
AJ.ANLATKERES
Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvárosi IntézménYműködtető Központ 3580 Tiszaú.jváros" Bethlen c, út 7,.(a továbbiakban: ajánlatkérő) ezútorr kéri fei a.janlaitote lre azb" ili.iképviselt céget.mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: a.jánlattevő) a jelen a.jánlatkérésben netiezct1.. ttkÖzbeszerzési értékhatárt el nem é.á ;ili;ti'Í.J"i.rés során .jelen a,jánlatl<éresberrelőírtak szerint és az abban íbgtalt íbltételek tigy"i.rrtrevételér,el.

Beszerzés megnevezése:

,, rro da p adló b ur ko lat fe l új ít ds a''

l. Az ajánlatkérő neve, címeo eIérhetősége:

'I iszaújv áro s i lntézrn ényrn űk ö d tet ő I( özp o n t
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.-Iel; 

49l548-300
Fax:491340-87l

További információk a köve tkező cinlen szerezhetők be:

T iszaújv áro s i In tézrrr é ny rnű k ö dte t ő K özp o rr t
cím: 3580 Tiszaú.jváros, Bethlen G, út 7.
Kapcsolattartó: Llrdélyi Juctit
T'el,: 49l548-304
I}ax 49/340-871
E-nrail cím : til< tir)tu,i val_Q§]1u

2, Az ajánlatkérés tárgya:

,, I r o da p a dló b ur ko l at fe l új íí ás a''

:rr';:;:;:;észei, 
arnelYekre a.járrlatot lehet terrrr i: ct részekre törtéttő ctjdnlarkérés

A m ííszaki/szakmai dokumentáció ren delkezós re bocsátásán ak módj a :

,1ffiÍ1lf;f:::fiT:áciő 
az a.iánlatkérés mellékleteként elektrorril<us úttott kertil nleg_

- árazatlan költségvetés

3. A megkötendő szerződés meghatározása:

y áIlalkozás i szerződ és



4, A szerződés időta rtama vagy a teljesítés határicleje:

A teljesítés irlőíaríama: 202L november 24.- 202t. december .J l,
Az ajánlatkérő a teljesítési véghatáridőhöz kópest előteljesítést elfogad.

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

Our:n:,?, Közösségi Ház f-ölclszint 33-as irocla"
3580 T'iszaúrjváros. K azinczy út 3,

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a szer,ződésben rneghatározcltt rnóclon és tarta]orntnal történő teljcsítestkÖvetően, a teljesítésigazolás ,r?.il, kiállított ,ia,,,,lu aiap,ján" a szátllit a.jánlatl<ór(i

ffi:il1] 
tÖrtérrő kézlleivételét követő l5 napo,, iliiii az elletrszolgáltatást átLrtalás,sal

7. Kizáró okok:

Nern lehet ajánlattevő az a természetes, jogi szemóly. vagy ,jogi szenrélyiséggel nernrendelkező gazdálkocló szervezet, atii vagy amely; '

a) a szerződéssel érintett 
''"rr"rőitel .kc;zsztllgálati .iogviszonyban, tlunl<ttvi_szonYban uuqy.munkavégzésre.irányrrló Jgyil-j.oguirzclnybarr áll (a tor,árbbiak_barr : érintett clolgozó/rnurikatárs),

b) az érintett dotgoió közeli hotzzátartoző,ia.
c) az a gazdálkodó szervezet, ámelyben' az érilltett clolgclzó. vag}/ anl]al< közelihozzátartoző-j a tul aj don i részes ed és s e l rerr cl e l k ez i lt 

"d) egY évnél régebben le.járt adÓ-, vánr-, va8y ,ar*autonrbiztosítási.járuléklizetési
, lótelezettségénel< ,",.,n t.tt eleget,

e) akinek az önltortn átl5,zati actOlr'atOsagnál nl,ilvántartott acl(>tartoz,ása van.0 aki ellen csőd-, Íblsiánrolá'i, vagy lionysiertorLeri .tla.as van fcllyanratban. al<ivégelszárrrolás alatt áll,
g) akinek tevékenys égét acégbíróság íblftiggesztette,h) aki nem szerepet a cegeg;zekÜ.n,i) aki nem rendelkezik; Ő";k.nység fblytatásálr oz előírt errgedéllyel. .iogtlsít_vánny aI, illetve szervezeti, karrrarai tagsalgal,

