
1. sz. melléklet

Ajánlati nyilatkozat

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

……………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………

II. Pályázat tárgya: 

Debrecen-Józsa, Rózsavölgy és 53253 Hrsz.-u összekötő  utcákbanRózsavölgy és 53253 Hrsz.-u összekötő  utcákban
iivóvízvezetékek rekonstrukciója

III. Ajánlati ár (Ft) átalányáron:

Vezeték jele:
53253 Hrsz.

utca
Rózsavölgy

utca

Nettó összeg:

5 % tartalékkeret:

Nettó összeg 
összesen:

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.
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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
elfogadom 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-Józsa, Rózsavölgy és 53253 Hrsz.-u összekötő  utca
ivóvízvezetékek rekonstrukciója

kivitelezési munkára beadott pályázatomban megajánlott vállalási ár teljes
körű  kivitelezésre  vonatkozik,  kiterjed  minden  olyan  munkára,  amely  a
rendeltetés-szerű  használathoz  szükséges  és  tartalmazza  a  helyreállítási
költségeket is.

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



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 felelősségbiztosítást megkötöm.

Debrecen, 2016. …………………………………….

……………………..…………..
cégszerű aláírás

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

(Ajánlatot tevő pályázatában el kell készítenie a nyertesség esetén kötendő(Ajánlatot tevő pályázatában el kell készítenie a nyertesség esetén kötendő
szerződés tervezetet, az alábbi kötelező tartalommal)szerződés tervezetet, az alábbi kötelező tartalommal)

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-Józsa, Rózsavölgy és 53253 Hrsz.-u összekötő  utcákban Rózsavölgy és 53253 Hrsz.-u összekötő  utcákban ivóvíz
gerinc-és bekötővezetékek rekonstrukciója

3. Vállalkozási ár és műszaki tartalom

Az elvégzendő munkák:

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. 

A rekonstrukció teljes szerződéses összege: ______________Ft +5% 
tartalék 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
tartalékkeret  felhasználásának elszámolása tételesen történik,  a  pályázatban
szereplő  költségvetés  egységárainak  alapulvételével.  Amennyiben  a
költségvetésnek ilyen tétele  nincs,  akkor  a  Vállalkozó rezsi  óradíjával,  ill.  az
igazolt anyagbeszerzési 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 
ráfordítást tartalmazza.
Rész-számlázás: a gerinc és bekötővezetékek 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
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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:
Műbizonylatok, OTH alkalmazási  engedélyek megvizsgálása, a munka
műszaki  ellenőr  által  történő  ellenőrzése,  építési  naplóba  történő
bejegyzés, 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
földhivatali 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. rendelet 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
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
elvégeztetheti.



10. Vállalkozó jogai, kötelezettsége:

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

 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.

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

 A  rekonstrukció  során  felhasznált  anyagok  érvényes,  ivóvízre
alkalmasságot 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
kiértesíteni,  a  körzetzárás  előtt  pedig  hangosbemondón  is  fel  kell
hívni a figyelmet a vízhiányra.

 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.

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

 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 vízminta  vételt  és  vizsgálatot  a  Debreceni  Vízmű  Zrt.  Központi
Laboratóriumától köteles megrendelni.

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

 A  megbontott  közterületeket  az  közútkezelői  hozzájárulásban
előírtaknak 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 

kötelezettség biztosítékaként visszatartja. A garanciális visszatartás összege 

bankgaranciával 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
Vállalkozót 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 Bíróság kizárólagos
illetékességének. 

Jelen  szerződés  5 (öt)  eredeti  példányban  készült,  melyet  a  Felek,  mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Debrecen, 2016..….. hó ……. nap

______________________ ______________________

Vállalkozó Megrendelő
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