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Ajánlatkérő : Debreceni Vízmű Zrt. 

Debrecen, Hatvan u. 12-14. 
Tel.: (52) 513-570  Fax: (52) 523-672 

Versenyeljárás típusa:  nyílt, egyfordulós eljárás. 

A beszerzés tárgya: 

A Debreceni Vízmű Zrt., Debrecen, Benczúr Gy. u.7. sz. alatti Vízter-
melő Üzemében a Déli 5.000 m3-es víztároló medence belső szigete-
lésének felújítása Vállalkozási Szerződés alapján. 

 
Teljesítési határidő: 

2015. október 31. 
 
 

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető: 

Debreceni Vízmű Zrt. 
Debrecen, Hatvan u. 12-14.  

e-mail: magyarl@debreceni-vizmu.hu 
 

Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja: 

2015. július 13. 1000 h 

 
Helye:  Debrecen, Hatvan u. 12-14., II. em. tárgyaló 
 
Eredményhirdetés:  

A beadást követő 30 napon belül, írásban 
 
 

 
DEBRECENI VÍZMŰ ZRT. 



  

 

 

Részletes ajánlatkérési dokumentáció 

 
 
 

1. a. Ajánlat tárgya:    Pályázat 
  
A Debreceni Vízmű Zrt. 5.000 m3-es víztároló medence belső szigetelé-

sének felújítása 
 

 

b. Ajánlattétel nyelve: magyar 
 
 

2. Ajánlatkérő megnevezése:  Debreceni Vízmű Zrt. 

Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

Tel.: (52) 513-570 Fax (52) 523-672 
 
 
3. A választott eljárás típusa:  nyílt, egyfordulós eljárás. 

A kiíró vizsgálni kívánja a pályázók alkalmasságát a tárgyi munka elvégzésé-
re, az ajánlati ár figyelembevételével. A legkedvezőbb összegű ajánlatot adó 
ajánlattevő – alkalmassága esetén – lesz az eljárás nyertese. 
 
 
4. A szerződés megnevezése: Vállalkozási Szerződés. 
 
 
5. A kivitelezési munka tárgya, mennyisége és a teljesítés helye:  

A Debreceni Vízmű Zrt., Debrecen, Benczúr Gy. u. 7. sz. alatti Víztermelő Üzem,  

Déli 5.000 m
3
-es ivóvíztároló medence belső vízszigetelésének felújítása a REKO-

TEAM Mérnökiroda Kft szakértői véleményében megnevezett, vagy azzal egyenértékű 

anyagok és technológia alkalmazásával.. 
 
 

6. A teljesítés határideje: 
  

2015. október 31. 

 

 
7. A helyszíni bejárás, konzultáció helye, időpontja: 

Az ajánlatkérő nem tart konzultációt. 

 

A részletes felhívási dokumentációról további információ: 

Debreceni Vízmű Zrt.  



  

Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. 

Beruházási csoport 

Tel.: (52) 513-570 

 

 
8. Ajánlat beadásának határideje és helye: 

 

Debreceni Vízmű Zrt. – Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

303.-as szoba – Beruházási csoport 

Időpont: 2015. július 13. 10
00

 h 

 
Az ajánlatokat 2 példányban (1 pld. papír alapon, 1 pld. elektronikusan, tartós 
adathordozón, CD-n, vagy DVD-n ) zárt borítékban kérjük beadni.  
 
Az ajánlatokat tartalmazó borítékra kérjük ráírni:   

„5.000 m
3
-es víztároló medence belső szigetelésének felújítása” 

és 

 „Nem bontható fel a hivatalos bontási eljárás kezdetéig” 

 

 
9. A nyilvános borítékbontás helye és időpontja: 

 
Debreceni Vízmű Zrt. – Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

II. emeleti 212. sz. tárgyaló 

Időpont: 2015. július 13. 10
00

 h 

 

 
10. Ajánlati kötöttség: Az ajánlat beadásától számított 30 nap. 
 

 

11. Értékelés szempontja:  

 

 ajánlati ár ( Ft ) 
         

Az ajánlati árat a szakvéleménynek megfelelően A, B és C válto-
zatban kérjük megadni. Az egyes változatok közül az Ajánlatkérő 
szabadon választhat. 

 
A kiíró a legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázóval köt szerződést. 
 
Amennyiben nem érkezik megfelelő ajánlat – a kiíró rendelkezésre álló 
pénzeszközeire tekintettel -, úgy tárgyalásos eljárást kezdeményez a 
kiíró. 
 
