
                          

 

 

 

   
 
 

 

 

 

Ajánlattételi felhívás 
A 2020. évi Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodaépület felújítása-2020” 

elnevezésű megnyert pályázaton belül Óvodaépület felújításra 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) a 1051/3009/212/2020 

iktatószámú támogatói okirat értelmében pályázatot nyert, a Miniszterelnökség és a Magyar 

Államkincstár által kiírt Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodaépület felújítása” 

alprogramon belül Óvodaépület felújításra. 

 

Kérem, hogy szíveskedjen árajánlatot adni a Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde épületének 

belső udvar felőli északi és nyugati tetőfelületének tetőhéjazat cseréjére, a látszó faszerkezetek 

felújítására, beltéri festésre, gipszkarton mennyezet cseréjére, hidegburkolatok cseréjére, 

tűzgátló ajtók bekötésére.  

 

1. Ajánlatkérő adatai: 

 

Név: Tiszacsege Város Önkormányzata 

Cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. 

Képviselő: Szeli Zoltán polgármester 

Kapcsolattartó: Lévainé Illés Tímea pályázati referens (06-52 588-400) 

E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu 
 

2. Beszerzés tárgya: 

 

Tető, tetőhéjazat: 

A beszerzés tárgya Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde tető, valamint tetőhéjazat 

cseréje. Kültéri alsó lambéria burkolatok csiszolása, kezelése. Meghajlott fagerendák 

eredeti állapotba való visszaemelése, szükség esetén megerősítése. A teraszokon lévő 

fa szerkezetű pergolák bontása, helyükre manuálisan mozgatható vászon árnyékolók 

elhelyezése.  

 

Bádogozás: 

Szükség esetén a tetőfelújítás során az épület bádoglemez elemeinek átalakítása, 

cseréje.  

 

Nyílászárók: 

Tűzgátló ajtók funkciójának megfelelő javítása. 

 

Vakolat felületek helyreállítása: 

A tetőhéjazat cseréjét követően az érintett területek javítása szükséges. 
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Álmennyezet: 

Szükség esetén a csoportszobákban, illetve a közösségi terekben a monolit gipszkarton 

álmennyezet, valamint kazettás álmennyezeti panelek cseréje.  

 

Festés- Mázolás: 

Minden helyiség festése szükséges. 

 

Meglévő hidegburkolatos helyiségek: 

A közlekedőkben több helyen előforduló dilatációs mozgások okozta 
hidegburkolatok töredezése következtében szükséges az érintett területen a 
burkolatok cseréje. Egyes helyiségben a beázás miatt a laminált parketta felázott, 
felpúposodott, így ezen helyiségekben teljes felületű csere szükséges.  
 
Sószoba: 
Új sószoba kerül kialakításra.  
 
Épületgépészet: 
A kazánházi fűtési csövek hőszigetelése sok helyen sérült, a korábbi ragasztás 
már nem megfelelő. A szigetelés cseréje szükséges. 
A vizesblokkokban a sarokszelepek, csaptelepek, wc ülőkék, lefolyó szifonok, 
lefolyó szimeringek, wc tartályok részleges cseréje szükséges azok rossz állapota 
miatt. 

 

Ajánlattételi szándékuk esetén kérjük vegyék fel a kapcsolatot az Ajánlattevővel a fenti 

elérhetőségek egyikén, a kapcsolódó dokumentációk /Építészeti- Műszaki 

dokumentáció, Árazatlan költségvetés/ megküldése érdekében.  

 
3. Alkalmassági követelmények: 

 

- Az Ajánlatadónak szakmailag megfelelő tapasztalatokkal kell rendelkeznie az ajánlattételi 

felhívás tárgyát képező tevékenységben, illetve a megfelelő ár-érték arányt, valamint a 

megfelelő idejű garancia vállalását szükséges képviselni. 

- Nem lehet ajánlattevő, akivel szemben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, 

vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van 

folyamatban, illetve akinek köztartozása van. 

 

 

4. Az ajánlat tartalma: 

 

Az árajánlatnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia:  

 

- az ajánlattevő megnevezését, címét, cégszerű aláírását/képviselő/ajánlattevő nevét, 

- az ajánlat tárgyának pontos megnevezését, 

- a projekt pontos címét és kódszámát, 

- az ajánlattételi felhívás tárgyához kapcsolódó szakmai tapasztalat bemutatását, 

- az árajánlat érvényességét, dátumát, 

- az egységárat, mennyiséget, nettó árat, ÁFA-t, bruttó árat. 

 

 

5. A szolgálat teljesítésének igazolása: 

 

Az ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatás teljesítését követően teljesítésigazolás kiállítása 

szükséges. 

 

 

6. A szerződés meghatározás: 

 

Vállalkozási szerződés kerül megkötésre a nyertes pályázattevővel. 



 

7. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 

 

Az Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlati árat megajánló, illetve a leghosszabb garancia 

időt vállaló Ajánlattevővel köt vállalkozási szerződést, melyről a Képviselő-testület határozattal 

dönt. 

 

8. Az ajánlat beérkezésének határideje: 

 

2021. február 26. (péntek) 

 

9.  Az ajánlatok benyújtásának nyelve: 

 

Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani. 

 

10.  Az ajánlatok benyújtásának módja és helye: 

 

Kérjük, hogy az ajánlatot cégszerűen aláírva szíveskedjen megküldeni az 1. pontban 

meghatározott címre postai úton, személyesen papír alapon, vagy szkennelt formátumban, az 

alábbi e-mail címre: pmhivatal@tiszacsege.hu  

 

 

 

 

Tiszacsege, 2021. február 9.  

 

 

Tisztelettel: 

Szeli Zoltán 

polgármester 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu

