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aa  DDeebbrreecceenn--JJóózzssaa,,  RRóózzssaavvööllggyy  ééss  5533225533  HHrrsszz..--uu  öösssszzeekkööttőő    uuttccáákkbbaann  iivvóóvvíízzvveezzeettéékkeekk  

rreekkoonnssttrruukkcciióójjaa  kivitelezési munkáira 
 

 
 
Ajánlatkérő : Debreceni Vízmű Zrt. 

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

 

Versenyeljárás típusa:  nyílt, egyfordulós eljárás. 

 
A kivitelezés előírt befejezési határideje:  

2016. szeptember 30.  
 

A részletes felhívási dokumentáció átvehető: 

Debreceni Vízmű Zrt. 
Debrecen, Hatvan u. 12-14. – 303. szoba 

Munkanapokon: 0900 – 1200 h-ig 
 

A részletes felhívási dokumentáció ára: 

30.000,- Ft+ÁFA 

Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja: 

2016. július 25. 1100 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 
  

DDeebbrreecceenn--JJóózzssaa,,    RRóózzssaavvööllggyy  ééss  5533225533  HHrrsszz..--uu  öösssszzeekkööttőő  uuttccáákkbbaann  

iivvóóvvíízzvveezzeettéékkeekk  rreekkoonnssttrruukkcciióójjaa  
kivitelezési munkáira 

 

b. Ajánlattétel nyelve: magyar 
 
 

2. Ajánlatkérő megnevezése:  Debreceni Vízmű Zrt. 

Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

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

 
4. A szerződés megnevezése: Vállalkozási Szerződés. 
 
 
5. A kivitelezési munka tárgya, mennyisége és a teljesítés helye:  

A DDeebbrreecceenn--JJóózzssaa,,  RRóózzssaavvööllggyy  ééss  5533225533  HHrrsszz..--uu  öösssszzeekkööttőő  uuttccáákkbbaann összesen 2.659 m 
hosszban Ø110 PE 100; SDR-17, új vízgerinc vezeték átépítése rekonstrukció keretében. 
117 db Ø25- Ø32 PE bekötővezeték átépítése, összesen 773 m hosszban, 117db közterületi 
Hawle típusú főelzáróval, 22 db Ø 25-ös, 17 db Ø 32-es,1 db Ø 40-es és 1 db  Ø 63-as 
bekötővezeték átkötése elektrofúziós nyeregidommal az új gerincvezetékre. Ezen kívül 4 db 
NA 100-as Hawle tolózár és 11 db NA 80-as Hawle típusú, kifolyás biztos  földfeletti tűzcsap 
elhelyezése és  3 db meglévő tűzcsap átkötése az új gerincvezetékhez.  
 

Utcánként:  
 

 
A Rózsavölgy utcában: 2.457 m Ø110 PE 100, SDR 17 anyagú gerincvezeték építése, 117 
db Ø25- Ø32 PE bekötővezeték átépítése 773 m hosszban, közterületi Hawle típusú 
főelzáróval, a bekötési vízmérőig, 22 db Ø 25-ös, 17 db Ø 32-es,1 db Ø 40-es és 1 db  Ø 63-
as bekötővezeték átkötése elektrofúziós nyeregidommal az új gerincvezetékre.  Ezen kívül  4 
db NA 100-asHawle típusú tolózár beépítési készlettel és 10 db NA 80-as Hawle típusú, 
kifolyás biztos földfeletti tűzcsap elhelyezése és  3 db meglévő tűzcsap átkötése az új 
gerincvezetékhez.  
 
 
Az 53253 Hrsz.-u összekötő utcában: 202 m Ø110 PE 100, SDR 17 anyagú gerincvezeték 
építése, 1 db NA 80-as Hawle típusú, kifolyás biztos földfeletti tűzcsap elhelyezése.  
 
 
Ajánlatkérő az utcánkénti rész-ajánlattétel lehetőségét biztosítani kívánja. 
 