 



  

 
A tárgyalásos eljárás tervezett menete: 
 
A kiíró a számára három legkedvezőbb ajánlatot tevővel egyidejűleg tárgya-
lást kezdeményez. A tárgyalás során az ajánlattevők a kiíró számára csak 
kedvezőbb ajánlatot tehetnek az ellenszolgáltatás, vagy a szerződéses felté-
telek tekintetében. 
 
 
12. Eredményhirdetés:  A beadást követő 30 napon belül, írásban 
 
 

13. Érvénytelenséget, kizárást eredményező okok: 

- határidőn túl benyújtott ajánlat, 
- nem zárt borítékban beadott az ajánlat, 
- nem elégíti ki az ajánlat a felhívási dokumentációban megfogalma-

zottakat 
 

14. Az ajánlattevő szerződéskötésre való alkalmasságának vizsgálata 

 
a. Műszaki szempontból az alkalmasság az alábbi dokumen-

tumokkal igazolható:  
 

 Felelős műszaki vezető megnevezése, vezetői jogosultságának 
igazolása. 

 Munkavégzéshez szükséges műszaki felszereltség (gépek, esz-
közök, járművek) felsorolása, mellyel az ajánlattevő rendelkezik, 
vagy a munkavégzés idejére bérel. (Ebben az esetben kérjük a 
bérbeadó nyilatkozatát csatolni.) 

 Felelősségbiztosítás meglétének igazolása, vagy nyilatkozat az 
építési felelősségbiztosítás megkötésének szándékáról tárgyi 
munka vonatkozásában. (4. sz. melléklet) 

 A víztároló medencében csak érvényes egészségügyi könyvvel 
rendelkező dolgozó végezhet munkát! Az EÜ könyv meglétéről az 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell! 

 A munkavégzés során felhasználni kívánt anyagok érvényes, ivó-
vízre alkalmasságot igazoló OTH engedélyének másolatát az 
ajánlatban csatolni kell! 

 
b. Referenciák:  
 

 A tárgyi munkával megegyező típusú, legalább 1000 m3 hasznos 
térfogatú, ivóvíztárolására szolgáló medence, vagy műtárgy belső, 
ivóvízzel érintkező felületének felújításáról szóló referencia nyilat-



  

kozat, az elmúlt 10 év vonatkozásában. A nyilatkozatban kérjük 
megadni a munkavégzés helyét, idejét, a referenciát igazolni ké-
pes személy nevét, elérhetőségét. Az Ajánlattevő alvállalkozója is 
nyilatkozhat a referencia tekintetében. 
 

c. Pénzügyi, gazdasági szempontból az alkalmasság az alábbi 
dokumentummal igazolható: 

 

 Igazolás, hogy nincs adótartozása (NAV 30 napnál nem régebbi 
igazolása, vagy a köztartozásmentes adatbázisból való lekérdezés 
kinyomtatott példánya).  

 
 
15. Alkalmatlan a pályázó, ha az alábbi szempontok közül valamelyik 

teljesül: 
 

 köztartozása van 

 nem rendelkezik felelős műszaki vezetővel, 

 felelősségbiztosítást nem kötött és nem kíván kötni, 

 nem rendelkezik az előírt referenciával. 

 nem rendelkezik a munkavégzéshez szükséges erőforrásokkal 
 
 
16. Eredménytelen az eljárás, ha: 

- kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek, 
- egyik ajánlattevő sem tett a kiíró számára megfelelő ajánlatot. 

 
 

17. Az ajánlattevő egyéb kötelezettségei a kivitelezési munka végzé-
se során: 

 

 A kötelező alkalmassági idő 5 év a 12/1988. (XII.27.) ÉVM rendelet 
szerint. Megrendelő a nettó vállalási ár 5%-át az egyéves garan-
ciális felülvizsgálat lezárásáig jólteljesítési biztosítékként visszatart-
ja. A garanciális visszatartás összege bankgaranciával is kiváltha-
tó. 
 

 A felhordott anyag húzó-tapadó szilárdságát 28 napos korban az 
MSZ EN 1542:2000 szabvány szerinti vizsgálattal kell igazolni a 
négy oldalfalon, 1-1 db vizsgálati hely kialakításával. A vizsgálat 
szerint a kívánt tapadó szilárdsági érték: 1,65 N/mm2, melyet akk-
reditált vizsgáló laboratórium mérési eredményével kell igazolni . A 
mintavételezést követően a vizsgálat helyét az eredetileg használt 
anyaggal és módon kell helyreállítani! 

