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Részletes ajánlatkérési dokumentáció

1.

a. Ajánlat tárgya:

Pályázat

Vízmérő javítási-hitelesítési tevékenység pályáztatása
b. Ajánlattétel nyelve:

magyar

2.

Ajánlatkérő megnevezése:

3.

A választott eljárás típusa:

Debreceni Vízmű Zrt.
Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Tel.: (52) 513-570 Fax (52) 523-672
meghívásos, egyfordulós eljárás.

A kiíró vizsgálni kívánja a pályázók alkalmasságát a vízmérő javítási, hitelesítési tevékenység végzésére, az ajánlati ár figyelembevételével. A legalacsonyabb
összegű ajánlatot adó ajánlattevő – alkalmassága esetén – lesz az eljárás nyertese.

4.

A szerződés megnevezése: vállalkozási szerződés.

5.

A beszerzés tárgya, mennyisége és a teljesítés helye:

A Megrendelő működési területén lejárt hitelességű, meghibásodott, vagy reklamációs
felülvizsgálatnak alávetett bekötési vízmérők javítása, hitelesítése. Egy év időtartam
alatt várható javítandó, hitelesítendő vízmérők darabszáma átmérőnként:
NA 13-as
NA 20-as
NA 25-ös
NA 30-as
NA 40-es
NA 50-es
NA 80-as
NA 100-as

7.300 db
2.000 db
300 db
200 db
120 db
200 db
70 db
45 db

A megadott mennyiségektől +5% eltérés lehetséges!

Teljesítés helye:

A megrendelő debreceni telephelyén.
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6.

Teljesítés előírt határideje:
12 hónapra szóló határozott idejű szerződés

7.

A konzultáció helye, időpontja:
Konzultációt nem tartunk, kiegészítő információ telefonon kérhető
Magyar László beruházási csoportvezetőtől az
52/513-570-es telefonszámon.

8.

Ajánlat beadásának határideje és helye:
Debreceni Vízmű Zrt. – Debrecen, Hatvan u. 12-14.
303. iroda – Beruházási Csoport
Időpont: 2016. február 26. 1000 h

Az ajánlatokat 2 példányban, (1 eredeti példány papír alapon, 1 másolati példány
tartós adathordozón) zárt borítékban kérjük beadni.
Az ajánlatokat tartalmazó borítékra kérjük ráírni:

„Vízmérő javítási-hitelesítési tevékenység pályáztatása”

9.

A nyilvános borítékbontás helye és időpontja:
Debreceni Vízmű Zrt. – Debrecen, Hatvan u. 12-14.
III. emeleti 303. sz. iroda
Időpont: 2016. február 26. 1000 h

10.

Ajánlati kötöttség: Az ajánlat beadásától számított 30 nap.

11.

Bírálati szempontok:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

A kiíró a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tevő pályázóval köt
szerződést.
Amennyiben nem érkezik megfelelő ajánlat – a kiíró rendelkezésre álló
pénzeszközeire tekintettel -, úgy a legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tevő
pályázóval tárgyalásos eljárást kezdeményez a kiíró.
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A tárgyalásos eljárás tervezett menete:
A kiíró a számára legkedvezőbb, érvényes ajánlatot tevővel az elbírálási időszak alatt (30 napon belül) tárgyalást kezdeményez. A tárgyalás során az ajánlattevő a kiíró számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet az ellenszolgáltatás tekintetében.

12.

Eredményhirdetés: Az ajánlat beadásától számított 30 napon belül, írásban

13.

Érvénytelenséget, kizárást eredményező okok:
a pályázó nem jogosult az eljárásban részt venni
határidőn túl benyújtott ajánlat,
nem zárt borítékban beadott az ajánlat,
nem elégíti ki az ajánlat a felhívási dokumentációban megfogalmazottakat. (A beadásnál a 18. pontban * megjelölt hiányzó nyilatkozatokat
a pályázók három napon belül pótolhatják.)

-

14.

Az ajánlattevő szerződéskötésre való alkalmasságának vizsgálata
a.

