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AJÁNLATKEnns

Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. a továbbiakban:
ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a to-
vábbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezetto aközbeszerzési értékhatárt el nem
éró értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek
figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése :

Notebookok beszerzése a Tiszaújvúrosi Napközi Otíhonos Óvoda részére.

l. Az ajánlatkérő neve, címe:

T iszaújv árosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Tel.:491342-886
Fax 491341-080

További információk a következő címen szerezhetők be:

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Cím: 3580 Tiszaújvaros, Pajtás köz t3.
Kapcsolattartó : Venczel Anikó
Te]'.:491342-886
Fax 491341-080
E-mail cím: avenc zel@tujv aros.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

Notebookok beszerzése a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda részére.

A beszerzés részei, amelyekre ajánlatot lehet tenni:

Nem lehet részekre bontani.

3. A megkötendő szerződés meghatározása:

Szállítási szerződés,,,Notebookok beszerzése a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda ré_
szére" tárgyban.
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4, A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés kezdési időpontja: 2017. december 01.

A teljesítés befejezési időpontj a: 2017 . decernber 15.

5. A teljesítés helyeo természetbeni helye:

o 1 db Tiszaűjvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szivárvány Ovoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

o 1 db Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Tündérkert ovoda
3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.

6. Az ellenszolgáltatás telj esítésének feltételei :

dánlatkérő a teljesítésigazolás szerint kiállított számla alapján a szerződésben meghatátozott
módon és tartalommal való teljesítéstől számított 15 napon belül az ellenszolgáltatást átutalás-

sal teljesíti.

7.Kizárő okok:

Nem lehet ajánlattevő az atermészetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdál-

kodó szervezet, aki vagy amely:
a) a szerződéssel érintett szerve zettel közszolgálati jogvis zonyban, munkaviszonyban e

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (a továbbiakban: érintett dol-
gozólmunkatárs),

b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozőja,
c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátar

tozőja tulaj doni részesedéssel rendelkezik,
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vám-,vagy társadalombiztosítási 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 á|I,
g) akinek tevékenységét acégbíróság felfuggesztette,
h) aki nem szerepel a cégjegyzékben,
i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, il-

letve szerv ezeti, kamarai tagságga|,
j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerző-

désszegést követett el,
k) akinek az adőszámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfiiggesztette, illetve törölte,

D aki nem minősül átláthatő szervezetnek,
m) aki a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két év során az

önkormányzatta|, vagy az önkormányzaí gazdasági társaságával vagy intézményével
kötött szerződésének teljesítése során szerződési kötelezettségét nem teljesítette, amely
folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvényesítésre, vagy a teljesítési



véghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal l0 napot meghaladó késedelembe esetto

amelyek folytán vele szemben késedelmi kötbérigény került érvényesítésre,
n) aki akizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

A megkövetelt igazolási mód:
Akizárő okok fenn nem állásáről az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásá-
val e gyi dej űIeg az aj án latkéré s me l l ékl etét kép ező nyomtatványon,

8. Az ajánlattételi határidő:

2017. november 20.12.00 őra

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

T iszaűjv árosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

Venczel Anikó gazdasági ngyintéző

Az ajánlatpostai úton, vagy személyesen munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között, az ajánlaí-
tételi határidőlejártának napján 12.00 óráig adható le.

Az ajánIatot zárt borítékban ,2 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni
a következő szöveget:

- ,o Notebookok beszerzése a Tiszaújvárosi Napközi Otíhonos Óvoda részére."
Az ajánlattételi határidő előtt (2017. novembet 20. nap 12.00 óra) nem bontható fel!

- az ajánlattevő nevét és székhelyét
- ,,Iktatóban nem bontható fel, azonnal a cimzettheztovábbítandó".

Az ajánlatkérő az ajánlatotakkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézbezvétele
az ajánlattételi határidő lejélrtáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények
elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelős-
sége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra Alán-
latkérő csak az előírt határidóig a meg|elölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. Ahatfu-
időn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
ovodavezetői Iroda
Dátum: 2017. november 20. 14.00 óra

11. 1. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2017. november 20.
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1,1,. 2. Az ajánlatok elbírálásának szempontj a :

- a legalacsonyabb összegű ellenszolgá|tatás

12. Szerződéskötés id őpontj a :

2017. november 21.

