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Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaujvíros, Pajtás köz 13. a továbbiakban:
ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajénlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: qénlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el
nem érő értékűbeszerzés során jelen ajánlatkétésben előírtak szerint és az abban foglalt
feltételek fi gyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:
Beépítettszekrények készííésea Tíszaújvdrosi Napközi Otthonos Óvoda Szivórvdny Óvodó-

ja részére.

I. Az ajánlatkérő neve, címe:
Tiszaűjv ánosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Tel.:491342-886

Fax

491341-080

További információk a következő címen szerezhetők be:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Cím: 3580 Tiszaújváros, Pajtás kőz 13.
Kapcsolatt artő : Szabó S zilvia
Tel.:491342-886
Fax:491341-080
E-mail cím: szilvi a_szabo@tujvaros.hu
2.

Az ajánlatkéréstárgya:

Beépítettszekrények készítésea Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Szivárvány Óvodája
részére.

A beszerzés részei, amelyekre ajánlatot lehet tenni:
Nem lehet részekre bontani.
3.

A megkötendő szerződés meghatározásaz

Yállalkozási szerződés, ,,Beépített szekrények készítésea Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvoda Szivarvany Óvodája részére"tárgyban.

4,

A

szerződés időtartama vagy a teljesítéshatárideje:

A teljesítéskezdési időponda: 20l6.július

05.

A teljesítésbefejezési időpontj a:2016. augusztus
5.

A teljesítéshelye, természetbeni helye:

,o
6.

04.

Szivárvány Óvoda Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

Az ellenszolgáltatás teljesítésénekfeltételei:

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás szerint kiállított számla alapján a szeruődésben
megh atározott
módon és tartalommal való teljesítéstől számított 15 napon belül az ellenszolgálÚást
áfita_
lással teljesíti.

7.Kizárő okok:
Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi szem ély, vagy jogi személyiségnélküli
gazdáI_
kodó szewezet, aki vagy amely:
a) a szerződéssel érintett szewezettel közszolgálatijogviszonyban, munkaviszonyban áll
(a továbbiakban : érintett dolgoző l munkatárs),
b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozőja,
c) az a gazdálkodó szewezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátar_
tozőja tulaj doni részesedéssel rendelkezik,
d) egY évnélrégebben lejárt adŐ-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékftzetési kötee)

0

g)
h)
i)

j)
k)
1)

lezettségének nem tett eleget,
akinek az Önkorm ány zati adóható s ágn ál nyi lv ántaríott adőtarto zás a van,
aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyam atban,aki végels zámolás
alatt áll,
akinek tevékenys égéta cégbíróság felftiggesztette,
aki nem szerepel a cégegyzékben,
aki nem rendelkezik a tevékenységfolytatásáh oz előirtengedéllyel, jogosítvánnyal,
il_
letve szerv ezeti, kamarai tagsággal,
aki korábbi, az Önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos
szerző_
désszegéstkövetett el,
akinek az adőszámát a Nemzeti Adó- és vámhivatal felfi,iggesztette,
aki korábban akizárő okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

A megkövetelt igazolási mód:
Akizárő okok fenn nem állásátől az ajánlaítevőknek nyilatkoznia kell ajánlatánakbenyújtá_
s

áv

8.
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g az aj ánlatkéré s

Az ajánlattételi határidő:

2016.június 30. nap t2.00 őra

m

e

1 1

ékl etét képező ny

omtatványon.

Aj ánlatkérő helyszíni bej árást biztosít, melynek időpontj a:

2016.június 23. 08:00 - 15:00.
9.

Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaújvarosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz13.
Szabó Szilvia gazdasági igyintéző

Az

ajénlatpostai úton, vagy személyesen munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között,
tételi határidő lejártánaknapján l2.00 őráig adható le.

Az

ajénlatot zárt borítékban,2 eredeti példányban kell benyújtani.
tetni a következő szöveget:

_
-

A

az ajánlat-

borítékonfel kell tün-

,Peépített szekrények készítésea Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Szivárvány
Ovodája részére."
Az ajánlattételi határidő előtt (2016. június 30. nap 1.2.00 őra) nem bontható fel!
az ajánlattevő nevét és székhelyét
,,Iktatóban nem bontható fel, azonnal a cimzetthez továbbítandó".

