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A Tettye Forrásház Zrt. pályázati felhívása
„3,5 tonna alatti gépjárművek karbantartása és javítása” tárgyában

1. A pályázat tárgya, tevékenység részletes leírása:
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. jelen eljárás eredményeképpen szakmai szolgáltatóval kívánja biztosítani az
üzemeltetésében lévő 3,5 tonna össztömeg alatti járművek, utánfutók, munkagépek szervizszolgáltatását.
Ajánlattevőnek képesnek kell lennie a mellékletben felsorolt mindegyik jármű teljes körű javításának,
karbantartásának gyártó által előírt technológia alkalmazásával történő elvégzésére.
Az ajánlattevő telefonos egyeztetés után lehetőség szerint azonnal fogadja a műszakilag meghibásodott
gépjárművet. A szervizbe érkezést követően az Ajánlattevő köteles a hibafeltárást (állapotfelvétel) megkezdeni és 1
munkanapon belül pontos vagy megközelítő árajánlatot adni a gépjármű alkatrészére, munkadíjára és munkaórájára
az Ajánlatkérő által előre rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon.
2. Fogalom meghatározások
Kisjavítás/karbantartás:
Az Ajánlatkérő kisjavítási/karbantartási tevékenységnek tekint, minden olyan Ajánlattevő részéről elvégzett
tevékenységet, mellyel biztosítható, hogy a meghibásodott és a gyártó által előírt szervizelési tevékenységet igénylő
járművek a közlekedés biztonsági szempontoknak, gazdaságos üzemeltetési, és a külső és belső esztétikai
elvárásoknak maximálisan megfelelnek. Az ajánlatkérő a kisjavításon/karbantartáson a következőket érti:
Futóműhöz tartozó javítás, motorhoz, váltóhoz tartozó javítás, klímajavítás, jármű elektromos hálózatának javítása,
karosszériajavítás, éves vagy km szerinti revízió, műszaki vizsgáztatás, egyéb előzőekben fel nem sorolt javítás.
Ha a javítás során az Ajánlattevőtől elvárható ismeretek, javítási információk, eszközök és gyakorlati tapasztalata
rendelkezésre állása ellenére olyan probléma merül fel, ami speciális, csak kevés javítónál elérhető képességeket
igényel vagy a szükségessége az ajánlattételkor, a lehetséges javítási feladatok ismeretében sem volt előre látható,
akkor az Ajánlattevőnek fel kell kutatnia a feladat elvégzésére alkalmas javítót és a szükséges beavatkozásokat úgy
kell elvégeztetnie, hogy annak következményeként az Ajánlatkérőt ne érje hátrány.
Járműszállítás, mozgatás:
Mozgásképtelen járművek Pécs közigazgatási határán belüli szállításnál az Ajánlatkérő külön kérésére az
autómentést soron kívül kell biztosítani, az igény beérkezésétől számított 1,5 órán belül az autómentőnek a
járműhöz meg kell érkeznie. Egyéb esetben az Ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban kell végrehajtani a jármű
szállítását. Mozgásképtelen járművek Pécs közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő autómentési
feladatok esetén az Ajánlatkérő külön kérésére az autómentést soron kívül kell biztosítani, az igény beérkezésétől
számított 30 percen belül az autómentőnek el kell indulnia a járműért. A szállítást minden esetben az Ajánlatkérő
által meghatározott kiindulási és célállomások között kell végrehajtani.
Egyéb esetben az Ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban kell végrehajtani a jármű szállítását. Pécs
közigazgatási határán belül elhelyezkedő javítóbázisok esetén a jármű szervizbe szállítását – amennyiben a jármű
közlekedésre alkalmas, azt az Ajánlatkérő munkatársai végzik.
Gyári alkatrész fogalma:
Gyárinak minősül minden olyan alkatrész, szerelési anyag, vagy folyadék, amelyet a járműgyártó első beépítésűként
alkalmaz autóiban, illetve amelyet a termék minősége alapján a járműgyártó maga gyáriként elismer.
Után gyártott alkatrész fogalma:
Minden olyan alkatrész után gyártott alkatrésznek minősül, amely nem sorolható be a gyári alkatrészek közé,
továbbá nem gyárilag csomagolt állapotban kerül értékesítésre.
Munkadíj meghatározása:
Ajánlatkérő részére az Ajánlattevő a következő jogcímeken számolhatja el a megrendelt javítások költségét:
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anyagköltség
o gyári
o után gyártott
o bontott
autómentési költség
o km díj
o kiszállási díj
munkadíj
műszaki vizsgára történő előzetes átvizsgálásnak díja
hatósági díj
o pótdíjazás
 összkerék hajtás

