NYÍREGYHÁZI TANKERÜLETI KÖZPONT
(4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. B ép.)

AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA
EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást
segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében
„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére
az EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezésű,
uniós értékhatárt el nem érő értékű,
a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz
Ajánlatkérő nevében eljárva:
Dr. Bendik Tamás
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
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Lajstromszám: 00079
4031 Debrecen, Kálmán u. 25/3.
Telefon: +36 70/3716328
E-mail: bendiktamas.kozbeszerzes@gmail.com

Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének a napja:

2018. április 14.

Az ajánlattételi határidő:

2018. április 24.

10.00 óra

Az ajánlatok felbontásának időpontja:

2018. április 24.

10.00 óra

I.

FEJEZET

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
1.1. A beszerzés tárgya
Az Ajánlatkérő (Nyíregyházi Tankerületi Központ, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. B ép.), a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdés
szerinti, nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást indít az „adásvételi
szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az EFOP4.1.3-17 projekt keretén belül’'’ tárgyban az alábbi 10 (tíz) részek tekintetében:
A közbeszerzés tárgya:

Adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül
A közbeszerzés mennyisége:
A Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17
projekt keretén belül, 10 (tíz) részajánlattétel biztosításával, az alábbiak szerint:

1. rész: Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola:
- egyszemélyes tanulói asztal
- tanulói szék
- tantermi tábla

45 db
45 db
2 db

2. rész: A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium
és EGYMI
- egyszemélyes tanulói asztal
15 db
- tanulói szék
115 db
- laborszekrény
4 db
- tanári asztal oldal szekrénnyel
1 db
3. rész: Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola
- iskolapad 2 személyes
- tanulói szék
- tanári asztal
- tanári szék
- zárt tároló szekrény
4. rész: Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium
- csővázas 4 lábú szék
- általános célú asztal
- tanári asztal
- sorolható számítógépasztal
- médiaszekrény

12 db
32 db
7 db
6 db
3 db

100 db
6 db
3 db
6 db
1 db
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5. rész Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium
- tanulói asztal
16 db
- tanulói szék
24 db
- tanári asztal
2 db
- tanári szék
2 db
- laborszekrény
4 db
- laborszekrény, kétajtós, polcos
2 db
- médiaszekrény
2 db
6. rész: Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
- kollégiumi heverő
40 db
- ágyvégpolc
40 db
- karfás tárgyalószék
70 db
- étkező, tárgyaló garnitúra
20 garnitúra
- kétszemélyes kanapé
3 db
- babzsákpuff
20 db
- babzsáktandem kanapé
10 db
2 db
- diavetítő
- könyvszekrény
3 db
- hirdetőtábla
2 db
- tantermi tábla
2 db
- zárt tárolószekrény
3 db
- kétsoros fali polc
40 db
- kulcstároló szekrény
2 db
- ruhatartó állvány
3 db
- függöny
130 fm
- karnis
160 fm
- vizsgálóágy
1 db
- állítható fémágy
1 db
- kanapé
3 db
- ülőgarnitúra
2 db
- fotel
6 db
- médiaszekrény
3 db
- íróasztal
53 db
- kézszárító
2 db
7. rész: Timári Szabolcsvezér Általános Iskola
- iskolapad 2 személyes
- tanulói szék
- öltözőpad

20 db
40 db
20 db

8. rész: Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és AMI
- tárgyaló asztal
22 db
- tanári szék
12 db
- osztálytermi tároló kombináció
3 db
9.
-

rész: Tiszanagyfalui Általános Iskola
iskolapad 2 személyes
tanulói szék
tanári asztal