 

6. Teljesítés előírt határideje:  
2016. szeptember 30. 

 

 
7. A helyszíni bejárás, konzultáció helye, időpontja: 

Ajánlatkérő konzultációt nem tart, az ajánlatkészítéssel kapcsolatos kérdéseket 

Magyar László beruházási csoportvezetőnek lehet feltenni munkaidőben az 

52/513-570-es telefonon. 

 

 

 
8. Ajánlat beadásának határideje és helye: 

 

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

303. szoba – Beruházási Csoport 

Időpont: 2016. július 25. 11
00

 h 

 
Az ajánlatokat 2 példányban, zárt borítékban kérjük beadni. Az eredeti példányt papír 
alapon, míg az eredeti példánnyal mindenben megegyező másolati példányt tartós 
adathordozón (CD-n, vagy DVD-n, egy pdf. formátumú fájlban) kérjük benyújtani. 
 
Az ajánlatokat tartalmazó borítékra kérjük ráírni:   

„Debrecen-Józsa, ivóvízvezetékek rekonstrukciója” 

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: 2016. július 25. 11
00

 h 

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

 

 

11. Értékelés szempontja:  

 ajánlati ár ( Ft )         
 Az ajánlati árat utcánként kérjük megadni, nettó összeg+ ÁFA  bontásban. 

Az ajánlatkérő a nettó összegre vetítve 5% tartalék keretet irányoz elő, mely 
az előre nem látható, nem tervezett pótmunkák fedezetéül szolgál. A 
tartalék keret terhére munkavégzés csak a megrendelő írásbeli elrendelése 
alapján végezhető.  

 
A kiíró az utcánkénti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást igénylő 
pályázóval köt szerződést. 



Amennyiben nem érkezik megfelelő ajánlat – a kiíró rendelkezésre álló 
pénzeszközeire tekintettel -, úgy az utcánkénti három legelőnyösebb ajánlatot tevő 
pályázóval tárgyalásos eljárást kezdeményez a kiíró. 
 
A tárgyalásos eljárás tervezett menete: 
 
A kiíró az utcánkénti három legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel egyidejűleg 
tárgyalást kezdeményez. A tárgyalás során az ajánlattevők a kiíró számára csak 
kedvezőbb ajánlatot tehetnek az ellenszolgáltatás, vagy a szerződéses feltételek 
tekintetében. 
 
12. Eredményhirdetés:  a beadást követő 30 napon belül, írásban 
 
 

13. Érvénytelenséget, kizárást eredményező okok: 

- egy példányban beadott ajánlat, 
- 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 30 napnál nem régebbi 
igazolása, vagy a köztartozás-mentes adatbázisból történő lekérdezés 
kinyomtatott változatának csatolása).  

 
b. Műszaki szempontból az alkalmasság az alábbi dokumentumokkal 

igazolható:  
 

 felelős műszaki vezető megnevezése, vezetői jogosultságának igazolása  

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

meglévő felelősségbiztosításnál a biztosítási keretösszeg minimum érje el 
az ajánlat értékét 

 
c. Referenciák:  
 

 a tárgyi munkával megegyező típusú más generál kivitelezési munkáról 
referenciaigazolás, melyet a Megrendelő igazolt le ár, határidő és minőség 



vonatkozásában, az elmúlt 3 (három) évet alapul véve, min. egy, nettó 20 
millió Ft értékben. 

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

teljesül: 

 az adótartozásról szóló igazolása negatív, 

 nem rendelkezik felelős műszaki vezetővel, 

 felelősségbiztosítást nem kötött és nem kíván kötni, 

 nem rendelkezik legalább egy előírt mértékű, igazolt referenciával. 
 
 
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 végzése során: 

 A gerinc- és a bekötővezetékek átépítését úgy kell elvégezni, hogy az 
érintett ingatlanok vízellátása folyamatos legyen, vízhiány 6 órát 
meghaladóan nem engedhető meg. A vízhiányról a felhasználókat a zárás 
időpontját legalább 3 nappal megelőzően, írásban kell kiértesíteni, a 
körzetzárás előtt pedig hangosbemondón is fel kell hívni a figyelmet a 
vízhiányra. 