A megrendelt javítási/karbantartási feladatok végrehajtásának Ajánlatkérő által munkafázisonként elfogadott összes
normaidők és az ajánlatban meghatározott komplex javítási óradíj szorzata alapján kalkulált költség (Komplex javítási
óradíjat az Ajánlattevőnek úgy kell meghatározni, hogy a javítás/karbantartás, villanyszerelés, klímaszerelés és fent
felsorolt egyéb munkák óradíja egységes legyen. Az ajánlatba csak egy komplex javítási óradíj fogatható el, egyéb
óradíj alkalmazására nincs lehetőség).
A szerződés teljesítése során azon munkaműveleteknél, melyek a normajegyzékben meghatározott normaidővel
szerepelnek, a ténylegesen ráfordított idő maximum elszámolható mértéke a normajegyzéki tételben szereplő időt
nem haladhatja meg.
Normajegyzéki tétel:
Ajánlatkérő a márkák szerinti gyári normajegyzékkel azonos normajegyzékeket tartja elfogadhatónak. Ajánlatkérő
által ilyen normajegyzéknek tekinthető az Audatex, Autodata és Eurotax rendszerek.
Ajánlatkérő járműveinek javításához az alábbi alkatrészeket lehet felhasználni:
• gyári vagy gyári beszállítói alkatrész
• forgalmazó alkatrész áruház által legmagasabb besorolásúnak minősített gyári beszállítói -és után gyártott
alkatrész
• felújított, bontott alkatrész (kizárólag Ajánlatkérő engedélyével)
• az autóüzemeltetéshez szükséges folyadékok, anyagok, apró alkatrészek (melyek bekerülési értéke az
alkatrész forgalmazó áruházban honlapján kontrollálható, és felhasználási mennyiségét a javítási programok
tartalmazzák).
A javításhoz felhasználásra kerülő gyártó által előírt eredeti vagy után gyártott alkatrész kiválasztása alapvetően
Ajánlattevő feladata.
Az alkatrész kiválasztása során az Ajánlatkérő elvárása, hogy:
• költségtakarékos javításra kell törekedni, hogy a jármű a javítást követően a használat jellegének és a
jogszabályoknak megfelelő kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása műszaki és biztonsági
állapotba kerüljön. Az Ajánlatkérő ez esetben támogatja a gazdaságos után gyártott, esetleg bontott
alkatrészek beépítését.
• a javításhoz/karbantartáshoz megajánlott alkatrészek anyagköltségét, vagyis az Ajánlattevő által a pályázati
felhívás során UTÁNGYÁRTOTT alkatrészekre vállalt árkedvezménnyel csökkenti a referencia árat, továbbá a
javításhoz felhasználható esetleges további, azonos funkciójú alkatrészek rendelkezésre állását Ajánlatkérő
nyilvános, bárki által hozzáférhető online, elektronikus adatbázisok igénybevételével kívánja ellenőrizni.
Ezek a jelenleg nyilvános, bárki által hozzáférhető on-line, elektronikus adatbázisok az alábbi címeken érhetők el:
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www.langauto.hu
www.unixauto.hu
www.bardiauto.hu