Pénzügyi - gazdasági szempontból az alkalmasság az alábbi
dokumentumokkal igazolható:

 igazolás, hogy nincs adótartozása (a NAV 60 napnál nem régebbi
igazolása, vagy a köztartozás-mentes adatbázisból történő igazolás
kinyomtatása),
 60 napnál nem régebbi cégkivonat,
 2014. évi mérlegbeszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő
melléklet nélkül).
 a 2014 évi árbevétele érje el a 100 mFt mértéket
b.

Műszaki szempontból az alkalmasság az alábbi szempont teljesülése esetén állapítható meg:

 A cégkivonat szerint jogosult legyen a szolgáltatás nyújtására.
 Szakmai szempontból: az Ajánlattevő rendelkezzen a megadott
mennyiségű és méretű vízmérő hitelesítésére alkalmas, a Mérésügyi
Hatóság által elfogadott (akkreditált) hitelesítő berendezéssel, megfelelő létszámú és képzettségű saját alkalmazotti létszámmal.
 Igazolás módja: az Ajánlattevő nyilatkozata az erőforrások rendelkezésre állásáról
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c.

Referenciák:

 A vízmérő javítás-hitelesítésből származó 2012., 2013. és 2014. évi
együttes árbevétele érje el a nettó 90 mFt-ot.
 Igazolás módja: referencia igazolás benyújtása melyet a szerződést
kötő másik fél aláírt, vállalási ár, határidő és minőség tekintetében.
Alkalmatlan a pályázó, ha az alábbi szempontok közül valamelyik
teljesül:

15.


az adótartozásról szóló igazolása negatív,



a cégbíróságnál nincs bejegyezve a cég,



a 20104 évi árbevétele nem éri el a 100 mFt mértéket,



a 2014. évi mérlegbeszámoló szerint veszteséges a gazdálkodása,



a pályázó tevékenységi köre szerint nem jogosult a szolgáltatás elvégzésére,



nem rendelkezik az előírt referenciával,



nem rendelkezik a vízmérő javítás-hitelesítés tevékenység végzéséhez
szükséges erőforrásokkal.
Eredménytelen az eljárás, ha:

16.


kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek,



egyik ajánlattevő sem tett a kiíró számára megfelelő ajánlatot.

Az ajánlattevő egyéb kötelezettségei a vállalkozási szerződés teljesítése során:

17.

18.



A szerződésben előírt 60 napos határidőn belül a megrendelő debreceni
telephelyéről elszállított vízmérőket megjavítani, hitelesíteni.



A megrendelő által a vállalkozónak átadott vízmérőket gyári szám szerint
visszaszolgáltatni. Amennyiben valamely mérő nem javítható, hitelesíthető, akkor arról a vállalkozó a megrendelő felé selejtezési javaslatot ad.
A beadott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia
a következő sorrendben:
1. Ajánlati nyilatkozat (1. sz. melléklet),
2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás
teljeskörű teljesítéséről (2. sz. melléklet),
3. Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről (3. sz. melléklet),
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4. A pályázó cégjegyzésre jogosult vezetője által aláírt szerződéstervezete,
5. NAV 60 napnál nem régebbi adótartozásról szóló igazolása, *
6. 60 napnál nem régebbi cégkivonat
*
7. 2014. évi mérlegbeszámoló
*
8. Referencianyilatkozatok
*
9. Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról
*
( * jelzett dokumentumok hiánya esetén 3 munkanapon belül pótolhatók, a többi
alaki kellék, hiánya esetén a pályázó kizárásra kerül).

Kiíró által szolgáltatott mellékletek:





1 pld.
1 pld.
1 pld.
1 pld.

Ajánlati nyilatkozat (1. sz. melléklet)
Teljességi nyilatkozat (2. sz. melléklet)
Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről (3. sz. melléklet)
Vállalkozási Szerződés tervezet (4. sz. melléklet)

Debrecen, 2016. február 04.

ÁNYOS JÓZSEF
vezérigazgató
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1. sz. melléklet

Ajánlati nyilatkozat

I. Pályázó neve, címe, telefon/fax száma:
……......................................................................…………………………………..
……………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………
II. Pályázat tárgya:
Vízmérő javítási-hitelesítési tevékenység végzése
III. Ajánlati ár (Ft):
Az átmérőnként megadott darabszámok szorzata az egységárral és ezek
összege képezi az ajánlati árat.

