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Tisztelt Ajinlattev6!
A Varosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet(3580 Tiszaijviros, Munk6csy Mihrlly it 26-28., a tovribbiakban: aj6nlatkdr6) ezriton k6ri fel ajanlatt6telreaz 6n riltal k6pviselt cdget, mint Ajrlnlattev6t (a tov6bbiakban: ajrinlattevo) a jelen aj6nlatk6r6sbennevezett, a kiizbeszerz6si 6rtCkhatirt el nem 616 6rt6kii beszerz6ssorfn jelen ajanlatk6rdsbenel6irtak szerint es az abban foglalt felt6telek fi gyelembev6teldvel.
Beszerz6smegnevez6se
:
VISZ kezel6s6benl6v6 6pDletekbenmrikdd6 klimaberendezdsek2011.6vi id6szakoskarbantart6sa
l. Az ajdnlatk6r6 neve, cime:
Varosi Intdzm6nyellit6 Szervezet
3580 Tiszarijvdros,Munk6csi M. ft 26-25.
Tel.:491548-300
Fax:49/340-871
Tovribbi informfci6k a kiivetkezf cimen szerezhet6k be:
V6rosi Int6zmdnyell6t6 szewezet
Cfm: 3580 Tiszaujvaros,Munk6csi M. rit 26-29.
Kapcsolattarto: Kiss Sandor
Tel.:49/548-305
Fax:491340-871
E-mail cim : kiss_sandor@tujvaros.hu
2. Az ajdnlatk6r6s tfrrya:
VISZ kezel6s6benl6vo dptiletekbe mrikctdo klimaberendez6sek2011. evi idoszakos karbantartisa
3. A megkiitend6 szerz6d6smeghat{rozhsa:
Yiilalkozitsi szerzodds,, A VISZ kezel6s6benl6v<i 6ptiletekbenmtik<jd6 klimaberendezdsek
201| . 6vi id6szakoskarbantart6satfngy fhan .
4. A szerz6d6sid6tartama vary a teljesit6s hatfrideje:
A teljesftdskezddsiid6pontja:2011.rlprilis 26.
A teljesitdsbefejezdsiidSpontja:2011.m6jus 13.

5. A teljesit6s helye, term6szetbenihelye:

A 3. sz6mrimell6kletben megnevezetttelephelyeken.

6. Az ellenszolgriltat:ls
teljesit6s6nek
felt6telei:
Aj6nlatk6r6a teljesft6sigazol6s
szerintkirillitott szitmlaalapjilna szeruiidlsben
meghathrozotl
m6don6startalommalval6 teljesit6st<il
szrimitott15naponbelil azellenszolgriltatrlst
6tutaliissalteljesiti.
7.Ku;ir6 okok:
Nem lehet ajfnlattevo azaterrndszetes,jogi szem6ly,vagyjogi szemdlyisdgndlkiili gazd6lkod6 szervezet,aki vagy amely:
a) a szeruiSddssel
drintett irod6val/intezm5nnyelltfirsashggalklzszolgttlati jogviszonyban,
munkaviszonyban, vagy munkavdgzdsreiranyul6 jogviszonybanlmegf iiag an (u tovdbbiakban: 6rintett dolgoz6/munkatars),
b) az erintett dolgoz6 k<izeli hozzdtartoz6ja,
c) az a gazdiikod6 szervezet,arnelybenaz 6rintett dolgoz6, vagy annak k6zeli hozzifiartozojatulajdoni r6szesed6ssel
rendelkezik,
d) egy dvn6l rdgebbenlej6rt ad6-, v6m-, vagy t6rsadalombiztosit6sijriruldkfizetdsi kotelezetts6gdneknem tett eleget,
e) akinek egy 6vn61r6gebbi, az <jnkorminyzati ad6hat6srign6lnyilvdntartott ad6tartoz1sa
var,
0 aki ellen cs6d-, felsz6mol6sieljdrrisvan folyamatban, aki vdgelsz6mol6salatt all,
g) akinek tevdkenys6g6ta c6gbir6s6gfelfi.iggesztette,
h) aki nem szerepelacegSegyzekben,
i) aki nem rendelkezik a tev6kenys6gfolytatfusi*tozelirt enged6llyel,jogositvrinnyal, illetve szervezeti,kamarai tagsiiggal,
j) aki kor6bbi, az cinkorminyzattal kdtdtt szerzodlsenekteljesftdsesoriin srilyos
szerzoddsszegdst
k<ivetettel.
A megkrivetelt isazoliisi m6d:
A kizdr6 okok fenn nem 6ll6srir6l az aifunlattev<iknek
nyilatkoznia kell ajinlathnak benyrijt6siival egyidejrileg az ajinlatkdrdsmell6klet6t k6pez6 nyorntatvanyon.
8. Az ajrinlatt6teli hatfrid6:
20Il.dprilis h6 18.nap 8 6ra
9. Az ajinlat benyfjtfsfnak

helye, m6dja:

Viirosi Intezmenyell6t6 Szervezet
3580 Tiszarijv6ros,MunkdcsyM. rit 26-28.,24. szoba
Dr. V6g6 Emesdn6l.
Az ajttnlat postai riton, vagy szem6lyesenmunkanapokon 8 6s 16 6ra kcizcjtt,az ajfnlatteteli
hataridllejdrt6nak napjrin 8 6r6ig adhat6 le.
Az ajinlatot zintborit6kban, 2 eredeti pdld6nyban kell benyujtani. A borit6kon fel kell ti.intetni a kdvetkez6 szdveset:
,,VISZ kezel6sdbenl6v5 6piiletekbe miikrid6 klimaberendez6sek20ll.6vi
tartdst'

idoszakos karban-

Az ajdnlattdteli hatdridd elStt (2011. 6prilis h6 l g. nap. 9 6ra) nem bonthat| fet!
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-

az ajrinlattevrlnev6t 6s sz6khely6t,
,,Iktat6bannem bonthat6 fel, azonnala cimzettheztov6bbitand6',.

Az ajdnlatkdro az ajirnlatot akkor tekinti hat6rid6n beliil benyrijtottnak, ha annak kezhezv1tele
az ajinlatteteli hatririd6lejirtdig, a bont6s megkezd6sdigmegt<irt6nik.A postai ktildem6nyek
eliriinyit6s6b6l, elveszt6s6b5lered6 cisszeskockinat ajdnlattevotterheli. Ajrinlattevri feleloss6ge,hogy ajinlatamegfelelti csomagol6sban,formriban 6s id<ibenkertiljrin benyrijt6sraAj6nlatkdrS csak az el6irt hatdridoig a megjekilt helyre leadott ajanlatokattudja 6rtdk"tni. n natarid6n tril erkezettaj6nlatok 6rv6nytelenek.
10. Az aj{nlatok felbontfsrinak helye, ideje:
V:irosi Int1zmdnyelkit6 Szervezet
3580 Tiszarijv6ros,Munk6csyM. ft 26-28.,17. szoba
Targyal6 szoba
Diitum: 2011. riprilis h6 18. nap.9 6ra
ll. Az aj6nlatok elbirrilfsrflnak tervezett id6pontja:
20ll.6prilis h6 18. nap9 6ra.
12. Szerz6d6skiit6sid6pontj a :
2011.6prilish6 21. nap
13. Miiszaki tartalom:
A split klima erys6gek karbantartfsa:
a
a
a
a
a

Els6dlegesporszrir6k portalanitdsa,foly6vizes lemosiisa.
Ktilcinb<iz<iszrirobetdteklemosiisa,sztiksdgszerinti cserdje.
Ah6cserdlilglztisztit6valt<irt6notisztitfusa.fert<ltlenf
t6se.
A nagyon elkoszol6dott k6sziil6k teljes szfitszerellse,tisztit6sa.
Vegyszeres kezel6s, fert6tlenit6s, a bakt6rium, pen6sz, gombatelepekkialakul6siinak
megel6z6se.
ktilt6ri h6cserdl6tisztitisa (sziiks6g eset6na klima sz6tszerel6s6vel)

L6ghiit6seskondenzf toros hiitdberendez6skarbantartfsa:

.
.
.
.
.
.

kondenz6torokellendrzdse
kiils6 ventil6tor ellen6rz6se, tisztitlsa
bels6 ventil6tor ellen6rz6se,tisztitfusa
l6gsziirtik,k6sztil6kekburkolatainakmos6szerestisztit6sa
elektromos bekdt6sekellen6rzdse,kiibelszorit6 csavarokut6n hriziisa
6rzdkel6k,v6delmi funkci6k ellenorzdse,pr6baizem, beszabiiyozfs

Derkovits Kulturrfllis Kiizpont naryteljesitm6nyii 6piiletklfm a tavaszi karbantart6sa
.

l6gtechnikai sztir6rendszer6vi egyszeri karbantartitsa,teljes sztirScsere(18 db sziiro)
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teljes klimaberendezdstavaszikarbantartitsa,leviilaszt6sa ftitdsi rendszerr6l.beszab6lyozhs, pr6bai.izem

