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aa  DDeebbrreecceenn,,  SSzzéécchheennyyii  uuttccáábbaann  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. 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 
  

DDeebbrreecceenn,,  SSzzéécchheennyyii  uuttccáábbaann  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:  

 DDeebbrreecceenn,,  SSzzéécchheennyyii  utcában 
 V-1-0-0 vezeték: 71 m hosszban Ø 315 PE 100; SDR-17, 1 db NA 150-es Hawle toló-
zár és 2 db NA 300-as Hawle tolózár beépítési készlettel. 
V-1-1-0 vezeték: 117 m hosszban Ø 225 PE 100; SDR-17, 2 db NA 200-as Hawle toló-
zár és 1 db NA 100-as Hawle tolózár beépítési készlettel és 1 db NA 100-as Hawle 
típusú, kifolyás biztos  földfeletti tűzcsap elhelyezése. Ezen kívül 2 db Ø32 PE bekötő-
vezeték kiépítése, összesen 20,6 m hosszban, közterületi főelzáróval. 
V-1-2-0 vezeték: 105 m hosszban Ø 110 PE 100; SDR-17, 1 db NA 100-as Hawle toló-
zár beépítési készlettel. Ezen kívül 2 db Ø25-32 PE bekötővezeték kiépítése, összesen 
12,6 m hosszban, közterületi főelzáróval. 
V-2-0-0 vezeték: 185 m hosszban Ø 225 PE 100; SDR-17, 2 db NA 200-as Hawle toló-
zár, 3 db NA 100-as Hawle tolózár beépítési készlettel és 3 db NA 100-as Hawle típu-
sú, kifolyás biztos  földfeletti tűzcsap elhelyezése. Ezen kívül 4 db Ø25-32 PE bekötő-
vezeték kiépítése, összesen 45 m hosszban, közterületi főelzáróval. 
 
 
 

6. Teljesítés előírt határideje:  
2016. szeptember 30. 

 

 
7. A helyszíni bejárás, konzultáció helye, időpontja: 



  

Ajánlatkérő konzultációt nem tart, az ajánlatkészítéssel kapcsolatos kérdése-

ket 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. 10
00

 h 

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

„Debrecen, Széchenyi utcai 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. 10
00

 h 

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

 

 

11. Értékelés szempontja:  

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

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

 
A kiíró a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást igénylő pályázóval 
köt szerződést. 
Amennyiben nem érkezik megfelelő ajánlat – a kiíró rendelkezésre álló pénz-
eszközeire tekintettel -, úgy a három legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázóval 
tárgyalásos eljárást kezdeményez a kiíró. 
 
A tárgyalásos eljárás tervezett menete: 
 



  

A kiíró a három legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel egyidejűleg tárgya-
lást kezdeményez. A tárgyalás során az ajánlattevők a kiíró számára csak ked-
vezőbb 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 megfogalmazot-

takat. (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 lekérde-
zés kinyomtatott változatának csatolása).  

 
b. Műszaki szempontból az alkalmasság az alábbi dokumentu-

mokkal igazolható:  
 

 felelős műszaki vezető megnevezése, vezetői jogosultságának iga-
zolása  

 felelősségbiztosítás meglétének igazolása, vagy nyilatkozat az építé-
si felelősségbiztosítás megkötésének szándékáról tárgyi munka vo-
natkozásában (4. sz. melléklet) 

meglévő felelősségbiztosításnál a biztosítási keretösszeg minimum 
érje el az ajánlat értékét 

 
c. Referenciák:  
 

 a tárgyi munkával megegyező típusú más generál kivitelezési mun-
káról referenciaigazolás, melyet a Megrendelő igazolt le ár, határidő 
és minőség vonatkozásában, az elmúlt 3 (három) évet alapul véve, 
min. egy, nettó 10 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 kiértesí-
teni, a körzetzárás előtt pedig hangosbemondón is fel kell hívni a fi-
gyelmet a vízhiányra. 

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

 Az új bekötővezeték csatlakoztatását az új PE anyagú gerincveze-
tékhez elektrofitting megfúró idom alkalmazásával, továbbá a csőkö-
téseket és a szerelvények kötéseit is elektrofitting karmantyúk alkal-
mazásával kell elvégezni! 

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

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

 A kivitelezéshez szükséges közterület foglalási és bontási engedé-
lyek beszerzése. A rekonstrukciós munka során a szükségessé váló 
aszfalt burkolat bontást, sávosan, rétegenkénti eltolással kell helyre-
állítani! (Tekintettel a későbbiekben végzendő útépítési munkálatok-
ra.) A helyreállításnak ezt a módját a közútkezelővel is egyeztetni 
szükséges.  

