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A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. pályázati felhívása
„Olajok és Kenőanyagok éves beszerzése” tárgyában
1.

A pályázat tárgya, tevékenység részletes leírása:
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. mellékelt táblázatba sorolt termékeit megpályáztatja, melyre a nyertes ajánlattevővel
1 éves határozott idejű keretszerződést kíván kötni.
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a megrendelések tartalma előre nem határozható meg, csak a konkrét
egyedi megrendelések során.
Az ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a termékek megrendelésére.
A feltüntettet éves felhasználási adatok tájékoztató jellegűek.
Az anyagok tételes felsorolását a mellékelt táblázat tartalmazza, amelyekre kérjük az árajánlat megküldését.
A pályázatnak nem feltétele, hogy minden tételre ajánlatot tegyen. Kérjük, a táblázat sorrendjén ne
változtassanak, sort ne szúrjanak be. Az esetleges plusz információkat a megjegyzés oszlopban kell feltüntetni.
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.
A kapcsolódó információkat, az ajánlott termékek, helyettesítő termékek pontos típusát, műszaki
paramétereit szíveskedjenek feltüntetni az aktuális oszlopba.
Nyertes ajánlattevőnek a beajánlott tételek tekintetében rendelkeznie kell a legfrissebb biztonságtechnikai
adatlappal, melyet elektronikusan biztosítania kell megrendelő részére már a pályázati anyag beadásakor!
Nyertes ajánlattevő vállalja az általa szállított termékek felhasználásából adódóan keletkezett veszélyes hulladék
elszállítását.
A vételár tartalmazza a szerződés teljesítése során felmerülő költségeket, úgy, mint a helyszínre szállítást.

2.

3.

A pályázat tartalmi követelménye, az alábbi bontásban:
 A garanciális kötelezettség vállalás mértékét
 A mellékelt anyagtáblázat beárazva, kitöltve (excel formában)
 A beszállítás vállalt határidejét
 A vállalt fizetési határidőt (minimum 30 nap)
 A kitöltött Pályázati adatlapot
A pályázat formai követelménye:
Az ajánlatokat kérjük elektronikus úton, e-mailben, scannelt formában megküldeni, (a csatolt excel táblát
kitöltve xlsx formátumban, a pályázati adatlapot scannelve), az alábbi címre, a következő megjelölésekkel:
- mim.nikolett@tettyeforrashaz.hu
- Olajok és Kenőanyagok éves beszerzése

4.

Az ajánlatok beadási, elküldési határideje: 2021.03.23. 12:00

5.

Az elbírálás fő szempontjai:
 Ajánlati ár, tételesen
 Teljesítési határidő
 Fizetési határidő
 Garanciális feltételek
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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.
-

mim.nikolett@tettyeforrashaz.hu

7.

Az Ajánlatkérő a pályázatokat a 5. 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.

8.

Az ajánlatok értékelése és a pályázók tájékoztatása várhatóan 2021.04.13.-áig megtörténik.

9.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a pályázati felhívást az abban megjelölt bontási időpontig
visszavonhassa a Ptk. 6:74. § (3) bekezdés alapján, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a Ptk.
6:74. § (2) bekezdése alapján a kiírásnak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződéskötést
megtagadja.

Dátum: Pécs, 2021.03.11
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Pályázati adatlap
„Olajok és Kenőanyagok éves beszerzése”
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviselő neve, beosztása:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámlaszáma, bank neve:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Nyilvántartó cégbíróság:
Ajánlati ár:
Fizetési határidő (min. 30 nap):
Vállalt garancia:

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

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a formanyomtatványon megadott személyes adatokat a beszerzésekre és szerződésekre vonatkozó adatkezelési
tájékoztatókban foglaltak szerint kezeli. Adatkezelési tájékoztatóink elérhetők weboldalunkon: www.tettyeforrashaz.hu/adatkezeles, vagy
kérhetők az Önnel kapcsolatban álló munkatársunktól. A nyomtatvány aláírásával az érintett elfogadja az adatkezelési tájékoztatókban
foglaltakat, és a nyomtatványon megadott más természetes személyek számára is biztosítja a tájékoztatók megismerését és a kapcsolódó
jogaik gyakorlását.
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