
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Debreceni Vízmű Zrt.
 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. (Telefon: 52-513-580, telefax: 52-513-531) 

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT

hirdet labor gázok szállítására.

Szerződés típusa: szállítási szerződés

Szállítandó áru és várható éves igény: 

Megnevezés Palack
méret

Mennyiség Me.

Oxigén 5.0 50 liter 4 db.
Acetilén 2.6 50 liter 4 db.
Argon 4.6 50 liter 50 db.
Nitrogén 5.0 50 liter 4 db.
Hélium 5.0 50 liter 4 db.
Dinox (orvosi) 50 liter 1 db.
Hidrogén 5.0 50 liter 1 db.
Szint. levegő CH mentes  20%O2, 80%N2 50 liter 5 db.
Széndioxid 4.5 50 liter 2 db.
Széndioxid (merülőcsöves)    20  kg. 1 db.
Kalibráló gáz (metán kalibráló) 10  kg.  1 db.
Kalibráló gáz (levegő kalibráló) 10  kg. 1 db.

Teljesítés helye: a Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma 
Debrecen, Benczúr Gyula. u.7 sz.

Teljesítés ideje: a szállítási igénybejelentést követő maximum 5 napon belül

Szállítási feltételek: a gázok szállítása a Szállító palackjaiban, az ő szervezésében és 
költségére történik. A megrendelő palackbérleti díjat nem fizet. 

Fizetés:  a számla kézhezvételét követő 30 nap elteltével, átutalással történik, amennyiben a
fizetési  határidő  munkaszüneti  napra  esik,  úgy  a  számla  kiegyenlítésének  határideje  a
munkaszüneti napot követő első munkanap.



Minőség tanúsítás: a szállított gázokhoz műbizonylat szükséges.

A szerződés teljesítés időtartama: 2017. január 1.-től határozott időre, két évre kötik, amely 
változatlan szerződési feltételekkel, az árról történő megállapodás esetén meghosszabbítható 
további egy évvel.

Az ajánlat benyújtása: postán, vagy munkaidőben személyesen, cégszerűen aláírt levélben a 
Debreceni Vízmű Zrt. Logisztika Csoportjához

Ajánlattételi határidő: 2016. november 30. 15:00 óra

Ajánlati kötöttség: a beadást követő 30 nap

A pályázat elbírálásának szempontja: a legalacsonyabb ajánlati ár
Járulékos költség esetén tételes felsorolást kérünk.

Az eredményhirdetés módja és időpontja: az ajánlattevők a pályázat eredményéről 2016. 
december 19-ig írásbeli értesítést kapnak.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. január 02.

Az ajánlattévő fenntartja a jogát, hogy 
 A pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a második helyezettel szerződést kötni.

Eredménytelen a pályázat, ha:
 Nem érkezett ajánlat
 Kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek
 Nem érkezett a pályázati felhívás feltételeinek megfelelő ajánlat.

Érvénytelen a pályázat, ha: 
 Azt a beadási határidő után nyújtották be, vagy nem a pályázati feltételeknek megfelelő 

tartalommal.

A pályázati eljárással kapcsolatban tájékoztatást ad: Magyar Lajos logisztikai csoportvezető, 
vagy Szoboszlai Rita anyaggazdálkodási előadó, 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. III. emelet
316.,317.szoba.  Telefon: 52-513-580, 52-513-581. Szakmai kérdésekben: Hegymegi István 
központi labor szerves mikroanalitikai csoportvezető lehet fordulni a 30-976-2238 
telefonszámon. 
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