Átmérő

Darabszám

NA 13
NA 20

7.300

NA 25

300

NA 30

200

NA 40

120

NA 50

200

NA 80

70

NA 100

45

Nettó egységár
Ft/db

Képzett ajánlati
ár

2.000

Nettó ár összesen:

IV. Vállalt teljesítési határidő: a megrendeléstől számított 2 hónap.
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V. A vízmérők javítás, hitelesítésének késedelmes teljesítése esetén a napi
kötbér mértéke:
a nettó vállalási ár 1 %-a a késedelmes napokra

VI.

Fizetési határidő: a számla kézhezvételét követő 30 nap

VII.

Vállalkozó telephelyének címe:
…………………………………………….

VIII.

Nyilatkozat:

Mint pályázó nyilatkozom, hogy a kiírásban megfogalmazott feltételeket
elfogadom és a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

IX.

Megjegyzés:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Debrecen, 2016. ………………………………….

………………………………………………..
cégszerű aláírás
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2. sz melléklet

Teljességi nyilatkozat

Alulírott
………………………………………………………………………mint
pályázó nyilatkozom, hogy a
Debreceni Vízmű Zrt. részére vízmérő javítási-hitelesítési tevékenység
végzése
tárgyban beadott pályázatomban megajánlott vállalási ár teljes körű, kiterjed
minden olyan költségre, amely a vízmérők hitelesített és működőképes átadásához szükséges.

Debrecen, 2016. …………………………………

……………………..…………..
cégszerű aláírás
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3. sz melléklet

Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről

Alulírott
………………………………………………………………………mint
pályázó nyilatkozom, hogy ajánlatomhoz 30 napig kötve maradok, azt nem
vonom vissza.
Amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatomat visszavonom, úgy
elfogadom, hogy a következő 5 évben a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatai által lebonyolított pályázatokon nem vehetek részt.

Debrecen, 2016. ……………………………………….

……………………..…………..
cégszerű aláírás
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4. sz. melléklet

Vállalkozási Szerződés
tervezet
VÍZ-

/16

1. A szerződő felek:
Megrendelő
Székhely
Adószám
Bankszámlaszám
Képviselő
Telefon
Fax
E-mail

Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
23458208-2-09
11738008-20238173-00000000
Ányos József vezérigazgató
52/513-513
52/413-609
titkarsag@debreceni-vizmu.hu

Vállalkozó
Székhely
Adószám
Bankszámlaszám
Képviselő
Telefon
Fax
E-mail

Jelen Szerződést a Felek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
kiadott SFO_2015/6-4 (2015) ügyiratszámú, 608/2015 sz. határozata alapján kötik meg,
a Szerződés tartalma megfelel a kiszervezési engedélyben foglaltaknak.
1.) A szerződés tárgya:
A Debreceni Vízmű Zrt. működési területén lejárt hitelességű, meghibásodott, vagy
reklamációs felülvizsgálatnak alávetett bekötési vízmérők javítása, hitelesíttetése. Egy
év időtartam alatt várható javítandó, hitelesítendő vízmérők darabszáma átmérőnként:
NA 13-as
NA 20-as
NA 25-ös
NA 30-as
NA 40-es

7.300 db
2.000 db
300 db
200 db
120 db

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

Ft + ÁFA
Ft + ÁFA
Ft + ÁFA
Ft + ÁFA
Ft + ÁFA
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NA 50-es
NA 80-as
NA 100-as

200 db
70 db
45 db

Ft/db
Ft/db
Ft/db

Ft + ÁFA
Ft + ÁFA
Ft + ÁFA

A megadott mennyiségektől +5% eltérés lehetséges! Az éves megrendelés nettó ellenértéke az 5. pont szerinti éves összeget nem haladhatja meg a MEKH engedély megújításáig, ill. újabb engedélyezésig.
2.) A teljesítés helye: Megrendelő telephelye
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út. 17.
3.) Teljesítési határidő:
A javítás, hitelesítés tekintetében a teljesítési határidő a javítandó vízmérők Megrendelőtől történő átvételét követő 60 nap.
4.) A Szerződés időbeli hatálya:
A vállalkozási szerződés az aláírást követően 1 év határozott időtartamra szól.
5.) Vállalkozási ár és a fizetési feltételek:
5.1.A vállalkozási ár:

Ft + ÁFA, azaz:

Forint.

