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Tisztelt Ajfnlattev6!

A Tiszarijvirosi Int6zmenymiikiidtet6 Kdzpont3580 Tiszarijv6ros' Bethlen G' ft 7'

(a tov6bbiakban: ";e"i"iX9iO2 ..3.t* 
LeJf"iu:*latt6telre az On 6ltat k.pviselt c6get'

mint Aj6nlauevot'fa io"uUUi"f.Uun, u3*tutttY"62 u jelen aj6nlatk6r6sben nevezett' a

kiizbeszerz6si 6rt6kh at[rtel nem o16 ertcxn beszerz6s s-or6n jeren aj6nlatk6r6sben

el6irtak s zerint er" Jiai unfo glalt fe lt6telek fi gyel emb ev6tel 6v el'

Beszerzds megnevezdse:

,,TlKkonyhiinl6gtechnikairendszerektisztitisa6sfert6tlenit6se20|7."

l. Lzajintatk6r6 neve, cime:

Tiszairjv6rosi Intdzm6nymiiktidteto Ktizpont

3580 Tiszairjv6ros, Bethlen G' ft 7'

Tel.:491548-300
Fax:491340-871

Tovfbbi informici6k a kdvetkez6 cimen szerezhet6k be:

Tiszarijvarosi Int6zm6nymiiktidtet6 K<izpont

KazinczY Kdzils s 6 g i HAz

Cim: f S-SO Tiszaujv6ros' Kazinczy ttt3'

KaPcsolatt art6: ZsiPi Imr6nd

Tel.:491548-326
Fax 491340-871
E-mail cim: tik

2. Azajinlatk6r6s tfrgYa:

,,TlKkonyhfinl6gtechnikairendszerektisztitisa6sfert6tlenit6se20|7.u

Abeszerz.s r6szei, ameryekre ajanlatot rehet tenni : a rdszekre t6rtdn6 aidnratkdris nem

indokolt

A miiszaki/szakmai dokumentici6 rendelkez6sre bocs6t6s6nak m6dja:

Mtiszaki/s zakmaidokument6ci6 jeren beszerz6s sor6n nem k6sztirt. A mtiszaki tartalmat

az aiinlatklr6s 1 3' pontj a tattalmarza'

3. A megkiitend6 szerzldils meghatirozhsaz

V611a1koz6s i szerz6d6s ,,TIK konyh'in l6gtechnikai rendszerek tisztit'sa 6s

fert6tlenit6se 20 1 7" titt gy 6ban'
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4. A szerz6d6s teljesit6s6nek hatrflrideje:

Els6fdldvhen elvigzendf tiszt{trf;s is fertfitlenttds telies{tisinek hailrttideie:

2017. mdrcius 31. naP

Mdsodikfdtdvben elvdgzendT tiszttttts dsfertdtlenitds telies[tdsdnek hatdtideie:

2017. szeptembet 30.

Az ajanlatk6r6 a teljesitesi hatdriddhtiz kepest eloteljesit6st elfogad.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

A TIK 6ltal iizemeltetett f6z6konyh6k, melyek pontos cim6t a 6. szimrri mell6klet

tartalmazza.

6. Azellenszolgfttatis teljesit6s6nek felt6telei:

Ajanlatk6r6 a szerzlddsben meghatarozott m6don 6s tartalommal tdrt6nS teljesitdst

k6vet6en, a teljesitesigazolSs ti.tittt ki6llitott szfm\a alapifn, a sz1mla ajrinlatk6r6

r6sz6r6lt6rt6n6 k6zhezv6tel6t k0vei6 15 napon beliil az ellenszolg6ltat6st 6tutal6ssal

teljesiti.

7.Kizfir6 okok:

Nem lehet aj6nlattev6 az a termdszetes, jogi szem6ly, vagy jogi szem6lyis6g n6lkiili

gazd6lkod6 szewezet' aki vagy amely:
a) a szerzoddssel erintett szewezetlel k}zszolgillati jogviszonyban'

munkaviszonyban 611 (atovdbbiakban: erintett dolgoz6/munkati{rs),

b) u6rintett dolgoz6 kdzeli hozzfitartoz6ja,
c) M a gazd6lkod6 szervezet, amelyb en az enntett dolgoz6, vagy annak kozeli

hozziftartoz6jatulajdonir6szeseddsselrendelkezik,
d) egy 6vn6l r6gebben lejhrtad6-, vrim-, vagy tiirsadalombiztosilisi jr{ruldkfizetdsi

kdtelezettsdgdnek nem tett eleget,
e) akinek az tirikorminyzatiad6hatos6gn6lnyilvrtntartott ad6tattozisa van'

