjrlnlatk6r6 azonnalihatlllyal felmondja
vary -ha a szerz6d6s teljesit6s6re m6g nem keriilt sor - a szerz6d6st6l el6ll.

18.4 AjdnlattevSnek ftrajhnlatffi fix <isszegi irtal{nyirk6nt kell meghati{roznia, arnely -
firyelembe vdve a helyszfni ktiriilm6nyeket 6s adottsrlgokat - magiban foglalja a szer.
zilddsszeru teljesit6s6hez, a szakszeri 6s komplett megval6sitiis6hoz sziiksdges vala-
mennyi kdltsdg6t 6s mindennemti egy6b kiad6st.

18.5 Ajfulatk6r6 fenntartja az ajfnlatk6r6s eredmdnytelenn6 nyilvrinit6srinak jog6t 6s
nem terheli szerzfid1skdtdsi kotelezettsdg.

18.6 Felhivom a Tisztelt Ajanlattev6k figyelm6t, hogy r6szletes rirajrinlatukat az Ajin-
latkdr6 6ltal rendelkez6sre bocsritott jellemz6 mennyis6gek, adatok alapjSndrtelemsze-
rfen tegydk meg.



Felhfvjuk szfues
6ttekintdserqes

2.
3. AJAlg"A LAP
4. nyilat&mat
5. nyilat&mt

ndt a jelen aj6nlatkdr6sben foglalt el6irrisok ds felt6telek alapos
hogy ajinlatata leirtak figyelembevdteldvel tegye meg.

Tiszafjvr{ro* 201 6v mi{rcius h6 27 nap

Melldkletek:
l. nyilatlnoat okok hat6lyaal6 nem tartozdsr6l

vonatkoz6 nyilatkozat

6s regiszfrSci6r6l
pl6z6 k6t 6v legielent6sebb, a beszerzds titrgyinak megfelel6 re-


