AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1 Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és e-mail címe:
Név:

Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Cím:

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Kapcsolattartó: Barada Benő
Tel.:

00 36 30 919 9665

E-mail:

barada.beno@szigetivizmuvek.hu

2. A beszerzés tárgya: Alkonyat, Csépi, Horgász és Ady Endre utcák és Szent Miklós útja
csapadékvíz vízkárelhárításával kapcsolatos kivitelezési munkák (Mellékelt tervlapok szerint)

3. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő a vállalt feladatok teljesítéséről teljesítési igazolást állít ki. A Vállalkozó az Ajánlatkérő
által aláírt teljesítési igazolás alapján számlát jogosult kiállítani és 30 napos fizetési határidővel
benyújtani.
A kifizetés pénzneme magyar forint, mely a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően kerül
kifizetésre. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja.
4. A megkötendő szerződés típusa: Vállalkozói Szerződés
5. Az ajánlattevővel szemben támasztott követelmények:
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (1.sz. melléklet), hogy nincs köztartozása, nem áll fent sem
végelszámolás, sem csődeljárás, sem felszámolási eljárás alatt, tevékenysége nincs felfüggesztve, nem
minősül offshore cégnek.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell víziközmű építési referenciával, mely referencia listát az
ajánlathoz mellékelni szükséges.
6. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap
7. Az ajánlatok értékelési szempontjai:
- az ellenszolgáltatás nettó ajánlati ára 60%
- vállalási határidő: 40%
8. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei:
Ajánlattevő az ajánlatot elektronikus úton juttatja el az ajánlatkérő e-mail címére az ajánlattételi
határidő lejártáig.

Az ajánlat tartalmazza:
a) Ajánlattevő megnevezését;
b) Az ajánlat tárgyának pontos megnevezését;
c) Az ajánlat érvényességét és az ajánlat kiállításának dátumát;
d) A nettó ajánlati árat;
e) A vállalási határidőt
9. Az ajánlattételi határidő: 2021. április 23. 12:00 óra
10. Az ajánlat benyújtásának helye: szigetivizmuvek@szigetivizmuvek.hu e-mail címre, vagy a
Társaság székhelyén.
11. Az ajánlattétel nyelve: magyar
12. Részajánlattétel: elfogadható
13. Egyéb információk:
a) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeinek
elfogadására, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
c) Ajánlatkérőt az ajánlatok bontása és bírálata nem kötelezi a szerződés megkötésére.
d) Az ajánlatkérés 2 mellékletet tartalmaz, amely elválasztatlan részét képezi az ajánlati
dokumentációnak.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2021.április 16.

Szontágh Ferenc s.k.
ügyvezető
Észak-Csepel szigeti Víz-és
Csatornamű Nonprofit Kft.
Melléklet: 1.sz. Nyilatkozat
Tervlapok