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



  

 A rekonstrukcióval érintett vízvezeték hálózaton a tolózár,- főelzáró-
és tűzcsap jelző táblák meglétének felülvizsgálata, szükség szerinti 
pótlása. 

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

 A forgalomtechnikai tervnek megfelelő ideiglenes forgalomkorláto-
zásról gondoskodni, az eszközök szükség szerinti pótlását, cseréjét 
elvégezni. A jelzőlámpás csomópontoknál a jelzőlámpa programmó-
dosításáról az Ajánlatkérő gondoskodik. 

 A megbontott közterületeket a közútkezelői hozzájárulásban előír-
taknak megfelelően helyreállítani. 

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

 A munkavégzés megkezdése előtt a munkaterület állapotának felmé-
rése, rögzítése (írásban és fotókkal). 

 A meglévő közművek védelme, szükség szerint a társ közmű üze-
meltetőktől és szakfelügyeletek megrendelése. 

 A műszaki átadás-átvétel napjára az előírásoknak megfelelő doku-
mentumok 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, Megren-
delő 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 ár-
nak, 

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. június 20. 
 

 

ÁNYOS JÓZSEF 

vezérigazgató 
 

 



  

 
 

1. sz. melléklet 

 
 

 
 

Ajánlati nyilatkozat 
 
 
 
 

I. Pályázó neve, címe, telefon/fax száma, e-mail címe: 
……......................................................................………………………………….. 

……………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
II. Pályázat tárgya:  
 

Debrecen, Széchenyi  uuttccáábbaann  iivóvízvezetékek rekonstrukciója 
 
 
III. Ajánlati ár (Ft) átalányáron: 

 

 Vállalási ár 

Nettó összeg:  

5 % tartalékkeret:  

Nettó összeg ösz-
szesen: 

 

 
 
IV. Kivitelezés átfutási ideje:  - szerződéskötés időpontjától számított  

………(nap) 

     - vállalt kezdési időpont: ……………………… 

- befejezési dátuma: 2016. szeptember 30. 

 
 
V. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke:   

a nettó vállalási ár 1%-a, késedelmes naponként. 
 



  

 
VI. A kötbér maximális nagysága a nettó vállalási ár 25 %-a.     
 
 
VII. Fizetési határidő:   30 nap 

 

VIII. Felelős műszaki vezető neve:   ……………………………………………. 

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

 

IX. Tervezett pénzügyi ütemezés: 

Rész-számla benyújtására a szerződés tervezet szerint van lehetőség. 

 
X. Nyilatkozat: 

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

 
 
XI. Megjegyzés:  

 

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

 

 

Debrecen, 2016. …………………………………. 
 
 
 
 
     ……………………………………………….. 
            cégszerű aláírás 



  

 

2. sz melléklet 
 
 
 

Teljességi nyilatkozat 
 
 
 

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

Debrecen, Széchenyi utca ivóvízvezetékek rekonstrukciója 
 
kivitelezési munkára beadott pályázatomban megajánlott vállalási ár teljes 
körű kivitelezésre vonatkozik, kiterjed minden olyan munkára, amely a ren-
deltetés-szerű használathoz szükséges és tartalmazza a helyreállítási költ-
ségeket is. 
 
 
 
Debrecen, 2016. ………………………………… 
 
 
 
 
 
       ……………………..………….. 
        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. tag-
vállalatai által lebonyolított pályázatokon nem vehetek részt. 
 
 
 
Debrecen, 2016. ………………………………………. 
 
 
 
 
 
       ……………………..………….. 
        cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

4. sz melléklet 
 
 
 
 

Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről 
 
 
 
 
 

Alulírott ………………………………………………………………………mint 
pályázó nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi pályázat kivitelezési munká-
jának elvégzésére megbízást kapok, úgy a kivitelezés időtartamára az épí-
tés felelősségbiztosítást megkötöm. 
 
 
 
 
Debrecen, 2016. ……………………………………. 
 
 
 
 
 
       ……………………..………….. 
        cégszerű aláírás 
 

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



  

 
 

VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSII  SSZZEERRZZŐŐDDÉÉSS    

tteerrvveezzeett  

  

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

sszzeerrzzőőddééss  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 

 
Debrecen, Széchenyi    uuttccáábbaann  ivóvíz gerinc-és bekötővezetékek rekonst-

rukciója 
 

3. Vállalkozási ár és műszaki tartalom 
 
Az elvégzendő munkák: 
 
DDeebbrreecceenn,,  SSzzéécchheennyyii  utcában 
 V-1-0-0 vezeték: 71 m hosszban Ø 315 PE 100; SDR-17, 1 db NA 150-es Hawle toló-
zár és 2 db NA 300-as Hawle tolózár beépítési készlettel. 



