FO-05-02-003
Pályázati felhívás

A TETTYE VÍZHÁZ Kft. és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. pályázati felhívása
„Informatikai eszközök és mobiltelefonok beszerzése” tárgyában
1.

A tevékenység részletes leírása:
A TETTYE VÍZHÁZ Kft. és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. pályázatot hirdet Informatikai eszközök és mobiltelefonok
beszerzése tárgyában . Az ajánlatban szereplő vételár tartalmazza a szerződés teljesítése során felmerülő összes
költséget.

2.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi bontásban:
• Az anyagok egységárait
• Az anyagok szállítási idejét
• Az ajánlott termékek gyártóját
• A kitöltött Pályázati adatlapot

3.

Az ajánlatok beadási, elküldési határideje: 2018. június 18. 10:00 óra

4.

Az elbírálás fő szempontjai:
• Ajánlati egység ár

5.

Az ajánlatadással, műszaki paraméterekkel kapcsolatos kérdéseiket kizárólag írásban, e-mailben tehetik meg.
Cím: kovacsevics.mark@tettyeforrashaz.hu (az üzenet tárgyában kérjük beírni a pályázat címét)

6.

Az ajánlatok bontására 2018. június 19-én 10:00 kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül. A bontáson az ajánlattevők
képviselői jelen lehetnek.

7.

Az Ajánlatkérő a pályázatokat a 3. 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 21-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.

10.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

11.

Az ajánlatokat kérjük zárt borítékban, nyomtatott formában és elektronikus adathordozón (excel formában), az
alábbi címre eljuttatni, a következő megjelölésekkel:
•
•
•
•

Tettye Vízház Kft. és Tettye Forrásház Zrt.
Kovácsevics Márk részére
„Informatikai eszközök és mobiltelefonok beszerzése”
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ELŐTT NEM BONTHATÓ FEL!

Személyesen:
7634 Pécs, Nyugati ipari u. 8. szám alatti 3. épület I. emeletén található 110-es iroda.
Postai úton: 7602 Pécs, Pf. 33.
Pécs, 2018. június .
Üdvözlettel:
Sándor Zsolt
vezérigazgató
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Pályázati adatlap
„Informatikai eszközök és mobiltelefonok beszerzése”
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Nyilvántartó cégbíróság:
Ajánlati ár:
Fizetési határidő (min. 30 nap):
A teljesítés határideje:

Dátum: ……………………………………..

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