0 aki ellen cs6d-, felsz-6molisi eljar6s van foiyamatban, aki v6gelszitmoli.s alattill,

g) akinek tevdkenysEgdt ac6gbir6s6g felfiiggesztette'

tt) ut i nem szerepel a c6giegyz6kben,
i) aki nem rendelkezik a tev6kenysdg folytatasahoz elirt engedellyel,

jogositviinnyal, illetve szewezeti' kamarai tagshggaL' - l
j) aki kor6bbi, az iinkotminyzattalvagy az onkormfnyzat gazdxfugi tilrsas6g6val

vagy initrmenyevet ttitott siirz6d6s6nek teljesit€se sor6:n srilyos

szerzdddss zeglst k<ivetett el,
k) akinek azad6szhmiit aNemzeti Ad6- 6s V6mhivatal felfiiggesztette,

li aki nem min6siil r[tl6that6 szervezetnek,
m) aki a kiz6r 6 okokkal kapcsolatban val6tlanul nyilatkozott'

A {negktivgtelt igazokisi m6d:
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Akiz{r6 okok fenn nem 6l16sar6r az ajhnrattevokngk nyilatkoznia kelr aj6nlat6nak

t.nyn:iarauat egyidejtileg azajrlnlatkdr6smell6kl et6tk6pez6 nyomtatv6nyon'

8. Az ajinlatt6teli hat6rid6:

2017, mtircias hd I naP 14 dra

Ajanlatkdr6helyszinibejiristbiztosit,melynekid6pontja:

2017. mdrcius hd 2 naP 13:00 6ra

A hetyszini bejdrdsra 2017. mdrcius 2-dn 12:00-ig tehet ierentkezni zsipi Imrdni

kdzdtkeztetisi csop ortv ezetfindl'
Tel: 70/333-7731

g. Azajinlat benyrfijtisinak helye, m6dja:

Tiszarij varo si Intdzm6nymiikiidtet6 KOzp ont

KazinizY Kiiztiss 6 g i HAz
3 5 S0 Tiszarijvaros, K azinczy ttt 3' 7 3 12' szoba

ZsipiImr6n6n6l

Azaiinlatpostaiitton,vayszemdlyesenlunklla.nokonH-CS:8:006s16:006ra'P:
g:00 6s 13:30 6ra koziitt , az ajhnraiiteli hatarid6 t"3uttatrut napjdn g 6s 14 6ra ktiziitr

adhat6le.

Azajin|atotzilttborit6kban,leredetip€ld6rrybankellbenyujtani.Aboritdkonfelkell
tiintetni a kiivetkez6 szdveget:

- ,,TIK konyhiin l6gtechnikai rendszerek tisztitisa 6s fertdtlenitdse 2017.,

- Az aiantiiateli haiiridd an (io1-l.m6rcius h6 8 nap 14 6ra) nern bontlwtdfet!

- azaj6nlattev6 nev6t 6s sz6thely6t'
- ,'Iktat6ban nem bonthat6 fel, azonnal a cimzetthez tov6bbitand6',.

Azajin|atk6r6azaj[nlatot.akkortekintihatarid6nbeltilbenyrijtottnak,haannak
k6zhew6tere az ajinrattlteri tratarido rsi6rt6ig, a bont6s megkezd6s6ig megtdrtdnik' A

postai kildemffir< e[anvitasry6l;el.'esaeieu6r ered6 iisszes kockinat ajanlattevbt

terheli. AjanlattevO f"t"tOrreg., ho;-f it"?megfelel6 csomagolasban' form6ban 6s

id6ben keriiljtin benyrijtrisra ruaori'iteio csak az elltrt hatirrd6ig a megjel.lt helyre

leadotr 
":*r"t"t.t 

t,r'oii7JJf"r"i. A ilt6tid6n rur erkezetr ajanlatok 6rvdnytelenek'

