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A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. pályázati felhívása
„Munkaállomások ütemezett cseréje 2.kör” tárgyában
1. A pályázat tárgya, tevékenység részletes leírása:
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. pályázatot ír ki a „Munkaállomások ütemezett cseréje” tárgyban.
Az anyagok tételes felsorolását a mellékelt táblázat tartalmazza, amelyekre kérjük az árajánlat megküldését.
1. rész: 43 db asztali számítógép (tartozékokkal)
2. rész: 10 db notebook (tartozékkal)
3. rész: 1 db notebook (tartozékkal)
4. rész: 20 db monitor
A pontos Műszaki specifikációt a pályázat melléklete tartalmazza.
Rész ajánlat benyújtására abban az esetben van lehetőség, ha a teljes csomag tartalma beárazásra kerül.
Kérjük, a táblázat sorrendjén ne változtassanak, sort ne szúrjanak be. Az esetleges plusz információkat a
megjegyzés oszlopban kell feltüntetni.
Ajánlattevőknek az árat úgy kell meghatározniuk, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, úgy mint a
helyszínre szállítást. Az ajánlati áron felül ajánlattevő nem tarthat igényt semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra.
2. A pályázat tartalmi követelménye, az alábbi bontásban:
 Nettó egységár, műszaki paraméterek
 Szállítási, teljesítés határidő
 Kitöltött Pályázati adatlap
 Szerződéstervezet
 Fizetési mód megadása (elvárt: min. 30 nap átutalás)
 Ártartás: Az ajánlatok érvényessége min. 60 nap, ennél kedvezőbb ajánlható.
3. A pályázat formai követelménye:
Zárt boríték:
Az ajánlatokat kérjük eljuttatni, a címben található tárgy megjelölésével, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. részére
postai úton a 7602 Pécs, Pf.33. címre a 4. pontban megadott határidő figyelembevételével. A borítékra
kérjük rávezetni „AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ELŐTT NEM BONTHATÓ FEL”
4. Az ajánlatok beadási, elküldési határideje: 2021.09.02. 15:00
5. Az elbírálás fő szempontjai:
 Ajánlati ár, tételesen Súlyszám: 95
 Vállalt Garancia (jótállás) Súlyszám: 5 (a kiértékelés során csak a gépek vonatkozásában kerül
értékelésre. Jelölve a mellékletben)
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.
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Ajánlatkérő a számítások során minden esetben két tizedes jegy pontosságig számol.
Ár esetén:
P = (A legkedvezőbb : A vizsgált) * (P max – P min) + P min
Garancia esetén:
P = (A vizsgált) : (A legkedvezőbb) * (P max – P min) + P min
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A legkedvezőbb: legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
A legkedvezőtlenebb: legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
6. A felmerülő kérdéseket, az alább megadott e-mail címre küldött levélben lehet feltenni 2021.08.27 10:00-ig. A
feltett kérdéseket és arra adott válaszokat minden pályázónak megküldjük. A válaszokban közölt információk,
minden Ajánlattevőre nézve, kötelező érvényűek a pályázat benyújtásakor, valamint elbírálásakor.
-

kovacsevics.mark@tettyeforrashaz.hu

Az ajánlatok bontására 2021.09.03. 10:00 órakor kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül. A bontáson az
ajánlattevők képviselői részt vehetnek.
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 2021.09.30-ig 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, 2021.08.25.
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Pályázati adatlap
„Munkaállomások ütemezett cseréje 2. kör”
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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