
A J A N L A T K E R E S

Tisztelt Ajrflnlattev6!

A Tiszafjvirosi Int0zmfinymiikddtet6 Kiizpont 3580 Tiszarijvriros, Bethlen G. rit 7.,
(a tov6bbiakban: ajinlatk6r6) ezriton k6ri fel ajinlattltebe azon r4ltal kdpviselt c6get,
mint Ajrlnlattev6t (a tovrlbbiakban: ajinlattevl) a jelen ajinlatklr6sben nevezett, a
kdzbeszerz6si 6rt6khathrt el nem 616 6rt6kti beszerz6s sordn jelen ajdnlatkdr6sben
el6irtak szerint 6s az abban foglalt felt6telek figyelembevdtel6vel

B eszerz1s megnevezd se :

,,TfK kezeldsdben lev6 ipiiletekben mfikddd klfmaberendezisek 2019. ivi idfszakos
karbanturtdsa"

l. Az ajfnlatk6r6 neve, cime:

Tiszarijvrlrosi Intdzm6nymiikddtet6 Kdzpont
3580 TiszarijvSros, Bethlen G. rit 7.
TeI.:49/548-300
Fax:49/340-871

Tovrf,bbi informici6k a kiivetkezf cimen szerezhet6k be:

T iszat$v fro s i Intdzmdnymtikddtet6 KOzp ont
cim: 3580 Tiszarijviiros, Bethlen G. ft 7.
Kapcsolattart6: Dombin6 Erd6lyi Judit
Tel.:49/548-304
Fax:491340-871
E-mail cfm: tik@.tujvaros.hu

2. Az ajinlatk6r6s tirgya:

,,TIK kezeldsdben livf ipiiletekben miikddf klfmaberendezisek 2019. evi idflszukos
karbsnturtdsa"

A beszerz6s rdszei, amelyekre ajanlatot lehet tenni: a rdszekre fi)rtind ojdnlatkdris
nem indokolt

A miiszaki/szakmai dokumentfcir6 rendelkez6sre bocsitrflsinak m6dja:

Miiszaki/szakmai dokumentrici6 jelen beszerzls soriin nem kdsziilt. A mtiszaki tartal-
mat azajdnlatk5r6s 13. pontja tartalmazza.



3. A megkiitend6 szerz6d6s meghatfrozfrsa:

Y iilalkozfisi szeruldls,, Tf K keze ld s ib en liv6 ip iitet e kb en m iikddr klimub erendezi-
sek 2019. evi idfiszakos karbantartdsa,, tirrgyihan.

4. Aszerz6d6s id6tartama vagF a teljesit6s hatfrideje:

A szerzfdis idfitartama: 2019. dpritis 10.- 2019. december 31.

Az els6 klimakarbantart6sok teljesftdsi hatrirideje:2019. mijus 03., azonklimaberen-
dez6sek esetdben, ahol 6vi egy alkalom keriilt a3. szirmt-inen"t6en megadrlsra, va-
lamint az evi tdbbszdri karbantart6st ig6nyl6 berendezdsekn6l is.
A tcibbszciri karbantartr4st ig6nyl6 berendez6sek 2. karbantart1sr4nak hatrirideje 2019.
augusztus 30., 3. karbantartrisr{nak hatrirideje 2019. december 31.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

A 3. szdmfi mellikletben megnevezett tetephelyeken.

6. Az ellenszolgfltatfs teljesft6s6nek felt6telei:

Aj6nlatk6r6 a szerzld6sben meghatiirozott m6don 6s tartalommal t<irt6n6 teljes(t6st
kovet6en, a teljesitdsigazolfs szerint ki6llitott szdmla alapjin, a szitmla ajinlatk6r6
tflszetfil t<irt6n6 kdzhenreteldt kdvet6 15 napon beliil az ellenszolg6ltatrlst rituta1[ssal
teljesiti.

