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Tisztelt Címzett! 
 
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft.( székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C., adószám:10919067-2-13, 
képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató) valamint az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. 
(székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C. adószám:23921917-2-13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető), 
árajánlattételre hívja fel az Önök Cégét az alábbi tárgyban:  
 

„Földgáz energia teljes ellátás alapú adásvétele 1 éves szerződéses időtartamra” 
 
A mellékletekben szereplő felhasználási helyekhez tartozó mennyiségi meghatározások a 2018-as év 
adatain alapulnak, ezeket irányadónak tekintjük a következő gázévben felhasználandó földgáz 
mennyiségének meghatározásánál. 
Az árajánlatukat szíveskedjenek egy éves szerződéses időtartamra megadni úgy, hogy az ott szereplő 
összegeket garantálják a gázévre.  
Amennyiben ajánlatukat ilyen tartalommal nem tudják megtenni, kérem, hogy ezt jelezzék a 
dokumentumban. 
Ajánlatukat e-mailben, pdf formátumban -lehetőség szerint lebélyegezve- és a nyilatkozattételre 
jogosult személy aláírásával ellátva szíveskedjenek megküldeni a beszerzes@erdivizmuvek.hu e-mail 
címre. 
Fizetési mód: Számla ellenében, banki átutalással 
Árajánlatukban szíveskedjenek megadni: 

• a gáz egységárat, 

• az alapdíj mértékét, 

• az egységnyi forgalmi díjat a mellékelt táblázat kitöltésének segítségével, 

•  abban az esetben, ha alkalmaznak toleranciasávot annak határait,  

• továbbá minden olyan információt, amely az ajánlat tartalmát érdemben befolyásolja 
(például átvételi kötelezettség kikötése) 
 

Amennyiben élni kívánnak az ajánlatadás lehetőségével, úgy kérem, hogy a fentiekben foglaltaknak 
megfelelően legkésőbb: 2019.05.16-án 10:00 óráig szíveskedjenek megküldeni megtisztelő ajánlatukat 
a beszerzes@erdivizmuvek.hu e-mail címre. Az árajánlat érvényességének további feltétele annak 
vállalása, hogy az Ajánlattevő tartja az ajánlatát legalább 2019.05.17-én 23:59 óráig. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy mindkét cég esetében külön- külön ajánlat benyújtása szükséges, amelyek 
egymástól teljesen elkülöníthetők és egymástól függetlenül értékelhetők. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a beadási határidőt követően benyújtott ajánlatokat- a meghosszabbított 
határidő esetét kivéve- nem áll módunkban elfogadni. 
Szerződéskötés esetén a szerződés időbeli hatálya a gázévhez igazodik. 
Jelen felhívás nem keletkeztet az ÉTV Kft. és az ÉTCS Kft.-re vonatkozóan semminemű kötelezettséget, 
így nem minősül a Ptk. szerinti versenyeztetési eljárásnak és nem jár megrendelési és/vagy 
szerződéskötési kötelezettséggel. 
Az árajánlat megtételének költségei az Ajánlattevőt terhelik. 
 
Megtisztelő ajánlataikat előre is köszönjük! 
 
 
Érd, 2019. május 13. 
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