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Tisztelt Ajá,illattevO t

A Tiszaújvár
len G. űt7.,1't'isz_l.tiivárosi |.ntézInényműködtető Központ 3 5 8 0 Tiszaúj város,,(a.továblbilkban: arjánlartkérő) ezűtonkéri feíajántutt.i.t.. urön-itiut

rj:l§j,"1_':1,t,9,t,|? jollb9i+ban:ajánlatt''oof u3.i.najánlatkérésben
isellt céget,

ezett, a

!::*r.,,,,::11::,:!!:lárt:li.T j:qéit9kí'b;§;;;;;:;;ö;ffi ;j tkér:éstlenelőírtak szeririt és az abllanfoglalt feltételek fió;i;b*öffii.
Beszerzéis me§nevezése:

,, rnform,uti kul e s zkö zö k b e s zerzés e 2 0 2 2.'

1. Az ajárntartkérő neve,, címe:

Tiszaújvtírosi Intézményműködtető Központ
3580 Tis:zaújváros, Bethlen G. űt7.
Tel.: 49/3i48-300
Fax:49/340-871

További információk a következő címen szerezhetők be:

Tiszaüuárosi trntézmény:működtető Központ
cím: 3580 Tislaújváros, Bethlen G. űt 7-.
Kapcsolaft artó | Perr:m icz:kyné Kiss Judit
Tel.:49/548-309
Fax:49/3,+0-87l
E-mail círn : tiÜ@tujvarosl.hu

2, Az ajánlatkérés tárgy.a:

,, r nfo r m air i k aÍ b s zk ö zö k ll e s zer zé s e 2 0 2 2,,,

Abeszerués rébzei, amelyekre ajánlatot lehet tenni: a részekre
nem indolrolt

A m Űszaki/szakm ari dokrnmen táciő rendelkezésre bocsátásának mó dj a :

MűszakiA:zal<mgi dokumentáció jelen beszerzés során nem készült. A
7nat 

az ajánlatl<érés 13. p()ntja és az ajánlatkétés 4. száműmellékletét
Iap tartalmazza,

történő



3. A me;gkötendő szerződés meghatár ozásaz

Adásvétrll i szerzőclés, l nformaíikaí es zközö k be s zerzés e 2 0 2 2. r, tátgy

4, A szerződés idtítartarma vagy a teljesítés határideje:

A íeljesű:és haíúrideje: 11022. június 30.
Az aj ánlatkér ő a telj esíüísi haiaridohoz képest előtelj esítést elfogad.

1.A t:li.,|ítés helyeo ter.mészetbeni helye
Tiszaújvúrosi Intézményműködtető Köip ont, Tiszaújvúros, B ethlen G.

6. Az ellen szolg áltatás telj esíté§ én ek feltételei :

§ánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
kp.v9tő9n, a teljesítésigazolás 6iamtaevél) szerint tútrtott számla al
ajánlatká:ő tészéről törttinő kézhezvételét iövető 15 napon belül az eJ
áfutalássa.l tetj esíti.

Nem lehet ajánlattelvő air. a tetmészetes, jogi szem ély, vagyjogi személ
rendelkező gazdálkodő szewezet, aki vagy imely:

a) a szerződéssel érintett szewezettel közszolgálati jogviszonybat
szonyban vagy munkavégzésre irányuló egyeb jogviszúyuan ht 1barr: érintett dolgozó/munkatárs),

b) az rírinl;ett dolgozó közeli hozzátartozőja,
c) az a gazdálk.odó tszetvezet, amelyben az éinteít dolgoző, vagy
_, hoz,,zátartozőjatulaf doni részesedéisel rendelkezik,
d) egy évnél ré5;ebben lejárt adő-, vám-, vagy társadálombizJosítási

7.Kizáró, okok:

köt,elezettségének lrem tett eleget, 
' 9J

e) akirrek az Önkclnn iínyzati adőhatőságnríl nyilv áníartoIt lejárt határi

j) aki korárbbi, az ön]kotmányzattal kotcitt ŐÍerződésének teljesítése
szerződéss ze gést követett el,

k) akinek az adőszámíit a Nemzeti Adó- és vámhivatal törölte,l) aki nem minősül át]áthatő szervezetnek,
m) 

.aki ir 
jelen ajinlatkérés közzétételétől visszafelé számítottkét évkormányzattal, vagy az önkorm ányzat gazdasági tnsaságával v