Az

ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő
félelOssege, hogy ajénlatamegfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön
ra Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megielölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni.

Úenyújtás-

Ahatéridőntúlérkezettajánlatokérvénytelenek.

10.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújvaros, Pajtás köz t3.
ovodavezetői lroda
Dátum: 20l6.július 01. 10.00 óra
11. 1. Azajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2016.július 01.
LI.2.

-

Az

ajánlatok elbírálásának szempontja:

a legalacsonyabb összegű ellenszolgá|tatás

12. Szerződéskötés időpontj

20l6.július 04.

a:

Í'

Műszaki tartalom:

13.

o

Szivárvány Óvoda Tiszaújváros, Pajtás köz

13.

l

db beéPÍtett szekrénY csoport9lobába (2. csoport): Anyaga:
fehér laminált faforgácslaPból, krém és almazöld színű MDF ajtófrontokk* keszútt bútor.
Méretek hely-színi
egyeztetés alapján.

-

1 db beéPÍtettszekrénY csoportszoblba (7. csoport):

Anyaga: fehér laminált faforgács_
laPból, caPPuccino színű MDF ajtófrontokkal készült bútor. Méretek
helyszíni
tetés alapján.
"§y"r-

Az Ajánlattételrészétképezia meglévő szekrények kibontása
14. Különleges

Aj
1

án

l

attevő

16.

előírások:

te lj e s fe l e l Ő

5. Hiánypótlás

és elszállítása.

s s ég

gel lartozik az általa fo gl alkoztatott munkatárs akért.

lehetősége : b izto s ított/neu b

iztpúlut

Kiegészítő tájékoztatás kéréshatárideje:20t6.június 28. napja15.00 óra

Az

Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő(értelmező)
tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kieg észítő tájékoztatás
kérésekrevonatkozó
v álaszát egyi dej űleg minden Aj ánl attev ő r észéte
-.gttitoi.
17. Egyéb információk:

l7 "I Az qánlattétel megtörténtével Ajánlattev ő hozzájárul neve,
székhelye , ajánlati áta és az
eljárás lefolYtatása során értékelésrekerülő egyéb szeÁpontok nyilvánosságra
hozata|áútoz.

l7,2 Alánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét ana, hogy Tiszaújvaros Város
önkormány_

zata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati

irúézményeiés
cinko imanyzatitulajdonú

g-iu_

sági társaságai minden olyan tiszaűjvérosi gazdasági tevékenysegeí folytató
váIaíkozás
visszterhes szerződésének (kivéve a közbeszórzési tórvény szeiint]
valamint

Tiszaújváros
Város ÖnkormánYzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei
és önkorm átyzati tulajdonű gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő ,r"Űődér"rt)
a megköté_
sére, amelYek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési
kötelezettsége a nettó 300 E Ft
összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek
megléte esetén kerülhet sor.
Ezen feltételekrŐl a másik szerződő felet szerződéskötés előtttájékűtxniszükséges.
, A szeruődés mellékletét képezi
ahatfuozat 1. mellékletó szerinti nyilatkoiat.
- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az atábbifeltétel:
,,A " " (szeruődő félr) hozzájárul, hogy az önkorm ányzat Polgtármesteri Hivata_
La/intézménYe/gazdasági társas ága (a-.gf.1.1ő alkalmazandó)
a szerződésmellékletét
kéPezŐ, a lejárt határidejű tartozásokra vonatko ző nyilatkozaí vabdiságát
ellenőrizze.
AmennYiben nYilatkozatot tevő félnek jelen szeruőd'és pénzigyiteljesíÉse
előtt a nyi_
latkozaton meghatározott szewezetekfelé lejárt hatrlridijti tűozásavan
és azt a szám_
lán szerePlŐ (számla hiányában a szerződésben megh itározott) fizetési határidő
idő-

"

pontjáig nem rendezi,hozzájárul a1artozás összegének az önkormányzat adőhatősága,
Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé a legkorábbi esedékességű, azonos esedékességesetén arányosan történő kompenzálásához, illetv e b eszámításához."
Tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak kell tekinteni dú,
amely székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik Tiszaújvárosban, vagy ideiglenes
gazdasági tevékenys éget fo lytat.