A megajánlott kedvezményt az ezen árak közül a legalacsonyabb árra kell vetíteni.
Az alkatrészek referencia árának az Ajánlatkérő a fenti áruházak egységárait fogja tekinteni úgy, hogy elsődlegesen
az 1. számú áruház árait veszi figyelembe, amennyiben ott nem található az adott alkatrész, a 2. számú áruházat
vizsgálja, és így tovább.
Ajánlattevőnek pályázati ajánlatában meg kell továbbá határoznia, a szerződés ideje alatt a kijelölt alkatrész áruház
un. referencia árából, milyen mértékű kedvezményt biztosít.
A biztosított kedvezmény mértéke a benyújtott ajánlatok elbírálásának egyik szempontja.
Ajánlattevőnek a konkrét javításra vonatkozó árajánlatát úgy kell elkészítenie, hogy az abban feltüntetett
alkatrészeket Ajánlatkérő pontosan be tudja azonosítani. Ehhez az alkatrészek megnevezését, esetleg gyártóját és
további szükséges információkat, például a referencia alkatrész cikkszámát, is meg kell adni.
A megajánlott kedvezmény mértéket a szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani szükséges,
függetlenül attól, hogy a nyertes ajánlattevő az alkatrészt honnan szerzi be.
A felújított, bontott alkatrészek esetében az elszámoló egységár meghatározása a következők szerint történik:
• Ajánlattevő az Ajánlatkérővel történt előzetes egyeztetés alapján a legkedvezőbb árajánlat alkalmazásával
(ebben az esetben az alkatrészek biztosításához megajánlott kedvezmény biztosítása nem követelmény
Ajánlatkérő részéről) készíti árajánlatát a konkrét javításra vonatkozóan.
• Ajánlatkérő a benyújtott árajánlat felülvizsgálata során a felújított, bontott alkatrészekre vonatkozó csatolt
árajánlatok ellenőrzésére jogosult. Abban az esetben, ha Ajánlatkérő a felújított, bontott alkatrészekre
vonatkozó árajánlat felülvizsgálata során legalább 15%-kal kedvezőbb egységáru, de paramétereiben,
minőségében azonos alkatrész beszerzési lehetőséget tud felkutatni, megjelölni, akkor az Ajánlattevő felé
jeleznie kell.
• Ajánlattevő a megadott információk alapján ajánlatát köteles felülvizsgálni, és az új árajánlatában vagy a
kedvezőbb egységárat alkalmazni, vagy Ajánlatkérő felé jelezni, hogy a megjelölt értékesítőtől az alkatrész
beszerzését nem tudja biztosítani (szakmai, üzleti indokok meghatározásával), és továbbra is fenntartja
eredetileg megküldött árajánlatát.
• Abban az esetben, ha Ajánlattevő nem módosítja árajánlatát, Ajánlatkérő a megküldött szakmai, és üzleti
indokok mérlegelésével eldöntheti, hogy az eredeti árajánlatot elfogadja, vagy gondoskodik az alkatrész saját
hatáskörben történő beszerzéséről.
Ajánlatkérő jogosult a javításokat, beépített alkatrészeket külső szakértővel ellenőriztetni, mely vizsgálatokat köteles
az Ajánlattevő tűrni és hozzá jól elkülönített, zárt helyet biztosítani. Az Ajánlattevő köteles a vizsgálat során a tőle
elvárható módon együttműködni (adatszolgáltatás, pl. belső mozgási bizonylatok rendelkezésre bocsátása stb.).
Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a jármű listában megadott gépjármű állomány változhat.
Éves vagy km szerinti alap szervizcsomag meghatározása, költsége, egységára:
Az egységárnak tartalmaznia kell a gyári előírás szerinti átvizsgálást, de minimum az alább felsorolt műveleteket, a
jármű típusától és a motorolaj mennyiségétől függetlenül, az alkatrészek árát és az alkatrészek cseréjének költségét.
Az éves vagy km szerinti alap szerviz végrehajtása során feltárt hiányosságokról, javítási szükségletekről kiegészítő
árajánlatban kell tájékoztatni az Ajánlatkérőt.
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Motorolaj- és szűrő csere
Pollenszűrő, levegőszűrő csere
Klímarendszer tisztítás és működésellenőrzés
Fékrendszer fékbetét, féktárcsa, fékdob kopásellenőrzés,
Futómű és felfüggesztések szemrevételezéses vizsgálata szükség esetén, műszeres futómű beállítás
Kézifék, működésellenőrzés
Ablakmosó, ablaktörlő lapátok működésellenőrzés
Szélvédő állapotfelmérés, szükséges javítás
Külső és belső világítás, műszerfal világítás működés - és állapotellenőrzés
Biztonsági övek, csatolási pont állapota és működésellenőrzés
Motor, sebességváltó és hátsó tengely, sérülés és szivárgásvizsgálat (ahol látható)
Csövek, tömlők, vezetékek, olaj- és üzemanyag-ellátó vezetékek, kipufogó, sérülés, kopás és
szivárgásvizsgálat (ahol látható).