]' :fl["r,ffi,",:§"Jl11"Y'uttuii*tott ,i".iniésének teljesítése során súlyos szer_
k) akinek az adőszámát a Nernzeti AclÓ- és Várnhi,atal törölte.l) aki nern rnirrősül átláthatőszervezetrrek"
m) aki a jelen a,jánlatkérés megkülctésétől/kö zzétételéíől visszaf-elé szánlított l<ét ér,során az ÖnkormánYzattal,1uey,az 

öni<orlt^látt5,7:q1 gazdaságitársaságárlal va8),intézrnérrYéve] kötótt szerződísérrek teljesí,.r.] ru.an szerzáclési l<c;ielezettse,gétnem teljesítette, amelY ÍblYtán uet.e 
,sz.m.tr."-,".glriúsulási t<c;tuerigcny keriiltérvényesítésre, vagy a tetjósítési véglratáriclőhö' tiep.r, legalább z,itkotun,n_,ull0 naPot meghaladó t<esóoetemu. é-r.tt. ;;;;Ú; fulytán veie szelnben l<ósc_delrni kötbérigérry került érvénlesítésre,

-



n) aki akizárő okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott,

A rnegkövete_lt igazolási mócl:
A kizárő okok Ítrrrr 

"*", "rr^a 
ról aza.iárrlattevőknek nyilatkozttia l<ell a,jánlatiintil< be_nYúj tásával egyi dej ű Ie g az a.j ánl atkéros' rne t l 

jt<t.rei r.ep.rő n1, olntatványon.
8. Az ajánlattételi határídő:

202L november hó t8 nap. 10:00 óra

Helyszíni megtekintés lehetősóge :

Ajánlatkérő hetyszíni bejárást biztosít, melyrrek időporrtia:202l. november I5. nap"8:00 óra

i:?3i% i;9';[-*és 
al ap.j árr, Erciély i Jud it üzenr e l tetés i i gazgatólr e lyettesné l,

9, Az ajánlat benyújtásának helye, mócl.ia:

T iszaújv árosi Intézrnényrnűködtető Központ
:599 T.iszaújváros, BetÁlen G. ;r-7 ,, 118, irodaErdélyi Judit üzenieltetési igurg;toh.lyettesrrél

AzajánlatPostaiúton,vagYszemé_l19senmunkatrapokonH-CS: 
8:00és l6:00(lra.p;

i;X!,il,jÍ;ij,3l' 
kÖzÖtt,"áz áúnru''e..li határidő tjti.tanat rrap.járr 8:00 és l0:00 óra

iiljÍl,::i"híi.T,o,il1l1íiíhi.,tl.*ix1.1Jlecleti pélclányban kell benyrijtani,

-,,rroda pacllóburkolaí f'elújíídsa''

!:ri';i!ÍÍi'" lnráiictŐ"előtt (202l. november lró 18 nap, 10:00 óra) nem
- az ajánlattevő nevét és székhelyét, ,,Iktatóban nem bonthatófel, azon.nal a címzetthez továbbííanctó'',

Az aiánlatkérő az a,jánlatot akkor tekinti határiclőn beltil ben,r,,ú,|tottnak, ha anrlal< kóz_

fr Ffi :',,ái'J:'qn;l, nnt jii:,J,,*á f : :§ i§ 
gk., d á, i i;,",. gio,, e. i k A p o s _

h el i A , á nl atievő 
i: F i ?:$: j; ö qi ántata * ú,;]; lÜ XX';Jüj,Xilll'tlll, ,':;időben l<erÜljÖn beny,Ú.itásá- Áá,iiluiérő csalr aZ-áiá^irrhatáriclőig a rrregjelölt hell,,releadott ajánlatokat tudi; e'ter,.r"i,'i natariaárr t,,r-eö.,. a,jániatol< érvény.teletlclt,

10, Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Ti szaú.j város i Intézm ényrri űködtető Közp ont3580 Tiszaújváros, Betúlen G, ;;}. irr. emelet



202L november hó t8 nap. l0:00 óra

ll. Az ajánlatok elbírátásának tervezett időpontja:

2021, november hó 22 nap

12. Szerződéskötés időpontja :

202L november hó 24 nap

13. Műszaki tartalom:

A Tiszaújvárosi IntézménYrnűködtető Központ a.iánlatot 1<ér ,,Irorlct pctcllóburkolatfelújíttiso'' munkára az aláőbiak szerint:

A munkát a4, sz, rnelléklet árazatlanköltségvetés alap;árr szül<séges elvégezrri.

