A Tettye Forrásház Zrt. pályázati felhívása
„TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT számlázási rendszerei zártságának vizsgálata, illetve a víziközmű – szolgáltatásról
szóló törvényben leírtaknak megfelelő tanúsítása” tárgyában

1.

A tevékenység részletes leírása:
A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. számlázási rendszerei zártságának vizsgálata, illetve a víziközmű –
szolgáltatásról szóló törvényben leírtaknak megfelelő tanúsítása. 1 db tanúsítás 2017 év végén illetve a
tanúsítvány érvényességi ideje alatt 2 db felülvizsgálati/felügyeleti audit (2018, 2019).
Egyéb információk:
Számlázási rendszerünk zártságát igazoló tanúsítványunk 2017. december 29-ig érvényes.
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt alaptevékenysége: víztermelés, vízelosztás, szennyvízgyűjtő hálózat
üzemeltetése, szennyvízkezelés- és tisztítás.
- számlázó rendszerben havonta kibocsátott számla: 41 250 db
- számlázó rendszerben a havi össz-számla érték: 338 MFt
- informatika rendszerünkben a belső felhasználók száma: 172 (ebből 58, aki a számlázáshoz hozzáfér)

2.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi bontásban:
 A vállalt fizetési határidőt (minimum 30 nap)
 Nyilatkozatokat a megfelelésről, referenciákról és a szakemberekről
 Számlázási rendszer tanúsításának folyamatát, a tanúsítás menetét és módszertanát

3.

Az ajánlatok beadási, elküldési határideje: 2017. július hónap 28 nap 12 óra
Az
ajánlatokat
kérjük
eljuttatni,
a
címben
található
tárgy
megjelölésével,
takacs.renata@tettyeforrashaz.hu email címre a megadott határidő figyelembe vételével.

a

4.

Az elbírálás fő szempontjai:
 Ajánlati ár
 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:

6.

Nagy Viktor nagy.viktor@tettyeforrashaz.hu

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.
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7.

Az ajánlatok értékelése és a pályázók tájékoztatása várhatóan 2017. 08. 30-ig megtörténik.

8.

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.

Dátum: Pécs, 2017.07.20.

Üdvözlettel:

Sándor Zsolt
vezérigazgató
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