1. FELHÍVÁS ADATAI
1.1 Ajánlatkérés célja
Tisztelt Címzettek/ Ajánlattevők!
A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen
írásos ajánlatot az alábbi táblázatban részletezett termékre
Tétel
Megnevezés
Mennyiség
1 Grabo Stop Color 20 NV padlóburkoló (kék alapú) 200 cm széles
Dessenszám: 6091-906/05-263 210 m2 2 Grabiol Stop JSC 30.72228 járműipari
padlóburkoló sárga alapú 200 cm széles 40 m2 3 Színazonos hegesztőzsinór (1.
tételhez megfelelő színazonosságú) 1 tekercs (100 m) Az Áru átadás-átvétele az
Ajánlattevő telephelyén történik.

1.2 Az ajánlattételre vonatkozó egyéb adatok, feltételek, információk
* A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményének kihirdetését
követő 15 napon belül
* Az ajánlatkérő az ajánlattevők részére hiánypótlásra lehetőséget biztosít
* Az ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja
* Az ajánlatkérő fenntartja a jogot további tárgyalásra és e-árlejtés
alkalmazására
* Az ajánlatkérő a szakmai értékelését követően az összességében
legalacsonyabb árú ajánlatot hirdeti ki nyertesnek
* Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az összességében
legelőnyösebb ajánlatot adó ajánlattevővelsem köt szerződést. Ebben az esetben
az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenségének indokáról tájékoztatja az
ajánlattevőket
* Fizetési feltételek: az áru ellenértékének kiegyenlítése az igazolt
teljesítést követően, az ajánlattevő által kiállítottszámla alapján 8 naptári
napos fizetési határidővel, banki átutalással a szerződésben meghatározott
feltételek szerint történik.
* Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
* Késedelmes fizetés esetén a mindenkori magyar jogszabályokban kikötött
késedelmi kamat az irányadó.
* Tartalmi sorrend, iratjegyzék. Az ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell
tartalmaznia:
* 1. Felolvasólap ( elektronikusan kitöltve)
* 2. Aláírási címpéldány csatolása (az ajánlatban aláíró cégképviselő
tekintetében)
* 3. Egyéb (esetleges termékismertetők)
1.3 Az ajánlatok benyújtása és kiegészítő tájékoztatás kérése
Ajánlatot tenni jelen kérdőív kitöltésével és feltöltési időszakban a kérdőív
alján található "Mentés és feltöltés" gombra kattintva lehetséges.
Az ajánlatkérés tárgyával kapcsolatban kizárólag a Fluenta Sourcing

rendszerben van lehetőség írásbeli kérdések feltételére. Ennek módja az
eljáráshoz tartozó 'Kérdések/válaszok funkció alkalmazása.
A tájékoztatást igénylő ajánlattevő(k)től a 2017. január 18-ig beérkező
kérdésekösszesítésre kerülnek. A megválaszolt kérdések a kérdező felfedése
nélkül 2017. január 19-ig kerülnek közzétételre a Fluenta Sourcing rendszeren
keresztül minden meghívott Ajánlattevőnek.

2. AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI ÉS ADATAI
2.1 Illetékesség igazolása
Elfogadom
Nyilatkozom, hogy jelen ajánlatot, mint az ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselőjeként vagy annak megbízott képviselőjeként
töltöm fel.
2.2 Az ajánlattevő azonosító adatai (Felolvasólap része)
Megnevezés
Az ajánlattevő cégneve
Az ajánlattevő székhelye
Telefonszám, faxszám, email cím
Cégjegyzésre jogosult képviselőjének a neve
Cégjegyzék szám
Adószám
Bank neve
Bankszámlaszám

Típus
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg

Válasz

2.3 Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről
Igen

Nem

Igen válasz esetén kötelező a 2.3.1 pont kitöltése
2.3.1 Közös ajánlattevő esetén (Felolvasólap része) - nem kötelező a kitöltése
Megnevezés
Közös ajánlattevő cégneve
Közös ajánlattevő székhelye
Közös ajánlattevő Cégjegyzék száma
Közös ajánlattevő Adószáma

Típus
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg

Válasz

2.4 Aláírási címpéldány - Kérjük csatolja az ajánlatban aláíró cégképviselő tekintetében az aláírási címpéldány
dokumentumot.
2.5 Általános nyilatkozattétel
IGEN
Elfogadom a 8 naptári napos fizetést banki átutalással.
3. SZAKMAI AJÁNLAT
3.1 Ajánlat - A műszaki leírásként megadott paraméterek elfogadása
megfelelő termékekre teszek árajánlatot
A megadott paramétereknek
4. ÁRAJÁNLAT
4.1 Ajánlat nettó forintban kifejezve
Megnevezés

Típus

Válasz

Grabo Stop Color 20 NV padlóburkoló (kék alapú)
Dessenszám: 6091-906/05-263 200 cm széles nettó
egész szám
összesen Ft (210 m2)
Grabiol Stop JSC 30.72228 járműipari padlóburkoló sárga
egész szám
alapú 200 cm széles nettó összesen Ft (40 m2)
Színazonos hegesztőzsinór (1. tételhez megfelelő
egész szám
színazonosságú) nettó összesen Ft 1 tekercs (100 m)
Szállítási határidő (nap):
egész szám
5. SZERZŐDÉS TERVEZET
5.1 Szerződéstervezet
Jelen mező melléklete tartalmazza a szerződéstervezetet.
A dokumentum megtekinthető az alábbi fájl nevére kattintva.

Csatolmány neve: Szerződés tervezet.doc
5.2 Nyilatkozat a közzétett szerződéstervezet tartalmáról és feltételeiről
Elfogadom
Szerződéstervezet közzétett tartalmát és feltételeit
6. EGYÉB, az ajánlattétellel kapcsolatos információk, adatok
6.1 Csatolási kérelem

