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Részletes ajánlatkérési dokumentáció

1.

a. Ajánlat tárgya:

Pályázat

2 db DORR utóülepítő medence járófelületének felújítása
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 feladat elvégzésére, a legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételével. A legkedvezőbb 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 Debrecen, Vértesi út. 1-3. sz. alatti Debreceni Vízmű Zrt., Szennyvíztisztító
Üzeme, 1-es és 2-es sz. DORR típusú utóülepítő medence járófelületének felújítása
6.

Teljesítés előírt határideje:
2015. augusztus 31.

7.

A konzultáció helye, időpontja:
Konzultációt nem tartunk, kiegészítő információ telefonon kérhető Magyar
László beruházási csoportvezetőtől az 52/513-570-es telefonszámon. Igény
esetén az utóülepítő medencék a helyszínen megtekinthetőek, Oláh Kálmán
üzemvezetővel történt előzetes egyeztetést követően.(Tel: 30/382-9918)
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8.

Ajánlat beadásának határideje és helye:
Debreceni Vízmű Zrt. – Debrecen, Hatvan u. 12-14.
303-as. szoba – Beruházási csoport
Időpont: 2015. június 29. 1000 h

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

„2 db DORR utóülepítő medence járófelületének felújítása””
„Nem bontható fel a hivatalos bontási eljárás kezdetéig.”

9.

A nyilvános borítékbontás helye és időpontja:
Debreceni Vízmű Zrt. – Debrecen, Hatvan u. 12-14.
303-as iroda
Időpont: 2015. június 29. 1000 h

10.

Ajánlati kötöttség: Az ajánlat beadásától számított 30 nap.

11.

Az ajánlatok elbírálása:

Értékelés módja:
A legalacsonyabb ajánlati ár alapján. A nyertes ajánlat az, amelyik a legalacsonyabb ellenszolgáltatást (ajánlati árat) tartalmazza.
A kiíró az összességében legalacsonyabb összegű ajánlatot 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.
A tárgyalásos eljárás tervezett menete:
A kiíró a számára legkedvezőbb, érvényes ajánlatot tevővel az elbírálási időszak alatt (15 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 15 napon belül, írásban
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Érvénytelenséget, kizárást eredményező okok:

13.

-

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.

Eredménytelen az eljárás, ha:

14.


kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek,



egyik ajánlattevő sem tett a kiíró számára megfelelő ajánlatot.



Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

15.

Műszaki tartalom meghatározás
Jelenlegi állapot ismertetése:
A medencék beton járófelülete töredezett, repedezett, több helyen javított. A járófelület meghibásodása akadályozza a kotróhíd megfelelő működését, ezért a felújítása szükséges. A kotróhíd kerekeire jutó tömeg
1565 kg / kerék.
A felújítás során elvégzendő feladat:
Töredezett, hiányos betonfelület és oldalfal alakilag, méretileg történő feltöltése, a repedések felbővítése, vízzáró anyaggal történő kitöltése. A felület és oldalfal mélyalapozása, betonfestékkel történő lekenése a járófelülettől 10 cm mélységig. A járófelület középvonalát, a középponttól mért
20,165 m sugarú kör vonalán kell elhelyezni!
A járófelület kialakítása:

o

o

A kijavított 350 mm széles betonfelület közepén egy 250 mm széles tűzi
horganyzott, cseppmintás, lv. 5 mm (+ csepp minta) acéllemez járósíkot
kell kialakítani, melynek biztosítani kell a hőmérsékletváltozás okozta
hosszváltozásokat a medence károsodása nélkül.
A betonfelület és a lefedő elemek közé 10 mm vastag rugalmas terhelés
kiegyenlítő alátétet, pl. EPDM gumilemez, vagy ezzel egyenértékű
anyagból készült alátétet kell fektetni. A járófelületi elemek toldásánál
egy közös rögzítő csavar kerüljön elhelyezésre a műtárgyhoz rögzítve, a
mellékelt fényképfelvételeknek megfelelően.
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o
o
o

16.




17.

A rögzítő csavarok és kötőelemei a gördülő felületből nem állhatnak ki és
szintén minimum horganyzott anyagúak.
A járófelület két oldalon is takarja a gumi lemezt, az UV károsodás megelőzése érdekében.
A járófelület elvárt sugár irányú tűrése +/- 2 cm, a vízszintestől való eltérésének tűrése +/-1cm

Egyéb, kiegészítő információk:
A munkavégzéshez egyszerre csak egy medence zárható ki a tisztítási
folyamatból.
A helyszíni munkavégzés időtartama medencénként: maximum 2 hét.
Előírt garancia a járófelületre és a szerelésre: 5 év.
Ajánlattevő pályázati anyagában mellékelni kell a járófelület metszeti, illetve a rögzítés megoldásának csomóponti műszaki rajzait!

A beadott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia
a következő sorrendben:
1. Ajánlati nyilatkozat (1. sz. melléklet),
2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban meghatározott kivitelezés teljes
körű teljesítéséről (2. sz. melléklet),
3. Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről (3. sz. melléklet),
4. A pályázó cégjegyzésre jogosult vezetője által aláírt szerződéstervezete,

Fenti dokumentumokat a kiíró az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.

Debrecen, 2015. június 02.

