PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

(„Ajánlatkérők”)
pályázatot hirdetnek az alábbi tárgyban:

GEODÉZIAI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE
A pályázat tárgya:
Geodéziai szolgáltatások elvégzése az alábbi kategóriákban:
−

Áram:
•

„A” kategória: Vezeték- és használati jog ingatlan nyilvántartásba történő utólagos
bejegyeztetéséhez szükséges geodéziai feladatok ellátása

•

„B” kategória: Szakági térképvezetés geodéziai feladatainak ellátása

•

„C” kategória: Új hálózatok geodéziai feladatainak ellátásával kapcsolatos
tevékenységek

•

„D” kategória: Földkábeles fogyasztói csatlakozók beméréséhez kapcsolódó geodéziai
feladatok

−

Gáz:
•

„A” kategória: Vezeték- és használati jog ingatlan nyilvántartásba történő utólagos
bejegyeztetéséhez szükséges geodéziai feladatok ellátása

•

„B” kategória: Szakági térképvezetés geodéziai feladatainak ellátása

•

„C” kategória: Új hálózatok geodéziai feladatainak ellátásával kapcsolatos
tevékenységek

•

„D” kategória: Utólagos leágazó elosztóvezetékek beméréséhez kapcsolódó geodéziai
feladatok

Részvétel:
A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely olyan jogi személy, amely megfelel az Előminősítési
Dokumentációban meghatározott feltételeknek.
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Beszerzési eljárás fajtája:
A beszerzési eljárás nyilvános, hirdetmény közzétételével induló előminősítéses eljárás
A pályázat benyújtásának határideje és helye:
2014. május 5-e, 14.00 óra. E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. Beszerzési osztály (9027 Győr, Kandó K.
u. 13. igazgatósági épület fsz. 5.)
A bontás időpontja, helye:
2014. május 6-a 10 óra, az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. telephelye (9027 Győr, Kandó K. u. 13.
igazgatósági épület fsz. 5.). A bontás nem nyilvános.
A teljesítés időtartama:
2014.08.01-től 2017.08.01-ig (3 év határozott időtartam).
Az Ajánlatadás feltétele:
Ajánlat benyújtásának feltétele az Előminősítési Dokumentáció átvétele, valamint az előminősítés
során az előminősítési dokumentációban foglalt feltételeknek való megfelelés.
Az Előminősítési Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
A következő címen lehet kérni az Előminősítési Dokumentációt, az Ajánlattevő nevének,
székhelyének, elérhetőségének (e-mail, telefon) megadásával: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
Beszerzési osztály, 9027 Győr, Kandó K. u. 13. igazgatósági épület fsz. 5.sz. iroda alatti címen vagy a
sandor.kalla@eon-hungaria.com e-mail címen, munkanapokon (H-P 8.00-14.00 óráig) Az
Előminősítési Dokumentáció legkésőbb 2 munkanapon belül e-mailen, kérés esetén postai úton is
megküldésre kerül.
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