FO-05-02-003
Pályázati felhívás

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. pályázati felhívása
„Labor műszerek szoftverfrissítése, telepítése, konfigurálása” tárgyában
1.

A tevékenység részletes leírása:
A laborban található nagyműszerek informatikai felújítása keretén belül beszerzésre kerülnek új
számítógépek, amelyekre a most használatban levő vezérlőszoftvereket és azok frissített változatát fel
kell telepíteni, a mérőműszerekkel össze kell hangolni. A felhíváshoz csatoljuk a pályázatban szereplő
műszereket tartalmazó táblázatot.

2.

3.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi bontásban:
• A munkavégzés vállalt határidejét
• A vállalt fizetési határidőt (minimum 30 nap)
• A kitöltött Pályázati adatlapot
Az ajánlatok elküldési határideje: 2019. november.6 16:00 óra
Az
ajánlatokat
kérjük
eljuttatni,
a
címben
található
tárgy
megjelölésével
kovacsevics.mark@tettyeforrashaz.hu email címre, a megadott határidő figyelembe vételével.

a

4.

Az elbírálás fő szempontjai:
• Ajánlati ár
• Befejezési határidő

5.

A felmerülő kérdéseket a kovacsevics.mark@tettyeforrashaz.hu 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.
Műszaki kapcsolattartónk: Illés Krisztina illes.krisztina@tettyeforrashaz.hu

6.

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.

7.

Az ajánlatok értékelése és a pályázók tájékoztatása várhatóan 2019. november 11-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.
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Pályázati adatlap
„Labor műszerek szoftverfrissítése, telepítése, konfigurálása”
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Ajánlati ár:
Fizetési határidő (min. 30 nap):
A munka elvégzésének vállalt határideje
(munkanap):
Vállalt garancia:
Vállalkozási szerződéssel kapcsolatos
megjegyzés:

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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