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4. A szerz,ő időtartanla vagy a teljesítós határfrdeje:

A teljesítés: i 'űrtűma: 2022. július 29,- 202.?. szeptember 30,

Az alánlatl<ér a teljesítési véghatáridőhöz kópest előteiiesítést elíog,aci,

5. A teljesít hel,yeo terrttészetbeni lrelye:

ovits Mtűvelődési I(özpont
580 ]'iszaújváros, Széchenyi úrt 2.

gáltatás tel.jesítésérrek íbltótclei:ó. Az ellen

Ajánlatltér,il, a szerződést;en trreghatározott ttróclon és
ljesítósigazolás szerint kiállítcltt szárl' la

tartalonrnral törtérrő t lj esítést
követően, a t alap.ján. a szárrrla ail rrlatl<érő
részéről tört
teljesíti.

ő kézhezvételét követó l5 rrapron beli.il az ellenszolgáltatirst iit t,alárssal

7. Kizárő r.>

Nerrr lel'et ai lattevő az a termész,etes, .iogi szerr'ól;,, uurr, ,jogi silernélyi el nen,l
rendelkező álkocló sz,eryezet, al,1i vagy atnely:

a)a
SZoltV ln vagy murnkavégzésre irányrrló egyéb.iogviizonyban itl (a tolábbiak-

ntett do 1goz;ó/munkatárs),
:tt dolgozó közeli hozzátartozó.ia,
zdálkodó szervezet, arnelyben az érintett clolgozó, \/ag)/ anllall l,,()zcli
rtozőja tul aj d orr i ré sze s ed és s e l r:e n d e l k e z i li,
Ó1 régebben t.3a.t acló-, r,átn-. ,/agy társaclalonrbiztosítási iár,ulé[lrzctósi
:ttségének tretn tett eleget,
rz önkorm ány zatí adóhatóságnál ni, i lvá rrtartott l e.i árt lratár i c e.i í| ir cl tita r-
agy elrrraradt adókötelezettsége) vall,
t csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljirrás van fbly,anraillan. aki
irnolás alatt áll,
.er,ékeny ségét a cégb í róság í-e l fi)ggesztette"
szerepel a cégegy zékberr,
rendelkezik a tevél<errység fblytatásárlioz előírt errgecléll;lel. jogosít-

, illetve szervezeíí, karrrarai tagsággal,, llletve sze.ryezeí; kaltalai tagsággal,
rbbi, örrkormányzaítal kötött szerzőclésének tel.iesítése sclt,átl súrlr|cls szer,-
egést követljtt el.
vz adőszámiit a Nemzeti Adó- éls Várllrivatal törcille.
mirrősül átláthatő szervezetn ek.
en trjánlatkrírés rrregkülclésétől/t(őzzéíételétől r.,isszalblé szárliíttl[t kt,t óv
l önkorrnányzattal, viLgy az önkorttrátryzat gtlzcltlsági társasrigti,],al ragy
nyével kötött szerződésérrek teliesítése sorárr szerzőclési kötele{e:ttsógét
iesítette, amely folyttirr vele sz:ember-r rrreglriúsLrlási kötbérigérD, keri.ilt
sítésre, Vagy a teljesítési véghartáridől-röz képest lega|ább 2 aIk{lonrrllal

bbi, örrkorlnányzaítal kötött szerzőclésének tel.iesítése sclrán súrlr{c,s szer-
ést követr:tt el,

Soranl

intézlrr
nenr te
érvérry

adőszámát a Nemzeti Adó- éls Várllrivatal törcille"

d)

e)