Alap szervizcsomagon felüli éves vagy km szerinti szerviz meghatározása
Az alap szervizcsomagon meghatározott műveleteken felül a gyári előírás (km vagy eltelt idő) szerint műveleteket
kell végrehajtani (pl. vezérlés csere, váltóolaj csere 2 évenkénti fékfolyadék csere stb.). E szerviz árát úgy kell
meghatározni, hogy az alap szervizcsomag árához hozzá kell adni a gyári előíráskor (km vagy eltelt idő) esedékes
plusz alkatrészeket és a munkafolyamatok díját.
Hatósági díj Jogszabály alapján meghatározott térítési díjak, melyeket változtatás nélkül, Ajánlattevő tovább
számlázhatja az Ajánlatkérő részére.
Autómentési költség mozgásképtelen járművek Pécs közigazgatási határán belüli szállításnál az Ajánlattevő egységes,
a szállítási távolságtól független egységárat számít fel (egységárnak tartalmaznia kell minden költséget).
Mozgásképtelen járművek Pécs közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő autómentési feladatok esetén
a teljes távolságra (beleértve a Pécs közigazgatási határán belüli utat is) kizárólag egyféle kilométerenkénti egységár
(Ft/km) és egyféle kiállási díj számolható el (a díjaknak tartalmaznia kell minden költséget). Az Ajánlattevő a
megajánlott kilométerenkénti díjon és kiállási díjon felül csak az aktuális szállítás során felmerülő igazolható út- és
autópályadíjakat számolhat fel.
Egyéb díjakat elszámolására nincs lehetőség. Az elszámolás szempontjából az autómentő induló helyszíne minden
esetben az Ajánlattevő általános javítására megjelölt javítóbázisa. Több általános javításra megjelölt javítóbázis
esetén az Ajánlatkérővel közösen egyeztetett, és Ajánlatkérő által jóváhagyott javítóbázis az autómentő induló
helyszíne az elszámolás szempontjából. Az autómentő fuvarlevelét és az út- és autópályadíjak számláját az
autómentést követő 5 napon belül köteles az Ajánlattevő elektronikusan megküldeni az Ajánlatkérőnek.
A javítási ajánlat ellenőrzésekor a szállító járművel megtett kilométert az Ajánlatkérő a Google Maps weblapján
ellenőrzi, és a szállításra alkalmas legrövidebb utat veszi figyelembe az elszámolás alapjául.
Jelen pályázati felhívás mellékleteként küldjük a tevékenységről készült vállalkozási szerződés tervezetet, járműpark
listát (1 sz. melléklet) Egyúttal kérjük, hogy árajánlatukat a szerződés feltételeinek figyelembevételével adják meg,
illetve a szerződéssel kapcsolatos esetleges észrevételeiket a pályázati adatlap megfelelő rovatában jelezzék.
3. A pályázat tartalmi követelménye, az alábbi bontásban:
- Megajánlott szolgáltatás ára
- A kitöltött Pályázati adatlap
- Jótállási idő mértéke
- A vállalt fizetési határidő (minimum 30 nap)
- Referencia bemutatása
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4. A pályázat formai követelménye:
- zárt boríték, elektronikus adathordozó
Az adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében a táblázat sorainak/oszlopainak bővítését, valamint
csökkentését szíveskedjék mellőzni!
5. A pályázat benyújtásának módja:
Az ajánlatokat kérjük eljuttatni, a címben található tárgy megjelölésével, postai úton, a 7634 Pécs,
Nyugati ipari út 8. címre a 4. pontban megadott határidő figyelembe vételével. A borítékra kérjük
rávezetni „AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ELŐTT NEM BONTHATÓ FEL”
6. A pályázat beadási határideje: 2021. április 12. 15 óra
A határidőn túl érkezett ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti. A késedelmesen beérkező
ajánlat esetében a késedelem okát és felelősét nem vizsgálja. Ajánlatkérő kizárólag azt az ajánlatot
tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amely a meghatározott helyre és határidőig megérkezik.
7. A pályázati ár érvényessége: 2021.08.13.
8. Az ajánlatok bontására 2021. április 13-án 10 órakor kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül.
9. A pályázat minimum feltételei:
• rendelkezik ISO tanúsítvánnyal ellátott, saját jogon, saját telephelyen lévő műszaki vizsgaállomással
• rendelkezik minimum 20 db ezen gépjármű kategóriák tárolására alkalmas parkolóval
• rendelkezik jogtiszta karbantartási leírással az adott típusokra
• rendelkezik jogtiszta gépjárművek diagnosztikai hiba olvasására alkalmas berendezés meglétével
10. Az elbírálás fő szempontjai:
• munkadíj: Ajánlatkérő ennek díját nettó 5.500 Ft/h-ban maximalizálja, ennél magasabb ár megajánlása
érvénytelenséget eredményez
• műszaki vizsgára történő előzetes átvizsgálásnak díja
• diagnosztikai vizsgálat díja
• kenőolaj listaára, Ajánlatkérő a felsorolt Total, Castrol, Petronas márkájú olajak megajánlását fogadja,
ezektől eltérő megajánlást nem elfogad el
• beszerzésre kerülő gyári alkatrész kedvezmény mértéke
• beszerzésre kerülő után gyártott alkatrész kedvezmény mértéke
• autómentés km díja, Ajánlatkérő ennek díját nettó 250 Ft/km-ben maximalizálja, ennél magasabb ár
megajánlása érvénytelenséget eredményez
• autómentés kiszállási díja, ennek díját nettó 12.000 Ft-ban maximalizálja, ennél magasabb ár
megajánlása érvénytelenséget eredményez
• Ajánlatkérő telephelyétől mért távolság (km-ben meghatározva, 7634 Pécs, Nyugati Ipari út 8.)
Paraméter
Munkadíj nettó
Műszaki vizsgára történő előzetes átvizsgálásnak díja
Diagnosztikai vizsgálat díja
Kenőolaj nettó listaára
Beszerelésre kerülő gyári alkatrész kedvezmény mértéke
Beszerelésre kerülő után gyártott alkatrész kedvezmény mértéke
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Autómentés díja
Autómentés kiszállási díj
Ajánlatkérő telephelyétől mért távolság (km-ben meghatározva)