 



  

 A húzó-tapadó szilárdság ellenőrzését követően a víztároló me-
dence teljes mosása, (aljzat, oldal és terelőfalak, mennyezet) fer-
tőtlenítése, 6 db negatív vízminta eredmény produkálása.  

 

 A feltöltést követő 72 órás áztatási idő elteltével történhet a vízmin-
tavétel, 3 különböző helyen, két egymást követő napon. A meden-
ce mosásához és üzemi vízszintig történő feltöltéséhez szükséges 
hálózatra menő, előírt minőségű vízmennyiséget a Megrendelő el-
ső alkalommal térítésmentesen biztosítja. A további mosatáshoz, 
fertőtlenítéshez, feltöltéshez szükséges vízmennyiséget térítés el-
lenében bocsájtjuk rendelkezésre. 

 

 A vízminta vizsgálatokat a Debreceni vízmű Zrt. Központi laborató-
riumától kérjük megrendelni. 

 

 A keletkező hulladékok kiporzás mentes elszállításáról a Vállalko-
zó gondoskodni köteles! 

 

 A munkavégzés ideje alatt másoknak okozott károkat a Vállalkozó 
maradéktalanul köteles megtéríteni, vagy helyreállítani. 

 
 
18. A beadott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaz-

nia a következő sorrendben: 

1. Ajánlati nyilatkozat (1. sz. melléklet), 
2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban meghatározott munka teljes 

körű elvégzéséről (2. sz. melléklet), 
3. Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről (3. sz. melléklet), 
4. Tételes, háromváltozatú árajánlat,  
5. Szerződés tervezet, 
6. Felelős műszaki vezetői jogosultság igazolása,   * 
7. Nyilatkozat a felelősségbiztosítás meglétéről, megkötéséről 

(4. sz. melléklet), 
8. Referencia nyilatkozat       * 
9. NAV 30 napnál nem régebbi, adótartozásról szóló igazolása, * 
10. A felhasználni kívánt anyagok OTH engedélyének másolati  

példányai 
11. Nyilatkozat az erőforrások és a dolgozók EÜ könyvének meglété-

ről          * 
         

 
 
( * jelzett dokumentumok hiánya esetén 3 napon belül pótolhatók, a többi 
alaki kellék hiánya esetén a pályázó kizárásra kerül). 
 
 
 



  

Kiíró által szolgáltatott mellékletek: 
 

 1 pld. Ajánlati nyilatkozat (1. sz. melléklet)  

 1 pld. Teljességi nyilatkozat (2. sz. melléklet)  

 1 pld. Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről (3. sz. melléklet)  

 1 pld. Nyilatkozat a felelősségbiztosításról (4. sz. melléket) 

 1 pld. Szerződés tervezet (5. sz. melléklet) 
 

 

 

Debrecen, 2015. június 16. 
 

 

 

 

ÁNYOS JÓZSEF 

vezérigazgató 
 

 
 
 



  

 
 
 

1. sz. melléklet 

 
 

 

Ajánlati nyilatkozat 
 
 
 
 
 

I. Pályázó neve, címe, telefon/fax száma:  

……...................................................................……………………………….. 

……………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………… 

 
II. Pályázat tárgya:  
 
Debreceni Vízmű Zrt. 5.000 m3-es víztároló medence belső szigetelésé-

nek felújítása 
 
 
III. Ajánlati ár (az egyes tételek árainak összege Ft-ban): 

„A” változat    Ft+ÁFA 

„B” változat    Ft+ÁFA 

„C” változat    Ft+ÁFA 

 
 
IV. A szerződés teljesítésének határideje: 2015.10.31. 
 
 
V. Késedelmes teljesítés esetén felajánlott napi kötbér mértéke:   
 
Késedelmes naponként a nettó vállalási ár 1%-a. A késedelmi kötbér maxi-
mális nagysága: a nettó vállalási ár 20%-a+ÁFA. 
 
VI. Fizetési határidő: 30 nap 

 

VII. Felelős műszaki vezető neve:   …………………………………………. 

Névjegyzék száma:            ………………………………………….. 

 



  

 

VIII: Tervezett pénzügyi ütemezés: 

1 db részszámla és a végszámla benyújtására van lehetőség, a szerződés 
tervezetnek megfelelően. 