10. Azajinlatok felbontisinak helye' ideje:

Tiszarijvarosi Int6zm6nymiiktidtet6 Kiizpont

KaznczY K6ziissdgiH[z
3580 Tiszarijvaros, Kazinczy fi3'7312' szoba

Dritum: 2017. mdrcius hd I nap' 14:00 d'ra
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lL.Azajinlatokelbir6l6s6naktervezettid6pontja:

2017. mdrcius hd 9 naP

12. Szerz6d6skiit6s id 6Pontj a :

2017. mdrcius hd 10 naP

13. Miiszaki tartalom:

A TIK 6ltal iizemeltetett f6zbkonyhrik l6gtechnikai rendszerenek fisrtitisa 6s

fert6tlenit6 se azorszigos Tiizv6delmi Szabilyzatr6l sz6l6 5412014' (xII' 5') BM'

rendelet 196. $. 6; u.f."d6s6re hivatkozva, mely szerint a 14 m1tern6l magasabban

l6v6 legfels6 haszn6lati szinttel rendelkez| lak66piilet ktizponti sze116z6 rendszerdt'

valamint dtterem [onyhai szell6z6(szagelsziv6) rendszetetagyfurt6 flltal meghatarozott

rendszeress6ggel, annak hiany6ban, 
-tak66piiletbel 

3 6vente' etterem rendeltetes

esetdben f6l6vente tisztitani 6s annak elu1gz1s1tir6sban igazolni kell'

Alkalmazott technol6gia:

Beffiv6rendszer: a lerak6dott por vizes 6s mechanikus elt6volit6sa a befuv6

vezetekek ktitsS 6s bels6 feliileteir6l, a befuv6 vezet6kek lebont6s6va1, a megtisztitott

befuv6 vezetdkek visszaszereldse'

Elsziv6rendszer:alerak6dottolajosporvegyszeres6smechanikuselt6volitasa
az elsziv 6vezetetek bels6 feliileteir6 l, a legt ezetdkek lebontrls6val'

Azelsziv6vezetekek kiils6 feltileteinek tisititisavizes 6s mechanikus eljarassal'

A megtisztitott elsziv6 vezet6kek visszaszerel6se'

Aze|sziv66sbefuv6rendszerekbental6lhat6sz6r6kcser6je.

Elsziv6erny6k:alerak6dottolajel t6vol i tasamechanikus6svegyszeres
eljarassal.

Ventillitorokzszirazmechanikustisztitiis

A TIK iftarizemeltetett f6z6konyhak ldgtechnol6giai rendszereinek adatait a6. szfumit

mel l6klet 1*1vls1az z e.

Ajanlat ttz{r6rag a 6. szhmtr menekretben fersorolt teljesit6si helyek mindegyiken

elv6gzend6 regJchnol6giai ,er,oszerti sztitLsi 6s fert6trenitesi feradatok .sszessdgere

tehetb, azaz amegadotr teljesitesiheivek min{eryikdn v6rlalni kell a ldgtechnol6giai

rendszer tisztit6si Es fert6tlenit6si feladatok elv6gz6s6t!

KerjiikaTiszteltAjantattev6kglhogvajanlatukatafentiekfigyelembevetelevela4.
szemt mell6kletk6nt csatolt Ajanlati lapon tegy6k meg'
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Ajinlatk6r6 a legalacsonyabb dsszegfi 6raj6nlatot tev6 ajinlattevdvel k6ti meg a

szerz6d6st.

14. Alkalmassigi kiivetelm6nY:

Ajanlattev6 ismertesse az el6z6 k6t 6v (2015. 2016' 6v) legielent6sebb' a jelen

beszerzes targyanak megfelel6 (leglechnikai -rendszerek 
tisztit6sa 6s fert6tlenit6se)

referenci6it. A nyilatk oilt turtul^iou legal6bb a sTetz6d6st kiit6 m6sik f61 nev6t'

sz6khely6t, a szerzbdfis thrgyht, a teljesit{s helydt 6s idej6Viddszakfut' a kapott

ellenszolg6ltat6s nett6 iisszeg6t, a referenci6t megerdsiteni tud6 szemely nev6t 6s

e16rhet6s6g6t, tovabb6 nyilatfomi kell arr61, hogy a teljesit6s az el6ir6soknak 6s a

szerz6d6snek megfeleroen tiirt6nt-e. K6rjiik, hogy a nyilatkozat megtetel1hezhaszn6ljak

az5. szhmfimelldkletet

Alkalmat lan azajinlattev6, amennyiben a vizsg6lt id6szakban (2015', 2016' 6v) nem

rendelkezik osszeJen legal6bL 1 db, ugyanazon megr€nde16 rlszlreteljesitett, 1egal6bb

nett6 500.000 Ft 6ssz6rt6kii, a jel# beszerz6s Ttttgyanuk megfelelO (legtechnikai

rendszerek tisztit6sa 6s fertdtlenit6se) pozitiv tartalmri referenci6val'