0

g)
h)
i)



szenrIerl10 napot meghala,Có késedelerrrbe esett, atriell,qk íolyttirr vele
delrrri lqötbérigény került érvényesítéoettrll 4otberlgeny került érvérryesítésle,

n) aki akizáró okokkirl kapcsolatban valóllarrttl tryilatltozott,

!':::::9 o|.lo\ 
ie,nn 

nem iillásáről az a,jánlattevőltnelk nyilirtkoznia l,ell a.járllat
nY u.; tásával egY idej Űl eg a2. aj ánlatkérés rneIlék l etét l<épező ny orntatr,,ány orr

ltd,se-

nak be-

8. Az ajánlattlteli határídő:- - ,.. .r..!$| luva

2022. jútius hq 2S nap. 1tl:00 órct

Helyszíni luegtekintés lehetősége:

lil'.t|:r(i hglyszíni bejírrást biztosít" melyrrek iclőporrtia ;

2022. júliu,s I5. nap 8:0Ó ,órtt l'--'-''-"

Pl?':'^':!:jli:|k.zés alapjárr, Erdélyi .Irrclit Lizcnreltetósi igazgatcilre:lyettesrrél.Tel:70l333..76l5 - | J

9. Az ajánlat $enyújtásárrak helye, rnódja:

]iszaú.i váror;i Iptézrnény rn űködtető [(özpor r1

3580 Tiszaú.jváros, Bethlerr G, út 7,. l l9ll. irocla

A ',Azajánlatpostpi Úton, Vagy Személyeserr munii<arrapokorr I-1 - CS: 8:00 és t5:00 óra. l]

,S:99.é' f '39,|ra 
között, ilz ajánluitet.ti hatáliclii lejártirnak nirp.ján 8,0d;; ;'Ö;ii';,

között adható Ie. 1-''-"' '- 
l ' "'

|1ailnlatot z,árt borÍtékbano papr{ralapon 1 erecleti pólclárryban kell hcnj,rijtrrnA borítékon fel kell tüntetni a következő szöl,eget, ' "---J '-

-,,,DMtr{-ban,, F-M " j,e l íí d ra mvd ltós !bg;; a szítis mé rőh e lJl k iép ít,és e,,- 
|z,,ajcÍnlPttételi hatarictő etőtt (202),.lútiu, hó 25 nap. l0:0b clra) netn ll|tttltcttt
"fel! l' '

- az ajánlqttellő nevét és szétchelyét
' ,,Iktatóbqn nem bonthatóJél, azontlal a cí.nlze/íltez /ovábbííctlxaló".\,|l/(/.,lllíl(r(/

Az ajánlatkérŐ'7z ajánlatot akkor tekinti határidőn belLil bcrrl,úrjtclttrrali. lra ,rrln]rl< lt(,z

|=,":P'. az ajáPlattételi határidő le.|ártáig. a bclrrtás nregkezctesólg ,-'l.,g,ori.,,;i..[ ;;;
lai..kÜlq9ménYe[ elirányítál;ából, elvesztésébő1 eLeclő cjsszes l.ocliárait,i;;l,;;;;l.;,i;,.
|:ji a.i,'"lattevő felelőssége. lrogy a.járrlata nregí,elelő csorrtagolást,ari. 

-ll,:;];,l;;,,' 
.,időben kerÜl3ör| benYújtásra, Aiániatkérő csak a) elóír,t hatzrrijőig a rlceicl()lt liclt rtleadott ajánlatotat tudja értékelni. A tratárictőn t.úi érkezett a.iirrriatot .ru.,,_li,iJ,\Ji:'' "

\l.r!lllrltlvr\ !r v vr l/ (!yr!rr!t\.

t0. Az ajánlatok felbontásának lrcly,e, iclejc:

T iszaűjv áro s i ln[ézrn é ny r-rr űrk ö dte t ő I( özp o n t



3580 Tiszairjváros, Bethlen G. űlt 7, IIl, enrelet
2022. július: hó 25 nlp. lll:00 óra

1I. Az ajánlatolr rllbírálásának tervczctt itltiporr{.ia;

2022. július: ltó 27 nap

12. Szerződléskötés id ő po,ntj a :

2022. július ltó 29 nop

13. Műszaki tartalom:

A Tiszaújvlirosi Irrtézményrrrűködtető i(özpont a.iálllatot kér: a ,,Dfu[I{-bon ,,I.|t,t" irtíí
dramvdltósfogyasztúsmé|,őhely kiépítése" nrunkákra az,aláL>biak sz,grint:

