FO-05-02-003
Pályázati felhívás

A Tettye Forrásház Zrt. pályázati felhívása
„Netzsch NEMO blokkszivattyú beszerzése” tárgyában
1.

A tevékenység részletes leírása:
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. pályázatot hirdet „Garatos, behordó csigás Netzsch NEMO blokkszivattyú, hajtómű és
alaplaplap nélkül beszerzése” tárgyában. Típus: NM090BF03S18V.
Az ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a termék megrendelésére.
A kiírásban szereplő termékek esetében a megadott típusra kérjük az árakat.

2.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi bontásban:
 Az anyagok egységárait
 Az anyagok szállítási idejét
 Az ajánlott termékek típusát, cikkszámát
 A kitöltött Pályázati adatlapot

3.

Az ajánlatok beadási, elküldési határideje: 2019.10.21. 11:00

4.

Az elbírálás fő szempontjai:
 Ajánlati egység ár
 Szállítási határidő

5.

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

6.

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

7.

A Pályáztatás egyéb fontos információi, melyek a szerződés lényeges elemei:
I.
II.
III.

Az egységárak tartalmazzák az összes felmerülő költséget (pl. csomagolás, szállítás, vámok, illetékek
stb.), így Vállalkozó többletköltséget nem érvényesíthet.
Megrendelő jogosult, de nem köteles a szerződés mellékletét képező tételek megrendelésére.
Szállítási cím: Pécs, Állomás u. 40. Szennyvíz telepünk. Munkanapokon hétfőtől - csütörtökig: 6:40 - től,
15:00 óráig, pénteken: 6:40 - től, 12:00 óráig..

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.

9.

Az ajánlatokat kérjük eljuttatni, a címben található tárgy megjelölésével, zárt borítékban az alábbi címre:
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 3. pontban megadott határidő figyelembe
vételével. A borítékra kérjük ráírni: AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ELŐTT NEM BONTHATÓ FEL!

10.

Az ajánlatok bontására 2019. október 22-én 10:00 kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül. A bontáson az
ajánlattevők képviselői jelen lehetnek

Pécs, 2019.október 15.
Üdvözlettel:
Vincze Balázs
logisztikai osztályvezető
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Pályázati adatlap
„Netzsch NEMO blokkszivattyú beszerzése”
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Fizetési határidő (min. 30 nap):

Dátum: ……………………………………..

…………………………………………………………………
cégszerű aláírás
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ezen szerződésben megadott személyes adatok kezelését a megfelelő minőségű kapcsolat fenntartása, illetve a beszerzési
eljárás tárgyát képező szerződés teljesítése érdekében kezeli szerződéses és jogszabályi kötelezettsége alapján, a GDPR 6. cikk (1) (b) és (c) pontja és
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendelet szerint.
Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató elérhető a www.tettyeforrashaz.hu/adatkezeles oldalon. A szerződés aláírásával a szerződő felek tudomásul
veszik ezen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, a szerződésben megadott természetes személyek számára biztosítják a tájékoztató megismerését és
a kapcsolódó jogaik gyakorlását.
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésben megadott, valamint a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat
kizárólag a szerződés teljesítése érdekében kezelik, harmadik fél részére kizárólag a másik fél beleegyezésével adják át. A felek gondoskodnak arról, hogy
a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási
kötelezettség alatt állnak, valamint megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
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