15. Kiiliinleges eldirisok:

Ajanlattev6 teljes felel6ss6g geltartozik az illtalafoglalkoztatott munkatrlrsakdrt'

16.Ili6nyp6tl6s 6s helyszini megtekint6s lehet6s6ge: bizto'lttgtt/lem biztosttott

(Igen vdlasz ,rirdnt Aidrilatki;6 i lrUnyp6tttil 
-lehetdsdgdt 

biztos[tia' azonban a

hidnyp,trds nem ered*inyerheti az oia"ioiitt[rdrdsra kert)ld tartalmi elemei (aidnlati

dr) m6dositdsdt.)

17.Kieg6szit6ti$6koztat6sk6r6shatirideje:

2017. mdrciw hd 6. naPia 14 6ra

AzAjantattev6azajrinlatk6resbenfoglaltakkal-kapcsolatbanirrisbankieg6szit6
(6rtelmez6) t6j6ko rta#tst ked"- 

"Ai6tlatk6t9 a be6rkezett kieg6szit6

thj*koztati*ereslne vonatkoz6 
--ii*rer" 

, honlapjan (www.tik.tiszaujvaros.hd,

tov6bb6 Tiszarijvaros honlapj r[n (.www.tiszaujvaros'hu) teszi k6zz6'

18. EgY6b informici6k:

1g.1 Az ajanlattetel megttirt6ntdvgl Ajanlattey |hozti$irvlneve' szekhelye ' aiinlati ira

6s azeljrir6s lefolytatrlsa sor6n erte[etesr. kertil6 egy6b szempontok nyilvanoss6gra

hozatalilhoz.

18.2 Ajanlatk6r6 felhivja Ajanlattev6 firye1m6t &na' hogy Tiszarijv6ros varos

Onkormany zata,Polg6rmesteri ffiroututu, tiniorm6nyzatirnt1zm6nyei 6s .nkorminyzati

tulajdonf gazdashgi tarsas6gai -i"0"" olyan tisryirjvarosi gazdas6gi tev6kenys6get

folytat6 viilalkozhivisszterhe, "iriioaes6nek 
(kiv6ve ak'zbeszeru'sittirv6ny szerint'

varamintrirruiff x#il;-o"k;;tzaa,iorgrirmesteriHivatata,onkormanvzati
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int6zm6nyei ds onkormSnyzati tulajdonri gazdasdgi t6rsas6gai egym6s ktizdtt
megkdtdsre keriil6 szerz6d6seit) a megkotdsdre, amelyek eset6n a fentebb felsorolt
szervezetek fizet6si kdtelezettsdge a nett6 300 E Ft dsszeget el€ri, vagy aztmeghaladja,
csakazal6bbi felt6tetek megl6te esetdn keriilhet sor. Ezen felt6tele1a6l a m6sik szerzbd0
f eletszerz6d6skdt6sel6ttt6j6koztatnisziiks6ges.

- A szeru6d6s mell6klet1tk1pezi ahatirozat 1. melldklete szerinti nyilatkozat.
- A szerz6d6s egy pontj6ban rtigzit6sre keriil az alfubbi feltdtel:

