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Tisztelt Ajánlattevő!
A DDNPI/300-18/2021 iktatószámon Önöknek megküldött, egyterű személygépkocsi
beszerzésére vonatkozó ajánlatkérési dokumentáció műszaki tartalmát a
megajánlandó speciális előírások tekintetében módosítani szükséges. A megajánlandó
normatív felszereltség specifikációja nem változik.
A korábbiakban a fent jelzett számon megküldött ajánlatkérés tehát jelen módosítással,
azaz az eredetileg kikötött műszaki feltételek vonatkozó része helyett az alábbiakban
specifikált műszaki tartalommal érvényes, amire ezen kikötések teljesítésével
nyújtható be érvényes ajánlat:
„A normatív követelményeken felül az Ajánlatkérő az alábbi további speciális előírások
teljesítését várja el:
- 12V-os csatlakozó a raktérben
- Belső visszapillantó tükör
- Digitális rádióvétel (DAB)
- Fényszóró magasság állítás
- Gyerekülés rögzítési pontok (I-Size)
- Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés
- Kesztyűtartó: megvilágított, zárható
- Olvasólámpák az utastérben
- Multifunkciós kijelző
- Multifunkciós kormány
- Sebességszabályzó (Tempomat)
- Szőnyegpadló a vezető és az utastérben
- Vészfék asszisztens
- Motort és váltót védő alsó burkolat
- Fűthető első ülések
- Méretpontos csomagtér tálca
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Felnire szerelt téligumi (amennyiben a gépjármű nyári abroncsokkal kerül
szállításra), vagy nyárigumi (amennyiben a gépjármű téli abroncsokkal kerül
szállításra) garnitúra.”

A műszaki tartalmat érintő, fent idézett módosításon és az ajánlattételi határidőn kívül
egyebekben az eredeti ajánlattételi felhívás érvényes.
Az ajánlattétel módosított beérkezési határideje: 2021. május 14.
Az ajánlattételhez a korábban megküldött ajánlati lapot kérjük használni.
A módosítás miatti esetleges kellemetlenségért megértésüket kérjük.

Pécs, 2021. május 6.
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