Jelenlegi rneleg burkolat és az alaű.a lévő parketta bontása szükséges, pacllci kiegyerllí_
|T."u" 

magas koPásállÓságú PVC burkolat ttktetjrl valósul nleg, lábazat kialakításá_

A költségvetésben s,zereplő esetleges konkrét gyártmányta. erecletre, típusú doltlgra"eljárásra, tevékenYségre való hivatT<ozás u arr]rrres targyanak egyértelrriúi és közért_hető meghatározásaér'dekoben történt. az a minirrláii, n-'i*rcgi r.Ju.t.1,1ényeket 
.ielz,i.A.jánlatt<érő kizárőlag a rrregjelölt anyagokkal bizonyítottan megeg)/ező rninősógii(egYerrérlékŰ) Vag;l azoknál bizonyítóttin .jclbb rrrlnosegLi anl,agokat íbgaclhat cl.AmennYiben a-iánlattevő a rnűszaki,leírásbari'rr.rÖi","l eltérő típusol<at kívánlra be_építeni (és ez az aiánlattéteti időszukbun, ki;8é;á"; iékozltltatás aclás keretében nettrkerÜlt tisztázásra), a műszaki ajáÁltatában - li,.it,in oot un-,.n,u,oúun-_-r.er.iük egy.értel_nűen beazonosíthu,to.Y9dá'i Ü.gi.rolni, hogy ,i, u'r,,,r,ségvetési kiírás rnelt, lételótérinti, és az egyenértéI<úiséget ujaiiutt.uőnek-ájirnlatábarr alá kell táltlaszlani. lrtilönö_

,lii;rii,,üi,á ::í?:;:?,',,,:il:';,fJ|;:*i,i ,,i*iii.i,,,u*, nyitott,o,aiot,i.ot, tcljesít-

EgY konkrét helYettesítő terrnék esetében az egyenértékűség.(vagy a jobb rninőség) azérintett terrnékek rrrűszaki leftásában szerepló,- azon paratnéterek, képessógek tételesösszehasonlításával támaszthatók alá, arnelyek u, oaáttesetber-r relevárrciár.,al bírnal<,Ahol az egYenértókÚiség ilY rnooo'r történő igazolása rryilvárrvaloun n.n-, leherséges.vagY ahol az fogalmilag kizárt, az Aiánlutt.u6,,,y]iloiiro.uta, ,tll, Azotlesetbetl, tthol ttz
;:fffiii::Í)l*ú,]"' a jobb rrrinőség nyilvárrválJ.-J, r,irtu,to,-,-,^u,-jrtele,rlszcrije,l

Jótállás időtartama: A.jánlatl<érő
átadás-átvéleli eljárai tciaI.asanal.'
t<ot,ű.iótállási l<ötcIezcttséget íl. el(i.

3z elvégzett rnunkál<ra az ereclnrénl,es rrliiszal<iidőporrtjrltcil szárníti;tt legalább 3; hónap tcljcs

A_g'.eruód és bizttlsítókai :

4



Késedelmi kötbér: I(ésedelmes teljesíté.s.esetén 0 rilz919, rrjánlattevci (Vállalliozó) rrkésedelerrr első naP.iától szárnítva a késedelenrnrel érinrett napol< után. naporlta tr teljcsnettó vállalkozói díj 0,5 Yo- át..ak megí-elelő összegúi, o rer.,t.t.rn 10. nap.jiitól sztittlít_va Pedig naPonta a telies nettó vállaúozói díj l Ű-tllrai< megf,elelő összegúi késcdelrrlikÖtbért kÖteles Íjzetni. Az ilyeri tnóclon érvényesíttr.tri ter.áelrrri kötbér a tel.jes ncttci

Meghiúsulási kÖtbér: Amennyiben,.a telIesítés a nyertes ajárrlattevő (Vátlalkozó) ér_dekkörébe tartozó okból, illetvó a tetjesítds,iogos ot ,iettiiti rrregtagaclása trliittt cllclrc_tetlenÜl, VagY lneglriÍrsul, Vagy a kötbérmaxirriurn elerését követően, ha az,a.jánlatkérő(MegrerrdetŐ) teljesítéshez fiződő érdel<e megszúint" lnegrenclelő.iogosult a szcrzőcléslegYoldalúran megszüntetni (rendkívüli íblmoűás;. Llúúen az esetben Váilalkozó nlcg_hiúsrrlási kÖtbér fizetésére köteles, A nreghiúsuliisi kötbér összege a teljes nett(l r,,állal_kozói díi 30%-a.