5
5
5

nettó Ft/km
nettó Ft
km

11. Pontozás módszere:
Az adható pontszám valamennyi részszempont tekintetében 1-10 pont.
Valamennyi bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték 10 pontot, a további
ajánlatok arányosan kevesebb pontot kapnak.
Ajánlatkérő a számítások során minden esetben két tizedes jegy pontosságig számol.
Ajánlattevőknek az árat úgy kell meghatározniuk, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget. Az
ajánlati áron felül ajánlattevő nem tarthat igényt semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra.
12. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül
bírálják el:
Ajánlatkérő az eljárás során nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az Ajánlattevőkkel a szerződéses feltételekről
és szakmai tartalomról, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől indokolás nélkül eltérjen. Ajánlatkérő
ilyen irányú döntése esetén a tárgyalás tartásáról és annak időpontjáról és módjáról az Ajánlatkérő írásban
(fax vagy e-mail útján) küld külön értesítést.
Ajánlattevő(k)nek csatolnia kell a Pályázati felhívás mellékletét képező szerződéstervezet változatlan
tartalommal történő elfogadására vonatkozó, ajánlattevő(k) által cégszerűen aláírt nyilatkozatot.
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően fenntartja a jogot ártárgyalás tartására, melynek időpontjáról
az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (e-mail vagy fax útján) értesítést küld.
13. Kiegészítő tájékoztatás: Bármely gazdasági szereplő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a műszaki
leírásban foglaltakkal kapcsolatban írásban, jelen felhívásban meghatározott elektronikus címen kiegészítő
tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől.
A feltett kérdéseket és arra adott válaszokat minden pályázónak megküldjük. A válaszokban közölt
információk, minden Ajánlattevőre nézve, kötelező érvényűek a pályázat benyújtásakor, valamint
elbírálásakor.
A kiegészítő kérdések megküldésének határideje: 2021. április 1. 14 óra
Beszerző e-mail címe: szabo.rita@tettyeforrashaz.hu
14. A pályázati ajánlatok bontása:
Az Ajánlatok bontását követően Ajánlatkérő megvizsgálja az Ajánlatokat annak érdekében, hogy megállapítsa
- tartalmi és formai követelményeknek való megfelelést
- számszaki hibát tartalmaz-e
- ajánlatok érvényességét
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlat áttekintését követően további adatokat, felvilágosítást kérjen.
Ajánlatkérő a hiánypótlásra teljes körben lehetőséget biztosít.
Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint
az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása
érdekében Ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet.
15. Az ajánlatok értékelése és a pályázók tájékoztatása várhatóan 2021. május 7-ig megtörténik.
16. Felek rögzítik, hogy a Ajánlatkérő részéről nem keletkeztet vásárlási és megrendelési kötelezettséget, az
Ajánlattevő részéről pedig nem jelent konkrét teljesítési kötelezettséget. Az Ajánlattevőnek konkrét
teljesítési kötelezettsége a Ajánlatkérő Megrendelése(i) alapján keletkezik.
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17. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a pályázati felhívást az abban megjelölt bontási időpontig
visszavonhassa a Ptk. 6:74. § (3) bekezdés alapján, valamint a Ptk. 6:74. § (2) bekezdésében foglaltakra
tekintettel az eljárás eredményeként a nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződés megkötésére irányuló
szándékától indoklás nélkül, részlegesen, vagy teljes mértékben elálljon, továbbá, hogy az eljárást érvényes
ajánlat esetén is eredménytelenné nyilvánítsa azzal, hogy az elállásból származó következményekért való
felelősségét kizárja.
18. A számlázás és a fizetési feltételek:
Számlát kiállítani és a Ajánlatkérő részére benyújtani csak a teljesítésigazolás birtokában lehet.
A számlán fel kell tüntetni a megrendelés sorszámát, (amennyiben azt jogszabályi rendelkezés előírja, a
Termék(ek) vámtarifaszámát) a fenti kellékek hiányában benyújtott számlát a Ajánlatkérő - annak
kiegyenlítése nélkül – visszaküldi az Ajánlattevő székhelyére, és az ebből eredő fizetési késedelemért
felelősséget nem vállal.
A számla kiegyenlítése banki átutalással történik, a fenti feltételeknek megfelelően kiállított számla
kézhezvételét követő 30. napon. Ajánlattevő ennél kedvezőbb fizetési határidőt adhat.
19. Üzleti titok: Tájékoztatjuk, hogy a benyújtott ajánlatok vonatkozásában az üzleti titok védelméről szóló 2018.
évi LIV. törvény rendelkezései szerint járunk el.
Az ajánlattételi eljárásra a mindenkori hatályos PTK vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Dátum: Pécs, 2021.03.30.