^ toziísavagy elmaradt adókötelezettsége van,
0 aki ellen csőcl-, felszámolási, vagy kónyszertörlési eljárás van

végelszámolás alatt á1l,
g) akirrek tevékenys él4ét acégbíróság felffiggesztette,
h) aki nem szerepel acégiegyzékben,
i) aki nenr renclelkez;ik a iévékenység folytatásáh oz előirt engedélly

v ánsty aI, illetve szerv ezeti, kamarai iags ággat,
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n,Yével kÖtÖtt sze,rződésének teljesítése során szlerződésikötelezettségét nem tel_jelsítette, anrelY ÍÓlytan vele szémben meghiúsrulási ktitbérigény került érvénye_sítésre, YagY ateljesítési véghatáridőrroz liépest legaláhb z ultáo,n,oal 10 napotm,eghaladó késeclelembe esett, amelyek rorytan veie szlemben késecielmi kötbér_ig;ény került érvé,nyesítésre,
n) aki akizárő okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

A megkörrzglglt .jgazolási mód:
Akizárő okok fenn nent átlásáről az ajánlattevőknek nyilatkrrznia kell alánlatának:be-nYÚjtásásral egYideiűte g az ajánlatkérés mellékletét képőző.ryo-tuwányon.

8. Az ajánlattételi hatá.ridő:

2022. mQ;jus hó 20 nap. 10:00 óra

9, Az ajántat benyújtásának helye, módja:

T iszaűjv árosi Intézmény működtető Központ
3580 Tiszaújváros, Beth]en G. út 7. tt2. iroda
Peremiczl<yné Kiss Juditnál

Az ajánlatipostai úton, vúEy személyesen munkanapokon H - rCS: 8:00 és 16:00 óra, P:8:00 és 11]:30 Őrak:Özött, az qánlaiételihatátiaoiteitatanak rrapján 8:00 és 14:00 óraközött adlrató le.

Az ajánlal:,ot zárt borítéktran, 1 eredeti példányban kell benyujtani. A bodtékon fel kelltüntetni a -következő szöveget:

- ,,r\formatikaí eszltözök beszerzése 2022.', Az ,ljánlattét<lli ha;ráridő előtt (2022. május hő 20 nap. jl0:00 őra) nem bontható
"fel!- az ctjánlattevtí neveit és székhelyét, ,,Ikratóban nelm bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó''.

Az ajánlafl<érő az ajánlat<lt akkor tekinti határidőn belül benyíf tottn ak, ha annak kéz_hezvétele ez ajánlattételihtatátidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A pos_tai kÜldeménYek elfuányít;ísából, elvesztésébőt eredő összes uo"íaruiqánlattevőt terheli, Ajánlattevő felelőssráge, hogy ajánlata megfelelő csomagolásbarl, formában ésidőben kerÜljÖn benffitásrá a;antattérő csak aí eftírt határiclőig a megjelölt helyreleadott ajárlatokattudja értékelni. Ahatáridőntűl érkezett alanlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok fetlbontásának lrelye, ideje:

Tiszaí|városi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszarijváros, Bethlen G. út 7. 112: iroda
Dátum: 2022, mújus hó 2a'nap. 10:00 óra

J



l1,. Az ajánlatok elhírjilásánalk tervezett időpontja:

2022. mújas hó 24 nap

t2. Szer:ződéskötós id ő pontj a :

2022. mújus hó 26 nap

13. Műszaki tartalom:

Asztali sz;ámítógép

Szoftver

Specifikáció:
Intel Core i5-10505, 8GB DDR4 2666MHz,M.2256GB
PCle NVMe Class 35 SSD, 64bit Windows l0 Pro MUI,
DVD+/-RW DL meghajtó, Intel UHD 630 grafiku, u*rér-
lő (DisplayPortL.4,HDMI 1.4, V|3A), mutiimedias ma-
ryar.t]S_B billentyűzet, USB optikai scroll egér, TPM,
Gigabit LAN

Dell optiplex 3080 MT asztali sizámítógrlp előtelepítetrt
Windows 10 Pro operációs rerrdszerrel

LIiNOVO TinkPad L1,5 hordozhatő számítógép előte-
lepített Windows 10 Pro operációs rendszerról-
Specifikáció:

15.q'FHD (1920x1080) IPS, intel Core i5-102.10U, 8GB
DDR4 2666MHz,256GB SSD M.:Z 2280PCle3.0x4
NVMe, 1 00/ 1 000M, WLAN + B luetooth, Ujj lerryomat-
olvasó, Háttérvilágítású bill.,45W]r akku, ÓSW tlSg
Type-C AC adapter

DeII Vostro 3510 hordozgató száI"ítógép .rő
Windows 10 Pro operációs rendszerról
Specifikáció:
Intel Core i5-1135G7, 8GB DDR4 2666MHz, ]L5.6''FHD
Anti-Glare (1920x1080 matt) IPS, ]\d.2 256GB PCle
NVMe SSD,Intel UHD graíikus vezérlő(HDIV[ 1.4 ki-
menet), 3 cellás akkumulátor 41WHr, magyat
háttérv ilágítású bi ll entyű zet, Gigabit LAN, Intel 9 4 62
802Jlac + Bluetooth 5.0, Dualband 2,4&5 GIIz (lxl),
TPM 2.0, ujjlenyomat olvasó

Microsoft office otthoni ós kisváIlalati verzirí (Home
and Business) 2021 Hungarian

TelePÍtés/aktiválás: Az a,jánlatkérésben szereplő szoftverek telepítését, tú<tiváIását anYertes ajfuúattevŐ.vé.gzi e'l, melyhez.a szúkséges inform áciőkat az ajánlatkérő anyer-tes ajánlattevő rendelkezésére bocsájtj a.
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Ajánlaú l<lzárőlag a 4. számú metlékleten (Ajánlati lap) a fent meglra
mékekrre telrető. ](érjü]k az egységárattetmétentent -.gádnl továbbZ a

rozott ter-
kért merrnyi-

tissz,eha-

fedezet
aJánlő

adásvé-
ajáriata

atadá.ssal az

ított leg-

n a hiá;ny-
'ajánlati ár)

ség alapján kiszánrolt nettó ajánlati értékeket is.

Az aján|atok érték,elése során a mindösszesen nettó ajánlati értékek kerü
sonIításr;a.

Az elbírlálás szempontja: a legalacsonyabb mindösszesen nettó ajánl érté,k

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a rendelkezésére áIlő
összege nem elegendő a legalacsonyabb mindösszesen nettó ajántati
ajánlattev ővel történő szerződéskötéshez, úgy csökkentett mennyiségű
telére kössön szeru,ődésí a nyertes ajánlatteiővel, a nyertes aján|-atteíő n
szerinti egységárak alapján kiszámolt szeruődéses összegb en. Az ajá
ajánlattevőkafenti jogf enntartástkifejezettenelfogadják.

1,4. Különleges előírások:

Garanciális irlő:

Jótállás: Ajánlatkérő a leszállított termékekre az átadás időpontjától
alább 36lhónap (3 év) teljes körű jótállási kötelezettséget ír elő.

Aj ánl atte,rő te lj e s fe l e l ő s s ég gel tarto zik az áItala fo g1 alko áatott

15. Hiánypótlás lelhetős,ége : biztosítoít/nem b iztos ított
(Igen válttsz esetén; Ajár,tlatkérő a hi.ónypótlás lehetőségét biztosítja, azo,,,
PÓtlás nein erednlé,nyezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi ele,me,i
módosítósát.)

1 6. Kie gé s zítő tájélkoztatás kérés hatá rid ej e :

2022. mdjlus hó l6 napja 10:00 óra

Az AjánlaÉtevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsol atban írásban ki
mezŐ) íáj<ikoz:,tatást kérhet. Ajránlatkérő abeérkezétt kiegészítő tájékoz
vonatkozó válaszát a horrlapján (www.tik.tiszaujvaros.hu) , továbiá Tiszel
lapján (wlvwJiszauivaros.hu) teszi közzé.

17.Egyéb információk:

I7 .1 Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattev ő hozzájárul neve, székhelyrl,
és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő e§yéb szempontok nyi.
hozatalához.

tő (értel-
kérésekre

város hon-

ajánlati ára

Asztali számítősé

3 év helyszíni

osságra

3 év helyszíni garancia
Laptop



I7.2 Altínlatkérő felhír,ja Ajánlattevő figyelmét arua, hogy Tiszaitlvatqs Város Ön-
kormánY'zata, Polgármelsteri Hivatala, önkormányzati intéámérryei ts o1rkormányzati
tulajdonri gazdasá.gi táu:saságai minden olyan üázaűjvátori ga.iaurigi tiret."vftg.i
folYtató vá|lalkoztts visszterhes szerződésének ( kivéve a köztlesz.rieriitti*Ór;;_
rint, val,amint Tiszaújváros Város Önkormányzata, Polgármelsteri Hivptala, Ónkor-
mánYzat:i intézmérryei és önkormányzatitulajdonú gazd,aságitá:saságai.$fiá, iÓ"átt
megkÖtésre kerülő szerződéseit) a megkötésére, amelyek-esertén a"renffib felsorolt
szervezelek fizetési kötelezettsége a bruttó 200.000 Ft dsszeget eléri, vaei a^.megha-
ladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet ror. Éren rerteter?r,rár ;?;tk
szerződő felet szerződéskötés előtt tájék oztatni szükséges 