A rnunkákata6, sz. rrreIléklet rnűszaki leírás, tervek. J. sz, rrrelléklet, telepítclsi tltasítíts"
8. sz. mell é\<let árazatlan költségvetés alap.i án sztiksr;ges e lvógezrri,

A rnűszaki leírásbarr, vagy a költségvetésben szereplő esetl,;ges korrkrét gy,áLlrllárlyra.
eredetre, típusú dcllogra, qljárásra, tevókenysrJgre való lrivatkozás a. beszerzé,:l Lárg1,6-
nak egyérttllmű és közértltető rneghatátozása érclekéberr történt, a,z a lninilnálls rrrinő-nak egyérttllmű és közértltető rneghatátozása érclekéberr történt, a,z a n,inilnálls nrlnő-
ségi követelrn{nyeket ielzi. Ajánlatkérő kizárőlag a rrregielcilt an5,agokkal. be|etrclezé-
sekkel bizo.nyítottan megqgyezó niirrőségii (egl,enértékii) vagy azokrltil [,,iztlrlrr,íttlttittt
jobb rninősrigű anyagokat. berendezéseket logaclliat el, Atlcnn),ibcrr a.járrlirttct|őr 0 rll(i-
szaki leírástlan szereplőtől eltérő típr-rsol<at kír,,ánrra beépítcni (és ez aztl.jánlatt{tcli icl(i-
szakban, kiegészítő táiékbztatás aclás keretébcri tteln lier:Lilt Lis,z,tázásra), a lrrLlsz.irlii
ajánlatában - kiilön dokr"inrerrtutlban - kér.jük egl,értelnrúien beazonosítliat(J trióclott
megjelölni, hogy az a köl[ségvetési kiírás mr:I1l 1§191ét érinti. ós az: egyerrért.[kűsu,gct
ajánlatíevőrrek ajárrlatábari alá kell támaszta,ni, ktilönösett, cie netll kizitt,óla! színes
fenyképpel, rnegfelelőségi] nyilatkozatokkal" teljesítnlónyrrl,ilatl<ozalokltal. illdtvc lllii-leírással. 

r

Egy konkrét hel),ettesítő trPrrnék esetéber' az egyerrértékűs(:g (vagy a.lobb rllirr§ség) az
érintett terlrrékek műszakij leírásába.n szerepl,5, a,zon pararnéterek. képess,jge(. teietes
összehasonlííásával tárnasPthatók alá, arnelyek az edótt esetben relevanci;ívai L,,iLnat<.

Ahol az egyenértékűség i|r_nródon történő igazoltisa rryilvánvalóan tlent lr.|ctségcs"
vagy ahol az fogalrrrilag k]izárt, az, Nián\attev,ó nl,ilittl<ozatál,al, Azclrr esetbetl. alrtll az
egyenértékűség, yagy ajóuu mintiség n,vilvlrnvaló" és l<öztrrclcltrrrisú. értelerl|szer[icn
nern kell igazo,\ni, ] 

--

Jótállás idjítartelna! Ajrinlatkérő
átadás-átvételi elj irr ás lez,árásának
körű.iótállásii kötelezettsóget ír elő.

teljesítés esetén a nyerteii a.iánlatter,ő
a késedeletrLtnel érirrtett rrapok után,

4

A sze rző d élü!4g,§ í té kui
Késedelmi kötbér,: l(ésec|elrr' es
késedelenr e,lső nallj ától sfárnítva



Az a.iárrlattlk
szerrt pontj:t:

rrettó vállalllozói díi 0,5
pedig napclnta a teljes
kötbért köteles fizetrri, A
vállalkozói dii 2\o,/o-ítt net

Meghiúsultisi kötbér:
dekkörébe tartoző okból,
tetlenül, vagy me€lhiúsul,
(Megreridelő) tei j esítéshe
egyoldalúan megsztintetni
hiúsulási köitbér fi zetésére
kozói dii 3a%-a.

Ajánlat a jl. szárrrú rnel
rn eghatár ozott m u n lrír k
gyelernbev(itelól,e l.

-ának rrregl'elelő öslszegű" a ligsecl,;lern l0, nap.iáLcil {z,ánrítva
.tó vállalkozói díi I oÁ-ának mel3í-elelő r5sszegri ltfseclelrni
ilyen rrródor érvérryesíthető kéi;eclelnri l<ötlrér a telIt,s rrettó

halaclhatia neg,

terrnyiben a teljesítés a nyertes a.iiirrlatter,ő (Vállalh]oz(l) ér-
letve a teljesítés.iogos ok nélktili rnegtagadása rniat|t ellehe-
lagy a kötbérrrraxirnum elérését követően, ha az, a.|{rllatkérő
fűződő ér,cl eke nt e,gszúi n t, tttegrct tde l (i,i o gtlstrlt n sz]crz(itl crst

(rendkívüli í-elmorr,clás), Ebben az esctbell Vátlalltdzó nleg-
l<öteles. A nreghiúsLrlási kötbér öl;szege a tel.ies nett]ó vállal-

kletként kiaclott .l\jrinlati lapon, a jelern .rjálrlat}iól,ésbcn
isszességérc telretri, az esetleges kiegészitó tári,jko|tatírs fr-

A rryertes a.iárrlattevő
zői dii feiében köteles
ra, valamirlt az egyéb
tályú rninőségben.

íigyelerr-ur. c,l trregadott rrrinclösszesen ncttó
íttrgya szerinti kiviteleztis telies körű trrc:grlt

ltötelezettségek teliesítósére. hiánytaIanrrl.

all ntiekre ,iillail<o-

ltisíttisá-
lső osz-

u ltitittt,-

a
S

rzés
éses

A nyertes ajárrlattevő a

ket megtere:mteni, az e
rnegfelelő rnegszervezé
vő az ajárrlirtkérő és/vagy,
lattevő a szakmai|ag meg
kav égzéséllől vagv bárrrre
átváIIaIni köteles.

értékelése sc rán a vállalási árak kerlilnek összehasorrlitílsra,
yabb válialási ár.a lep;alacso

14. Külön leges előírásol,i

Aj ánlattevő teljes felelős el tartozik az általa lo51lalkoztatott tlunkatársllké

l5. Hiány;pótliisl lelretős e: biztosííolí/lle tn ll izlos í l o t l
(Igen válas;z esetén; Aján íkérő a hiánypótLós leltetőségét ll i z t tls í íj cl, azo n ba n

laríalrui e,leruei (ajt,pótlás nem eredményez,
módosítását,)

i az cjúnlctt elbírcilásrq kerlilő

,\z

1 6. Kiegés zlítő tájél<ozta

2022. jtílittls ltó 1S nupju

s kérés határideje:

Z:00 óru

tlttíi tit,)

gazdaságos és gyors elvégzésélrez szüksó5les ['eltétele-
rnunkaíblyanratol<at összeharrgolni köte:les. A mLrpl<a llelTl

nrásnak okozotl, kárt a tárgyi eiiártisban ll)/ertc§ rfiiinlatte-
rrrás kivitelező szálnaira rrregtéríterri köteles, A t-tl,gr]11,s ,1''111-

netrr alapozott ós a l.'ivitclezés ütctttéhe/, Ilenl igaz,ocl(l lnur}-
egy éb közrelratáslá bó l í'e l rnerli l ő esetl eg,e s tö b b l eth ij ltségct



rténtével Aj ánl attev ő ho,zzá.iáru l nev e. s zé l<h e l1, e . a.j t] rr l at i ára
során értékelésre kerti[ö e91 cb s7,el}lpo1,1t(l[i, n; ilr iiirosságra