14. Kiiliinteges eldirisok:
Aj6nlattevo teljes felel6ss6ggeltartozik az illtalafoglalkoztatott munkatirsak6rt.

15. Hi6nypr6tl6s lehet6s6ge:biztos[tott/4grnb!4tosftott
16. Kieg6szit6 tfi6koztatds k6r6s hatdridejez 20IL 6prilis h6l4.nap 10 6ra.
Az Ajfnlattevo az ajflrlatkdrlsben foglaltakkal kapcsolatban iriisban kieg6szftci (ertelmezo)
tillkoztatitst k6rhet. Ajrinlatk6rd a be6rkezett kieg6szit(5 tajekoAatris k6i6sekre vonatkoz6
v b,lasztfiegyi dejrile g minden Aj rlnlattev6 r 6sz6re megkrildi.
17. Egy6b informf cirik:
17.l Az ajdnlattltel megt<irtdnt6velAjrinlattevi| hozzi$arul nev6nek, sz6khely6nek6s aviilalkoz6i dij rinak nyilvifuross6grahozatalihoz.
17'2 Ajdnlatkdr6 felhfvja Ajanlattev6 figyelm6t arra, hogy Tiszarijv6rosOnkormiinyzataKepviselo-testi.iletdnek
XI/173/2011.31/Okth. IT.a-b.lpontja alapjin TiszarijvarorOntt.- anyiata Polgiirmesteri Hivatala, tinkormilnyzati intezmlnyei 6s cinkormanyzatitulajdont gazdisagi
t6rsas6gaiminden olyaq visszterhes szeruldlsdnek ( kiv6ve a kcizbeszerzesitcirv6ny szerinl,
valamint Tiszarijvaros Onkormlnyzata, Polg6rmesteri Hivatala, rinkormiinyzati intezmdnyei
ds <inkormSnyzatitulajdonri gazdasdgitrirsasrigaiegym6s kriz<ittmegkrit6srekeriilo szerzi;deseket) a megk<it6s6re,amelyek eset6na fentebb felsorolt szervezetekfizetdsi kritelezetts6gea
brutt6 250 E Ft <isszegetel6ri, vagy azt meghaladja, csak az alabbi feltdtele megl6te
keriilhet sor. Ezen felt6telekr<ila m6sik szenodiSfelet szerzod6skritdsel6tt trlidko ztatni"r"t6n
sziksdges.
-

A szerzoddsmell6klet6t k6pezi ahatlrozatmell6klete szerinti nyllatkozat
A szerzoddsegy pontj6banrcigzit6srekertil az alabbi felt6tel:
,,A ... (szetz6db f6l)hozzhjiirul, hogy az dnkormhnyzat Polgiirmesteri Hivatala/ intfzmenye/ gazdashgitiirsasdga ( a megfelelo alkalmazand6) a szerzoddsmell6klet6t kepezo, a
lr-iefihataidejti tartoz6sokravonatkoz6 nyilatkozat val6disrigrltellen6rizze. Amennyibin nyilatkozatot tev6 felnek jelen szerz6ddspdnziigyi teljesit6seekitt a nyilatkozaton meghatiroz-atI
szervezetekfel6 lej6rt hat6ridejti tartozdsavan ds azt a szirml6nszerepl6(sz6mla hifunyabana
szerz6ddsbenmeghatftrozott)fizet6si hatarid6 id6pontj6ig nem rendezi, hozzi$itrul a tartozts
<isszeg6nekTiszarijvaros Onkorminyzata ad6hat6s6ga,Polgiirmesteri Hivatala, int6zmenyei
6s saj6t tulajdonri gazdasdgitarsasiigaifel6 legkor6bbi esed6kessdgti,azonosesed6kessdg
"r"t6n ariinyosan t<irt6n5kompenziil ilsiiltoz, illetve beszitmititsithoz.
A tartoz{smentess6grevonatkoz6an az ajinlattev6knek nyilatkoznia kell aj6nlat6nakbenyrijtitsiwal egy i dejtil eg az aj inlatk6rd s mel l6kl etdt k6pez6 nyomtatviinyon.
17.3 Aifinlattev6nek anilnlatdt fix <isszegiitfialinyirklnt kell meghatfuoznia,amely - figy"lembe vdve a helyszfni kcinilm6nyeket 6s adottstigokat- magitbanfoglalja a szerziJdesszeni
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teljesit6sdhez,a szakszerti6s komplett megval6sitSsfltoz sztiks6gesvalamennyi kcilts6g6t
6s
mindennemti egy6b kiadrlst.
17.4 Alanlatkdr<i fenntartj a az ajinlatk6rds eredm6nytelenn6nyilvrlnit6srinak jogrlt.
17.5 Felhivom a Tisztelt Ajrinlattev<ik figyelmdt, hogy r6szletesrirajrinlatukataz Ajinlatk6r6
illtal rendelkez6srebocsiltott jellemz6 mennyis6gek, adatok alapjan 6rtelemszeniln tegy6k
meg.

Felhivjuk szfves figyelm6t a jelen ajrinlatk6r6sbenfoglalt el6iriisok 6s felt6telek alapos 6ttekint6s6re6s kdrem, hogy ajrinlatrita leirtak figyelembev6teldveltegye meg.

Tiszatijvaros,
2011.rlprilish6 08.nap

Tisztelettel:

Mell6kletek:

1 . nyilatkozat lrrLzafiokok hatrllya al6 nem tartoz6sr6l
2. tartoziismentessdgrevonatkoz6 nyilatkozat
a
J.

a karbantarkls titrgySt k5pezl klfmaberendez6sek iizemeldsi helydnek, tipusrinak, darabszilm6nak meghatilrozisa, (mag6ba foglalja az ajinlatkdltsdgvet6si resz6nek megtdtel6re kij ekilt helyet)

