Tárgy: Árajánlatkérés öltözők és vizesblokkok felújítása
Tisztelt Ajánlattevő!
A MIHŐ Kft. az alábbiakban részletezettek szerint árajánlat adására kéri társaságukat az
alábbi feltételek elfogadása és teljesítése mellett:
1. Az ajánlatkérés tárgyára vonatkozó tájékoztatás:
Szíves árajánlatukat kérjük MIHŐ Kft. Tatár u. 29/a alatti telephely irodaépületében található
öltöző és vizesblokk felújítására, az alábbi műszaki tartalom alapján:

Műszaki tartalom vizesblokkok felújításához
- öltöző részekben a padló PVC burkolat cseréje, ipari pvc burkolatra (kopásállóság legalább
AC3, igénybevételi osztály minimum 32)
- Zuhanyzók/zuhanytálcák és kabinok elbontása után 3 db új, épített zuhany kialakítása
falazott (csempézett) zuhanyelválasztással (zuhanyfüggönnyel, kapaszkodóval, pipere
polccal),
- előtérben/mosdó helyiségben 1db mosdó cseréje tükörrel, polccal, törölközőtartóval,
- mosdó fölötti világítás készítése,
- 1 db WC cseréje külön helyiségekben (WC csésze, WC tartály, közösségi felhasználású
WC ülőke, WC papír tartó cseréjével)
- Öltözőkben lévő 4 db hőleadó cseréje, valamint 3 db új törölköző szárító beépítése kijelölt
helyekre.
zuhanyozóban és mosdóban törölközőszárítós radiátorok elhelyezése a régi fűtőtestek helyett
(a régi fűtőtestek teljesítményével megegyező),600*1800-as méretben. 2 db a zuhanyzóba, 1
db a mosdóba. A radiátorokra termosztatikus radiátor szelepek telepítését kérünk.
- Festett falak, mennyezet, és nem burkolt oldalfalak felületének javítása (glett), festése 2
rétegben,
- ajtók és ajtókeretek lakoozása/mázolása, küszöbcsere
- csővezetékek mázolása
- új csempeburkolat készítése mennyezetig a zuhanyzó, WC és előtér/mosdó helyiségekben,
- új padlólap (járólap) burkolat készítés az összes vizes helyiségben,
- padló összefolyók, zuhany lefolyók cseréje, a megfelelő csövezéssel szerelve.
- mosógéphez víz-, szennyvíz-, elektromos áramvételi lehetőség kiépítése, a fal másik oldalán
a WC felől, áramvételi lehetőség kiépítése
- 1 db nagyteljesítményű kézszárító és 1 db hajszárító elhelyezése,
- csaptelepek, elzáró szerelvények cseréje, a csaptelepek egykaros kivitelűek legyenek.
- szaniterek Alföldi gyártmányúak legyenek,
- padlóburkolatok elkészítése előtt aljzatkiegyenlítés,
- zuhanyozókban szabványnak megfelelően vízszigetelés készítése,
- zuhanyozó helyiségben párakapcsolós ventilátor és 2 db légbeeresztő elhelyezése az
ablakokra/ajtókra
- mosdóknál konnektorok kialakítása.
- minden helyiségben új, ledes világító testek felszerelése

- szennyvíz ejtővezeték cseréje a 2. emeleti WC-k és a földszinti alapvezeték között. A
munkához a meglévő fa/lambéria burkolat, burkolt felületek bontása és helyreállítása
szükséges. A burkolaton minden szinten 1-1 db szerelő/kémlelő nyílás kialakítása szükséges.
Ajánlatkérő tételes költségvetést nem tud biztosítani, de az ajánlathoz költségvetés,
költség részletező benyújtását írja elő.
Az árajánlatokban kérjük a vállalt teljesítési határidő megadását a szerződéskötéshez
viszonyítva.
Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít, melynek
időpontját Landgráf Norbert műszaki előadóval kell egyeztetni (70-503-4578).

2. Az ajánlat benyújtásának határideje és helye:
Az árajánlatot kérjük legkésőbb 2022. május 31. 11 óráig megküldeni.
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az ajánlattételi határidő meghosszabbítására,
ebből fakadóan az ajánlatkérővel szemben az ajánlattevő semmilyen igényt nem
érvényesíthet.
A határidő után érkezett ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.
3. Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik és legalább
90 napig tart.
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlatkérő levelet az eljárás
közben korrigálja, illetve arra is, hogy az ajánlatkérő levelet indoklás nélkül visszavonja,
erről az ajánlattevőt értesíti. Az ajánlattevő ebből fakadóan kárigényt semmilyen jogcímen
nem érvényesíthet.
4. A felmerülő költségek viselése:
Az ajánlattevőt terheli az ajánlata kidolgozásával illetve a részvételével kapcsolatban
felmerülő összes költség, függetlenül az ajánlat érvényességétől, illetve
eredményességétől.
5. Harmadik személy bevonása:
Az ajánlatban meg kell jelölni a teljesítés során igénybe venni kívánt harmadik
személyeket, alvállalkozókat (kivéve azokat, akik az ajánlattevővel munkaviszonyban
állnak).
6. Ajánlati ár:
A megadott ajánlati áron felül további díj (például kiszállási, bontási, szerelési díj, stb.)
érvényesítésére nincs lehetőség.
A szolgáltatás végzéséhez az ajánlatkérő előleget nem ad.

7. Az ajánlat eredményessége, elbírálása:
Az ajánlattevő nevében eljáró Miskolc Holding Zrt. az ajánlat elfogadásáról az
ajánlattevőt elektronikus levélben értesíti. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az
eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására, amely miatt az ajánlattevő
kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
Az ajánlatot a MIHŐ Kft. a társaságon belül zártkörűen bírálja el és az eredményt amennyiben szükséges akkor a tulajdonosi jogokat gyakorló Miskolc Holding Zrt. döntése
után - ismerteti.
Az ajánlatkérőt az ajánlat elfogadása esetén sem terheli szerződéskötési kötelezettség, az
nem hoz létre jogi érvényű kötelezettséget, ilyen kötelezettség csak az írásbeli szerződés
létrejöttével keletkezik.
8. Szerződés:
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a megkötendő szerződést ő bocsátja
rendelkezésre, ettől eltérni nem lehet. A feladat végrehajtására vonatkozó általános
feltételek a szerződés mintában találhatóak. Amennyiben az ajánlattevő a szerződést ki
kívánja egészíteni, javaslatot tehet az ajánlatkérőnek erre vonatkozóan, ennek
elfogadására azonban az ajánlatkérő nem köteles.
A MIHŐ Kft. várja a fentiekben meghatározott feltételek elfogadása alapján teljesített írásos
ajánlatukat.
Miskolc, 2022. május 10.