Aiánlattevő figyelmét arra, lrog,y 'I'iszaír.ir,ár,os V{rosi Ön-
:ri HivataIa. örtkorrtr ány z,ali irrtózrtrórryei és ölr riolr|rráril,zirti

ságai mirrden olyan tisz.aúrivirrosi gazdasági tc,r,ékPltvséget

erhes szerződósérreli (kivéve a közbeszerzési 1öl,,,,órrj, rr.r',,,r.
ros Önkorrtrányzata" Ptll gárrnesteri l{ ivatlrla. örr l<or,lrrárrr zati
y zati tu|a.iclorrú gaz dasági társasárgai egy rrrás l<öz-öl ! rllegkö-

a megkötésére, atrrelyek esetén a l-entebb f-elst.lr,rllt tzcrveze-
a bruttó 200 000 Ft összeget eléri. vagy alt rrreglralittljlt. csitl<

lte esetén kertilhet sor. Ezen leltételekLőI a rrrásik lzerződő
.áj ékoztatni s ziiksé ges.

lkletét képezi ahaLározat l. niellél<lete szerirrti n;lila\l<ozat,
lontjában rögzítésle kertil az, alábbi feltétel:
fél) hozzái árul, lrogl, az önl<ot,trrtitryza t Ir'o l gál,n lcst{rl,i I-I i va-

zdasági ttirsasága (a megl-elelő alkalrnaz,ancló) l |zerződós
, a lejárt határidejű tartozásokra ronatkoz.ti rlliiIi1l1it-lzat való-
:, Amennyiberr nyilirtkozatot tevő té[rrr:k .ieleri izerz,ódés
; előtt a rryilatkozaton nreghatárcrzcltt sz-ervczctt;k l|c,lú leiárt
t, elmara<lt adókötelezettsége t,etn, és azt a szátlrltiri szcreplő
a szetzőclésben n-reghatározott) f izetés i lratári clcl i dii ponti á i g

áiárul a tartozás ös;szegének az cinkorttritlry zat lilti]ratósirga"

rtala, intézrr-rér-ryei és sa.jirt tulajdonú gtrzciirsági társa$ligiri íi:ló
kességű, azonos es,odókesség esetén ett,áttvosan lör,tt|nő ktlln-
le beszánrításához."
lasági ter,,ékenységet fblytató vállalkozásnal< kell tckinteni
yel vagy telephel ly,;l rerrcle lkezi l< Tisza it.j lu áros baln,

Az Aján|attevő az ajárrlat
rnező) tájé\<ozttttást kérhe
vonatkozó váIaszát a horrl
lapj án (rvwu,,t iszau.i r,,ur_os.

17. Bgyéb információk:

l1.1 Al, a.ilinlatl(:tt:l rnegt

és az eliárá.s leíblytatása
hozatalához:,.

I7,2 Ajánlatkérő felhívja
korrnányzal.a, Po 1 gármest
tulaj clonú g;azdasági társ
folytató vlállalkozlis visszt
valamirrt'I'iiszaújváros V
intézmén1,,;i és önkornrá
tésre kerülőr szerzílcléseit)
tek fizetési kötelezettsége;
az a|ábbi íilltételek rnegl
felet szerzódéskötés előtt

- A s;zerződés rrrell
- A, r;zerzőclés egy

,,A ,. ,,., (szerződt
ta\alíntézményel
rnellékletét képez
diságát e||enőrizz
pérrzügyi teliesí
hal,riridej ű tartozás;
(sziumla hirinyában
nenr renclezi, hol

Polgárrnesteri I-1iv

a legkorábbi esed
penzlálásáh oz, i|Ie
Ti:;zaújvirrosi
azl:", amely székhel

A tartozás;nrentességre v
L<ép ező n,y onritatválly o1"l

fogja képezni.

