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AJANLATKERES

Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvarosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. a továbbiakban:
ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a to-
vábbiakban: ajánlaítevő) a jelen ajánlatkétésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el
nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt
feltételek f,rgyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

Informatikai eszközök beszerzése a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Katica és Szí-
v órv óny Óv o ddj a r és zér e,

t. Az ajánlatkérő neve, címe:

Tiszaújvarosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Tel.:491342-886
Fax:491341-080

További információk a következő címen szerezhetők be:

Tiszaújvrárosi Napközi Otthonos Óvoda
Cím: 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Kapcsolattartó: Szabó Szilvia
Tel.:491342-886
Fax:491341-080
E-mail cím : szilvi a _szab o@tuj varos. hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

Informatikai eszközök beszerzése a Tiszaújvárosi Napközi otthonos óvoda Katica és Szi_
v érv ény Óvodáj a Észére.

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

s



3. A megkötendő szerződés meghatározásaz

Szállítási szerződés,,,Informatikai eszközök beszerzése a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvoda Katica és Szivárvány Óvodáj arészéte'o tárgyban.

4. Aszerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés kezdési időpontja: 2017.július 03.

A teljesítés befejezési időpontj a:2017 .július 31.

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

o §zivárvány Óvoda Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

o Katica Óvoda Tiszaújváros, Irinyi út 1.

6. Azellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás szerint kiállított számla aLapján a szerződésben meghatározott
módon és tartalommal való teljesítéstől számított 15 napon belül az e||enszolgáltatást átuta-

lással teljesíti.

7.Kizárő okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdál,
kodó szewezet,aki vagy amely: b

a) a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (a továbbiakban: érintett dol-
gozólmunkatárs),

b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozőja,
c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátar

tozőja tulaj doni részesedéssel rendelkezik,
d) egy évnél régebben lejárt adő-,vám-, vagy társadalombiztosítási játulékftzetési köte-

lezettségének nem tett eleget,
akinek az önkorm ány zati adóható s ágnál ny i lv ántartott adőtartozás a v an,

aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt á[,
akinek tevékenys é gét a cé gbíróság fel fi,iggesztette,
aki nem szerepel a cégegyzékben,
aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, il-
letve szerv ezeti, kamarai tagsággal,
aki korábbi, az önkormányzattal kötOtt szeruődésének teljesítése során súlyos szetző-
désszegést követett el,

k) akinek az adőszámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfuggesztette, illetve törölte,
l) aki nem minősül átláthatő szervezetnek,
m) aki a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két év sotán az

önkormányzattal, vagy az önkormányzat gazdasági tálrsaságával vagy intézményével
kötött szeruődésének teljesítése során szerződési kötelezettségét nem teljesítette,

amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvényesítésre, vagy a

e)

0
g)
h)
i)

j)



teljesítési véghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal 10 napot meghaladó késede-
lembe esett, amelyek folytán vele szemben késedelmi kötbérigény került érvényesítés-
t9,

n) aki akizátő okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

A megkövetelt igazolási mód:
Akizírő okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlaténak benyújtá-
sával egyidejűleg az qénlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

8. Az ajánlattételi határidő:

2017,június 28. nap 12.00 óra

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaújvarosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

Szabó Szilvia gazdasági ügyintéző

Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között, az ajánlat-
tételi határidő lejártának napjan 12.00 őráig adható le.

Az ajánlatot zélrt borítékban, 2 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tün-
tetni a következő szöveget:

- ,,Informatikai eszközök beszerzése a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Katica és b
Szivárvany Óvodáj a részére."
Az ajánlattételi hatóridő előtt (2017. június 28. nap 12.00 őta) nem bontható fel!- az ajánlattevő nevét és székhelyét

- ,,Iktatóban nem bontható fel, azonnal a cimzettheztovábbítandó".

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvéte-
le az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemé-
nyek elirányitásábőI, elvesáéséből eredő összes kockázat ajánlaítevőt terheli. Ajánlattevő
felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benlujtás-
ra Ajánlatkérő csak az előirt hataridőig a megielölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni.
A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújvaros, Pajtás köz 13.
ovodavezetői Iroda
Dátum: 20t7.június 29. l0.00 óra

11. 1. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2017.június 29.



lt.2. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

- a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

12. Szerződéskötés időpontj a :

20t7.június 30.

13. Műszaki tartalom:

Számítógép konfiguráció 4 db
- GIGABYTE Hl1OM-DS2 alaplap
- Intel Core i5-6400 -2,70GHz- 4 GB 2133 NÉIz DDR4 Kingston
- 240 GB Kingston SUV4O0S37 SSD
- Midi ATX ház - 500W tápegység
- DVD-RW
- Genius Desktop KM-130 + egér USB

Windows 10 Pro 64 bit HU operációs rendszer 4 db

Office 2016 irodai programcsomag 4 db

LG 21,,5,22M38A-B LED 3 db

HP LaserJet Pro MFP M130a multifunkcionális lézer nyomtató 2 db

A számítőgépeket te lepített szoftverekkel kérj ük leszállítani.

