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AJANLATKERES

Tísztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvarosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. a továbbiakban:
ajránlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattéte|re az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a to-
vábbiakban: ajánlattevő) ajelen ajánlatkérésben nevezeíl,a közbeszerzési értékhatárt el nem
érő órtékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és azabban foglalt feltételek
figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

Beépített szekrények készítése a Tíszaújvórosi Napközi Otthonos Óvoda Szivdrvány Óvoddja
részére.

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
TeI.:491342_886
Fax:49/341-080

További információk a következő címen szerezhetők be:

Tiszaújvárosi 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:

b

Beépített szekrények készítése a Tiszaújvarosi Napközi Otthonos Óvoda Szivárvany Óvodája
részére,

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



3. A megkötendő szerződés meghatározása:

Yállalkozási szerződéso o,Beépített szekrények készítése a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvoda Szivárvány Óvodája tészéte" tátgyban.

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés kezdési időpontja: 2017.július 24.

A teljesítés befejezési időpontj a:2017 . augusztus 20.

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

o Szivárvány Óvoda Tiszaújvaros, Pajtás köz 13.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás szerint kiállított számla alapján a szerződésben meghatározott
módon és tartalommal való teljesítéstől számított 15 napon belül az ellenszolgáltatást áfutalás-
sal teljesíti.

7.Kizárő okok:

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

a) a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban b
vagy munkavégzésre iranyuló egyéb jogviszonyban á1l (a továbbiakban: érintett dol-
gozóimunkatárs),

b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozőja,
c) az a gazdálkodő szewezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátar

tozőja tulaj doni részesedéssel rendelkezik,
d) egy évnél régebben lejárt adő-, vám-, vagy tarsadalombiztosítási járulékfizetési kötele_

zettségének nem tett eleget,
e) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adőtartozása van,
f) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,
g) akinek tevékenységét a cégbíróság felfi,iggesztette,
h) aki nem szerepel a cégjegyzékben,
i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához e|őirt engedéllyel, jogosítvánnyal, il-

letve szerv ezetio kamarai tagsággal,
j) aki korábbi, az önkormányzaítalvagy azajánlatkérő intézménnyel kötött szerződésének

telj esítése során súlyos szerződéss zegést követett el,
k) akinek az adőszámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felftiggesztette, illetve törölte,
l) aki nem minősül átláthatő szervezetneko
m) aki a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két év során az

önkormányzattal, yagy az önkormányzat gazdasági társaságával vagy intézményével
kötött szerződésének teljesítése során szerződési kötelezettségét nem teljesítette, amely
folytan vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvényesítésre, vagy a teljesítési



véghataridőhöz képest legalább 2 alkalommal 10 napot meghaladó késedelembe esett,
amelyek folytán vele szemben késedelmi kötbérigény került érvényesítésre,

n) aki akizárő okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

A megkövet§lt igazolá§i mód:
Akizátő okok fenn nem állásáről az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatánakbenyújtásá-
val egyidej űIeg az aj ánlatkérés mellékl etét kép ező nyomtatványon.

8. Az aiánlattételi határidő:

2017.július 05. nap 12.00 &a

Ajánlatkérő helyszíni bej árást biztosít, melynek időpontj a:

20t7.június 29-30.,08:00 - l5:00.

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Szabó Szilvia gazdasági úgyiníéző

Az ajánlat postai útono vagy személyesen munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között, az ajánlat-
tételi határidő lejártánaknapján 12.00 őtáigadható le.

Azajánlatotzárt borítékban,2 ercdetipéldányban kell benyújtani. A borítékon fel kell ti.intetni
a következő szöveget:

- ,,.Beépített szekrények készítése a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Szivárvány
Ovodája részére.'o
Az ajónlattételi határidő előtt (2017. július 05. nap 12.00 fua) nem bontható fel!- az ajánlattevő nevét és székhelyét

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

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele
az ajánlattételi határídő leJáítáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények
elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockáaat ajanlattevőt terheli. Ajánlattevő felelős-
sége, hogy ajánlatamegfelelő csomagolásbano formában és időben kerüljön benyújtásra Alán-
latkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. Ahatfu-
időn túl érkezeít ajánlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

T iszaűjv áro si Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújvaros, Pajtás köz t3.
ovodavezetői Iroda
Dátum: 2017.július 06. 10.00 óra
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11. 1. Az aján|atok elbírálásának tervezett időpontja:

2017.július 06.

II.2. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

- a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

12. Szerződéskötés időpontj a :

2017.július 07.

13. Műszaki tartalom:

o §zivárvány Óvoda Tiszaújvaros, Pajtás köz 13.