1 7.3 A.iánlatkórő t-elhívit
érvény esr;égének í-eltóte l

41. § (6) bekezdésében
j ön, illetr,,tl .i elerr szerződ
rő csak a 1enti.jogszabtil1
les a netlzeti vagyonról
ban tbglah. foltéttlleknek

lnatkozóan az qán\atter,óknek .ielerr a.iánlatkérés rrrellékletét
ell rryilatkoznia, atrlel1, rtlajcl a rrregköterrtló szerz(ic]es t,císz.ét

" Aiárrlattevő tigyelrrrét arra, hogy a rne;lkötericlő {zerzóclés
,, hogy az, á|Iamház:tartásról szóló 20l l, évi CX,C'!. t(irr,érry,

bglaltak szerint A.iánlattel,ő átlirtlrató szerv,ezetneL, rninőstil-
sból ereclő követelóseinek tel iesítósére/l< i Il zet ésórc .{.i á n lat ké-
szerinti l'eltétel í-enrrálltisa esetón .iogosrrlt, A.iárrlattPv ö kijle-

;zőlő20l 1, évi CXCVL törvény 3.§ rl)bekezclés |i. pontjá-
történő rrregíelelőségét érintó bárrirely változást ha|adéktala-

6

f'oglaltakkal kapcsolatbarl írásban ltiegé,szít]ő (értel-

Aj ánlatkérő a beé rl<ezet t k i e gés.zí tő tá,j ék o r.tattis ltP r:és ek re

j án (wlyull k$lz3lr iv, a rplöu), tol,á bbá T i szair I váitls hon-

Lr) teszi |<özz,é.



ínlatkéró felé. A,iánlattevő tudolrrásrll veszi. hog1, 3 l,a[(ltlart
n kötött szerzőclést Aj ánlatkélő azonr-ral i l,ratál l;, n| 1'e l rnorrcl.j tr

sítésére még netn l<,erijlt sof * a szerzócJéslől eláll.

rlatát fix összegű ál.alárryárként l<ell meghatározttia. atltelt, -

ri körülrnényeket ési adottságokat - magábart foglal.ii il szer-
l szakszerű és komplett meglalósításálroz szi,iks,jge$ valarrr-
rerrrű egyéb kiaclást.

|a az a.iárrlatltérés crecltttótll telcrrn(, rryilvárríttisítIral< i<lgát.
lerződéskötési köteI ezettség.

j ánlattevők ligyelrrró(. ho91, iészl,:tes áLa,i á ri lirtu liat {ril A j t1 Ir,
bocsátott .j el lenrző trrenti1, iségek. adatol< il la p j árl értql l c-Ln sze-

a jelerr rriánlatkéréiiben lbglait előírásolt es leltétel.|* ulapos
;y atánlatitt a leírtak figyetcrnt|evételével tegve rT,reg.

Í'etrr'tart

terlreli

shólirrap

]-isztelettel:

.ok hatálya alá nenr tartoz.iisról
vonatkoz:ó nyilatkozat

<lztlt

éréstechrril<ai terv el tbgaclárs

l(

Molnárné'|ríth
igazgató

}-

nul, írásban be.ielerrteni Ai
tartalrnú rry i latkozirt alapj
vagy - ha a. szerz,őclés telj

17,4 A,lán|attevőnek áraiá,
figyelernbrl véve a helyszí
ződésszerír t|elj esítéséhez,
ennyi költsógét és mir-rden,

17.5 Ajánlatkérő
Ajánlatkérőt nem

17,6 Felhívom a Tisztelt
latkéró áltrrl rendeI kezésre
rűen tegyók nreg.

Felhívorn szíves figyelrr'
áttekintésére és kérem, lr

Tiszaújváros, 2022 év iú

Mellékletelt:

nyilirtkoze tt l<izárő
tarto:lásmentes
a.iánlati lap
átláttratósági nyilat
MVM csatlakozási
műsz;aki leírás, t
telep,ítési utasítás
áraza,tlan l<öltségve

1.

2,

3,

4.

5.

6,
,/.

8.


