FO-05-02-003
Pályázati felhívás

A Tettye Forrásház Zrt. pályázati felhívása
„Siklósi úti rekonstrukció anyagbeszerzés” tárgyában

1.

A tevékenység részletes leírása:
2017 évben elvégzendő Siklósi úti rekonstrukciójához szükséges anyagok beszerzése.
Az anyagok tételes felsorolását a mellékelt táblázat tartalmazza, amelyekre kérjük az árajánlat megküldését. A
pályázatnak nem feltétele, hogy minden termékre ajánlatot tegyen. Kérjük, a táblázat sorrendjén ne
változtassanak, plusz sort ne szúrjanak be. A vételár tartalmazza a szerződés teljesítése során felmerülő
költségeket, úgy, mint a helyszínre szállítást.

2.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi bontásban:
 A mellékelt anyagtáblázat beárazva, kitöltve
 A beszállítás vállalt határidejét (2017.10.30.)
 A garanciális kötelezettség vállalás mértékét (min. 2 év)
 A vállalt fizetési határidőt (minimum 30 nap)
 A kitöltött Pályázati adatlapot

3.

Az ajánlatok beadási, elküldési határideje: 2017. október 18. 16:00
Az ajánlatokat kérjük eljuttatnia részünkre emailben rögzített pdf és szerkeszthető excel formában, az alábbi
címre:
szep.szandra@tettyeforrashaz.hu

4.

Az elbírálás fő szempontjai:
 Ajánlati ár, tételesen
 Beszállítási határidő
 Garanciális feltételek
 Fizetési határidő

5.

A felmerülő kérdéseket, az alább megadott e-mail címre küldött levélben lehet feltenni. A feltett kérdéseket és arra
adott válaszokat minden pályázónak megküldjük. A válaszokban közölt információk, minden Ajánlattevőre nézve,
kötelező érvényűek a pályázat benyújtásakor, valamint elbírálásakor.
Kapcsolattartónk: Szép Szandra
Tel.:
06-30/605-3829
e-mail:
szep.szandra@tettyeforrashaz.hu

6.

7.

Az ajánlatok bontására 2017. október 18-án 09:00 órakor kerül sor.

8.

Az Ajánlatkérő a pályázatokat a 4. pontban felsorolt szempontok alapján rangsorolja, ezért kérjük, hogy ajánlatuk is
e feltételek megadásával készüljön.
Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot fogja nyertesnek nyilvánítani, akivel szerződést kíván kötni.

9.

Az ajánlatok értékelése és a pályázók tájékoztatása várhatóan 2017. október 23-ig megtörténik.

10.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, valamint szükség
esetén az ajánlattevőkkel ártárgyalást folytasson, továbbá a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a kiírásnak
megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződéskötést megtagadja.
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Pályázati adatlap
„Siklósi úti rekonstrukció”
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Nyilvántartó cégbíróság:
Ajánlati ár:

Ajánlati táblázat szerint tételesen

Fizetési határidő (min. 30 nap):
Az anyagok beérkezésének vállalt
határideje:
Vállalt garancia:

Dátum: ……………………………………..

…………………………………………………………………
cégszerű aláírás
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