Ajánlat a 3. számú meltékletként kiadott Ajántati lapon tehető.

Ajánlattevőnek a .ielen a.jtinlatkérés és az esetleges
bevételével, az ajánlatlrérő által kiad olt árazatlan
teljes köríi ajírnlatot adnia.

kiegészítő tá.iékoztatás li g;,e l errr-
költségvetés beárazásával kell

AmennYiben az ajánlattevő az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánla táhoznem csatolja az ajánlati ára alátámasztására nregkiilclött, és áttaÜ beárazott aján_lati kÖltségvetéséto ajánlatkérő hiánypótlást nenirenc|el el, és az ajánlatot érvény_telenné nyilvánítja.

Az ajánlattevő az.áltat.a szÜkségesnek ítélt, a tárgyi el,járásban r,églegesítettncli tel<in_tett árazatlan rninta-kÖltségvetésberr neln szereplő olyarl t.tJt.f (nrcnrlliségcl<)kÖltségét, rnelYet a teljesíté,s sclrán a kivitelezés e]s(i osztirlyúr tlrinősclgben tör.lérr()nregvalósítása Órdekében - saját belátcí,sa alctpjan - ulkuln-,urrri kívánna, a l<iaclolt rrrin_ta-költségvetés szerinti tételek egységáraiű rtioszthatla. (pl,: otyan orgarrizációskÖltségek, sPeciális technológiit-a"yÁg urr.ur,"urara|jr "ojooá"'i,u, 
tólclel(.a,jánlattevőnél bevett egYecli szakrrrai'si-ol<ásol< rrriatti egyéb költsógelerlelt. illel',cbárrnilYerr Plrrsz anyagldíjtételek, rnelyek a kiaclott, ilrr.tu., aclott eset6err a l<ic.gészítőtáiékoztatás során a.járrlatkérő áIí.at pontosított, és a.|ániattevőkrrel( kiktildött) rrrinta_költségvetésben esetleg nem szerepelnek, stb.; kilzarólag ajániatkérő tá.iéi(oztatilsacéljából kérjÜk, hogY az ilYen rnóclon szétoszíott tétel rnegrrevezését, alapaclatair akiadott költségvetésben ráosztással érintett tétel és . ;;;i;;;1;;,'o;;ö(ek) rrrertékétkÜlÖn táblá'zatban nregadni. (Az ilyen tncidon lrerrrutatott költség kaIl<Lrlációtajánlatkérő az ajánlat értékelóse során rrem bírál.ja í,eltil.;;;,i;;rffin,Ii ,.r,in,i.l

F'elhív,juk a ÍigYelmet, lrogY' a kiaclott. (illetve acjott elsetberr a kiegészít(i tiuél(()ztatíissorán az, ajánlattevői észrevételek alap_ián az, a.iát,lla,tkJrő által porrtosított, és a.jánlatte_vőknek kikÜldÖtt végleges) rrriritaköltségvetós nriiszaki tartalrrra. a.jirrrlattcrl(ilr általegYoldalúan nem rnódosíthatÓ, ahhozészrevétel, külörrbözeti költségvetés netrr l<ész|il_het, fenntartás, vagy !álmely ezzel egyenértékúi rnegjegyzés (az egl,enértéI<úiscíg igazo-lására l'entebb elóírtak kivételéveI) - az. a.jánlatok orrr.]t,uronlítlratóságánal< bizrtlsírá saérdekében - nem 11zhető,



a fentiekre figyelernrr'el rnegaclott rnirrclösszesel_} nettó vá llall<tl_
a besze.rzés tárgya szerinti kivitel ezés tel i es körúi rnegva l (ls ítilsir-szerződéses kötelezettségek tel jesítéséI".. i",ianytutanLit. el s(j osz-

A nregadott rrettó váIlalkozói díinak - arnely egyösszegű átalányárnak rnirtős|il _ a

;|fi';i, 'j'nlattevő 
szerződésszerű teljes ítéséűezJiiir.rJg3, .;;;.;''k;,,;;;., ,ortaltna'_

A nyertes ajánlattevő
zői díj fejében köteles
ra, valamint az egyéb
tályűr nrinőségberr.

