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. Szigetszentmiklós Rákóczi u. 36. előtt (Hrsz. 1896) víznyelő építése (11/XXX/2020. üsz.)
Telepítés során betonelemes víznyelőaknát szükséges kialakítani 25cm vtg. beton pontalapozással,
közúti terhelésre alkalmas D-400-as teherbírású öntöttvas víznyelő ráccsal és 15/10cs-es beton
gallérral, az akna alján 25cm mély homokfogó zsomp kialakítással.
A rács és betongallér felső síkját az aszfaltburkolat szélének szintjéhez képest 2-3cm-rel lejjebb
szükséges elhelyezni.
A csatornarákötés D110 KG-PVC müa. cső nyeregidomos csatlakozással történjen.
2.Szigetszentmiklós Vércse u-ban (11/1299/2020. üsz.) közműfeltárás, a mellékelt helyszínrajz
alapján szikkasztó kavicságy építése
A kivitelezés megkezdése előtt szükséges az utcában a közművek nyomvonalainak feltárása.
A feltárást követően a martaszfaltos burkolat helyreállítást el kell végezni.
13/B szám előtt (Hrsz. 5783/9) Szikkasztó kavicságy 1.10x4.00x0.50m méretben történő kialakítása.
A kialakítandó kavicságy, geotextílíával bélelt munkagödörben, kulé kaviccsal vagy törtbeton
ágyazattal, murvás lefedéssel kerüljön megépítésre.
3. Szigetszentmiklós Hunyadi u. 7/A (Hrsz. 1194) beton gyeprács burkolatú nyílt csapadékvíz
árok építése (11/1848/2020. üsz.)
A mellékelt helyszínrajz alapján1.30x4.00x0.40m gyephézagos járólappal burkolt, felső élét min.
10x10 cm vtg. lekerekített élű vasalt beton-fejgerendával szükséges megépíteni.
A betonelemek alá zúzottkő ágyazatot és geotextítíát kell helyezni.
Kialakítandó árok a helyszínrajzon lévő metszeten ábrázolt rétegrend szerint valósuljon meg.
A gépjárműforgalom biztonsága érdekében 1db műanyag jelzőoszlop telepítése szükséges a
helyszínrajzon feltüntetett helyen.
4. Szigetszentmiklós Hunyadi u. 9. (Hrsz. 1196) beton gyeprács burkolatú nyílt csapadékvíz árok
építése (11/1848/2020. üsz.)
A mellékelt helyszínrajz alapján1.10x4.00x0.40m gyephézagos járólappal burkolt, felső élét min.
10x10 cm vtg. lekerekített élű vasalt beton-fejgerendával szükséges megépíteni.
A betonelemek alá zúzottkő ágyazatot és geotextíliát kell helyezni
Kialakítandó árok a helyszínrajzon lévő metszeten ábrázolt rétegrend szerint valósuljon meg.
A gépjárműforgalom biztonsága érdekében 2db műanyag jelzőoszlop telepítése szükséges az árok
minkét végében.

5. Szigetszentmiklós Kinizsi u. 79/A. (Hrsz. 1207) beton gyeprács burkolatú nyílt csapadékvíz
árok építése (11/1804/2020. üsz.)
A mellékelt helyszínrajz alapján1.25x8.50x0.60m gyephézagos járólappal burkolt, felső élét min.
10x10 cm vtg. lekerekített élű vasalt beton-fejgerendával szükséges megépíteni.
A betonelemek alá zúzottkő ágyazatot és geotextíliát kell helyezni
Kialakítandó árok a helyszínrajzon lévő metszeten ábrázolt rétegrend szerint valósuljon meg.

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. február 05. 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, 2021.február 01.
…………………………………..
Szontágh Ferenc s.k.
ügyvezető
Észak-Csepel szigeti Víz-és
Csatornamű Nonprofit Kft.
Melléklet: 1.sz Nyilatkozat
5db Helyszínrajzok