7.Kizfril okok:

Nem lehet aj6nlattev6 az a termeszetes, jogi szemdly, vagy jogi szemdlyiseggel nem
rendelkez6 gazddlkod6 szewezet, aki vagy amely:

a) a szerz6ddssel drintett szewezettel kdzszolgillati jogviszonyban, munkavi-
szonyban vagy munkavdgzdsre ir6nyul6 egydb jogviszonyban 6ll (a tovribbiak-
ban: 6rintett dolgoz6/munkatrirs),

b) u drintett dolgoz6 kdzeli hozz6tartoz6j4
c) u a gazd6lkod6 szervezet, amelyben az lintett dolgoz6, vagy annak k6zeli

hozzirtartoz6jattilajdonirdszesed6sselrendelkezik,
d) egy 6vndl rdgebben lejirt ad5-, vdm-, vagy tilrsadalombiztositr{si jdrul6kfizetdsi

kdtelezetts6gdnek nem tett eleget,
e) akinek az Utkorminyzati ad6hat6s6gn6l nyilvrintartott ad6tartozisa van,
0 aki ellen cs6d-, felszdmokisi eljrinis van folyamatban, aki vdgelszitmolds alatt

6rl,
g) akinek tevdkenys 6gfit a cdgbir6srlg felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a cdgjegyzflkben,
i) aki nem rendelkezik a tev6kenys6g folytat6sdhoz elhirt engeddllyel, jogosft,

vilnnyal, il I etve szew ezeti, kamarai tagshggal,
i) aki kor6bbi, az Onkormdnyzattal kdttttt szerzldds5nek teljesitdse sor6n srilyos

szerz6ddss zeglst kdvetett el,



k) akinek az ad6szdmdt a Nemzeti Ad6- 6s V6mhivatal felfiiggesztette, illetve tri-
rdlte,

D aki nem min6stl Atlfithatl szervezetnek,
m) aki a jelen ajdnlatk€rls k6zzet1tel6t6l visszafeld szirmitott k6t 6v sordn az 6n-

kormdnyzattal, vagy az dnkorminyzat gazdasilgi t6rsasilg6val vagy int6zm6-
nydvel kdtdtt szerzlddslnek teljesit6se sorfn szerz6ddsi kciielezettseget nem tel-
jesitette, amely folytrin vele szemben meghirisul6si kdtbdrigdny rcruft 6rv6nye-
sit6sre, uag\ a teljesitdsi vdghatririd6hdz k6pest legal6bb Z ittatommal l0 naiot
meghalad6 kdsedelembe esett, amelyek folyt6n vele szemben kdsedelmi k6tber-
ig6ny keriilt 6rvdnyesitdsre,

n) aki akizirf okokkal kapcsolatban val6tlanul nyilatkozott.

A megkdvetelt igazol6si m6d:
Akizftil okok fenn nem 6lftisrir6l az aiilnlattev6knek nyilatkoznia kell ajinlat1nakbe-
nyrijtrisrival egyidejtileg az ajdnlatklrds mell6kl et1tk1pez6 nyomtatviinyon.

8. Az ajinlatt6teli hatrflrid6:

2019. dprilis hd 03 nap. 10:00 dra

9. Az ajinlat benyrrijtis6nak helye, m6dja:

Ti szarij vrirosi Int6zm6nymiikiidtetd K6zp ont
3580 Tiszarijvilros, Bethlen G. ft 7.,llg. szoba
Dombind Erd6lyi Juditnfl

Az ajinlat postai fton, vagy szem6lyesen munkanapokon H - CS: 8:00 ds 16:00 614 p;
8:00 6s 13:30 6ra kdzdtt, az ajinlattdteli hatr{rid(5lejfurtdnak napjrin 8:00 6s 10:00 6ra
kdzdff adhat6 le.

