1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI
1.1 Ajánlatkérés célja
Tisztelt Ajánlattevők!
A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen
írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan MSZ 10869 szabvány
előírásainak megfelelő Repülőbenzin AVGAS 100LL szállítására, eseti
megrendelések alapján,a mellékelt szerződéstervezet szerinti feltételekkel.

Tervezett éves mennyiség: 50.000 liter
A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva,
ettől ±10%-ban eltérhet.

Az ajánlatot az elektronikus felületen elérhető Felolvasólap kitöltésével,
valamint a kért dokumentumok feltöltésével kérjük megadni. Az árajánlatot az
összes járulékos költség, munka-, anyag-, szállítási és egyéb költségeket is
figyelembevételével kell elkészíteni.
A Felolvasólapon kérjük megadni a termék nagykereskedelmi egységárát (Ft/l),
a termék nagykereskedelmi egységárából adott kedvezmény mértékét (Ft/l)
valamint az ajánlati összárat (tervezett mennyiség * termék kedvezményes
egységárával). Árlejtés esetén az Ajánlattevők alapajánlatát ezen összár képezi.
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb összár alapján történik.

1.2 Az ajánlattételre vonatkozó egyéb adatok, feltételek, információk:
1. Minimális rendelhető mennyiség: 1000 l
2. Szállítási határidő: az eseti megrendeléstől számított maximum 7 napon
belül.
3. Az Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja, az eljárás
tárgya szerinti beszerzési igényre egyben tehető ajánlat.

4. Az ajánlatkérő az ajánlattevők részére hiánypótlásra lehetőséget biztosít.

5. Az ajánlattételi határidő: 2016. szeptember 09.

12 óra 00 perc.

A beszerzés az Electool rendszeren belül kerül lefolytatásra.
6. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot e-árlejtés alkalmazására.
7. Az Áru átadás-átvétele: az Ajánlatkérő telephelyén történik.

8. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményének kihirdetését
követő 15 naponbelül. Ajánlatkérő külön eredményhirdetést nem tart, az
ajánlattevők az eljárás eredményéről írásban kapnak értesítést. Ha az
ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlatot-tevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ez
utóbbival köt szerződést.

9. A szerződés időbeli hatálya: szerződés aláírásával lép hatályba és az
aláírástól számított 1 évre érvényes.

10. Fizetési feltételek: az áru ellenértékének kiegyenlítése az igazolt
teljesítést követően, az ajánlattevő által kiállítottszámla alapján, 30 naptári
napos fizetési határidővel, banki átutalással a szerződésben meghatározott
feltételek szerint utólag történik.

11. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
12. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat az irányadó.
13. Csatolandó az Ajánlattevő ajánlatban aláíró cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírási címpéldánya, meghatalmazás esetén a meghatalmazott
aláírási mintája is.
14. Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy a szerződés teljesítéséhez
alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybe venni, nemleges tartalmú nyilatkozat
csatolása is szükséges (a Felolvasólap kitöltésével).
15. Az ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
1. Felolvasólap (elektronikus felületre feltöltve, cégszerűen aláírva)
2. Aláírási címpéldány (elektronikus felületre feltöltve, az ajánlatban
aláíró cégképviselő tekintetében)
3. Egyéb

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az
ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem

tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától
számított 30 nap

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 2016. szeptember 06-ig
összesítésre kerülnek. A2016. szeptember 08-ig megválaszolt kérdések a kérdező
felfedése nélkül 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 (Felolvasólap része)
Igen
Igen válasz esetén kötelező a 2.3.1 pont kitöltése
2.3.1 Közös ajánlattevő esetén (Felolvasólap része) - nem kötelező a kitöltése

Nem

Megnevezés
Közös ajánlattevő cégneve
Közös ajánlattevő székhelye
Cégjegyzék száma
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, hogy minimális rendelhető mennyiség 1000 l.
Nyilatkozom, hogy az árajánlatot összes járulékos költség,
munka-, anyag-, szállítási és egyéb költségeket is
figyelembevételével készítettem el.
Elfogadom a 30 naptári napos fizetést banki átutalással.
Elfogadom, hogy a szállítási határidő az eseti
megrendeléstől számított maximum 7 napon belül
teljesítem.
Nyilatkozom, hogy ajánlatomat az ajánlattételi
felhívásban és szerződéstervezetben rögzített feltételek
figyelembevételével teszem.
3. SZAKMAI AJÁNLAT
3.1 A műszaki leírásként megadott paraméterek elfogadása
igen
A megadott paramétereknek megfelelő ajánlatott teszek
4. ÁRAJÁNLAT (Felolvasólap része)
4.1 Ajánlati árak adatai Ft/l-ben kifejezve
Megnevezés
Nettó nagykereskedelmi egységár Ft/l
Nettó nagykereskedelmi árból (Ft/l) adott
kedvezmény mérték Ft/l

Típus
egész szám

Válasz

egész szám

4.2 Bírálati szempont - Tervezett éves mennyiség * nettó kedvezményes egységár (Felolvasólap része)
Megnevezés
Típus
Nettó ajánlati összár (tervezett éves mennyiség
* nettó kedvezményes egységár)forintban
szám
kifejezve (Ft)

Válasz

5. Szerződéstervezet
5.1 Szerződéstervezet
Jelen mező melléklete tartalmazza a szerződéstervezetet.
A dokumentum megtekinthető az alábbi fájl nevére kattintva. Kérjük, töltsék

le, és az ajánlattételt megelőzően olvassák át.

Csatolmány neve: Szerződéstervezet repülőbenzin AVGAS 100LL beszerzés.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