48 db
99 db
3 db
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10. rész: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
- beépített szekrény
16 db
- éjjeli szekrény
48 db
- fali polc
48 db
- íróasztal
24 db
- 4 fiókos konténer
24 db
- álló polc
8 db
- fogas fal szekrénnyel
8 db
- szék
48 db
48 db
- 1 személyes heverő fej és oldaltakaróval
Az egyes termékek részletes leírását valamennyi rész, valamennyi terméke vonatkozásában a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák majd. A megajánlott termékeknek valamennyi rész
esetében meg kell felelni a 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás 4. függeléke által az Oktatási bútorok
(0420000000) tekintetében előírt feltételeknek.
A fent felsorolt valamennyi rész valamennyi termékének a felhívásban, illetve közbeszerzési
dokumentumban megadott paramétereknek mindenben meg kell felelniük.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi közbeszerzési rész valamennyi terméke esetében az
alábbiakat:
Leszállítandó termékek tartozékkal, szerelési segédanyaggal együtt, a leszállítandó termékek
szállítási költségét, a leszállítandó termékek csomagolási költségét, a leszállítandó termékek
helyszínen történő összeszerelésének költségét, az összeszerelést követően a göngyölegek elszállítási
költségét, a vállalt jótállás költségeit.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy valamennyi közbeszerzési rész esetében:
Ajánlatkérő bármely terméket elfogad, amely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
feltételeknek maradéktalanul megfelel. A műszaki specifikáció a termékekre vonatkozó előírások
minimumfeltételeit határozza meg, azaz a megajánlott és leszállított termékeknek minimálisan
azokat a paramétereket kell teljesítenie, amelyek a műszaki specifikációban meghatározásra
kerültek. Attól ajánlattevők jobb termékeket is megajánlhatnak, leszállíthatnak.
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
Az ajánlati felhívásban valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás valamint közbeszerzési dokumentum
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a követelményeket,
feltételeket, amelyeket az eljárást megindító felhívás és a jelen közbeszerzési dokumentáció
tartalmaz.
1.2. Közbeszerzési eljárás dokumentumainak beszerzési feltételei és használata
A közbeszerzési eljárás dokumentumai együtt kezelendőek. A közbeszerzési dokumentumokban és a
közbeszerzési eljárás dokumentumaiban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelni, az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő azokat nem adhatja tovább, és nem publikálhatja. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárás dokumentumait csak a beszerzés
tárgyára vonatkozó ajánlatadáshoz, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából
használhatják fel.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton megküldi az eljárást megindító
felhíváshoz mellékelve az ajánlattevők részére, továbbá az közbeszerzési dokumentumokat a
http://kk.gov.hu/nyiregyhaza honlapon teljes terjedelemben, térítésmentesen, elektronikus úton
hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától.
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1.3. Kapcsolattartás szabályai az eljárás során
Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége:
Nyíregyházi Tankerületi Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. B ép
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Neve: Dr. Bendik Tamás (00079)
Címe: 4031 Debrecen, Kálmán utca 25/3.
tel.: 70/3716328, fax: email:
bendiktamas.kozbeszerzes@gmail.com

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét arra, hogy azon e-mailt vagy e-mail útján megküldött
dokumentumot/nyilatkozatot/kiegészítő tájékoztatás kérést, amely nincsen fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátva, vagy az esélyegyenlőség biztosítása érdekében legalább a
kézjeggyel (aláírással) ellátott, maid csatolmányként egyszerű e-mailben megküldött
dokumentumot tekinti csak Ajánlatkérő joghatással bíró dokumentumnak/nyilatkozatnak/
kiegészítő tájékoztatás kérésnek, de pl. az egyszerű e-mail-ként megküldött
dokumentumot/nyilatkozatot/ kiegészítő tájékoztatás kérést az eljárás során figyelmen kívül
hagyja Ajánlatkérő, azt nem tekinti joghatás kiváltására alkalmas dokumentumnak!
Ajánlatkérő nem tekinti joghatással bíró dokumentumnak és nem fogadja el, a kézjeggyel
(aláírással) el nem ellátott, csatolmányként egyszerű e-mailben megküldött dokumentumot
sem.

A Kbt. 41. § (2) bekezdése szerint, Ajánlatkérő az alábbi - joghatás kiváltására alkalmas kapcsolattartási formákat határozza meg és a (3) bekezdés alapján írja elő, az eljárás során
valamennyi eljárási cselekmény dokumentálása, írásbeli nyilatkozatok tekintetében:
- az Kbt. 41. § (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítés;
- elektronikus út (a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátott dokumentumba foglalva, illetve az esélyegyenlőség biztosítása
érdekében a fent leírtak szerint).

1.4. Közös ajánlattétel
Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő
az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az
eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági
szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Ebben az esetben
a közös ajánlattevők kötelesen maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
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A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Tehát valamennyi közös ajánlattevők által
tett nyilatkozatnak tartalmazni kell a közös ajánlattevők megnevezését!
Közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevőknek az ajánlatukban csatolniuk kell a közös
ajánlattevők által cégszerűen aláírt Közös Ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi
alábbi követelménynek:
a)
tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;
b)
tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
c)
tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő
korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel
szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges
további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az
ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető
jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot tartson az
ajánlatkérővel;
d)
tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért, mint
oszthatatlan szolgáltatásért
1.5. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint adja meg azoknak a
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő
tájékoztatást kaphat:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
Tel.: (42)598-100
Fax: (42)598-120
E-mail: foglalkoztatas1.nyiregyhaza@szabolcs.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1050 Budapest, Akadémia u.3.
Ügyfélszolgálat tel.: +36-1-795-5010
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Tel.: +36-1-795-1200
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 31.
E-mail: mbk@mbfh.hu
Tel: (+36-46) 503-740
Fax: (+36-46) 503-741
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II.