Az ajinlatot zirt boritdkban, 1 eredeti pdldrlnyban ketl benyujtani. A boritdkon fel kellL
tiiLntetni a kdvetkezd sz<iveget:

- ,,TIK kezelisiben lev6 ipiiletekben mflikiidf klimaberendezdsek 2019. ivi id6-
szakos karbantafidsa"

- Az aidnlattdteli hatdridd el6n Q019. 6prilis h6 03 nap. 10:00 6ra) nem bonthat|
ftl!

- az ajdnlattevd nevdt ds szdkhelydt
- ,,Iktat6ban nem bonthat6fel, azonnal a cimzetthez tovdbbitandf".

Az ai{nlatkfir1 az ajinlatot akkor tekinti hatririd6n beliil benyfjtottnak, ha annak kdz-
hezv6tele az ajinlattdteli hataridllejirthig, a bontiis megkezddsdig megtrirt6nik. A pos-
tai kiildem6nyek elir6nyitrlsiib6l, elveszt6s6b6l ered6 risszes kockinat ajiinlaffev6fter-
heli. Aj6nlattev6 felel6ss6ge, hogy ajinlata megfelelS csomagolilsban, formrlban 6s
id6ben keriiljdn benyrijtrisra. Ajrinlatkdr6 csak az el6irt hatririd6ig a megjelcilt helyre
leadott aiinlatokat tudja 6rt6kelni. Ahatdnd1ntfullrkezett ajfinlatok drv6nytelenek.



10. Az ajrflnlatok felbontrisrflnak helye, ideje:

T iszai$v frosi Int6zm6nymiik6dtet6 Kdzpont
3580 Tiszarijvi4ros, Bethlen G. ft 7. 118. szoba
Drltum: 2019. dprilis hd 03 nap. 10:00 dra

l1.. Az ajinlatok elbirilisfnak tervezett iddpontja:

2019. dprilis hti 08 nap

12. Szerz6d6skiit6s id6pontj a :

2019. dprilis h6 10 nop

13. Mfiszaki tartalom:

A Tiszarijv6rosi Int6zmdnymiikddtet6 Kdzpont ajiinlatot kdr a kezel6sdben l6v6 6piile-
tekben mtikitd6 klimaberendez6sek 2019.6vi id6szakos karbantartdsira az alhbbiak
szerint. Az ajanlatot a3. szrimri mell6klet (Ajrinlati lap) kitrtltdsdvel tehetik meg.

A split klima egys6gek karbantartdsa:

. els6dleges porsziir6k portalanitilsa,foly6vizes lemosiisa.

. kiil6nb6z6 szfuilbetdtek lemosiisa, sztiks6g szerinti cser6je.

. h6cser6l6 gilrtisnit6val tdrt6n6 i'isrtitits4 fert6tlenit6se.
o n&gYon elkoszol6dott kdsziil6k teljes szfitszerel*se, tisztitiisa.
. vegyszeres kezel6s, fert6tlenft€s, a bakt6rium, pen6sz, gombatelepek kialakuftl-

sr{nak megel6z6se.
. kiiltdri h6cserdlS isrtftisa(szflks6g eset6n a klfma sz6tszerel6s6vel)

L6ghfi t6ses kondenz6toros hiit6berendez6s karbantartdsa:

. kondenzftorokellen6rzdse

. kiils6 ventildtor ellen6rz6se, tisztithsa

. bels6 ventililtor ellen6rz6se, tisztithsa

. l6gsn1r6k, kdsziil6kek burkolatainak mos6szeres tisztitrisa

. elekhomos bekiitdsek ellen6rzdse, kilbelszorit6 csavarok utuin hilairia

. erz6kel6k, vddelmi funkci6k ellen6rz6se, pr6baiizem, beszabillyozils

Ajinlat lr'izirSlag a 3. szirm'f mell6kletben (Ajrinlati lap) meghatirozott berendez6-
sek karbantartisdnak iisszess6g6re tehet6, azaz az dsszes felsorolt berendezds
karbantartisit vdllalni kell! At6bl6zat kittiltdse soriln kerjiik az egysl,girakat soron-
k6nt feltiintetni, tovilbbd az egyes klimiikra vonatkoz6 (az egyes telephelyeken l6v6
klima mennyis6gek 6s 6vi alkalmakszoruataalapjinkiszrimolt) nett6 ajrinlati 6rtdkeket
is, valamint a ,,mindtisszesen" nett6 ajinlati drtdket is megadni. Az ajr{nlatok 6rt6ke16-
se soriin a..minddsszesen" nett6 ajr{nlati 6rt6kek keriilnek dsszehasonlitdsra.