Oldalszám: 7/9

FO-05-02-003

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

Hatályos: 2020.09.15-től

Pályázati felhívás
Verziószám: 2.

Selejtezhető: 5 év.
Pályázati adatlap

Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Munkadíj nettó Ft/óra
Diagnosztikai vizsgálat díja nettó Ft/db
Műszaki vizsgára történő előzetes átvizsgálás nettó díja Ft
Total SAE 5W-30 ACEA B3 nettó Ft/l
Total SAE 5W-30 ACEA C3 nettó Ft/l
Total SAE 5W-30 ACEA C4 nettó Ft/l
Total SAE 5W-40 ACEA B3 nettó Ft/l
Total SAE 10W-40 ACEA A3 nettó Ft/l
Total SAE 10W-40 ACEA B3 nettó Ft/l
Total SAE 10W-40 ACEA B4 nettó Ft/l
Castrol SAE 5W-30 ACEA B3 nettó Ft/l
Castrol SAE 5W-30 ACEA C3 nettó Ft/l
Castrol SAE 5W-30 ACEA C4 nettó Ft/l
Castrol SAE 5W-40 ACEA B3 nettó Ft/l
Castrol SAE 10W-40 ACEA A3 nettó Ft/l
Castrol SAE 10W-40 ACEA B3 nettó Ft/l
Castrol SAE 10W-40 ACEA B4 nettó Ft/l
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Petronas SAE 5W-30 ACEA B3 nettó Ft/l
Petronas SAE 5W-30 ACEA C3 nettó Ft/l
Petronas SAE 5W-30 ACEA C4 nettó Ft/l
Petronas SAE 5W-40 ACEA B3 nettó Ft/l
Petronas SAE 10W-40 ACEA A3 nettó Ft/l
Petronas SAE 10W-40 ACEA B3 nettó Ft/l
Petronas SAE 10W-40 ACEA B4 nettó Ft/l
Autómentés díja nettó Ft/km
Autómentés kiszállási díj nettó Ft
Beszerelésre kerülő gyári alkatrész kedvezmény mértéke %
Beszerelésre kerülő után gyártott alkatrész kedvezmény mértéke %
Beszerelésre kerülő gyári és után gyártott alkatrészre vállalt garancia hónap
Javítási, karbantartási munkálatokra vállalt garancia hónap
Ajánlatkérő telephelyétől mért távolság (km-ben meghatározva, 7634 Pécs,
Nyugati Ipari út 8.)

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.

Oldalszám: 9/9