- 1 db beépített szekrény csoportszobába(3. csoport): Anyaga: fehér laminált faforgács-
lapból, fehér és krém szinűMDF ajtófrontokkal készült bútor, továbbá l db tálaló szek-
rény. Méretek helyszini egyeztetés alapján.

- 1 db beépített szekrény csoportszobába (6. csoport): Anyaga: fehér laminált faforgács-
lapból, fehér és vanília sziní MDF ajtófrontokkal készült bútor, továbbá 1 db tálaló
szekrény. Méretek helyszíni egyeztetés alapján.

- 1 db szekrény az irodai folyosóra: Anyaga: cseresznye színű bútorlap. Méretek hely-
színi egye ztetés alapj an.

A tálaló szekrények árát kérjük külön soron feltüntetni!

Az Ajánlattétel részét képezi a meglévő szekrények kibontása és elszállítása.

14. Különleges előírások:

Ajánlattevő teljes felelősség geltartozik az álta\a foglalkoztatott munkatrársakért.

15. Hiánypótlás lehetősége z bizto s ított/nem b !4!pg!!p1!1

16. Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje:2017.június 30. napja 15.00 óra

Az Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező)tá-
jékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre vonatkozó váIa-
szát egyidejűleg minden Ajánlattevő Észére megküldi.

17. Egyéb információk:

17 .l Az ajánlattétel megtörténtével Ajránlattevő hozzájérul neve, székhelye, aján|ati ára és az
eljrárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozatalához.

b
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17.2 Aiánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Város Önkormány_
zata,Polgiármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságai minden olyan tiszaűjvárosi gazdasági tevékenységet folyató vállalkozás vissz-
terhes szerződésének (kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Város
Önkormányzaía, Polgármesteri Hivatala, önkormányz',ati intézményei és önkormányzatitulaj_
donú gazdaságitársaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseit) a megkötésére, ame_
lyek esetén a fentebb felsorolt szewezetek fizetési kötelezettsége a nettó 300 E Ft összeget
eléri, vagy azt. meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltéte-
lekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges.

- A szerződés mellékleíétképezi ahatérozat 1. melléklete szerinti nyilatkozat.
- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:
,'A .. .... (szeruődő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatalalin-
tézménye/gazdasági társasága (a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét ké_
pező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkoző nyílatkozat valódiságát ellenőrizze.
Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése előtt a nyi-
latkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása, adőfizetési vagy
bevallási kötelezettsége van és azt a számlán szereplő (számlahiányában a szetződés-
ben meghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi,hozzájárul atartozás ösz-
szegének az önkormányzat adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját
tulajdonú gazdaságitársaságai felé a legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség ese_
tén ar ány os an történő komp en zálásához, i l l etv e b eszámítás ához. "
Tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató váIlalkozásnak kell tekinteni azt, amely
székhellyel, vagy telephellyel rendelkezikTiszaűjvárosban, vagy ideiglenes gazdasági
tevékenységet folytat.

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek jelen ajánlatkérés mellékletétképező
nyomtatványon kell nyilatkoznia, amely majd a megkötendő szerződés részét fogia képezni.

l7.3 Alánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét aría, hogy a megkötendő szerződés érvényes_
ségének feltétele, hogy az államháztartásről szőlő 20ll. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekez_
désében foglaltak szerint Ajánlattevő átláthatő szewezetnek minősüljön, illetve jelen szerző-
désből eredő követeléseinek teljesítésére/kifizetésére Ajánlatkérő csak a fenti jogszabály sze-
rinti feltétel fennállása esetén jogosult. Ajánlattevő köteles anemzetivagyonról szőló2}tt.
évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek tcirténő megfelelőségét
érintő bármely változást haladéktalanul, írásban bejelenteni Ajánlatkérő felé. Ajánlattevő tu-
domásul veszio hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést Ajánlatkérő
azonnalihatállyal felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szer.
ződéstől eláll.

l7,4 Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átalányárként kell meghatároznia, amely _ figye_
lembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat - magában foglalja a szeruődésszerű
teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és
mindennemű egyéb kiadást. (Esetleges tartalom.)

17.5 Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát. Ajránlatké-
rőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

&



17.6 Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlafukat az Ajárrlatkérő
által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján értelemszerűen tegyék
meg.

Felhívjuk szíves figyelmét ajelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekin-
tésére és kérem, hogy ajanlatáta leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújváro s, 2017 .június 23.

Tisztelettel:

{l-.
Micskiné

}

Mellékletek:

1. Nyilatkozatkízárő okok batá|ya alá nem tartozásról
2. Tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat
3. atlathatósági nyilátkozat
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