Az elbirflfs szempontja: a legalacsonyabb nett6 ajrflnlati 6rt6lc



14. Alkalmassdgi kiivetelm6ny:

Ajrinlattevd ismertesse az el6z6 k6t 6v (2017.,2018. 6v) legjelent6sebb, a jelen beszer-
zds tilrgydnak megfeleld (klimakarbantart6s) referenciilt.-A nyilatkoaat tartalmazza
legalrlbb a szerz6d1st kdt6 m6sik f6l nevdt, szdkhelydt, a szerzbdds t6rgyrlt, a teljesft6s
hely6t 6s idej6t, a kapott ellenszolgfrltatis nett6 dsszegdt, a referenci6t meger6sfteni
tud6 szemdly nevdt ds el6rhet6s6g6t, tov6bb6 nyilatkozni kell arr6l,hogy a tefiesit6s az
el6fr6soknak 6s a szerzoddsnek megfelelden tdrt6nt-e. A nyilatkoiit megt6tel6hez
hasznSljdk az 5 . szirm.ii- melldkletet.

Alkalmatlan az aj6nlattev6, amennyiben nem rendelkezik avizsgdlt id6szakb an (2017 .,
2018.) legal6bb I db, ugyanazon megrendel6 rdszdre teljesitett, legal6bb nett6 400.000
Ft 6rtdkti, a jelen beszerzds tfurgydnak megfelel6 (klimakarbantartrls) pozitiv tartalmir
referenci6val.

15. Kiiliinleges el6frisok:

Aj6nlattev6nek rendelkeznie kell trlrgyi ajrinlatk6r6sben meghat6rozott feladat vala-
mennyi munkafilzisr{nak elvdgz6s6re 6rv6nyes kdpesft6ssel, valamint regisztr6ci6val a
Nemzeti Klimavddelmi Hat6s6gn6l a 14/2011 ([.10.) Kormiinyrendeletben el6irtak-
nak megfelel6en. A k6pesit6s 6s regisztr6ci6 megldterSl az ajinlattev6nek nyilatkoznia
kell ajanlatrinak benyujtisixal egyidejiileg.(4.szhmt melldklet) Ajinlatk6r6 a jogo-
sultsfgot ellen6rzi, ez6rt k6rjiik, hogy a k6pesit6s 6s a regisztrfci6 megl6t6t igazo-
16 dokumentumokat csatolj{k ajrinlatukhoz.

Alkalmatlan az ajiinlattev6, amennyiben nem rendelkezik a tirgyi ajrinlatker€sben
meghat6rozott feladat valamennyi munkaffuzisdnak elvdgz6sdre a 14/2015 G.10.)
Kormrtnyrendeletben el6f rt 6rvdnyes kdpesitds sel 6s regis ztr irci6v al.

Ajrinlattev6 teljes felel6ss6ggel tartozik az Sltala foglalkoztatott munkatrirsakdrt.

16. Hi6nyp6tl6s lehet6s6g ez biztosftott/nem biztos ftott
(Igen vdlasz esetdn: Ajdnlatkdrf a hidnypdtlds lehetdsdgdt biztositja, azonban a hidny-
pdtlds nem eredmdnyezheti az ajdnlat elblrdldsra keriil1 tartalmi elemei (ajdnlati dr)
m6dositdsdt.)

