
 

 
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti 

 

Idősek Otthona 
 

1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.  
 

Készítette: Tóth László                                                                                                                                                             oldalszám:1/2 
Elérhetőség: muszak@kamerdo.hu                                                                                                                      Dátum: 2023.03.01. 

 

 Ikt.sz.: 

Tárgy: Árajánlat kérő „Kilós és fertőtlenítő 
mosás” tárgyú beszerzési eljáráshoz 

 
Ajánlati felhívás 

 

A Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona (székhely: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 
16.) az alapfeladatainak ellátásához szükséges szolgáltatást vállalkozási szerződés keretében biztosítja. 
Az Ajánlatkérő a feladat ellátására közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás keretében határozott 
időtartamra létrejövő szerződést köt. 

1. Ajánlatkérés tárgya:  

Megnevezés: Kilós és fertőtlenítő (dezinfekciós) mosás 

Havi mennyiség:   

- kb. 4-5000 kg síktextília (lepedő, paplan, és párnahuzat) 
- 40-50db paplan 
- 40-50 db párna 
- 20-30 db szivacsmatrac (90x10x200 cm) 

 

2. Teljesítés helyszíne, határideje, feltételei: 

A tisztítandó textília átadása Megrendelő telephelyein (Kamaraerdei út 16., Rupphegyi út 7., Bánk bán 
utca 12-20.) történik a Megrendelő által előre elkészített szállítási jegyzék alapján. Vállalkozó a 
Megrendelő által előkészített egységcsomagok átszámolását a helyszínen végzi el, de a darabszám 
szerinti átszámolásra csak szolgáltató telephelyén kerül sor. A szennyes textília darabszám szerinti 
átvételekor minden olyan esetben jegyzőkönyv készül, ha a szállítólevél adataihoz képest eltérés 
mutatkozik. A jegyzőkönyv 1 példányát Vállalkozó 48 órán belül eljuttatja Megrendelőnek. A tisztított 
textília átadása-átvétele Megrendelő telephelyén történik Vállalkozó által kötegelt textília tételes 
átszámolásával. 

Ajánlatkérő a teljesítési határidőt az alábbiak szerint határozza meg: 

Heti kétszeri szállítás 
 

Ajánlatkérő a szolgáltatást a felmerülő igények alapján a vonatkozó hatályos jogszabályok 
rendelkezéseinek minden tekintetben megfelelően, a legkorszerűbb anyagok és technológia 
felhasználásával, 1. osztályú minőségben várja el. 

3. Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések, feltételek 

A számlázás alapja Ajánlatkérő által igazolt teljesítés, melyet Ajánlatkérő kijelölt munkatársa a 
szállítólevél alapján ír alá. 

A fizetés átutalással történik, a számla átvételétől számított 30 napon belül. 

Amennyiben Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás átutalásával késedelembe esik, a mindenkori jegybanki 
alapkamattal azonos mértékű kamatot köteles megfizetni (átutalással) Vállalkozó részére. 
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4. Az ajánlatok benyújtásának módja, helye, határideje: 2023.03.16. 10.00 óra 

Az ajánlatok benyújtása: 

 nyomtatott formában cégszerűen aláírva 1 példányban, 2023.03.16. délelőtt 10 óráig lehet 
benyújtani a 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. központi telephelyen, személyesen, zárt 
borítékban munkanapokon 8.30- 10 óra között a fenti címen, a titkárságon,  

 vagy postán, a fenti címre elküldeni, 

 elektronikusan - e-mailen: igazgato@kamerdo.hu címre – Ebben az esetben az e-mailben kapott 
árajánlatot az intézmény titkárságán a kolléga az érkezést követően kinyomtatja, borítékba zárja, 
aláírja, majd a többi árajánlattal együtt kerül sor a bontására. Az ajánlatot borítékoló kollégát 
közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatban tett titoktartási kötelezettség terheli. 

Az ajánlati határidő lejártáig Ajánlatkérő az ajánlati felhívást visszavonhatja, illetve módosíthatja. Előbbiről 
írásbeli értesítést, utóbbi esetben új ajánlati felhívást küld valamennyi ajánlattevőnek. 

5. Részajánlat nem tehető. 

6. Hiánypótlás 

Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 

7. Ajánlatkérő az ajánlati felhívási eljárást- indokolás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja. 

8. Ajánlatkérő a részére - a fenti elvárt minőség biztosítása mellett - a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tevő Ajánlattevővel köt határozott idejű szolgáltatási szerződést. 

A beérkező ajánlatokat Bíráló Bizottság értékeli és javaslatot tesz a nyertesre az intézmény vezetője 
részére, aki döntést hoz. 

Az intézmény az eredményről a nyertest elektronikusan -e-mailen értesíti. 

Eredményes eljárás esetén a szolgáltatási szerződéskötés határideje: 2023.03.31. 
 

További kérdés esetén kapcsolattartó: Tóth László, telefonszám: +36 30 273 8756 
 

Budapest, 2023. 03. 01. 

 

 

P.H. 

 
           Havas Pálma 

                                    intézményvezető 
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