PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal nyílt pályázatot hirdet az Albertirsa,
Irsay Károly u. 2. sz. alatti Hivatali épület takarítására
A pályázat célja: A Hivatal 532 m2 területű épületének takarítása

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 19. (szerda) 12.00 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. Iktató
(ügyfélfogadási időben)
Ajánlatok elbírálása: Polgármester- Jegyző
Pályázattal kapcsolatos további információk: tel.: 53/570-066.

P Á L Y Á Z A T I

K I Í R Á S

I.

PÁLYÁZAT TÁRGYA
Az Albertirsa, Irsay K. u. 2. sz alatti Hivatal épületének takarítása

II.

A FELADAT RÖVID LEÍRÁSA.

1. napi takarítási feladatok
-

hulladékgyűjtő edények ürítése
szemeteszsák csere, a hulladék gyűjtő helyekre kiszállítás, szemétszállítási napon az
ingatlan elé kihelyezés
seprés, prosívó7ás, padló fertőtlenítő felmosása
asztalok, székek, egyéb bútorok felületének nedves portalanítása
villanykapcsoló, ajtók, ablakok kilincseinek fertőtlenítő tisztítása, áttörlése
a számítógép, telefon, asztali lámpa, ventilátor, egyéb eszközök portalanítása
bejárati ajtó, és az iroda ajtók tisztítása – adott esetben napjában többször is
WC kagyló, ülőke, mosdókagyló, lefolyó, csaptelepek és a körülötte lévő csempe
tisztítása
vízkőoldás
WC helységben az adagolók, a törlő és a higiéniai töltőanyagok elhelyezése, pótlása
konyhai berendezések portalanítása, szükség esetén nedves lemosása
függőleges felületekről a szennyeződés eltávolítása
konyhai edényszárító tisztítása
bútorok, nyitott polcok portalanítása, letörlése
szükség szerint a konyhai használati eszközök – kávéfőző, mikró stb. - külső, belső
tisztítása

2. heti takarítási feladatok
- szemetes edények fertőtlenítő tisztítása
- bútorok üvegfelületének tisztítása
- ajtók teljes felületének lemosása
- ablakközök, külső-belső párkányok takarítása
- pókhálózás
- teljes körű portalanítás
- számítógépek teljeskörű portalanítása
- szőnyegek porszívózása
- lábtörlő szőnyegek kiporolása
3. Havonta végzendő takarítási feladatok
- radiátor és a radiátor burkolatok portalanítása, nedves törlése
- csempefelületek teljeskörű tisztítása
- lambériák teljeskörű tisztítása
- hűtőszekrény leengedés
- mikrohullámú sütő vegyszeres tisztítása
- szalagfüggönyök portalanítása
- udvari lépcsőtől a hátsó kiskapuig seprés, hóeltakarítás
- elöl a feljáró seprése, rendben tartása, a korlát áttörlése.
4. házasságkötő terem takarítása
- hetente teljes pókhálózás
- külső- belső párkányok portalanítása
- szőnyeg porszívózás, szükség szerint folt eltávolítása
- padlófelület felmosás

irattár
-

5.

III.

székek áttörlése, portalanítás
szükség szerint kárpit tisztítás
függőleges felületek portalanítása
havonta az irattár pókhálózása a helységek és polcok tekintetében egyaránt,
valamint a felseprés, felmosás.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

1. Pályázat kiírója: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal, a továbbiakban: Kiíró
2. A pályázat célja: a Hivatal épületének takarítási feladatainak ellátása 2022. március 1től határozatlan időre.
3. Egyéb információ: az ingatlan előzetes időpont egyeztetés alapján, a helyszínen
megtekinthető. Időpont egyeztethető Schweierné Juhász Katalin
aljegyzővel
(Albertirsa, Irsay K. u. 2. telefon: 53/570-066)
4. Pályázat formája: nyílt.
IV.

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 19. 12.00 óra

A pályázatok benyújtásának módja:
- a pályázatot postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban az Albertirsai Közös
Önkormányzati Hivatal címére (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.) kérjük beküldeni. A
borítékon kérjük feltüntetni: „Takarítás”
V.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó főbb adatait (név, székhely, cégnyilvántartási szám),
- jogi személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírási
címpéldányt, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói engedélyt,
- a pályázó kifejezett nyilatkozatát a pályázati feltételek és a pályázati kiírásban foglaltak
elfogadására,
A pályázatok elbírálása: a bírálatnál döntő szempont a vállalási ár, a vállált
tartalommal.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa.

VI.

VII.

A pályázat nyertese: az a pályázó, aki összességében, a legkedvezőbb ajánlatot
teszi.

VIII.

Eredményhirdetés: a döntésről minden pályázót 5 munkanapon belül írásban
értesítjük.

IX.

A szerződés tartalmaz arra vonatkozó rendelkezést, hogy a felek kölcsönös
elégedettség esetén, pályázat kiírása nélkül további két évre meghosszabbítják a
szerződést.
Albertirsa, 2022. január 11.
Fazekas László
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