13. Műszaki tartalom:

DELL Vostro 3568.i5 notebook 2 db
- Intel Core i5-7200U (2.5GHz-3.1 GHz)
- 4GB DDR4 2400MHz (1*4GB)
- 15,6" HD Anti-Glare (1366x768 matt) WLED LCD+HD kamera
- ITB 5400rpm SATA HDD
- Intel HD 620 grafikus vezérlő (HDMI és VGA kimenet)
- Waves MaxxAudio hangrendszer
- 4 cellás akkumulátor 40WHr
- DVD +/- RW DL meghajtó
- magyar billentyűzet + NumPad
- Intel 3165 802.1lAC+BlueTooth 4.0 Combo
- SD kártyaolvasó
- 2xUSB3.0 és 1xUSB2.0
- 65W AC adapter
- Windows 10 Pro 64bitHU operációs rendszer
- Office 2016 kodai programcsomag

A notebookokat telepített szoftverekkel kérj ük leszállitani.

Egyéb a megrendelő telephelyén elvégzendő feladatok:
. azúj gép üzembe helyezése, összeszerelése a Megrendelő által kijelölt telephelyen
o hálőzati adatok beállitása
. a legfrissebb Java kliens telepítése
. a legfrissebb magyar nyelvű Adobe Acrobat Reader telepítése
o Adobe Flash Player telepítése
o NoD 32 telepitése és beállitása a Megrende|ő álta| biztosított frissítőszerver adatokkal

14. Különleges előírások:

Ajánlattevő teljes felelősséggeltafiozikazáltala foglalkoztatott munkatársakért.

Garanciálisidő:3év

15. Hiánypótlás lehetősége : biztos ított/neu_b iztos ítolt

16. Kiegészítő tájékoztatás kérés határidejez 2017 . november I7 . napja 15.00 óra
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Az Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező)tá-
jékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre vonatkozó vála-
szát egyidejűleg minden Ajánlattevő részére megküldi.

17. Egyéb információk:

l7 .I Az ajénlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, ajátiati ára és az
eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozataláútoz.

I7.2 Alánlatkérő felhívja Ajánlattevó figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Város Önkormány-
zata,Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságai minden olyan tiszaűjvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás vissz-
terhes szerződésének (kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaűjváros Város
Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzatitulaj-
donűgazdasági társaságai 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 mellékletétképezí ahatározat 1. melléklete szerinti nyilatkozat.
- A szeruődés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

,,A .. .... (szetződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatalalin-
tézményelgazdasági társasága (a megfelelő alkalmazandő) a szerződés mellékletét ké-
pező, a lejátrt határidejű tartozásokra vonatkoző nyllatkozat valődiságát ellenőrizze.
Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénziúgyi teljesítése előtt a nyi-
latkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű ártozása van és azt a szám-
lán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő idő-
pontjáig nem rendezi,hozzájárul a tartozás összegének az önkormányzat adőhatősága,
Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé a leg-
korábbi esedékességú, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához,
i l l etve b eszámitás ához. "
Tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak kell tekinteni azt, amely
székhellyel, vagy telephellyel rendelkezikTiszaújvárosban, vagy ideiglenes gazdasági
tevékenységet folytat,

Atartozásmentességre vonatkozőan az ajánlattevőknek jelen ajánlatkérés mellékletétképező
nyomtatványon kell nyilatkoznia, amely majd a megkötendő szerződés részét fogja képezni.

