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Pályázati felhívás

A Tettye Forrásház Zrt. pályázati felhívása
„Higiéniai anyagok” beszerzése tárgyában

1.

A tevékenység részletes leírása:
A Tettye Forrásház Zrt. a mellékelt táblázatban felsorolt termékeit megpályáztatja, melyre a nyertes
ajánlattevővel/ajánlattevőkkel 2 éves határozott idejű keretszerződést kíván kötni.
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az egyedi megrendelések tartalma előre nem határozható meg,
csak a konkrét egyedi megrendelések során. Az ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a termékek
megrendelésére. A termékeket telephelyünkre leszállítva kérjük.
A kiírásban szereplő termékek esetében a kiírt termékek paramétereinek megfelelő, alternatív ajánlat is
adható. Ekkor a megjegyzés oszlopba kérjük feltüntetni az ajánlott termék típusát, anyagminőségét,
méretét, kiszerelését, mértékegységét, kiadósságát, stb.
Ajánlatkérő mintát kérhet be az érintett termékből/termékekből az ajánlattevőktől.
A bekért minták alapján ajánlatkérő eldöntheti, hogy az számára megfelelő-e, amennyiben nem,
ajánlattevőnek lehetősége van a megfelelő minőségű termékre ajánlatot adni.
Kérjük nyilatkozni, hogy Ajánlattevő vállalja-e a bizományos raktári, vagy a havi gyűjtőszámlázási
konstrukciót.
A kiírásban szereplő termékekhez használható, kihelyezett adagolókat is kérünk.
Kéztörlő papírhoz:98db, toalett papírhoz:57db, folyékony szappanhoz:116db, tusfürdőhöz:24db,
és levegő illatosítóhoz:15db, adagoló biztosítása szükséges.
Kérjük megadni, hogy az adagolókat milyen konstrukcióban tudják részünkre biztosítani.
Kérem, hogy a táblázat formáján és sorrendjén ne változtassanak!
A táblázat teljes kitöltése nem feltétel, elegendő csak az Önök által szállítható tételekre adott ajánlat is, a
többi tételnél az ár mezőt szíveskedjenek üresen hagyni.
A kapcsolódó információkat, az ajánlott termékek, helyettesítő termékek pontos típusát, műszaki
paramétereit szíveskedjenek feltüntetni a megjegyzés oszlopba.

2.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi bontásban:
• Az anyagok egységárait
• Az anyagok szállítási idejét
• Hígítási arányát, és kiadósságát
• Az ajánlott termékek gyártóját, típusát
• A kitöltött Pályázati adatlapot

3.

Az ajánlatok beadási, elküldési határideje: 2018. november 19. 10:00 óra

4.

Az elbírálás fő szempontjai:
• Ajánlati egység ár
• Bizományos, vagy havi gyűjtőszámla konstrukció vállalása
• Adagolók biztosítása
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5.

6.

Az ajánlatadással, műszaki paraméterekkel kapcsolatos kérdéseiket kizárólag írásban,
e-mailben tehetik meg. Cím: nett.eva@tettyeforrashaz.hu
(az üzenet tárgyában kérjük beírni: „Higiéniai anyagok”)
Az ajánlatok bontására 2018. november 20-án 10.00 perckor kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül.
A bontáson az ajánlattevők képviselői jelen lehetnek.

7.

Ajánlatkérő a legelőnyösebb ajánlatot fogja nyertesnek nyilvánítani, akivel szerződést kíván kötni.

8.

A Pályáztatás egyéb fontos információi, melyek a szerződés lényeges elemei:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

9.

Keretszerződés időtartama 24 hónap.
Az egységárak tartalmazzák az összes felmerülő költséget (pl. csomagolás, szállítás, vámok,
illetékek stb.), így Vállalkozó többletköltséget nem érvényesíthet.
Az egységárakat az ajánlattevő a keretszerződés hatályáig köteles tartani.
Megrendelő jogosult, de nem köteles a szerződés mellékletét képező tételek megrendelésére.
Szállítási cím Pécs, Nyugati ipari út 8. Központi Raktár munkanapokon hétfőtől - csütörtökig: 6:40
- től, 15:00 óráig, pénteken: 6:40 - től, 12:00 óráig.
Számlakiállítás megrendelésenként.
Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 nap.
Vállalkozónak vállalnia kell, hogy a szállítólevélen és a kiállított számlán a Megrendelő által
generált megrendelés számot, és a tételek Megrendelő általi cikkszámait feltüntetni.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Fenntartjuk a tételenkénti kiértékelés lehetőségét, így Ajánlatkérőnek nem kötelessége Ajánlattevővel
minden tétel tekintetében szerződést kötni.

10.Az ajánlatokat kérjük zárt borítékban, nyomtatott formában és elektronikus adathordozón, az alábbi címre
eljuttatni, a következő megjelölésekkel:
• Tettye Forrásház Zrt.
• Nett Éva részére
• „Higiéniai anyagok” pályázat
• 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. november 12.

Üdvözlettel:
Sándor Zsolt
vezérigazgató
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Pályázati adatlap
„Higiéniai anyagok beszerzése”
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Nyilvántartó cégbírósága:
Bankszámla száma:
Bizományos raktári / havi
gyűjtőszámlázást vállal:

Bizományos: Igen/Nem

Havi gyűjtő számla: Igen/Nem

Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Ajánlati ár:
Fizetési határidő (min. 30 nap):
A munka elvégzésének vállalt
határideje (munkanap):
Vállalt garancia:
Adagolók kihelyezésének
lehetősége, módja:

Dátum: ……………………………………..
…………………………………………………………………
cégszerű aláírás
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