FEJEZET

AZ AJÁNLATTÉTELLEL ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS
TUDNIVALÓK
II.l. Kiegészítő tájékoztatás
Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban,
írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Felhívjuk a tisztelt gazdasági
szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás
nem kérhető.
Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadásakor a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján jár el.
Az ajánlattételi határidő esetleges meghosszabbításáról haladéktalanul és közvetlenül, egyidejűleg
írásban értesíti Ajánlatkérő valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági szereplőt.
Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az
ajánlattevő által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást megküldi
valamennyi ajánlattételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplő részére.
Az így megadott válaszok, kiegészítő iratok a dokumentáció részévé válnak, így arra tekintettel
köteles valamennyi Ajánlattevő ajánlatát elkészíteni.
A kiegészítő tájékoztatást úgy adja meg ajánlatkérő, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők
esélyegyenlőségét.
Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis,
ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a
dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, vagy Kbt.-től. A dokumentáció
semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben
nem alkalmazandó.
Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét hogy minden kiegészítő tájékoztatás
kérést a bendiktamas.kozbeszerzes@gmail.com email címre kell eljuttatni.
Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét hogy minden kiegészítő tájékoztatás kérést
az I. fejezet 1.3. pontban írt formátumon kívül kérünk megküldeni szerkeszthető (Word)
formátumban is a bendiktamas.kozbeszerzes@gmail.com email címre! (a szerkeszthető formátum
megküldését kizárólag ajánlatkérő munkájának elősegítése céljából kéri, joghatás kiváltására nem
alkalmas).
Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket a gazdasági
szereplők nem a felhívásban megadott elérhetőségekre küldtek meg!
11.2. Az eljárást megindító felhívás vagy egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítása
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás, illetve a dokumentáció módosítása során a 113. § (4), (6)
bekezdései szerint jár el.
11.3. Ajánlat elkészítése
II.3.1. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok és ezzel kapcsolatos előírások
Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az ajánlattevő ezekkel egyező
tartalmú nyilatkozatokat is benyújthat.
Minden - az eljárást megindító felhívásban, és jelen segédletben, egyéb közbeszerzési
dokumentumban, valamint a Kbt-ben előírt - igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre
vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen segédlet nem tartalmaz.
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Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
I. AZ AJÁNLAT BEADÁSAKOR BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Tartalomjegyzék (I./1. sz. iratminta)
Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint) (I./2. sz. iratminta - kötelező iratminta!)
_______________________________________________________________________________________________________

Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (I./3. sz. iratminta) (eredeti
példányban)
__________________________________________________________ ____________________________ ______ ___ _

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint (I./4./a. sz. iratminta)
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában!

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges
nyilatkozatokat is csatolni kell! (I./4./b-c. sz. iratminta)

Aláírási címpéldány/ ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta / letelepedése szerinti országában
elfogadott más, cégjegyzési jogosultságot igazoló okirat vagy A cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy
teljes bizonyító erejű - a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt
meghatalmazás (ezen előírás egyéni vállalkozó ajánlattevőre nem vonatkozik)
(Annak igazolására, hogy az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.)

Közös Ajánlattevői megállapodás (adott esetben)
_______________________________________________________________________________________ ___

__________

Ajánlattevő Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata (kizáró okokról és ajánlattevő által
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesüléséről) (I./5. sz. iratminta)
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában!
_______________________________________________________________________________________________________

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjában foglalt kizáró
ok tekintetében (I./6. sz. iratminta)
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában!

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján (I./7. sz. iratminta)
Az alkalmasság igazolása érdekében igénybe venni kívánt más szervezet Kbt. 114. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozata (kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesüléséről) (I./8. SZ. iratminta) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetlek) külön-külön teszik meg egyszerű nyilatkozat formájában! Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők
külön-külön teszik.
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A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján) (adott esetben)
Nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben) (I./9. sz. iratminta)

Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárás tekintetében (I./10. sz. iratminta) (nemleges esetben is)
(a fenti előírás egyéni vállalkozó ajánlattevőre nem vonatkozik)

Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (adott esetben)
Nyilatkozat biztosítékról (I./11. sz. iratminta)