ÁNYOS JÓZSEF
vezérigazgató

6

1. sz. melléklet

Ajánlati nyilatkozat

I. Pályázó neve, címe, telefon/fax száma, e-mail címe:
……......................................................................…………………………………..
……………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………
II. Pályázat tárgya:
2 db DORR utóülepítő medence járófelületének felújítása
III. Ajánlat értékelési szempont szerinti ismertetése:
Értékelési szempont
Ajánlati ár (nettó)

Ft

ÁFA 27%
Ajánlati ár (bruttó)

IV. Előírt teljesítési határidő:

2015. augusztus 31.

V. A szerződés 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.

Nyilatkozat:

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

7

VIII.

Megjegyzés:

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

Debrecen, 2015. ………………………………….

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

Teljességi nyilatkozat

Alulírott
………………………………………………………………………mint
pályázó nyilatkozom, hogy a
Debreceni Vízmű Zrt. részére 2 db DORR utóülepítő medence járófelületének
felújítása
tárgyában beadott pályázatomban megajánlott vállalási ár teljes körű, kiterjed minden olyan költségre, amely a járófelület működőképes átadásához
szükségesek.

Debrecen, 2015. …………………………………

……………………..…………..
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, 2015. ……………………………………….

……………………..…………..
cégszerű aláírás
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
tervezet

1.

A szerződést kötő 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
Telephely
Levelezési cím
Adószám
Bankszámlaszám
Ügyintéző
Telefon
Fax
E-mail
2. A szerződés tárgya
2 db DORR utóülepítő medence járófelületének felújítása
3. A teljesítés helye:
Debrecen, Vértesi út 1-3. sz. a Szennyvíztisztító Üzem területe.
4. Műszaki tartalom meghatározása:
A felújítás során elvégzendő feladat:
Töredezett, hiányos betonfelület és oldalfal alakilag, méretileg történő feltöltése, a repedések felbővítése, vízzáró anyaggal történő kitöltése. A felület és oldalfal mélyalapozása, betonfestékkel történő lekenése a járófe-
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lülettől 10 cm mélységig. A járófelület középvonalát a középponttól mért
20,165 m sugarú kör vonalán kell elhelyezni!
A járófelület kialakítása:
o

o

o
o

A kijavított 350 mm széles betonfelület közepén egy 250 mm széles tűzi
horganyzott, cseppmintás, lv. 5 mm (+ csepp minta) acéllemez járósíkot
kell kialakítani, melynek biztosítani kell a hőmérsékletváltozás okozta
hosszváltozásokat a medence károsodása nélkül.
A betonfelület és a lefedő elemek közé 10 mm vastag rugalmas terhelés
kiegyenlítő alátétet, pl. EPDM gumilemez, vagy ezzel egyenértékű
anyagból készült alátétet kell fektetni. A járófelület elemeinek toldásánál
egy közös rögzítő csavar kerüljön elhelyezésre. A rögzítő csavarok és
kötőelemei a gördülő felületből nem állhatnak ki és szintén minimum horganyzott anyagúak.
A járófelület két oldalon is takarja a gumi lemezt, az UV károsodás megelőzése érdekében.
A járófelület elvárt sugár irányú tűrése +/- 2 cm, a vízszintestől való eltérésének tűrése +/-1cm
Egyéb, kiegészítő információk:



A munkavégzéshez egyszerre csak egy medence zárható ki a tisztítási
folyamatból.
A helyszíni munkavégzés időtartama medencénként: maximum 2 hét.

5. A kivitelezés teljes szerződéses összege: ______________Ft + ÁFA
6. Teljesítési határidő: 2015. augusztus 31.
7. Kezdési határidő:

Munkaterület átadását követően.

8. Pénzügyi feltételek: A vállalás átalányáron történt, amely az összes ráfordítást tartalmazza.
9. Fizetés: Sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, úgy a számla kiegyenlítésének határideje a
munkaszüneti napot követő első munkanap.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a Ptk-nak megfelelő
mértékű késedelmi kamatra jogosult.
10. Szerződésszegés jogkövetkezményei
Késedelmi kötbér mértéke: a szerződés szerinti teljesítési határidő lejárta
utáni késedelmes naponként a nettó vállalási ár 1 %-a.
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A késedelmi kötbér maximális mértéke: (a nettó vállalási ár 20 %a):__________Ft.
Meghiúsulási kötbér: (a nettó vállalási ár 25 %-a): _______________Ft.
11. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
o
o

A munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban történő átadása,
víz és elektromos energia biztosítása.
Műbizonylatok megvizsgálása, a kivitelezés műszaki ellenőr által történő ellenőrzése.

12. Vállalkozó jogai, kötelezettsége:
o
o

Az alkalmazott anyagok minőségi bizonyítványainak átadása.
Hulladékok elszállítása.

13. Jótállás, szavatosság kérdései:
o

Az elvárt garancia mértéke 5 év, mely nem vonatkozik a természetes
kopásból eredő meghibásodásra.

14. Együttműködési kötelezettség:
Vállalkozó helyszíni képviselője:

Megrendelő helyszíni képviselője:
Béke Ferenc műszaki ellenőr
Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Tel.: (20) 663-0744
Fax: (52) 523-672
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15. Egyéb rendelkezések:
A szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült VÁM és adóköltségek a Vállalkozót terhelik.
A szerződésben nem szabályozott feltételekre a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A szerződésből eredő bármely vitás kérdést a Felek kötelesek elsősorban
egyeztető tárgyalások útján rendezni. Ha az egyeztető tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Felek a vitás kérdések rendezése érdekében alávetik magukat a Debreceni Járás Bíróság kizárólagos illetékességének.
Jelen szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyet a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Debrecen, 2015..….. hó ……. nap

______________________

______________________

Vállalkozó

Megrendelő
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