Egyéb, a megrendelő telephelyén elvégzendő feladatok:
. azúj gép üzembe helyezése, összeszerelése a Megrendelő áItal kijelölt telephelyen
o a lecserélésére kerülő (2 db) számiíőgép adatmentése és visszatöltése az űj munkaál-

1omásra
o háIőzati adatok beállítása
. a legfrissebb Java kliens telepítése
o a legfrissebb magyar nyelvű Adobe Acrobat Reader telepítése
o Adobe Flash Player telepítése
o NOD 32telepítése és beállítása Megrendelő általbinosított frissítőszerver adatokkal

14. Különleges előírások:

Ajanlattevő teljes felelősséggelártozikaz általa foglalkoáatott munkatársakért.

Garanciális idő: 3 év

15. Hiánypótlás lehetőségez biztosított/@

$



16. Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje z 20t7 .június 16. napja l5.00 óra

Az Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészitő (értelmező)
tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tqékoztatás kérésekre vonatkozó
v álaszát egyi dej űleg minden Aj ánlattev ő r észér e me gküldi.

17. Egyéb információk:

17.1 Az ajánlattétel megtörténtével Ajanlattevőhozzájárul neve, székhelye, ajánlati ára és az
eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hazata!ához.

17.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét ana, hogy Tiszaújváros Város önkormány_
zata,Polgármesteri Hivatala, önkormiányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságai minden olyan tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vátlalkozás
visszterhes szerződésének (kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros
Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkor^ányru-
ti tulajdoní gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseit) a megkoté_
sére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szewezetek lrzetési kötelezettsége a nettó 300 E Ft
összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor.
Ezen feltételekről a másik szerződő feletszerződéskötés előtt tájékoztaíni szükséges.

, A szeruődés mellékletétképezi ahatározat l. melléklete szerinti nyilatkozat.
, A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:
,,A ...... (szerződő féI) hozzájarul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivata_
lalintézményelgazdasági tarsasága (a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét
kéPezŐ, a lejárt határidejű tartozásolaa vonatkozó nyilatk ozat va!ődiságát ellenőrizze.
Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzúgyi teljesítése előtt a nyi_ b
latkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása, adőfizetési vagy
bevallási kötelezettsége van és azt a számlán szereplő (számlahiányában a szerződés-
ben meghatfuozoít) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, hozzájarul a tartozás
összegének az önkormányzat adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és sa-
ját tulajdonú gazdasági társaságai felé a legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség
esetén arányosan történő kompenzáIásához, illetve beszámitásához."
Tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak kell tekinteni azt,
amely székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik Tiszaújvárosban, vagy ideiglenes
gazdasági tevékenys éget folytat.

A tartozásmentességre vonatko zőan az aj ánlattevőknek j elen ajánlatkétés mellékl etét képező
nYomtatványon kell nyilatkoznia, amely majd a megkötendő szerződés részét fogia képezni.

I7.3 Alánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a megkötendő szeruődés érvé_
nyességének feltétele, hogy az államhéntartásrőI szóló 20II. évi CXCV. törvény 41. § (6)
bekezdésében foglaltak szerint Ajánlattevő átláthatő szeryezetnek minősüljön, illetve jelen
szerződésből eredő követeléseinek teljesítésére/kifizetésére Alánlatkérő csak a fenti jogsza_
bály szerinti feltétel fennállása esetén jogosult. Ajánlattevő köteles anemzetivagyon.Ól izőlő
20ll. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfe_
lelőségét érintő bármely váItozást haladéktalanul, írásban bejelenteni Ajánlatkérő felé. Aján_
lattevő tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szeruődéstAján_



latkérő azotnalihatá|tyat felmondja vagy -ha a szerződés teljesítésére még nem került sor -
aszerződéstől eláll.

t7.4 Aián|attevőnek érajánlatát fix összegú átalányárként kell meghataroznia, amely - figye-
lembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat - magában foglalja a szerződésszerű

teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és

mindennemú egyéb kiadást. (Esetleges tartalom,)

I7.5 Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvanításanak jogát. Ajanlat,

kérőt nem terhe Ii szetződéskötési kötelezettsé g.

17.6 Felhívom a Tisztelt Ajanlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlatukat az Ajánlatkérő

által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján értelemszerűen tegyék

meg.

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos átte-

kintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújvar os, 2017 .június 1 9.

Tisztelettel:

Micskiné B
óvoda

Mellékletek:

l. Nyilatkozatkízáró okok hatálya alá nem tartozástől
2. Tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat
3. Atláthatósági nyilatkozat
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