1 7. Kie g6s zft6 t6j 6koztat6s k6r6s h atf ri d ej e :

2019. mdrcius hd 28 napja 12:00 tira

Az Aj6nlattev6 az ajanlatk6rdsben foglaltakkal kapcsolatban irrlsban kiegdszit6 (6rtel-
mez6) tfij5koztatirst k6rhet. Ajrinlatkdr6 a be6rkezett kieglszitl tfijlkoztatfs kdrdsekre
vonatkoz6 villaszirt a honlapjiln (www.tik.tiszaujvaros.hu), tov6bbrl Tiszarijvaros hon-
lapj 6n (www. tiszauj varos. hu) teszi kozz6.



18. Egy6b informici6k:

18.1 Az aiinlattdtel megtdrt6nt6vel Ajrinlattev6 hozzijfurulneve, sz6khelye , ajinlati ira
6s az elj6rds lefolytat6sa soriin 6rtdkel6sre keriilS egyeb szempontok nyilvtlnossrigra
hozatalithoz.

18.2 Ajrinlatk6r6 felhivja Ajdnlattev6 figyelmlt arra, hogy Tiszat$viros V6ros 0n-
kormfnyzata, Polgifrmesteri Hivatala, rinkorm6nyzati intdzm6nyei 6s 6nkorm1nyzati
tulajdonri gazdasSgi t6rsasiigai minden olyan tiszai$varosi gaidasfugi tev6kenyteg.t
folytat6 villalkozds visszterhes szerz6dds6nek (kiv6ve akdzbeszerzdsltcirv6ny rlrrirrt,
valamint Tisza.iujviros Vi{ros Onkormr{nyzat4 Polgrirmesteri Hivatala, 6nkormr6nyzati
intezmfnyei 6s dnkormfunyzati tulajdonri gazdasfu[i t6rsasilgai egymas k6z6tt megkii-
t6sre keriilil szerz6d6seit) a megkdt6sdre, amelyek eset6n a fentebb felsorolt 

"r"*"r-tek fizet6si k<itelezettsdge a brutt6 200 000 Ft iisszeget el6ri, vary azt meghaladj. csak
az alSbbi felt6telek megl6te esetdn kertilhet sor. Ezen feltdtelilr6l a m6sik sLerz6d6
felet szer z6 ddsk6t6s el 6tt t6j 6k ortatni sztiks 6ges.

' A szeru6d6s mell6kletetk*pezi ahatirozat l. melldklete szerinti nyilatkozat.
- A szerzod6s egy pontj6ban r6gzit6sre kertil az alilbbi felt6tel:
,,A ...... (szerz6d6 fEl) hozz6j5rul, hogy az Onkorminyzat Polgrirmesteri Hiva-
tala/intdzm5nye/gazdas6gi tiirsas6ga (a megfe1el6 alkalmaranOO; a szerz6d6s
mell6klet6t k6pez6, alejiut hatriridejii tartozilsokra vonatkoz6 nyilatkozatval6-
dis6grlt ellenSizze. Amennyiben nyilatkozatot tev6 f6lnek jelen szerz6d6s
pdnziigyi teljesit6se el6tt a nyilatkozaton meghatarozatt szewezetek fel6 lejrirt
hatfiidejiitartozdsa, ad6fizet6si 6s bevall6si kdtelezetts6ge van 6s azt a szirmlin
szerepl6 (sz6mla hirinyriban a szerzlddsben meghatrlrozott) fizetlsi hatrlridd
id6pontj6ig nem rendezi, hozzijarul a tartozirs 6sszeg6nek az dnkormrlnyzat
ad6hat6s6ga, Polgilrmesteri Hivatala, rntlzmlnyei 6s sajft tulajdonri gazdasfuE)
trirsasrigai fel6 a legkor6bbi eseddkess6gii, azonos eseddkessdg esetdn ariinyosan
tdrtdn6 kompenz6l fusirtroz, illetve beszdmitfusiilroz.,,
Tiszailvarosi gazdas6gi tev6kenys6get folytat6 vi4llalkozisnak kell tekinteni
azt, amely szdkhellyel vagy telephellyel rendelkezrkTiszaijviirosban, vagy ide-
iglenes gazdasilgi tevdkenys6get folytat.