Kereskedelmi árajánlat (kiadott excel táblázat alapján, azon rész tekintetében, melyre ajánlattevő
ajánlatot tesz)
Az ajánlat elektronikus másolati példánya (CD-n, DVD-n, vagy egyéb elektronikus
adathordozón)
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II. A KÖVETKEZŐ NYILATKOZATOKAT, IGAZOLÁSOKAT KIZÁRÓLAG A KBT.
69. § (4)-(6) BEKEZDÉSE SZERINT, AZ IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSÁRA
FELHÍVOTT AJÁNLATTEVŐ(K) RÉSZÉRŐL KELL CSATOLNI AJÁNLATKÉRŐ
ERRE IRÁNYULÓ FELSZÓLÍTÁSÁT KÖVETŐEN!
Nyilatkozat a műszaki szakmai alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában (II./1. sz.
iratminta)
Referencia igazolás vagy referencia nyilatkozat
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 23. § szerint (Egyszerű másolatban is benyújtható!)

___________________________________________________________________________________________________

Az ajánlat értékelési szempontja valamennyi közbeszerzési rész tekintetében:
Ajánlatkérő az ajánlatokat valamennyi rész esetén a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok
[Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont] alapján értékeli, a következők szerint:
Értékelési szempont
Értékelési szempont
Súlyszám
1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)
75
2. Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama
15
(min. 0 hónap - max. 12 hónap)
3. A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától hány hónapig biztosított
10
az adott rész szerinti valamennyi termék utánszállítási lehetősége
(min. 6 hónap - max. 36 hónap)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa, valamennyi értékelési szempont esetében: 0 - 1 0 0
Valamennyi rész tekintetében:
1. részszempont: Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)

A mindösszesen nettó ajánlati árat forintban kell megadni. Ajánlatkérő számára a mindösszesen
nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb
nettó ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet
alapján számolja ki a pontszámokat: Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám) I. számú melléklet, A. Relatív értékelési módszerek, 1. pont ba) alpont szerinti relatív
értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:
P = Alegkedvezőbb/ Avizsgált * (Pmax -Pmin) + Pmin
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:

a pontskála felső határa (100 pont)

Pmin:

a pontskála alsó határa (0 pont)

Alegkedvezőbb:

a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatot az árazatlan költségvetés - részenkénti - beárazásával, nettó HUF-ban kell megadni.
A mindösszesen nettó ajánlati árat kell feltüntetni a felolvasólapon részenként.

