FO-05-02-003
Pályázati felhívás

A Tettye Forrásház Zrt. pályázati felhívása
„Szennyvízmennyiség mérő beépítése (Bakonyai, Bodai, Cserkúti, Gyódi, Keszüi, 6-os úti és Kővágótöttösi
átemelők területére)” tárgyában

1.

A tevékenység részletes leírása:
Jelen pályázati felhívás tárgya a Megrendelő üzemeltetésében lévő Bakonyai, Bodai, Cserkúti, Gyódi,
Keszüi, 6-os úti és Kővágótöttösi szennyvízátemelők területére mennyiségmérő aknák építésének
komplett kivitelezése a földmunkával és a hozzá tartozó helyreállítási munkálatokkal együtt. A
beépítendő mennyiségmérők és szükséges idomok beszerzése, valamint gépészeti szerelése Megrendelő
feladata. Kérjük, a tételek beárazásánál ezt figyelembe venni!
Jelen pályázati felhívás mellékleteként küldjük a tevékenységről készült vállalkozási szerződés tervezetet,
a területek nagyságának és helyének megadását, egyúttal kérjük, hogy árajánlatukat a szerződés
feltételeinek figyelembevételével adják meg, illetve a szerződéssel kapcsolatos esetleges észrevételeiket
a pályázati adatlap megfelelő rovatában jelezzék.

2.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi bontásban:
• A munkavégzés vállalt határidejét
• A garanciális kötelezettség vállalás mértékét
• A vállalt fizetési határidőt (minimum 30 nap)
• A kitöltött Pályázati adatlapot
• Referencia bemutatása

3.

Az ajánlatok beadási, elküldési határideje: 2018. június 14. 12 óra
Az ajánlatokat kérjük eljuttatni, a címben található tárgy megjelölésével, zárt borítékban, a Tettye
Forrásház Zrt. 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. szám alatti 3 sz. épület 1. emeletén a 110-es irodába
személyesen, vagy postai úton a 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. címre, a határidő figyelembe vételével.

4.

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

5.

Az Ajánlatkérő a pályázat tárgyával kapcsolatban igény esetén - melyet az alábbi elérhetőségek
valamelyikén szíveskedjenek jelezni - helyszíni bejárást biztosít a tevékenység helyszínén Ajánlattevők
részére.
A felmerülő kérdéseket a szabo.rita@tettyeforrahaz.hu 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.
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Illés Zoltán
06 30/247-5533
illes.zoltan@tettyeforrashaz.hu

6.

Az ajánlatok bontására 2018. június 15-én 10 órakor kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül. A bontáson az
ajánlattevők képviselői jelen lehetnek.

7.

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.

8.

Az ajánlatok értékelése és a pályázók tájékoztatása várhatóan 2018. június 26-ig megtörténik.

9.

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.

Pécs, 2018.06.06.
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Pályázati adatlap
„Szennyvízmennyiség mérő beépítése (Bakonyai, Bodai, Cserkúti, Gyódi, Keszüi, 6-os úti és Kővágótöttösi
átemelők területére)”
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Ajánlati ár:
Fizetési határidő (min. 30 nap):
A munka elvégzésének vállalt
határideje (munkanap):
Vállalt garancia:
Vállalkozási szerződéssel
kapcsolatos megjegyzés:

Dátum: ……………………………………..

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