  

V-1-1-0 vezeték: 117 m hosszban Ø 225 PE 100; SDR-17, 2 db NA 200-as Hawle toló-
zár és 1 db NA 100-as Hawle tolózár beépítési készlettel és 1 db NA 100-as Hawle 
típusú, kifolyás biztos  földfeletti tűzcsap elhelyezése. Ezen kívül 2 db Ø32 PE bekötő-
vezeték kiépítése, összesen 20,6 m hosszban, közterületi főelzáróval. 
V-1-2-0 vezeték: 105 m hosszban Ø 110 PE 100; SDR-17, 1 db NA 100-as Hawle toló-
zár beépítési készlettel. Ezen kívül 2 db Ø25-32 PE bekötővezeték kiépítése, összesen 
12,6 m hosszban, közterületi főelzáróval. 
V-2-0-0 vezeték: 185 m hosszban Ø 225 PE 100; SDR-17, 2 db NA 200-as Hawle toló-
zár, 3 db NA 100-as Hawle tolózár beépítési készlettel és 3 db NA 100-as Hawle típu-
sú, kifolyás biztos  földfeletti tűzcsap elhelyezése. Ezen kívül 4 db Ø25-32 PE bekötő-
vezeték kiépítése, összesen 45 m hosszban, közterületi főelzáróval. 

 
 
 
A rekonstrukció teljes szerződéses összege: ______________Ft +5% tarta-
lék keret+ ÁFA, azaz:                             Ft+ÁFA 
 
 
Ajánlatkérő a nettó vállalási árra vetítve 5 % tartalékkeretet irányoz elő. Az 5 % 
tartalékkeret csak a Megrendelő által elrendelt pótmunkák fedezete. A tartalék-
keret felhasználásának elszámolása tételesen történik, a pályázatban szereplő 
költségvetés egységárainak alapulvételével. Amennyiben a költségvetésnek 
ilyen tétele nincs, akkor a Vállalkozó rezsi óradíjával, ill. az igazolt anyagbe-
szerzési áron kell az elszámolást elvégezni. 
 
4. Teljesítési határidő: 2016.09. 30. 
 
5. Kezdési határidő: a szerződéskötést követő munkaterület átadás-

átvétel időpontjától indul. 
 
6. Pénzügyi feltételek: a vállalás átalányáron történt, amely az összes rá-

fordítást tartalmazza. 
Rész-számlázás: a V-1-0-0 a V-1-1-0 és a V-1-2-0 jelűi gerinc és bekötőve-
zetékek átépítését követően1 db rész-számla benyújtására van lehetőség, 
melynek mértéke a nettó vállalási ár 50%-a +ÁFA.  
A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően 
nyújtható be. 

 

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 kiegyenlítésének határideje a munkaszüneti napot követő első 
munkanap. 
 

8. Szerződésszegés jogkövetkezményei 
 

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

ként 



  

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

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

tékű késedelmi kamatra jogosult.  

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

 

9. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 
Műbizonylatok, OTH alkalmazási engedélyek megvizsgálása, a munka 
műszaki ellenőr által történő ellenőrzése, építési naplóba történő bejegy-
zés, stb. 

 
A munka átadás-átvételének a feltételei:  

 

1. műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 3 pld. 
2. megvalósulási terv („D” terv) 1 pld. 
3. geodéziai bemérési terv (digitálisan feldolgozott EOV rendszerben, 

az egységes közműjelkulcs alkalmazásával papíron és CD-n 1 pld-
ban, dfx, vagy dwg formátumban, a beméréskori aktuális földhiva-
tali nyilvántartási alaptérképbe illesztve. A vázrajzon fel kell tüntetni 
a létesítmény terep-térkép azonos pontokhoz viszonyított helyzetét 
is. A geodéziai dokumentációnak a 324/2013. (VIII.29.) Korm. ren-
delet 5. melléklet 2.6. pontban leírtaknak kell megfelelnie. 
 

4 pld. 

4. koordináta jegyzék 1 pld. 
5. minőségi bizonylatok 1 pld. 
6. építési napló 1 pld. 
7. nyomáspróba jegyzőkönyv 3 pld. 
8. vízvizsgálati jegyzőkönyv 3 pld. 

 

 A műszaki átadás-átvétel napjára az előírásoknak megfelelő doku-
mentumok rendelkezésre kell, hogy álljanak. Hiányos dokumentáció 
esetén Megrendelő a nettó vállalási ár 5 %-át 60 napig jogosult visz-
szatartani. 