A tartozirsmentess6gre vonatkoz6an az ajrinlattev6knek jelen ajr{nlatk6r6s mell6klet6t
kepezl nyomtatvilnyon kell nyilatkoaniq arnely majd a megk6tendl szerz6dds r6sz6t
foeia k6pezri.

18.3 Aj6nlatk6rS felhivja Ajr{nlattevd figyelmlt ana, hogy a megk<itend6 szerz6d6s
6rv6nyess6g6nek feltdtele, hogy az illlarnhiutartisr6l sz6l6 20ll.6vi CXCV. t6rv6ny
41. $ (6) bekezd6s6ben foglaltak szerint Ajrinlattev6 6fiI6that6 szervezetnek mindsiii
jdn, illetve jelen szerzbdlsb6l ered6 kOveteldseinek teljesitds6relkifizetdsdre Ajrinlatkd-
16 csak a fenti iogszabdiy szerinti feltetel fennfll{sa eset6n jogosult. Aj6nlattev6 kiite-
les a nemzeti vagyonr6l sz6l6 20ll.6vi CXCM. ttirvdny 3. $ (1) bekezd6s l. pontj6-
ban foglalt feltdteleknek tdrt6n6 megfeleldsdgdt fint6 brirmety viitozisthaladektaia-
nul, iriisban bejelenteni Ajr{nlatk6r6 fel6. Aj6nlattev6 tudomiisul veszi, hogy a val6tlan
tartalmfi nyilatkozat alapjdn k6t6tt szerzldlstAjrinlatkdr6 azownlihatilllyal felmondja
vagy - ha a szerz6d6s teljesft6sdre m6g nem keriilt sor - a szeruodlst6l el6ll.



tl

l8'4 Ajdnlattev6nek fuaiinlatdt fix dsszegfi ttalanyarkdnt kell meghatdro znia, amely -figyelembe vdve a helyszini kdriilm6nvekrt 6s adottsrigokat - magriban foglalja a szer-z6dflsszer6 teljesit6sdhez, a szakszerii 6s komplett megval6sit kslethoz sziiks6ges vala-mennyi kdlts6g6t 6s mindennemii egy6b kiad6si.

18'5 Aj6nlatk6r6 fenntartja az ajfunlatkdr6s eredmdnytelennd nyilv6nit6ts6nak jogrit 6snem terheli szerzldeskcit6si kdtelezettsdg.

l8'6 Felhfvom a Tisztelt Ajr{nlattev6.k_figyelm6t, hogy rdszletes araj1nlatukat az Aj6n-latkdr6 iiltal rendelkezdsre bocs6tott iellemz6-"nnylregek, adatok Ltuplan6rtelemsze-
riien tegydk meg.

Felhfvjuk szfves figyelmdt a jelen ajrinlatkdr6sben foglalt el6inisok 6s felt6telek alapos6ttekint6s6re 6s kdrem, hogy ajdnlatdta leirtak figyelelmbevdtel6vel t"j" *"g.

Tiszai$vfros, 2019 6v milrcius h6 12 nap

Tiszteleffel:

Mell6kletek:
l. nyilatkozat kiziro ok'k hatillyaalil nem tartoz6sr6l
2. tartozilsmentess6gre vonatkoz6 ny ilatkozat
3. AJANLATI LAP
4 . ny ilatkozat k6p es itdsrd I ds re giszk6ci6r6l
5. nyilatkozat az el6z6 klt 6v legjelent6sebb, a beszerzds targyanakmegfelel6 re-

ferenciilkr6l
6. 6fil6thaf6silgi nyilatkoz:at

-T6fih Zolthn


