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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
beszerzési eljárásban

1. KIÍRÓ
Ajánlatkérő neve: Gálfi Béla Nonprofit Kft.
Székhely: 2011 Budakalász, Martinovics u. 13.
Teljesítés helye: 2011 Budakalász, Kórház utca 4199/3 hrsz.
Kapcsolattartó: Nagy Nóra
Telefon: +36-26-525-670
Email: muszak@galfi.hu

2. BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE
Vállalkozási szerződés alapján „PB-gáz beszerzés Budakalász-Dunaparti telephelyre”.
A részletes műszaki leírást a pályázati dokumentáció tartalmazza.

3.
A
TELJESÍTÉS
HATÁRIDEJE,
MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

A

SZERZŐDÉST

BIZTOSÍTÓ

A szerződéskötés és a teljesítés legkésőbbi kezdő időpontja: 2017. március 1.
A szerződés időtartama: 1 év.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatadó tudomással bír azon körülményről, hogy Kiíró közfeladatot ellátó egészségügyi intézmény, így
számára a szolgáltatás folyamatosságának biztonsága kiemelten fontos. Ajánlatadónak mindenkor
biztosítania kell a folyamatos, biztonságos gázszállítást – kivéve, ha a szállítás Kiíró hibájából hiúsul
meg.

4. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS
A Kiíró az ellenszolgáltatást, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés esetén a
szállítást követően, átutalással teljesíti a számla kiállítását követő 16 naptári napon belül.
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5. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJAI
Minden tényezőt figyelembe véve a legnagyobb ellátási biztonság mellett a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás.

6. KIZÁRÓ OKOK:
Az eljárásban nem lehet pályázó, akivel szemben felszámolási, végelszámolási eljárás, vagy csődeljárás
van folyamatban, vagy egy évnél régebben lejárt köztartozása van. A pályázónak a pályázatában a kizáró
okokról nyilatkoznia kell.

7. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Alkalmatlan a pályázó, ha jelen kiírás keltezésétől visszafelé számított 5 évben nem folytatott a kiírás
tárgyának megfelelő, hatóságilag engedélyezett tevékenységet.

8. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE ÉS CÍME
2017. február 17. 12.00
A pályázatot papír alapon aláírva 1 eredeti példányban, illetve az eredeti példányt aláírva *pdf
formátumban beszkennelve e-mailen vagy elektronikus adathordozón (CD/DVD) a papír alapú ajánlattal
egyidejűleg kérjük benyújtani.
Írásban: Gálfi Béla Nonprofit Kft, 2011 Budakalász, Martinovics u.13.
E-mailen: muszak@galfi.hu címre.

9. A PÁLYÁZATOK EREDMÉNYHIRDETÉSE
A pályázatok eredményhirdetésének határideje: 2017. február22. Az eredményt a www.galfi.hu honlapon
tesszük közzé. Kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

Budakalász, 2017. február 7.
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Pályázati dokumentáció
PB beszerzés kiírás műszaki feltételei:

Általános műszaki jellemzők:
-

Energiahordozó típusa: Propánbután nyersgáz (PB) MSZ 1601
Vállalt fogyasztás: 45.000 kg/év
Max. napi fogyasztás: 500 kg/nap
Szükséges tartálykapacitás: min 6.000kg
Gázelvétel: folyadék fázisból
Felhasználás módja: kommunális

Gázellátó rendszerhez kapcsolódó egyéb feltételek:
-

A pályázat nyertese (szolgáltató) végzi el a gázellátó rendszer a tervezéstől a műszaki
átadás-átvételig terjedő telepítését.
A üzemeléshez szükséges berendezéseket a szolgáltató biztosítja bérlet formájában.
Nyomástartó edény üzemeltetői ellenőrzési jegyzőkönyv kiállítása minden feltöltést
követően.
A szolgáltató műszaki hiba esetén bejelentéstől számított 24 órán belül köteles a
hibaelhárítást megkezdeni.
A gázellátó rendszerhez kapcsolódó karbantartási, engedélyezési feladatok a szolgáltatót
terhelik.
A szolgáltató bejelentéstől számított legfeljebb 5 munkanapon belül köteles a
megrendelt (utánrendelt) gázmennyiséget a helyszínre szállítani és azt átfejteni.

