
A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  

 

1 Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és e-mail címe: 

Név: Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft. 

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. 

Kapcsolattartó: Barada Benő 

Tel.: 00 36 30 919 9665 

E-mail: barada.beno@szigetivizmuvek.hu 

 

2. A beszerzés tárgya: 

 

Csapadékvíz kezelő műtárgy és szikkasztó mező építése Szigetszentmiklós, Muskátli utca (2387Hrsz.) 

 

Szigetszentmiklós, Muskátli utca (2387Hrsz.) bal oldali telekhatártól 1,5m távolságra, a 

közműfeltárást követően, csapadékvíz-kezelő műtárgy építése: 1db. DN800 b. szikkasztókút kettő 

elem + aknaelem szűkítő + DN600 nehéz teherhordó víznyelőrácsos fedlap építése. 

A szikkasztókút környezete 0,5 m széles szikkasztómezővel kerüljön megépítésre geotextillel bélelt 

munkaárokban, (nagy frakciójú zúzott kő, vagy azzal egyenértékű anyag, pl. tört beton vagy durva 

kavics). 

 

A tervezett műtárgy a vízkár elhárítását célozza, a megrendelés egyszerűsége miatt külön tervet nem 

igényel. A vizsgált talaj megfelelő mértékű szikkasztásra nem alkalmas, összegyülekezett csapadék 

kialakulásakor, a tengelyen történő elszállítás preferált, amely a műtárgyból könnyen elvégezhető. 

 

 

3. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Ajánlatkérő a vállalt feladatok teljesítéséről teljesítési igazolást állít ki. A Vállalkozó az Ajánlatkérő 

által aláírt teljesítési igazolás alapján számlát jogosult kiállítani és 30 napos fizetési határidővel 

benyújtani. 

A kifizetés pénzneme magyar forint, mely a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően kerül 

kifizetésre. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. 

4. A megkötendő szerződés típusa: Vállalkozói Szerződés 

5. Az ajánlattevővel szemben támasztott követelmények: 

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (1.sz. melléklet), hogy nincs köztartozása, nem áll fent sem 

végelszámolás, sem csődeljárás, sem felszámolási eljárás alatt, tevékenysége nincs felfüggesztve, nem 

minősül offshore cégnek. 

Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell víziközmű építési referenciával, mely referencia listát az 

ajánlathoz mellékelni szükséges. 



6. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60nap 

7. Az ajánlatok értékelési szempontjai:  

- az ellenszolgáltatás nettó ajánlati ára 60% 

- vállalási határidő: 40% 

8. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: 

Ajánlattevő az ajánlatot elektronikus úton juttatja el az ajánlatkérő e-mail címére az ajánlattételi 

határidő lejártáig. 

Az ajánlat tartalmazza: 

a) Ajánlattevő megnevezését; 

b) Az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; 

c) Az ajánlat érvényességét és az ajánlat kiállításának dátumát; 

d) A nettó ajánlati árat; 

e) A vállalási határidőt 

 

9. Az ajánlattételi határidő: 2020. október 14. 12:00 óra 

 

10. Az ajánlat benyújtásának helye: szigetivizmuvek@szigetivizmuvek.hu e-mail címre. 

 

11. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

 

12. Részajánlattétel: nem elfogadható 

 

13. Egyéb információk: 

 

a) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. 

 

b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeinek 

elfogadására, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 

c) Ajánlatkérőt az ajánlatok bontása és bírálata nem kötelezi a szerződés megkötésére. 

 

d) Az ajánlatkérés 1 mellékletet tartalmaz, amely elválasztatlan részét képezi az ajánlati 

dokumentációnak. 

 

Kelt: Szigetszentmiklós, 2020. október 8. 

 

 

 Szontágh Ferenc s.k. 

 ügyvezető 

 Észak-Csepel szigeti Víz-és 

 Csatornamű Nonprofit Kft. 

 

 

Melléklet: 1.sz Nyilatkozat 

mailto:szigetivizmuvek@szigetivizmuvek.hu


1. sz. melléklet 

 

Minta 

 

 

Ajánlattételi nyilatkozat 

 

Alulírott ……………………………... (név), mint a ……………………………………….. 

(cégnév) ………………………….……………………………………. (székhely) 

…………………….. (adószám) képviseletére jogosult személy, ezennel nyilatkozom és 

kijelentem, hogy az általam képviselt Társaság nem tartozik az ajánlatkérésben megadott 

kizáró okok hatálya alá, azaz: 

- nincs köztartozása, 

- nem áll sem végelszámolás, sem csődeljárás, sem felszámolási eljárás alatt, 

- tevékenysége nincs felfüggesztve, 

- nem minősül offshore cégnek 

Alábbiak szerint nyilatkozom az ajánlatkérés feltételeire, és a kért ellenszolgáltatásra: 

Az Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft. 2020. október 8. napon kelt 

ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltuk és megismertük, a feltételeket elfogadjuk. 

Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidőtől számított 60. napig terjedő időszakra tartjuk az 

ajánlatunkat, az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt 

bármikor elfogadható. 

 

 

Megajánlott ellenszolgáltatási ár: ……………………….. 

Az ajánlati ár az ÁFA összegét NEM tartalmazza. 

Kelt: ………………………..… 

 

 ……………………………….. 

 (az ajánlattevő cégszerű aláírása) 

 