 

 

 
IX. Nyilatkozat: 

Mint pályázó nyilatkozom, hogy a kiírásban megfogalmazott feltételeket elfo-
gadom és a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
 
X. Megjegyzés:  

 

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

 

 

Debrecen, 2015. …………………………………. 
 

 

 

 

 
 
 
 
     ……………………………………………….. 
            cégszerű aláírás 



  

 

2. sz melléklet 
 
 
 

Teljességi nyilatkozat 
 
 
 

 
Alulírott ………………………………………………………………………mint 
pályázó nyilatkozom, hogy a 
 

Debreceni Vízmű Zrt. 5.000 m3-es víztároló medence belső szigetelésé-
nek felújítása 

 
 
tárgyban beadott pályázatomban megajánlott vállalási ár teljes körű kivite-
lezésre vonatkozik, kiterjed minden olyan munkára, amely a megvalósí-
táshoz, a rendeltetésszerű használathoz szükséges. 
 
 
 
Debrecen, 2015. ………………………………… 
 
 
 
 
 
       ……………………..………….. 
        cégszerű aláírás 



  

 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

4. sz melléklet 
 
 
 
 

Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről 
 
 
 
 
 

Alulírott ………………………………………………………………………mint 
pályázó nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi pályázat kivitelezési 
munkájának elvégzésére megbízást kapok, úgy a kivitelezés időtartamára 
az építés felelősség-biztosítást megkötöm. 
 
 
 
 
Debrecen, 2015,. ……………………………………. 
 
 
 
 
 
       ……………………..………….. 
        cégszerű aláírás 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Amennyiben rendelkezik építés felelősség-biztosítással a nyilatkozat helyett, 
annak másolatát kell csatolni.) 
 



  

5. sz. melléklet 
 
 

VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSII  SSZZEERRZZŐŐDDÉÉSS    

tteerrvveezzeett  

  

((AAjjáánnllaattoott  tteevvőő  ppáállyyáázzaattáábbaann  eell  kkeellll  kkéésszzíítteenniiee  aa  nnyyeerrtteesssséégg  eesseettéénn  kköötteennddőő  sszzeerrzzőő--

ddééss  tteerrvveezzeetteett,,  aazz  aalláábbbbii  kköötteelleezzőő  ttaarrttaalloommmmaall))  

  

  

  
 
 

1. A szerződő felek: 

 

Megrendelő Debreceni Vízmű Zrt. 

Székhely 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

Adószám 23458208-2-09 

Bankszámlaszám 11738008-20238173-00000000 

Képviselő Ányos József vezérigazgató 

Telefon 52/513-513 

Fax 52/413-609 

E-mail titkarsag@debreceni-vizmu.hu 

 

Vállalkozó  

Székhely  

Levelezési cím  

Adószám  

Bankszámlaszám  

Képviselő  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

2. A szerződés tárgya 

 

Debreceni Vízmű Zrt. 5.000 m3-es víztároló medence belső szigetelésé-
nek felújítása 

 
3. Vállalkozási ár és műszaki tartalom: 

 

Az elvégzendő munkák: 

 

A Debreceni Vízmű Zrt., Debrecen, Benczúr Gy. u. 7. sz. alatti Víztermelő Üzem,  

Déli 5.000 m
3
-es ivóvíztároló medence belső vízszigetelésének felújítása a REKO-



  

TEAM Mérnökiroda Kft szakértői véleményében meghatározott, vagy azzal egyenér-

tékű anyagok és technológia alkalmazásával. 

 

a. A felhordott anyag húzó-tapadó szilárdságát 28 napos korban az MSZ EN 

1542:2000 szabvány szerinti vizsgálattal kell igazolni a négy oldalfalon, 1-1 db vizs-

gálati hely kialakításával. A vizsgálat szerint a kívánt tapadó szilárdsági érték: 1,65 

N/mm
2
, melyet akkreditált vizsgáló laboratórium (szervezet) mérési eredményével 

kell igazolni. A mintavételezést követően a vizsgálat helyét az eredetileg használt 

anyaggal és technológiával kell helyreállítani! 

A húzó-tapadó szilárdság ellenőrzését követően a víztároló medence teljes mosása, 

(aljzat, oldal és terelőfalak, mennyezet) fertőtlenítése, majd a medence üzemi víz-

szintig történő feltöltése.  