 A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV tv. előírásai szerint a 
felhagyott vízvezetékeket a talajból ki kell szedni és bizonylatolva a 
megfelelő elhelyező telepre beszállítani! 

 A bekötővezeték csatlakoztatását az új PE anyagú gerincvezetékhez 
elektrofitting megfúró idom alkalmazásával, továbbá a csőkötéseket és a 
szerelvények kötéseit is elektrofitting karmantyúk alkalmazásával kell 
elvégezni! 

 

 Ha a bekötési vízmérőt követő kötés ólomcsöves, akkor a bekötőcső 
cseréjét a mérő után is el kell végezni. Ezekben az esetekben tételesen 
történik az elszámolás pótmunkaként, a tartalék keret terhére. 

 A bekötési vízmérőhöz történő csatlakozásnál a plomba eltávolításakor a 
vízmérő állását írásban rögzíteni kell, ezen kívül a vízmérő újra 
plombázását meg kell rendelni a Debreceni Vízmű Zrt.-től, a díjjegyzék 
szerinti (bruttó 5.500 Ft-os)  áron. 

 A kivitelezéshez szükséges közterület foglalási és bontási engedélyek 
beszerzése. A rekonstrukciós munka során a Felsőjózsai és a Bondorhát 
utcák közötti szakaszon az esetlegesen szükségessé váló aszfalt 
burkolatbontást az aszfalt kötőréteggel bezárólag kell helyreállítani, 
tekintettel a későbbiekben végzendő útépítési munkálatokra. A 
helyreállításnak ezt a módját a közútkezelővel is egyeztetni szükséges. A 
többi szakaszon az esetleges burkolatbontásokat sávosan kell 
helyreállítani, rétegenkénti eltolással, a közútkezelői hozzájárulásban 
előírtaknak megfelelően helyreállítani. 



 Szakfelügyelet megrendelése a Debreceni Vízmű Zrt. Vízhálózati 
Üzemétől a munkavégzés időtartamára.  

 A vízvezeték hálózat mosatásához, fertőtlenítéséhez szükséges 
vízmennyiség megrendelése a Debreceni Vízmű Zrt.-től. 

 A forgalomtechnikai tervnek megfelelő ideiglenes forgalomkorlátozásról 
gondoskodni, az eszközök szükség szerinti pótlását, cseréjét elvégezni. 

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

 A munkavégzés megkezdése előtt a munkaterület állapotának felmérése, 
rögzítése (írásban és fotókkal). 

 A meglévő közművek védelme, szükség szerint a társ közmű 
üzemeltetőktől és szakfelügyeletek megrendelése. 

 A műszaki átadás-átvétel napjára az előírásoknak megfelelő 
dokumentumok rendelkezésre kell, hogy álljanak. 

Hiányos dokumentáció esetén Megrendelő a nettó vállalási ár 5 %-át 60 
napig jogosult visszatartani. 
Amennyiben a hiányosságokat az Ajánlattevő nem pótolja, Megrendelő a 
visszatartott összeg terhére azt más vállalkozóval elvégezteti. 

 
 
18. A beadott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia 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 költségvetés, mely mint melléklet az elmaradó és pótmunkák 

elszámolására szolgál  
5. A tárgyi munka teljes megvalósításához szükséges, a tervben nem 

szereplő tételek felsorolása, költségelése, mely része az ajánlati árnak, 
6. Szerződés tervezet, pénzügyi ütemezéssel, 
7. NAV adótartozásról szóló igazolás,     * 
8. Felelős műszaki vezető jogosultság igazolása,   * 
9. Nyilatkozat a felelősségbiztosítás meglétéről, megkötéséről * 

(4. sz. melléklet), 
10. A Megrendelő által igazolt referenciák,    * 

 
( * 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) 

 1 pld. pályázati dokumentáció (kiviteli terv). 
 
 
 
 
 

 

 

 

Debrecen, 2016. május 20. 
 

 

 

 

ÁNYOS JÓZSEF 

vezérigazgató 
 

 
 