Az a.iál,iatok értékelése során a vállalási írrak li,er.iilrlel<
lás szempontja: a legalacsonyabb vállalási ár,

14. Különleges előírások:

A nYertes a-jánlattevő a tnunka gazdaságos és gyors elvégzéséhez sz|iksóges f.eltótclc_ket lrregterenrteni, aZ egyes rnrrrrkafcllyúratota*i"tlsszehangolni köteles. A t-nttnlta rielt_imegÍblelő megszervezésével rrrásnal< okozott kárt a tárg;,i el.jár.ásbarr nyertes rrjiinlattc-vő az a-jánlatkérő éslvagY rrrás kivitelező szátl,taro ,rl.gte,"íteni l<otetes, i nvcrtes itján_lattevő a szakmailag meg nem alapozott és a kiviteleiés üternélrez nel,..' igazocló lIull_
},f,Vu:iín',ffivagY 

bármelY egyéb közrelratásából fblnrertilő esetleges tötlbletkölrséget

A.jánlattevő teljes felelősség gel tartozik az általafoglalkoztatott nrunkatársakért,

15. Hiánypótlás lehetősége : biztosított/nem bizíos ítoít
(Igen válasz esetén" Ajánlatkérci a7tictnypóttcís tehe.tőségét bizlosí.rja, c,zonbcltt. ct hitlny_PÓtlás nem eredményezheti az ajánlat"e-lbírálásru *rriita rctrlalnlí ,|turrr|i"rnj"á;;l,;;;':'r;módosítását,)

1 ó. Kiegés zítő tájékoztatás ké rés h a tá ri d ej e :

202I, november hó I5 napja t5:00 óra

Az A,iánlattevő az a.járilatkérésben Íoglaltakkal kapcsoiatban írásbarr liiegészítő (értel_mezŐ) tájékoztatást kérhet. A|ánlatkérő a beérkezett kiegó szítő táiékoztatás l<érósekrevonatkozóválaszát.ahonlap'jánr@,tovább,ári,,au;ua.oshon-
Lap.i án ( yrrurügaauyarqllu j teiío rre,

17. Egyéb információk:

17.1 Az a.iárrlattétel rnegtörténtével Ajánlattev ő hozzá,iárul
és az eljárás leíblytatása során értékelésre i...iiro .fienhozatalához.

I7 '2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő íigyelrnét arra. lTogy ,I,iszaú.jvárcls 
Várils On_kormánYzata, Polgármesteri Flivatala" cinkorrrrárryzati intózrnén,ei és örlkclrtnánl.zalitulajdonú gazdasági társaságai rninclen olyarr iirrrn,iuarosi gazclasági tevékeIr\,séget

6

összehasonlításra. Az elbírá-

neve, székhelye, zrjirrrlati árra
szetnpontok nyilr,ánosságra



folYtató vállalkozás visszterhes szerződésének (kivéve a közbeszerzési törvény szerint.valamint Tiszaújváros Város Önkorrnányzata. Polgárrtresteri I-{ivatala. önkorrllán',zatiintézménYei és önko rmány zati t u 
|lj lonti gu rauráL] társas á ga i .gyn, a, i.il;i' iiú',,t]tésre kerülő szer.ződéseit) a nregkötésóre, irrrelyel<"esetén a ítntebb f,elsorolt szcr\/eze_tek fizetési kÖtelezettsóge a brrrtió.290 090 rt,;rrr.g.t eléri, vagy az,tnreghalaclla. csaltaz alábbi feltételek rrregléte esetén kerülhet ,or, E7.,,, f-eltételekről a rnásik s..erz,őc1(lfelet szerződéskötés előtt tá.iékoztatni sztikséges.

