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VÁLLALKOZÓI REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 
 
A NIPÜF Hatvan Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság az „Inpark Hatvan ipari 
park branding elemek tervezése és gyártása” tárgyú beruházás 
megvalósítását tervezi.  
A vállalkozó kiválasztására irányuló versenyeztetési eljárás előkészítése 
keretében a NIPÜF Hatvan Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság kéri a 
versenyeztetési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy jelen 
regisztrációs felhívás első számú mellékletét képező formanyomtatvány 
kitöltésével – a felhívásban foglaltak szerint – szíveskedjenek jelezni 
érdeklődésüket. 
 
1. Megrendelő adatai: 

 

Teljes név:  
NIPÜF Hatvan Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely és iroda: Rómer Flóris utca 8. 

Város: 
 Budapest 

Postai irányítószám: 
1024 

Ország: 
Magyarország 

Képviseli: 
Török Zsombor ügyvezető 

E-mail: nipuf.hatvan@nipuf.hu 

 
2. A versenyeztetési eljárás tárgya és mennyisége: 
 
Az ipari park címe: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 2. 
 
A megrendelni tervezett berendezések, tárgyak:  

 1 db 5 m x 2,5 m álló totem 
 1 db 1,8 m x 2,7 m bejárati totem 
 7 db 2 m x 1 m parkolótábla 
 1 db 2 m x 1 m irányítótábla 
 1 db 3,6 x 13 m homlokzati világító felirat 
 1 db 2,6 x 8,4 m homlokzati világító felirat 
 4 db 1,5 m x 1,8 m x 2 sarki világító épületszám jelölő 
 94 db 0,8 x 0,8 m dokkolókapu szám 
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 1 db 2,4 x 2,8 m tájékoztató tábla 
 3 db 4 m x 18,8 m homlokzati világító felirat 
 1 db 2 m x 9,4 m homlokzati világító felirat 
 17 db 0,8 m x 0,4 m épületszám jelölő 
 3 db meglévő zászlórúd áthelyezése, 3 db zászló gyártása 

 
A kivitelezés befejezésének tervezett határideje: 2018. augusztus 30. 
 
3. Az érdeklődés jelzésének módja: 
 
Ajánlatkérő a regisztrációra szolgáló formanyomtatványt elektronikus úton az 
apusztai@mail.inext.hu e-mail címre kéri megküldeni, az alábbi határidő 
lejártáig. 
A NIPÜF Hatvan Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság felhívja az érdeklődő 
gazdasági szereplők figyelmét, hogy a regisztráció nem jelent a versenyeztetési 
eljárásban történő automatikus részvételt. Az ajánlattételre felhívott 
szervezetek körének kiválasztása a NIPÜF Hatvan Ipari Park Korlátolt Felelősségű 
Társaság döntési kompetenciája. 
 
4. Az érdeklődés jelzésének határideje: 
 
2018. június 14. 14:00 óra 
 
5. Az érdeklődés elvárt tartalma: 
 
A gazdasági szereplőknek regisztrációjukat a jelen tájékoztatás 1. számú 
mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével kell megtenniük. 
A NIPÜF Hatvan Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság kéri az érdeklődő 
gazdasági szereplőket, hogy a formanyomtatvány gazdasági, valamint 
műszaki és szakmai adatok ismertetésére vonatkozó részeit legalább az ott 
meghatározott részletességgel szíveskedjenek megadni.  
 
 
1. számú melléklet: Formanyomtatvány érdeklődés jelzésére  
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1. számú melléklet 
 

Regisztrációs formanyomtatvány 
 

AZ ÉRDEKLŐDŐ GAZDASÁGI SZEREPLŐ  

Neve:  

Székhelye:  

Telefonszáma:  

Adószáma:  

Cégjegyzékszáma:  

E-mail címe:  

 
Az érdeklődő gazdasági szereplő gazdasági, valamint műszaki és szakmai 
adatai: 
 
1. Az érdeklődő gazdasági szereplő előző három lezárt üzleti évre vonatkozó 

teljes és a beszerzés tárgyából származó nettó árbevétele, valamint saját 
tőkéjének mértéke: 

 

 

Év 

Teljes 
 nettó árbevétel 

(Ft) 

Beszerzés 
tárgyából 
származó 

árbevétel (Ft) 

Saját tőke 
mértéke 

(Ft) 

1. 2014.    

2. 2015.    

3. 2016.    

4. 
Összesen 
(1.+2.+3.) 

  - 
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2. A felhívás közzétételét megelőző 60 hónap legjelentősebb, a kiírás 
tárgyával egyező vagy ahhoz hasonló branding elemek kivitelezésére 
vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített 
munkáinak ismertetése: 

A szerződést 
kötő másik fél 

neve 

Az építési 
beruházás tárgya, 

mennyisége 

Az 
ellenszolgáltatás 

összege  
 

Teljesítés ideje 
 

    
    
    
    
    

 
 
 


