A GYULAI VÁRFÜRDŐ KFT.
AJÁNLATI FELHÍVÁSA
SÖRIPARI TERMÉKEK BESZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSRA
1.) A GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. nyílt versenyeztetési eljárást hirdet meg, amelynek
eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szerződést kíván kötni.
2.) Az ajánlati felhívás tárgya a GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. területén a Kft. által üzemeltetett,
valamint harmadik személyek (bérlők) által üzemeltetett, a megkötendő szerződés hatálya alá
tartozó vendéglátóipari egységek söripari termékekkel történő ellátására vonatkozó
megállapodás. A megállapodás részét képezi a termékek forgalmazására, a szállítási és fizetési
feltételekre vonatkozó szabályozás, a felek együttműködése keretében az ajánlattevő által
biztosított eszközök és azok használatára, felhasználására vonatkozó szabályozás, az
ajánlattevő által fizetendő fix összegű, illetve forgalmazási mennyiséghez kötődő
kedvezmények megállapítására irányuló szabályozás.
A GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. a fenti tartalmi elemekre kiterjedően várja az ajánlattevők
ajánlatát.
3.) Az ajánlatok benyújtásának határideje 2018. március 2. napján 12.00 óra.
Az ajánlatokat postai úton ajánlott küldeményként vagy zárt borítékban személyesen a
GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. székhelyén (5700 Gyula, Várkert 2.) kell benyújtani. Postai
küldemény esetén az ajánlatnak az e pontban rögzített határidőig be kell érkeznie a felhívást
tevő félhez.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Söripari termékek értékesítési ajánlata. Értékelés előtt nem
bontható fel!”
Az ajánlat mellékleteként kötelező csatolni az ajánlattevő vállalkozás bejegyzését és
tevékenységi körét igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat másolatát (cégkivonat, NAV
bejelentés, vállalkozói igazolvány), az ajánlattevő részéről eljáró személy vagy személyek
képviseleti jogát igazoló aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát.
A döntésről az ajánlattevők 2018. március 14. napjáig kapnak értesítést elektronikus úton, ezért
a benyújtott dokumentumon kérjük az elérhetőségi adatok pontos feltüntetését.
Az ajánlati felhívással összefüggésben információ e-mailben kérhető az info@varfurdo.hu
címen.
4.) A jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírásának tervezett időpontja: az
eredmény közlését követő 15 munkanapon belül.
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A szerződést a GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. három évi határozott időtartamra kívánja megkötni,
az ajánlattételek meghatározásakor ezt kérjük figyelembe venni.
5.) A GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. az ajánlatokat valamennyi szempont figyelembevételével
bírálja el, a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbnek az minősül, amely összességében a
legelőnyösebb ajánlatnak tekinthető a felhívást tevő fél részéről.
6.) A GYULAI VÁRFÜRDŐ Kft. a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:74. § (2) bekezdése alapján kiköti
azt a jogát, hogy a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését indokolás nélkül megtagadja.
7.) Az ajánlattevők által tett ajánlatok vonatkozásában az ajánlati kötöttség a felhívásban
megjelölt határidő lejártával, azaz 2018. március 2. napjával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát
eddig az időpontig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő a felhívásban
meghatározott eredményhirdetési időpontot követő 30 napig marad kötve ajánlatához.
8.) Az ajánlattétellel összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek az ajánlattevőt terhelik.
9.) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
irányadók.
Gyula, 2018. február 12. napján.

GYULAI VÁRFÜRDŐ KFT.
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