Valamennyi rész tekintetében:
2. részszempont: Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap
- max. 12 hónap)
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Ajánlattevőnek az általa vállalt többlet jótállási időre kell ajánlatot tennie. Az ajánlatkérő által előírt
minimális jótállási idő 12 hónap. Ajánlattevőnek hónapokban kifejezve kell megadnia a vállalt
jótállásra vonatkozó további időtartamot („12 hónap + <…> hónap”). Amennyiben az ajánlattevő
nem vállal többlet jótállást, úgy az ajánlattevő 0 pontot kap. Amennyiben az ajánlattevő a kötelező
12 hónapon felül további 12 vagy annál több hónapot vállal, az ajánlattevő egységesen 100 pontot
kap, azaz a 12 hónapnál több többlet jótállás vállalása esetén ajánlatkérő 12 hónapot vesz a
pontszámításnál figyelembe. Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz
viszonyítva egyenes arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint: P = (Ajánlattevő által
vállalt többlet hónapok száma (de max. 12) / Legtöbb többlet jótállási hónapot vállaló ajánlattevő
által vállalt hónapok száma (de max. 12)) × 100.
(A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról; KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1. számú melléklet,
A. A relatív értékelési módszerek, 1. Arányosítás, bb) egyenes arányosítás)
Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a következő formában kell megadni a vállalt jótállás időtartamát:
„:12 hónap + <ajánlattevő által vállalt többlet jótállás ideje hónapban kifejezve>”, azaz ajánlattevő,
pl. ha a kötelező 12 hónap jótállási időn felül további 12 hónap jótállást ajánl meg, akkor a
Felolvasólapon a következőket kell feltüntetnie: „12 hónap + 12 hónap”. Ha ajánlattevő a kötelező
12 hónap jótállási időn felül nem vállal több időt, a Felolvasólapon a következőket kell feltüntetnie:
„12 hónap + 0 hónap”
Ha nem ír semmit ajánlattevő a relációjelek közé, azt ajánlatkérő 0 (nulla) megajánlásnak tekinti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy csak egész számot fogad el, tört szám megajánlása esetén
ajánlatkérő a megadott hónapot lefelé kerekíti. (azaz pl. 11,9 hónap vállalása esetén 11 hónapot vesz
figyelembe)
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a „Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet
jótállás időtartama” részszemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározta az
adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét (max. 12 hónap többletjótállás), melyre és az annál
még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot
ad. Erre tekintettel Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb
szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban
az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat
tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
Valamennyi rész tekintetében:
3. részszempont: A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától hány hónapig biztosított az adott
rész szerinti valamennyi termék utánszállítási lehetősége (min. 6 hónap - max. 36 hónap)
Ajánlattevőnek arra vonatkozóan kell ajánlatot tennie, hogy a szerződésszerű teljesítés befejezési
dátumától hány hónapig biztosított az adott rész szerinti valamennyi termék utánszállítási
lehetősége. Az ajánlatkérő által előírt minimális időtartam 6 hónap. Ajánlattevőnek hónapokban
kifejezve kell megadnia a vállalt jótállásra vonatkozó további időtartamot azzal, hogy minimum 6
hónap, míg maximum 36 hónap ajánlható meg. Amennyiben az ajánlattevő 6 hónap időtartamot
vállal, úgy az ajánlattevő 0 pontot kap. Amennyiben az ajánlattevő 36 hónap vagy annál több
hónapot vállal, az ajánlattevő egységesen 100 pontot kap, azaz a 36 hónapnál hosszabb időtartam
vállalása esetén ajánlatkérő 36 hónapot vesz a pontszámításnál figyelembe. Az összes további
ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva egyenes arányosítással kerül kiszámításra,
az alábbi képlet szerint: P = (Ajánlattevő által vállalt többlet hónapok száma (de max. 36) / Legtöbb
többlet jótállási hónapot vállaló ajánlattevő által vállalt hónapok száma (de max. 36)) × 100.
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(A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról; KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1. számú melléklet,
A. A relatív értékelési módszerek, 1. Arányosítás, bb) egyenes arányosítás)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy csak egész számot fogad el, tört szám megajánlása esetén
ajánlatkérő a megadott hónapot lefelé kerekíti. (azaz pl. 11,9 hónap vállalása esetén 11 hónapot vesz
figyelembe)
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a „A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától
hány hónapig biztosított az adott rész szerinti valamennyi termék utánszállítási lehetősége”
részszemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározta az adott ajánlati elem
azon legkedvezőbb szintjét (max. 36 hónap), melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra
egyaránt az adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad. Erre tekintettel
Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő
értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az esetben is a
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme
ezen értéknél kedvezőbb.
Valamennyi rész tekintetében:
Valamennyi bírálati részszempont esetében az értékelési pontszám, valamint az értékelési pontszám
és súlyszám kiszámításának szorzata, továbbá a súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
összegei kiszámítását 4 tizedesjegy pontossággal határozza meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő nem
alkalmazza a kerekítés szabályait.
A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító
felhívásban meghatározott súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az
így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. Az adott rész szerinti nyertes az adott
részre a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz.
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III.

FEJEZET

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS (SPECIFIKÁCIÓ)

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzést 10 (tíz) részre bonyolítja le, melyet részenként az alábbi
azonosítószámú, nyertes pályázatok terhére kívánja megvalósítani:

1. rész: „Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-172017-00402 azonosító számú projekt.
2. rész: „Higiénikus és akadálymentes környezetért a Bárcziban” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00392
azonosító számú projekt.
3. rész: „A Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.317-2017-00398 azonosító számú projekt.
4. rész: „A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulást segítő infrastrukturális tereinek fejlesztése”
elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00399 azonosító számú projekt.
5. rész: „A Szakolyi Arany János Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális tereinek fejlesztése”
elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00397 azonosító számú projekt.
6. rész: „A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium infrastrukturális fejlesztése”
elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00454 azonosító számú projekt.
7. rész: „A Szabolcsvezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-201700457 azonosító számú projekt.
8. rész: „A Tiszadobi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP4.1.3-17-2017-00395 azonosító számú projekt.
9. rész: „A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-201700404 azonosító számú projekt.
10. rész: „Infrastrukturális fejlesztés a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi úti kollégiumában”
elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00401 azonosító számú projekt.

