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A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. pályázati felhívása

„1db Mazda3 típusú új személy gépkocsi vásárlása”
tárgyában

1. A Pályázati felhívás tárgya, a szerződés meghatározása:
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. pályázatot hirdet 1 db Mazda3 típusú új személy gépkocsi vásárlására.
Tárgya:
Személygépkocsi vásárlás az alábbi adatokkal:
1 db 5 személyes:
-

meghajtás:

diesel motor (legalább 2000 cm3 motor paramétereivel rendelkező)

-

erőátvitel:

manuális sebességváltó

-

EURO 6 környezetvédelmi besorolás

-

téli gumi felszereltség (szerelt kerék, dísztárcsa)

-

gumiszőnyeg garnitúra

-

KRESZ tartozék

-

mellékelt felszereltségi lista szerint.

2. Ajánlati ár
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, ami a vásárlás és üzembe helyezés tárgyával
kapcsolatosan felmerül. Az ajánlati ár forintban kerül meghatározásra.

3. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése az aláírt szerződés szerinti, banki átutalással történik, a pályázó által
megadott bankszámlaszámra történő átutalással.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi bontásban:
̶
̶
̶
̶

kitöltött pályázati adatlap
ajánlati ár
szerződés tervezet
szállítási határidő

5. Az ajánlatok beadási határideje: 2017. szeptember 29. 10 óra
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6. Az elbírálás fő szempontjai:
̶

összességében legelőnyösebb ajánlat

7. A pályázatok elbírálásának módja:
Az ajánlatok értékelése és a pályázók tájékoztatása várhatóan 2017. 10. 31- ig megtörténik.
Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot fogja nyertesnek nyilvánítani, akivel
szerződést kíván kötni.

8. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, a
szerződéskötést a nyertes ajánlattevővel megtagadja, valamint szükség esetén az ajánlattevőkkel ártárgyalást
folytasson.

9. Az ajánlatokat kérjük megküldeni a takacs.renata@tettyeforrashaz.hu email címre a határidő
figyelembevételével.

Pécs, 2017. szeptember 22.
Üdvözlettel:

Sándor Zsolt
vezérigazgató
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Pályázati adatlap
„1db Mazda3 típusú új személy gépkocsi vásárlása”
tárgyában
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Ajánlati ár nettó Ft-ban:
Fizetési határidő:
Teljesítési határidő:
Vállalt garancia:

Dátum: ……………………………………..

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