,u{ gzeru6d6 f6l) hozzfujiml, hogy az tinkormanyzat Polgirmesteri
Hivatala/intezmdnyelgazdasfugi ti{rsas6ga (a megfelelb alkalmazand6) a
szerzldds metl6klet6t k€pez6, a lejdrt hat6ridejii tartoz6sokra vonatkoz6
nyilatkozat val6dis6g6t ellenlfizze. Amennyiben nyilatkozatottevl felnek jelen

szeruldls p6nziigyi teljesitdse el6tt a nyilatkozaton meghat6rozott szervezetek
fe16 lej6rt hatriridejii tartozfusavan 6s aztaszdmliln szerepl6 (sz6mla hiriny6ban a
szerz6d€sben meghat6rozott) fizetdsi hat6rid6 id6pontj6ig nem rendezi,
hozz6j6rul a tartozils osszeg6nek az dnkormhnyzat ad6hat6s6ga, Polg6rmesteri
Hivatala, int6zm6nyei 6s saj6t tulajdonri gazdashgi t6rsas6gai fel6 a legkor6bbi
eseddkess6 g.f', azonos eseddkessdg esetdn arilnyosan tdrt6n6 kompenz6lilsithoz,
illetve be szdmitr{s fuhoz."
Tiszarijvrirosi gazdasrigi tev6kenysdget folytat6 vfullalkozitsnak kell tekinteni azt,
amely sz6khetlyel, vagy tetephellyel rendelkezik Tiszarijv6rosban, vagy

ideiglenes gazdashgi tev6kenys6get folytat.

A tartozilsmentess6gre vonatkoz6an az ajrinlattev6knek jelen ajanlatkdr6s mell6klet6t

k6pez6 nyomtatv6nyon kell nyilatkoznia, amely majd a megktitendb szerz6d6s r6sz6t

fogja k6pezni.

1S.3 Ajanlatk6r6 felhivja Ajanlattev6 figyelmlt ana, hogy a megk6tend6 szerz6d6s

6rv6nyess6gdnek felt6tele, hogy az illlanthintarthsr6l sz6l6 20lI.6vi CXCV. ttirvdny

41. $ i6) bekezdeseben foglaltak szerint Ajanlattevl 6tlithat6 szewezetnek min6siiljdn,

illetve jelen szerz1d1sb6l eredS kdvetel6seinek teljesit6s6re&ifizetds1re Aj6nlatkdr6

csak a ienti jogsz ab{iy szerinti feltdtet fennflkisa esetdn jogosult. Ajanlattev6 ktiteles a

nemzeti vagyonr6l rioto z0lt.6vi GXCM. ttirvdny 3.$ (1) bekezdds l. pontjdban

foglalt ferctltet<nek t6rtdn6 megfelel6sdg6t 6rint6 brirmely viitozi.st haladdktalanul,

iralUan bejelenteni Ajrinlatk6r6 fel6. Aj6ntattev6 tudomrfsul veszi, hogy a val6tlan

tartalmri nyilatkozat alapjinkittittt szerz6ddst Ajfnlatkdr6 azonnali hatrlllyal felmondja

vagy - ha-a szerzodds teljesit6s6re m6g nem keriilt sor - a szetzildflst6l el6ll.

1S.4 Aj6nlattev6nek irajinlatfut fix dsszegii futalinyfurklnt kell meghafiirouia" anely -

figyelembe v6ve a helyszini koriilm6nyeket 6s adottsigokat - mag6ban foglalia a

szerz6d6sszeru teljesit6sdhez, a szakszerv 6s komplett megval6sithsifiioz sziiks6ges

valamennyi ktiltseget 6s mindennemii egydb kiad6st. (Esetleges tartalom-)

lS.5 Aj6nlatk6r6 fenntartja az ajinlatkltds eredmdnytelenn6 nyilvanitds6nak jog6t.

Aj r{nlatk6r6t nem terheti szerz6d6sktit6si ktitel ezetts'g.

18.6 Felhivom a Tisztelt Ajanlattev6k firyelmdt, hogy rdszletes araj6nlatukat az

Ajanlatk6r6 iital rendelkezesre bocs6tott jellemz6 mennyis6gek, adatok alapjrin

drtelemszerfien tegY6k meg.
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Felhivjuk szives figyelmdt a jelen ajanlatkdrdsben foglalt eldinisok 6s feltdtelek alapos
6ttekint6s6re 6s k6rem, hogy ajinlathta leirtak figyelembev6tel6vel tegye meg.

Tiszarijvriros,2llT. februrir h6 17 nap

Tiszteleffel:

Melldkletek:

l. Nyilatkozatktzirl okok hat6lyaal6 nem tartoalsr6l
2. Tartoz{smentessdgre vonatko46 nyilatkozat
l. AUatnatOsdgi nyilatkozat
4. Ajanlati lap
5. Nyilatkozat referencidkr6l
6. Teljesitdsi helYek