Minden rész tekintetében:
Nyertes Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban részletezett és körülírt bútorok
Nyíregyházi Tankerületi Központ ajánlatkérő részére történő leszállítása azzal, hogy a szállítás helye
az egyes részek esetében az alábbi helyszínek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

rész esetében: 4553 Apagy, Béke u. 2.
rész esetében: 4400 Nyíregyháza, Szarvas út 10-12.
rész esetében: 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 30.
rész esetében: 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 8.
rész esetében: 4234 Szakoly, Mátyás király u. 10.
rész esetében: 4432 Nyíregyháza (Nyírszőlős), Kollégium út 54.
rész esetében: 4466 Timár, Szabadság út 57.
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8. rész esetében: 4456 Tiszadob, Károlyi Mihály u. 7.
9. rész esetében: 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 47.
10. rész esetében: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37.
Az egyes termékeket részenként (intézményenként) kell csomagolni és szállítani. Az átvételt az
érintett intézmény(ek) munkatársa intézi.

A közbeszerzés mennyisége:
A Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17
projekt keretén belül, 10 (tíz) részajánlattétel biztosításával, az alábbiak szerint:
1. rész: Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola:
- egyszemélyes tanulói asztal
- tanulói szék
- tantermi tábla

45 db
45 db
2 db

2. rész: A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és
EGYMI
- egyszemélyes tanulói asztal
15 db
- tanulói szék
115 db
- laborszekrény
4 db
- tanári asztal oldal szekrénnyel
1 db
3. rész: Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola
- iskolapad 2 személyes
- tanulói szék
- tanári asztal
- tanári szék
- zárt tároló szekrény
4. rész: Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium
- csővázas 4 lábú szék
- általános célú asztal
- tanári asztal
- sorolható számítógépasztal
- médiaszekrény

12 db
32 db
7 db
6 db
3 db

100 db
6 db
3 db
6 db
1 db

5. rész: Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium
- tanulói asztal
16 db
- tanulói szék
24 db
- tanári asztal
2 db
- tanári szék
2 db
- laborszekrény
4 db
- laborszekrény, kétajtós, polcos
2 db
- médiaszekrény
2 db
6. rész: Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
- kollégiumi heverő
40 db
- ágyvégpolc
40 db
- karfás tárgyalószék
70 db
- étkező, tárgyaló garnitúra
20 garnitúra
- kétszemélyes kanapé
3 db
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-

babzsákpuff
babzsáktandem kanapé
diavetítő
könyvszekrény
hirdetőtábla
tantermi tábla
zárt tárolószekrény
kétsoros fali polc
kulcstároló szekrény
ruhatartó állvány
függöny
karnis
vizsgálóágy
állítható fémágy
kanapé
ülőgarnitúra
fotel
médiaszekrény
íróasztal
kézszárító

20 db
10 db
2 db
3 db
2 db
2 db
3 db
40 db
2 db
3 db
130 fm
160 fm
1 db
1 db
3 db
2 db
6 db
3 db
53 db
2 db

7. rész: Timári Szabolcsvezér Általános Iskola
- iskolapad 2 személyes
- tanulói szék
- öltözőpad

20 db
40 db
20 db

8. rész: Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és AMI
- tárgyaló asztal
- tanári szék
- osztálytermi tároló kombináció

22 db
12 db
3 db

9.
-

rész: Tiszanagyfalui Általános Iskola
iskolapad 2 személyes
tanulói szék
tanári asztal

10. rész: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
- beépített szekrény
- éjjeli szekrény
- fali polc
- íróasztal
- 4 fiókos konténer
- álló polc
- fogas fal szekrénnyel
- szék
- 1 személyes heverő fej és oldaltakaróval