' A szerződés rirellékletét kéPezi ahat|iclz,at l, mellél<lete szerirrti rryilatkozat.- A szerző.dés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi Ibltétel:
'oA ', ,", (szerződő íél) hozz.Qiűul, hogy az önkorm ányza,l.iolgármesteri l_Iiva_talal intézménY el gazdasági táisasága 1i',rr.g ftt el ő al l<a l m urur rdő1 a szcrzőcl ó smellékletétkéPező, a le.járt hatariJeitittartoz7sokra vonatkozó rryilatkozat rla'(l_diságát ellenőrizze. Arnennyiben nyilatkozatot tcvő lélnek .ielen szerzőcléspénzügyi teljesítése előn a nytlatl<oz"aLon nreghatároz,otí szertlezetek íbló lc-iárthatáridejű tartozása, elmaracJt aclókötelezettsigc van és azt a s,zátnlárr szereplt!(számla hiánYában a szerz,Ődésben rneglruráráror,) tlzetési határiclő időpontiáignem rendezi, hozzájárul a tartozás ösúegének az önkc,,rrnáriyr,rlt aclóhatcisirgir.Polgármesteri l-iivatala, intézményei es sút turla,jdonú gazclasági társaságai l.elóa legkorábbi es_edékességŰ, azonos eseclékesség Ósetén"á.anyn.?n történő ltc;tl_penzálásálroz, i l letve beszátllitásához,'.

TiszaŰrjvárosi gazclasági tevékenységet íolytató v(lllall<ozásnak kell tekirrterriazt, amelY székhellYel vagy telephellyel rerráelkezik ,l,iszaú1r,arort,un.

A tartozástrrentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek.jelerr ajánlatkérés nrelléltletétkéPező nYorntatvánYon kell nyilatkoznia, arrrely maicl a rrregköterrd ő szerződ,és részétfogja képezni,

17 '3 Ajánlatkérő Í-elhívja Ajárrlattevő tigyelmét an,a, hogy a nregkötencl(i szcrziiclósérvényességének feltétele, I1,ogy ttz. állaűháztartásról szóló 201t. ivi (]XCV. törlórlt,41' § (6) bekezdéséberr foglaitak szerint Ajárilatter,ő átiáthatci szervezetncl< rnirlősiii_
,jÖn, illetve jelerr szerződésből eredő követelóseinek teljesítésórelkillzetésere A.járrlatl,é_rő csak a fenti.jogszabály szerirrti í-eltétel fbnnállása esetérr.jogosult. A;irrllattell(i ltötc_les a nemzeti vagYonról szóló 2011. évi CXCVI. tör\/ény :. § rl) bekezclés l, pontjti_ban foglalt 1bltételeknek tör'ténő megíblelőségét erinto bárnrely változiist lralacJól<tala_rrul, Írásban beielenteni AJánlatkéró ielé. ,tiaíratÜr,á iu,ton,arrrl veszi. hogl,a t,alótlarltartalrrrúr rryilatkozat alapján kötött szerződóst Ajánlatkérő azonnali hatáli;,aI lblrnonclIavagY - ha a szerzőclés teliesítésére móg nenr kertitt sor .. a szerzőcJéstől eláll,

|"l'4 Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átalányárként kell rneglr atároztlia,atnel1, _figYelembe véve a helYszíni körtilnrény:t, és acloitsagokat - rnagábarr fbglalia a szer_ződésszerúi teljesítéséhez, a szakszerű és kornplett nregvalósításároz sz|ikséges t,ala_mennyi t<öltségét és rrrinderrrremúi egyéb kiaclási,

1,7,5 Ajánlatkérő ítnntartja az a,iánlatkérés ereclnrérrl,teletrné nlliIl;fi1l1ásittlal< jtlgát.Aj ánl atkérőt nem terhe l i sierzodes kcités i k oie l ;;;;;;;;,



17,6 Felhívom a Tisztelt AJárrlattevő.k íigyelrnét, hog1, részletes ára.iánlaturl<at atA;án_latkérő álta] rerrdelkezésre bocsátott,iellűző ,"*1,TJ.gek. aclatol< alap.ján érte letlrszcl_rűerr tegyék rneg.

Felhívom szíves frgYelmét a.jelen a.iánlatkérésben fbglalt előírásol< és í,eltételel< alaposáttekintésére és kérem, hogy a.iánlaiáta leírtak figyelJinbevételével tegye rrieg,

Tiszaú.ivár os, 202l óv november lió l0 riap

Tisztelettel:

alá nem tartozásról
nyilatkozat

--- 1,---
Anita

]VIell(lkletek:

1 , rryilatkozat kizáró okok hatálva
2, tartozástrrentességre vorratkozó
3, a.jánlati lap
4. árazatlan költségvetés
5. átláthatósági nyilaíkozat

igazgató