 

b. A feltöltést követő 72 órás áztatási idő elteltével történhet a vízmintavétel, 3 kü-

lönböző helyen, két egymást követő napon. A medence mosásához és üzemi vízszin-

tig történő feltöltéséhez szükséges hálózatra menő, előírt minőségű vízmennyiséget a 

Megrendelő első alkalommal térítésmentesen biztosítja. A további mosatáshoz, fer-

tőtlenítéshez, feltöltéshez szükséges vízmennyiséget térítés ellenében bocsájtjuk ren-

delkezésre. 

A vízminta vizsgálatokat a Debreceni vízmű Zrt. Központi laboratóriumától kérjük 

megrendelni. 

 

 

A felújítás teljes szerződéses összege: ______________Ft + ÁFA, azaz:      

Ft+ÁFA                                                                                                                      

 

4. Teljesítési határidő: 2015.10. 31. 

 

5. Kezdési határidő: a szerződéskötést követő munkaterület átadás-átvétel idő-

pontjától indul. 

 

6. Pénzügyi feltételek: a vállalás átalányáron történt, amely az összes ráfordítást 

tartalmazza. 

Rész-számlázás: a régi bevonat eltávolítása és az új bevonat felhordását követő-

en 1 db rész-számla benyújtására van lehetőség, melynek mértéke a nettó válla-

lási ár 50%-a +ÁFA.  

A végszámla benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását kö-

vetően van lehetőség. 

 

7. Fizetés: A részteljesítési igazolás és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárása után kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással. 

Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, úgy a számla kiegyen-

lítésének határideje a munkaszüneti napot követő első munkanap. 

 

 

 

 

 



  

8. Szerződésszegés jogkövetkezményei 

 

Késedelmi kötbér mértéke: a nettó vállalási ár napi 1%-a, késedelmes naponként 

Maximális mértéke:  (a nettó vállalási ár 25 %-a):______________Ft. 

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a Ptk-nak megfelelő mértékű 

késedelmi kamatra jogosult.  

Meghiúsulási kötbér: (a nettó vállalási ár 20 %-a): _______________Ft. 

 

9. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

 

A felújítási munka átvételének a feltételei: az új bevonati réteg 28 napos korában 

az MSZ EN 1542:2000 szabvány szerint elvégzett húzó-tapadó szilárdsága, vizsgála-

ti jegyzőkönyv szerint, mind a 4 vizsgálati ponton érje el az 1,65 N/mm
2
-es értéket. 

A medence mosatása-fertőtlenítése, üzemi vízszintig történő feltöltése, és 72 órás 

áztatási idő letelte után a 3 db mintavételi helyről vett, összesen 6 db vízminta ered-

mény a laborvizsgálati jegyzőkönyv szerint negatív kell, hogy legyen. 

Műbizonylatok, OTH alkalmazási engedélyek, EÜ könyvek megvizsgálása, a felújí-

tás műszaki ellenőr által történő ellenőrzése. 

 

10. Vállalkozó jogai, kötelezettsége: 

 

A felújítás során felhasznált anyagok érvényes, ivóvízre alkalmasságot igazoló 

OTH engedélyének átadása, a keletkező hulladékok kiporzás mentes elszállítása, a 

Vízműtelep szennyeződésének megakadályozása. A munkavégzés idejére a Megren-

delő a villamos energiát és a szükséges vízmennységet térítésmentesen biztosítja a 

Vállalkozó részére. Vállalkozó az előírt, MSZ EN 1542:2000 szabvány szerinti húzó-

tapadó szilárdsági vizsgálatot akkreditált laboratóriumtól (szervezettől) köteles meg-

rendelni. A vízminta vételt és vizsgálatot a Debreceni Vízmű Zrt. Központi Labora-

tóriumától köteles megrendelni. 

 

11. Jótállás, szavatosság kérdései: 

 

a 12/1988. (XII.27.) ÉVM rendeletnek megfelelően a kötelező alkalmassági idő 5 év.  



  

Megrendelő a nettó vállalási ár 5%-át az egyéves garanciális felülvizsgálat lezárásáig 

jólteljesítési biztosítékként visszatartja. A garanciális visszatartás összege bankga-

ranciával is kiváltható. 

 

12. 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 

 

 

13. Egyéb rendelkezések: 

 

A szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült VÁM és adóköltségek a Vállalko-

zót terhelik.  

A munkavégzés ideje alatt másoknak okozott károkat a Vállalkozó maradéktalanul 

köteles megtéríteni, vagy helyreállítani. 

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 Bíró-

ság 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 
 