48 db
99 db
3 db

16 db
48 db
48 db
24 db
24 db
8 db
8 db
48 db
48 db

A megajánlott termékeknek valamennyi rész esetében meg kell felelni a 14/2012. (VI.8.) NFM
utasítás 4. függeléke által az Oktatási bútorok (0420000000) tekintetében előírt feltételeknek.
A fent felsorolt valamennyi rész valamennyi termékének a felhívásban, illetve közbeszerzési
dokumentumban megadott paramétereknek mindenben meg kell felelniük.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi közbeszerzési rész valamennyi terméke esetében az
alábbiakat:
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Leszállítandó termékek tartozékkal, szerelési segédanyaggal együtt, a leszállítandó termékek
szállítási költségét, a leszállítandó termékek csomagolási költségét, a leszállítandó termékek
helyszínen történő összeszerelésének költségét, az összeszerelést követően a göngyölegek elszállítási
költségét, a vállalt jótállás költségeit.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy valamennyi közbeszerzési rész esetében:
Ajánlatkérő bármely terméket elfogad, amely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
feltételeknek maradéktalanul megfelel. A műszaki specifikáció a termékekre vonatkozó előírások
minimumfeltételeit határozza meg, azaz a megajánlott és leszállított termékeknek minimálisan
azokat a paramétereket kell teljesítenie, amelyek a műszaki specifikációban meghatározásra
kerültek. Attól ajánlattevők jobb termékeket is megajánlhatnak, leszállíthatnak.
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
Az ajánlati felhívásban valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás valamint közbeszerzési dokumentum
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
Általános műszaki információk és feltételek
1. A közbeszerzés tárgya: Az 1-10. rész szerinti intézmények működtetéséhez szükséges bútor
beszerzés keretében az alábbi műszaki leírás konkrét típusmegjelöléseket is tartalmaz, azonban a
termékek megnevezései (a Gyártókkal együttesen) csak TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, kizárólag a
berendezések műszaki tartalmára, méretére, anyagára, minőségi színvonalára vonatkozó pontos
megadása érdekében került kiírásra. Természetesen az Ajánlattevők a kiírt berendezésekkel
egyenértékű, azonos műszaki színvonalú, és méretű, anyagú termékkel helyettesíthetik, cserélhetik,
kiválthatják a konkrétan megnevezett és meghatározott terméket. Ebben az esetben az ajánlatnak
tartalmaznia kell a kiváltó termék pontos megnevezését, gyártmányleírását, és mindazokat a
paramétereket, melyből az egyenértékűség megállapítható.
A műszaki specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális
előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető
ajánlat.
Az eszközöket a felhívásban, illetve a dokumentációban megadott helyszínekre kell szállítani és
az előírtak szerint összeszerelni, biztonságos használatra alkalmas állapotba helyezni.
Ajánlattevő köteles az ajánlatkérési dokumentáció követelményeivel teljes mértékben összhangban
lévő ajánlatot benyújtani.
Bútorokkal szemben támasztott általános követelmények:
Ajánlatkérő által minimálisan, kötelezően elvárt jótállási idő 12 hónap [Kötelező 12 hónap jótálláson
felül vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 12 hónap) külön értékelési szempont],
melynek ki kell terjednie többek között a bútorok anyagára, alkatrészeire, színtartósságára, az
összeszerelésre egyaránt.ezen felül többlet jótállás vállalható A szerződés keretében szállított
bútoroknak újaknak és rendeltetésszerű használatra alkalmasaknak kell lenniük. A megajánlott
termékeknek az általános követelmények és a funkcionális méretek tekintetében meg kell felelniük e
műszaki leírásban foglaltaknak, valamint meg kell felelniük az ergonómiai követelményeknek, és
funkcionális tulajdonságaik révén biztosítaniuk kell az irodai munkavégzést, meg kell teremteniük a
hatékony nevelés feltételeit. Antropometriai megfelelés: A bútor méretében és méretválasztékában
feleljen meg a felhasználók (gyerekek és tanárok) testméreteinek. Minimális baleseti kockázat: A
bútor alakváltozás nélkül viselje a terhelést, ne törjön, ne hajoljon el, ne okozzon botlást, ne szakítsa
ki a ruhát. Könnyen tisztítható és karbantartható legyen, mert a bútorzat fokozott igénybe vételnek
van kitéve. A megajánlott termékeknek valamennyi rész esetében meg kell felelni a 14/2012. (VI.8.)
NFM utasítás 4. függeléke által az Oktatási bútorok (0420000000) tekintetében előírt feltételeknek.
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MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
(valamennyi közbeszerzési részt érintően, attól függően, hogy az adott részhez milyen
termékek tartoznak)
Felhívjuk ajánlattevők szíves figyelmét, hogy az Ajánlatkérő által beszerezni kívánt termék