I7.3 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a megkötendő szerződés érvényes-
ségének feltétele, hogy az államháztartásről szóló 20II. évi CXCV. törvény 41 . § (6) bekez-
désében foglaltak szerint Ajánlattevő átláthatő szewezetnek minősüljön, illetve jelen szeruő-
désből eredő követeléseinek teljesítésére/kifizetéséte Ajánlatkérő csak a fenti jogszabály sze-
rinti feltétel fennállása esetén jogosult. Ajánlattevő köteles a nemzeti vagyonról szóló 20Il.
évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfelelőségét
érintő bármely változást haladéktalanul, írásban bejelenteni Ajánlatkérő felé. Ajánlattevő tu-
domásul veszi, hogy a valótlan taftalmí nyilatkozat alapján kötött szerződést Ajánlatkérő
azonnalihatállyal felmondja vagy - ha a szetződés teljesítésére még nem került sor - a szer-
zódéstől eláll.
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l7.4 Ajántattevőnek árqán|atát fix összegű átalányárként kell meghatároznia, amely - figye-
lembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat - magában foglalja a szerződésszerű

teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és

mindennemű egyéb kiadást. (Esetleges tartalom.)

l't.5 Aján\atkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvanításának jogát. Ajanlatké-
rőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

17.6 Felhívom a Tisztelt dánlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlafilkat az Ajánlatkérő
által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján értelemszenien tegyék
meg.

Felhívjuk szíves figyelmét ajelen qánlatkétésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekin-

tésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszai4város, 20 17 . november 06.

Tisztelettel:

el,* §

Micskiné Bodó
óvodavezet

Mellékletek:

l.
,)

Nyilatkozatkizárő okok hatálya alá nem tartozásrő|
Tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat

§anXOa\
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1. számú melléklet

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALÁ
NEM TARToZÁsnÓl

Alulírott mint a ... (a továbbiak-
ban: Ajánlattevő) cégegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Ajánlattevővel
szemben nem állnak fenn az alábbi kizárő okok.

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

a) a szerződéssel érintett szervezette| közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (továbbiakban: érintett dol-
gozőlmunkatárs),

b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozőja,
c) az a gazdálkodó szewlzet, amelyben az érinteít dolgozó, vagy annak közeli hozzátar-

tozója tulaj doni részesedéssel rendelkezik,
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vám-,yagy társadalombiztosítási járulékftzetési kötele_

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

letve szerv ezeti, kamarai tagsággal,
j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szetződésének teljesítése során súlyos szerző-

désszegést követett el,
k) akinek az adőszámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfiiggesztette, illetve törölte,
l) aki nem minősül átláthatő szervezetnek,
m) aki a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számitott két év sorén az

önkormányzattal, vagy az önkormányzat gazdasági társaságával vagy intézményével
kötött szerződésének teljesítése során szerződési kötelezettségét nem teljesítette, amely
folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvényesítésre, vagy a teljesítési
véghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal 10 napot meghaladó késedelembe esett,
amelyek folytán vele szemben késedelmi kötbérigény került érvényesítésre,

n) aki akizárő okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

Cégszeru aláírás

&

l Gazdálkodó szeryezet alatt a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.



2. számű melléklet

NYILATKOZAT

.számú szerződéshez

Alulírott
a.....
(szerzőőő fél neve, címe, adőszáma) képviselője nyilatkozom, hogy

Tiszaújváros Város Önkormá nyzata

o adóhatóságánál (3580 Tiszai$város, Bethlen G. út 7.),

o a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalánál (3580 Tiszaűjváros, Bethlen G. út 7.),

intézményeinél, azaz
o aTiszaüvárosi Intézményműködtető Központnál (3580 Tiszat$város, Bethlen Gábor út 7.) és a

gazdaságilag hozzá l'artoző intézményeknél :
_ Tiszaújvárosi Humánszolgáltatő Központ (3580 Tiszaűjvátos, Kazincry űt3.),
- Tiszaujvárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaűjvéros, Pajtás köz 13.),

- Derkovits Kulturális Központ (3580 Tiszaíjváros, Széchenyiűt2.),
o Tiszaújváros Varosi Rendelőintézetné| (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út l1-13.),

ön kormá n y zati tulaj d o n ú gazd asá gi tá rsasá ga inál,, azaz
o TiszaSzolg2004 Kft.-nél (3580 Tiszaűjvátros, Tisza űt2lF.),
. Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza iízlE.),
o Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.)
o Tiszaújvarosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszai$varos, Teleki Blanka út 6.)

lejárt határidejű tartozásom, adőfizetési vagy bevallási kötelezettségem nem áll fenn.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt nyilatkozat a valóságnak megfelel.

Kelt:. ....2017 .

Szerző dő fél képviselőj e