A

tartozásmentességre vonatkozőan az ajánlattevőknek jelen ajánlatkérés mellékl etét képező
nyomtatványon kell nyilatkoznia, amely majd a megkötendő szerződés részétfogja képezni.
17.3 Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átalányárként kell meghatároznia, amely - figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat
magában foglalja a szerződésszerű
teljesítéséhez,a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és
mindennemű egyéb kiadást. (Esetleges tartalom.)

-

17.4 Ajánlatkérő fenntartja az ajánIatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát. Ajánlatkérőt nem terheli szeruődéskötési kötelezettsé g.
17.5 Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlatukat az Ajánlatkérő

által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján értelemszenien tegyék
meg.

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintéséreés kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.
Tiszaújváros, 2016. év június hó 16. nap
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Mellékletek:

l. nyilatkozat kizárő okok hatálya alá nem tartozásről
2. tartozásmentességre

vonatkozó nyilatkozat

1. számú melléklet

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALÁ
NEM TARToZÁsnÓl

Alulírott

mint a
... (a továbbiakban: Ajánlattevő) cégegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Ajántauevővel
szemben nem állnak fewtaz alábbi kizárő okok.
Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiségnélküli guraaU
kodó szervezett, aki vagy amely:

a) a szerződéssel érintett szewezettel közszolgálatijogviszonyban, munkaviszonyban áll
b)

c)

d)
e)

0

g)
h)

i)

j)
k)

l)

(továbbiakban : érintett dolgozó/munkatárs),
az érintett dolgozó közeli hozzátartozőja,
az a gazdálkodó szewezet, amelyben az érinteít dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozőja tulaj doni részesedésselrendelkezik,
egy évnélrégebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési köte_
lezettségének nem tett eleget,
akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adőtartozása van,
aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,
akinek tevékenys égétacégbíróság
aki nem szerepel a cégjegyzékben,
aki nem rendelkezik a tevékenységfolytatásához előirt engedéllyel, jogosíWánnyal, il_
letve szerv ezeti, kamarai tagsággal,
aki korábbi, az önkorményzaítal kötött szerződésénekteljesítése során súlyos szeruődésszegéstkövetett el,
akinek az adőszámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfiiggesztette,
aki korábban akizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

Kelt:.

felfiiggósztette,

..2016
Cégszeni aláírás

l Gazdálkodó szervezet
alatt a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.

t'

2. számű melléklet

NYILATKOZAT

.számú
Alulírott

.....

a
..::.::::.:.:::.:::.:.:.. .
száma) képviselőj e nyilatkozom, hogy

szerződéshez

.:.

(szerződőfél neve, címe, adó-

Tiszaújváros Város Önkormá nyzata

o
o

(3580 Tiszaujváros, Bethlen G. út 7.),
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalánál (3580 Tiszaűjváros, Bethlen G. út 7.),

adóhatóságánál

intézményeinél,azaz
a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központnál (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.) és a
gazdaságilag hozzá tartoző intézményeknél:
Tiszaújvarosi Humánszolgáltatő Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy ilt3.),
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.),
Derkovits Kulturális Központ (3580 Tiszai$város, Széchenyíílt 2.),
Tiszaújváros Varosi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaújvaros, Bethlen G. út 11-13.),

o

o

-

zati tulaj d on ú gazd as á gi tá rs as á ga inál, azaz
TiszaSzolg2004 Kft.-nél (3580 Tiszaűjváros, Tisza űt2la.),
Tiszaújvarosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaí$vátos, Tisza űt2la.),
Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Szent Isfuan út 16.)
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújvaros, Teleki Blanka út 6.)

önko rm

o
o
o
o

á n

y

lejárt határidejű tartozásom nem á1l fenn.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt

Kelt:.

nyilatkozat

a

valóságnak megfelel.

....2016.

Szerző dő fel képviselőj e

ll