műszaki paramétereit az adott közbeszerzési rész adott terméke esetében a kereskedelmi
árajánlat kiadott excel táblázat tartalmazza.
A kereskedelmi ártáblázatban szereplő műszaki paraméterekhez kapcsolódóan ajánlatkérő
az alábbiakat is ismerteti:
A szekrények az intézményi funkcióknak megfelelően tervezett és méretezett, polcos, nyitott polcos
tároló bútorok, amelyek funkcióik szerint lehetnek: - polcos tárolok és polcos szekrények - könyves
szekrények, könyvtárolók - tálaló szekrény, követelmény: térbeállíthatóság, polcbeállíthatóság; polc
leesés-gátlása.
Az asztalok irodai munkavégzésre vagy iskolai tevékenységek céljára szolgáló, jellemzően
vízszintes lapú, többnyire állványszerkezetű bútorok. Az irodai asztalok főbb típusai: íróasztalok,
gyermek asztalok.
Az ülőbútorok ülésre és munkavégzésre szolgáló kárpitozatlan vagy kárpitozott ülésű és támlájú,
kartámasszal vagy a nélkül készülő bútorok, amelyek funkciói szerint a következők lehetnek: szék
(fix vagy görgős), irodai szék, gyermek szék. Az irodai forgó munkaszékek legalább állítható üléssel
és támlával készüljenek.
Fém lábú eszközöknél minden esetben kötelező tartozék a műanyag végzáró papucs.
Laminált bútorlapból készült eszközök minimális követelményei, amennyiben azt a kereskedelmi
árajánlat táblázatban szereplő műszaki paraméter nem tartalmazza:
Anyaghasználat
- korpusz, front, fiók és polc esetén: mindkét oldalán laminált 18mm vastag faforgácslap
- hátlap: 3 mm vastag fehér laminált HDF lap (hátlaplemez) aljba ültetve, körben rögzítve, a
fix vízszintes éleken megerősítve.
- Polcok fém polctartó csapokkal, magasság állíthatósági lehetőséggel illetve ahol szükséges,
fixen rögzítve (merevítés)
- A fronton az oldalak es polcok látszó élein (ajtók, fiókelők) 2 mm-es ABS élzárással, hátsó,
látszó éleken az élzárás min.0,4mm-es vasalt él lehet.
külső, használati felületen furat nem lehet.
fiókfenék, fiókhát 18mm vastag fehér, mindkét oldalán laminált
faforgácslap rögzített bútorok esetén a kirögzítést színazonos takaróval kell
fedni.
- Zárak: cilinderes hengerzárbetét
- Üvegezett ajtó min 3 mm vastag üvegből.
- fakkos szekrénynél az elválasztok 18 mm vastag színazonos laminált faforgácslapból.
- Végleges méretek az egyedi bútorok esetében gyártó képviselője általi felmérését követően
lesznek pontosítva a megrendelő jóváhagyásával.
Fából készült eszközök minimális követelményei, amennyiben azt a specifikáció nem tartalmazza:
- anyaga: ragasztott, szélességtoldott, lágylombos fűrészáru (tömör fa). Felületkezelés:
selyemfényű színtelen lakk, két rétegben.
Rétegelt lemez
- Furnérrétegből felépített falemez min 4 mm vastag, zárt, csiszolt felületű, illesztett. Minden
réteg bükk/nyír, egymásra merőleges száliránnyal. Ragasztás: beltéri. Felületkezelése lakk,
két rétegben.
Beépítés: rejtett rögzítéssel. A bútorokat eldőlés ellen biztosítani kell.
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A megajánlott termékeknek valamennyi rész esetében meg kell felelni a 14/2012. (VI.8.) NFM
utasítás 4. függeléke által az Oktatási bútorok (0420000000) tekintetében előírt feltételeknek.
Az ajánlattevő a munkavégzés során köteles betartani az érvényben lévő munkavédelmi és
tűzvédelmi elő- írásokat, valamint a vonatkozó szakmai előírásokat. Ezek megszegése miatt
keletkező káreseményekkel kapcsolatos minden nemű felelősség a vállalkozót terheli.
A dokumentációt igyekeztünk hibamentesen, legjobb tudásunk szerint elkészíteni, ennek ellenére
elképzelhető, hogy egymásnak ellentmondó információt, vagy utasítást tartalmaz.
A költségvetés kizárólag a specifikációval együtt érvényes, azzal együtt kezelendő. Nyertes
Vállalkozó köteles minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása,
megrendelése előtt.
A bútor alapanyag és színező rendszer alkalmazása során nem használható olyan anyag, amely
utólag egészségre káros anyagot bocsájthat ki.
A színek végleges kiválasztása kivitelezéskor a Megrendelő döntése alapján történik, ezt
megelőzően a kivitelező biztosítja a szín- és anyagminták bemutatását. A specifikációban
megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csak is kizárólag azonos paraméterekkel
és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.

IV.

FEJEZET

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (SZERZŐDÉS TERVEZET)
A Szerződés tervezetet az ajánlatkérő külön fejezetben (Dokumentáció IV. fejezet) biztosítja
az ajánlattevők részére.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződést a szerződés
tervezetben foglalt feltételekhez képest - a közbeszerzési eljárás szabályainak és jelen
dokumentáció rendelkezéseinek keretein belül – módosítsa
A szerződés tervezetet nem kell az ajánlatban csatolni!
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V. FEJEZET: IRATMINTÁK
(lásd külön dokumentumban)
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