AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
beszerzési eljárásban

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

2. BESZERZÉS TÁRGYA
Vállalkozási keretszerződés alapján „Villamos hálózatok és berendezések karbantartási munkáinak
elvégzése a Gálfi Béla Nonprofit Kft. székhelyén, telephelyén és fióktelepén”.
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Kiíró a megkötendő szerződésben nem vállal kizárólagosságot fenti munkák megrendelésére, csupán
felmerülő igény esetén a lehetőséget kívánja biztosítani rá.

3.
A
TELJESÍTÉS
HATÁRIDEJE,
MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

A

SZERZŐDÉST

BIZTOSÍTÓ

A szerződéskötés és a teljesítés legkésőbbi kezdő időpontja: 2017. március 31.
A szerződés időtartama: 2 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 határidőre történő teljesítést – kivéve, ha ez a Kiíró hibájából
hiúsul meg.

4. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
A Kiíró az ellenszolgáltatást, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés esetén a
teljesítésigazolás kiállítása után, átutalással teljesíti a számla kiállítását követő 15 naptári napon belül.
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5. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJAI
Minden tényezőt figyelembe véve a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

6. KIZÁRÓ OKOK
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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 3 évben nem folytatott a kiírás
tárgyának megfelelő tevékenységet.

8. AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA
2017. március 10.
A pályázatot e-mailen kérjük benyújtani a muszak@galfi.hu címen.

9. AJÁNLATTÉTEL EREDMÉNYHIRDETÉSE
A pályázatok eredményhirdetésének határideje: 2017. március 24. Az eredményt a www.galfi.hu honlapon
tesszük közzé. Kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

Budakalász, 2017. február 23.
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A Gálfi Béla Nonprofit Kft. villamos hálózatainak és berendezéseinek
karbantartására

Általános műszaki jellemzők
1. A Vállalkozási szerződés az alábbi területekre, épületekre és azok berendezéseire terjed ki:
-

Kiskovácsi Kórház

-

SARA Otthon + Erdészház

-

Karbantartó Épület

-

Központi raktár épülete

-

Irattár

-

Szennyvíztisztító telep

-

Budakalász V. osztály

-

Budakalász Igazgatási épület

-

A Kórház saját belső energiaellátó hálózata és térvilágítása

2. Az elvégzendő munkákhoz a szükséges anyagokat a Gálfi Béla Nonprofit Kft. biztosítja szigorú
elszámolás alapján. A szerszámok, egyéb eszközök biztosítása Vállalkozó feladata.
3. Az elszámolás leigazolt munkalapok alapján, az elvégzett munka valós idejének feltüntetésével
történik. Az ajánlatban kérjük megjelölni azt a nettó rezsióradíjat forintban, amely az elvégzendő
munka valamennyi költségelemét együttesen tartalmazza. Külön költség semmilyen címen nem
számítható fel (pl. kiszállási díj).
4. A munkavégzés általában munkanapokon 6,00 és 14,00 óra között történik, esetenként ettől a
Társaság folyamatos működésének biztosítása érdekében eltérni lehetséges.
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