5.2.Vállalkozó a számla kiállítására és benyújtására csak a Megrendelő által igazolt
szállítólevelek birtokában és alapján jogosult.
5.3. A számla kiegyenlítésének módja: Átutalással, forintban, az OTP Ker. Bank Rt.
11738008-20238173-00000000 jelű számláról a számla kézhezvételétől számított 30
napon belül. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, úgy a számla
kiegyenlítésének határideje a munkaszüneti napot követő első munkanap.
6.) Szerződésszegés jogkövetkezményei
6.1. A vízmérők javítás, hitelesítésének késedelmes teljesítése esetén a megrendelő a
késedelmes napok arányában késedelmi kötbérre jogosult.
6.1.1. A kötbér mértéke: a késedelmesen javított vízmérők darabszámára vetített nettó
vállalási ár 1 %-a, késedelmes naponként. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelemmel érintett vízmérők nettó vállalási árának 20%-a lehet.
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6.2. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Ptk.-nak megfelelő mértékű
késedelmi kamatra jogosult.
6.3. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a fentieken túl, a vállalt kötelezettségeiknek nem, vagy késedelmesen tesznek eleget és ebből fakadóan kár keletkezik, úgy a
mulasztó Felet a Ptk.-ban meghatározott, hibás teljesítésre vonatkozó jogkövetkezmények (szankciók) terhelik.
7.) Megrendelő jogai és kötelezettségei:
Megrendelő vállalja, hogy a leszerelt és javításra, hitelesítésre kerülő mérőket a telephelyére szállítja, azt szállítólevélen méret és darabszám szerint a Vállalkozó megbízottjának átadja.
Javítás, hitelesítés után a vízmérőket a Vállalkozó a Megrendelő telephelyére szállítja.
Az átvétel méret és darabszám tekintetében szállítólevélen történik.
Az aktuális vízmérő igényeket Megrendelő telefonon, vagy személyesen közli a Vállalkozó megbízottjával.
8.) Vállalkozó jogai, kötelezettségei:
Minőségi bizonylatot, más néven hitelesítési bizonyítványt Vállalkozó a Megrendelő
külön kérésére állít ki. Nem 0 m3-ről induló vízmérők esetében (pl. vákuumos vízmérők), aminek a számláló szerkezetét nem lehet nullázni, a hitelesítési bizonyítványok
kiállítása automatikusan történik.
Vállalkozó a nem javítható, elkopott, elhasználódott, gazdaságosan nem felújítható mérőkről negyedévente selejtezési javaslatot készít, melyet átad a Megrendelő részére a
selejtté válás okának megjelölésével.

9.) Garancia:
Vállalkozó az általa végzett szakszerű munkára 1 év garanciát vállal. Az elvégzett munka minőségét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal az egyes mérőkön elhelyezett hitelesítésre vonatkozó tanúsító jele bizonyítja.
10.) Felmondás: a Szerződés Vállalkozó által kezdeményezett felmondása esetén a
felmondási idő: 8 hónap.
11.) Együttműködési kötelezettség:
A Vállalkozó kapcsolattartó képviselője:
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A Megrendelő helyszíni képviselője:

Nagy József - vízhálózati üzemvezető
Debrecen, Balmazújvárosi út 17.
(30) 382-9904

Felek kijelentik, hogy a teljesítés során felmerülő esetleges vitájukat tárgyalás útján
igyekeznek rendezni. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, úgy elfogadják a
Debreceni Járás Bíróság illetékességét.
12.) Egyéb rendelkezések:
A várható éves javítási darabszámban történő változás (bővülés-csökkenés) esetén a
megadott egységár nem változhat.
A javítási darabszám változás nem érinti az eredeti szerződéses időtartamot, a 12 hónapot!
A szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült adó- és egyéb költségek a Vállalkozót terhelik.
Jelen szerződés 4 számozott oldalból áll, azt a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 eredeti példányban írták alá.

Debrecen, 2016.

…………………………..
Megrendelő

………………………..
Vállalkozó
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