Amennyiben a hiányosságokat az Ajánlattevő nem pótolja, Megren-
delő a visszatartott összeg terhére azt más vállalkozóval elvégeztet-
heti. 

 

10. Vállalkozó jogai, kötelezettsége: 
 
 A munkavégzés megkezdése előtt a munkaterület állapotának felmé-

rése, rögzítése (írásban és fotókkal). 

 A kivitelezéshez szükséges közterület foglalási és bontási engedé-
lyek beszerzése. A szükségessé váló aszfalt burkolat bontást sávo-



  

san kell helyreállítani, rétegenkénti eltolással, tekintettel a későbbi-
ekben végzendő útépítési munkálatokra. A helyreállításnak ezt a 
módját a közútkezelővel is egyeztetni szükséges. 

 A forgalomtechnikai tervnek megfelelő ideiglenes forgalomkorláto-
zásról gondoskodni, az eszközök szükség szerinti pótlását, cseréjét 
elvégezni. A jelzőlámpás csomópontoknál a jelzőlámpa programmó-
dosításáról az Ajánlatkérő gondoskodik. 

 A rekonstrukció során felhasznált anyagok érvényes, ivóvízre alkal-
masságot igazoló OTH engedélyének átadása. 

  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 kiértesí-
teni, a körzetzárás előtt pedig hangosbemondón is fel kell hívni a fi-
gyelmet a vízhiányra. 

 Az új bekötővezeték csatlakoztatását az új PE anyagú gerincveze-
tékhez elektrofitting megfúró idom alkalmazásával, továbbá a csőkö-
téseket és a szerelvények kötéseit is elektrofitting karmantyúk alkal-
mazásával kell elvégezni! 

 Ha a bekötési vízmérőt követő kötés ólomcsöves, akkor a bekötőcső 
cseréjét a mérő után is el kell végezni. Ezekben az esetekben tétele-
sen történik az elszámolás. 

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

 A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. előírásai sze-
rint a felhagyott vízvezetékeket a talajból ki kell szedni és 
bizonylatolva a megfelelő elhelyező telepre beszállítani! A keletkező 
hulladékok kiporzás mentes elszállítása, a környezet szennyeződé-
sének megakadályozása. 

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

 A rekonstrukcióval érintett vízvezeték hálózaton a tolózár,- főelzáró-
és tűzcsap jelző táblák meglétének felülvizsgálata, szükség szerinti 
pótlása. 

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

 A vízminta vételt és vizsgálatot a Debreceni Vízmű Zrt. Központi La-
boratóriumától köteles megrendelni. 

 A meglévő közművek védelme, szükség szerint a társ közmű üze-
meltetőktől és szakfelügyeletek megrendelése.  



  

 A megbontott közterületeket a közútkezelői hozzájárulásban előír-
taknak megfelelően helyreállítani. 

 

11. Jótállás, szavatosság kérdései: 
 

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

10 év.  

Megrendelő a nettó vállalási ár 5%-át 5 éves időtartamra, a garanciális kötele-

zettség biztosítékaként visszatartja. A garanciális visszatartás összege bankga-

ranciával is kiváltható. 

 

12. Együttműködési kötelezettség: 
 

Vállalkozó helyszíni képviselője: 

 

 

 

 

Megrendelő helyszíni képviselője: 

Forgó Csabáné műszaki ellenőr és Magyar László beruházási csoportvezető 

Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

Tel.: (20) 663-0744; és (30) 345-5304 

Fax: (52) 523-672 

 

13. Egyéb rendelkezések: 
 

A szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült VÁM és adóköltségek a Vál-
lalkozót terhelik.  
A munkavégzés ideje alatt másoknak okozott károkat a Vállalkozó maradékta-
lanul köteles megtéríteni, vagy helyreállítani. 

A szerződésben nem szabályozott feltételekre a Ptk. idevonatkozó rendelkezé-
sei az irányadóak. 

 

 

 

 



  

A szerződésből eredő bármely vitás kérdést a felek kötelesek elsősorban 
egyeztető tárgyalások útján rendezni. Ha az egyeztető tárgyalások nem vezet-
nek eredményre, a felek a vitás kérdések rendezése érdekében alávetik magu-
kat a Debreceni Járás Bíróság kizárólagos illetékességének.  

Jelen szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyet a Felek, mint akara-
tukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 
 
 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2016..….. hó ……. nap 
 

 

 

 

______________________ ______________________ 
  

Vállalkozó Megrendelő 
 


