AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

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:
1. Bartók Béla utca 1333/8 hrsz. (11/1365/2020. üsz.)
A helyszínrajzon jelölt ingatlan előtt (1333/8 hrsz.) a meglévő utcai folyóka mellé azzal megegyező
típusú és méretű átjárható folyóka (pl. FRÜHWALD 40×40×8, vagy ezzel egyenértékű) építés a
megadott szakaszon. Déli induló szakaszán kertiszegély elemmel zárt (pl. SEMMELROCK
100×25×5, vagy ezzel egyenértékű), északi záró oldalán a meglévő folyókába visszaköt.
Továbbiakban az utca végén (Bartók Béla utca-Babits Mihály utca) a tervlapon jelölt nyíltfelszínű
burkolatlan árok elkészítése (1m koronaszélesség, ~0,50m mélység).
2. Szekér utca 7037/7 hrsz. (11/1052/2020. üsz)
A jelzett ingatlan előtt burkolatlan 1m koronaszélességű szikkasztóárok készítése, 0,5-0,7m
mélységgel.
3. Komp utca 13112 hrsz. (11/1081/2020. üsz).
A tervlapon szereplő módon átjárható szegélyfolyóka kiépítése mely során a 13113 hrsz-ú ingatlan és
a 13112 hrsz-ú ingatlan előtti két folyókaszakasz összekötésre kerül. Az alkalmazásra kerülő folyóka a
13112 hrsz-ú ingatlanéval azonos méretű.
4. Bóbitás utca 7092. hrsz (11/789/2020. üsz)
DN800 b. fenékelem nélküli szikkasztó akna, tervezetten legalább 2 aknaelem és felső szűkítőelem,
amennyiben a mértékadó talajvízszint ettől geodetikusan magasabban van, akkor annak vízszintjéig,
tört beton/kulé ágyazattal, geotextíliával, a szűkítőelemre helyezett DN600 teherbíró rácsos fedlappal
terven jelölt helyen.
5. Gergely utca 5692/3. hrsz-ú út (11/1657/2020. üsz.)
A tervlapon jelölt helyen és méretben 0,50m mélységű kavicsos szikkasztómező építése geotextíliával
törtbeton/kulé ágyazattal.
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 (1sz. 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. december 11. 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, 202. december 4.
Szontágh Ferenc s.k.
ügyvezető
Észak-Csepel szigeti Víz-és
Csatornamű Nonprofit Kft.
Melléklet: 1.sz Nyilatkozat
5db Terlap