l- A szerződés rnrellékletét képezi ahatátozat 1. melléklete szerinti,[ryilatkozat.- A szerződés el;y pontjábanfigzítésre kertil az a!ábbifeltétel: ','
,,A... (szeruőclő Íél) hozzájárul, hogy az önkormányzatPolgáfiesteri Hiva_

tala/ inté:zményel gazdaságitársasága ( a megiételő alkalm azindő) u,Z"úieir".iier._
letét kéPrlző, a lejárt haÉridejű tartozásol<ra vonatko ző nyilatkl.rzat vab{irr;á, ;iil_
Őtizze. AmennYiben nyi-tatkozatottevő félnek jelen szeruődéspénzügyi t.li.ritÉr. ;16it
a nYilatkozal:,on meghatározoít szewezetek felé lejárt határiáe.iű Íirtor{pu, elmaradt
adókÖteklzettsége van és azt a szőtmlán szereplő (számla nianyaaan a izerződésbenmeghatározoffi) fiz<>tési határidő időpontjáig nern rendezi, hozziiaruI a taitozás össze-
gének az Önkormutyzat adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, iitézmény.i e, *iaiiu-
lajdonú g,azdasági társaságai felé a legkorábbi esedékességű, azonos .réoPt.rrJg 

"r;_íén atány,osan történő kompenzáIásához, illetve beszámításához. 
iTiszaújvárosi gazclasági tevékenységet folytató vállalkozásnak kell tdkinteni azt,

amelysz(:khellyel,vagyte1ephellyelrende1kezikTiszai|városban.

A tartozásmentességre vonatkozőan az ajánlaítevőknek jelen ajántatkétéq mellékletét
kéPező n;romtafványon lrell nyilatkoznia, amely majd a megköiendő szerNődés részét
fogja képezni,

17 .3 Ajártlatk:érő ft:lhívjrl Ajánlattevő figyelm ét arcao hogy a nregkötendp szerződés
érvényességérrek feltétele, hogy az ál|amhaztartásről szólÓ- 20ll. évi CXQV. törvény
41. § (6) bekezdést5ben foglaltak szerint Ajánlattevő átláthatő szetvezetnpt -irortÍ_jÖn, illetvrl jelen szerződéisből eredő követe]éseinek teljesítésére/kifizetésérg Áa.i.*3_rő csak a ,fenti jogszabál)r szerinti feltétel fennállása eietén jogosult. dánlpttóvő köte_
les a nem:zeti vagyanrÓl lszóló 20IL évi CXCVI. törvény s. s rrl bekózd<is r púá_
ban foglalt feltételeknek történő megfelelőségét érintő ua.meii Űáltozásthaladéktala_
nul, Írásban b{elenl.eni Ajánlatkérő felé. Ajántattevő tudomásúl veszi, t ogfi ";;ilih"tartalmű nYilatkozat alapján kötött szerződést Ajánlatkér ő azonnalihatáIlÁÁr".rrái"
vagY - ha a szetződés teljesítésére még nem került sor - a szeruődéstot etául" 

-!--

t7,4 Ajánl,attevőnek árajitnlatát fix összegű átalátyárként kell meghataro nlia, amely -
figYelembr; véve ahelyszíni körülményekit és adoitságokat _ 

^ul{ábur, Úlitii"i'rÁr_ződésszení teljesítéséhez, a szakszerű és komplett mégvalósításiíhoz sztiflp-Jge;-;;i;_
mennyi költségét és mind,ennemű egyéb kiadási.
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I7.5 Ajínlatkérő fenntartja az ajénlatkérés eredménytelenné nyilvánAjánlatkérőt nem terheli szerződéikötési kötel rrrÁeg."

17.6 Felhívom a ]"iszte]t Ajánlattevők figyelm ét,hogy részletes fuajánta
latkérő á.ltal rendelkezésre bocsátott j elleÁző-.nnyT.egek, adatok áúpi
rűen teg;rék meg.

Felhívorrr szjlves figyelnrét a.jelen a.jánlatkérésben foglalt előírások és fel
áttekintésére és ké;rem, lrogy ajánlai;áta leírtak figyelJmbevételével tegye

'Tiszaűjviiros,2022 év nLájus hó 1 1 rrap

Tisztelettel:

Mellékletek:
1. Nyi latkoz at kizárő okok hatál ya alá nem tartozásről
2. Taríozá:;mentességre vonatko)ó nyilatkozat
3 . Átlathatós ági nyilŰ,kozat
4. Ajánlati lap

jogát.

az Aján-
értelemsze-

lek alapos

Molnárné
iga
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