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A SZEGEDI VÍZMŰ Zrt. AJÁNLAT KÉRÉSE
1. Az megrendelő neve, címe, távirati címe, telefon – és telefaxszáma:
Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88. sz.
6701 Szeged, Pf: 104.
Telefon: 62/ 558 - 855
Fax:
62/ 558 - 800
6724 Szeged, Kátay u. 21. Telephely
Telefon: 62/ 554 - 744
Fax:
62/ 554 - 749
2. A munka szerződésének tárgya:
Szeged város területén, fő- és mellék, állami és önkormányzati tulajdonban lévő
közlekedési utakon elhelyezkedő csatorna tisztítóaknák és víznyelő aknák teljes körű
felújítására a Szegedi Vízmű Zrt. által meghatározott területeken, és módokon.
3. Jelenlegi állapot ismertetése:
A fő- és mellék utakon lévő csatorna tisztítóaknák és víznyelő aknák fedlapjai
megsüllyedtek az aknák több helyen repedezettek, nem vízzáróak. A balesetveszély
kialakulásának megelőzése, valamint az állagmegóvás érdekében az érintett területeken
szükségessé vált e műtárgyak felújítása.
4. Feladatok meghatározása:
A csatornahálózathoz tartozó különböző funkciójú aknák fedlapjait, víznyelő rácsait ahol
ikeraknás beömlő van ott a tűzcsapszekrényeket is új szerelvényre kell cserélni. A
szerelvények szintbeállítását a Társaságunk által elfogadott DURA-LEVEL SYSTEM
technológia alkalmazásával kell kivitelezni.
Az aknák beton felületeit le kell tisztítani, az aknafal javítását és a vízzáró vakolattal
történő ellátását a javításhoz felhasznált anyagok beépítési/technológiai utasításaiban
foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.
A munka megkezdése előtt a munkaterület átadás-átvételét le kell bonyolítani. A
felhasználandó anyagok megfelelő beépítését, felhasználását a műszaki átadás-átvételkor
tartandó helyszíni bejáráson igazolni kell.
A kibontott szerelvényeket (aknafedlap+keret, víznyelő rács+keret, altalaj
tűzcsapszekrény) a kibontást követően ütemezetten be kell szállítani a Szegedi Vízmű
Zrt. 6724 Szeged, Kátay u. 21. sz. alatti telephelyére.
A munkaterület bontási engedélyének intézéséről, körülhatárolásáról, forgalomterelésről,
kitáblázásról, éjszakai kivilágításról és az útburkolat helyreállításáról (a szükséges
útburkolati jelek újrafestésével együtt) a vállalkozónak kell gondoskodni.
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Az elvégzett munkákról építési naplót kell vezetni a munka kezdésétől a befejezésig,
melyet a vállalkozó köteles a megrendelőnek átadni.
Az egyes munkaterületeken a munkák megkezdése előtt a megrendelő és a vállalkozó
képviselői a munkaterületet bejárják és meghatározzák a felújítandó aknák darabszámát, a
cserélendő szerelvények típusát és az adott munka teljesítésének a határidejét.
5. Főbb műszaki paraméterek
A szerződött munka megkezdésének határideje az e- mailen történő írásos megrendelés
elküldésétől számított 3 nap.
A munka elvégzését a vállalkozónak a munka befejezésével egy időben írásos formában
készre kell jelentenie, az e- mailben küldendő készre jelentés tájékoztatóval.
Az állami tulajdonban lévő utaknál megadott árajánlat esetén az út kezelőjének a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. forgalomtechnikai és aszfaltozási költségeit is tartalmaznia kell a
megajánlott összegnek.
A nyertes pályázónak az állami tulajdonban lévő utakon történő akna felújításokkal
kapcsolatban meg kell állapodnia a Magyar Közút Nonprofit Zrt.- vel az egyes
munkaterületeken a munkavégzés feltételeiről (szükséges forgalomtechnika, aszfaltozás,
határidők, kezdési és befejezési időpontok, stb.), és melyekről a megrendelőt tájékoztatni
szükséges.
A beépítések során a DURALEVEL SYSTEM szintbehelyezési technológia valamint a
beépítendő aknafedlap típusának megfelelően a technológiai/beépítési utasításokban
foglaltakat szigorúan be kell tartani. Az aknafedlap cserék kivitelezését a
technológiai/beépítési utasításokban foglaltak szerint kell megvalósítani.
A nagyterhelésű útszakaszokon, ahol a beépítés feltételei adottak, ott SOLO SELF
(önszintező) aknafedlapot kell elhelyezni.
A szintbe emelő elemeket nem kell vakolni, azok beépítését látható módón kell hagyni!
Azokon a helyeken ahol az aknák szűkítője össze van törve, vagy meg van repedve ott a
szűkítő cseréjét is végre kell hajtani.
A napi aknafelújítás minimum mennyisége 3 db (akna kikenéssel és szűkítő cserével
együtt is).
Az aknák betonfelületeinek a javításához, vízzáró vakolat készítéséhez a megrendelő
biztosítja a szükséges anyagokat.
A csatorna aknákba történő munkavégzés feltétele az adott csatornaszakasz előzetes
szellőztetése, légtérelemzés, valamint a beszállási engedély megléte.
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6. Határidők
Az ajánlat beadásának határideje: 2021. március 15. 900 óra
Az első munkaterület átadás-átvétel várható időpontja: 2021. április 1.
Az utolsó teljesítés határideje: 2021. október 15.
Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük beadni, és a borítékon kérjük feltüntetni:
"Árajánlat, csak a Víz- és csatornahálózati üzem bonthatja fel – Aknák teljeskörű
felújítása 2021."
A pályázatok beadásának helye: Szegedi Vízmű Zrt. 6724 Szeged, Kátay u. 21. sz.
4. sz. iroda
Ajánlatok bontása: 2021. március 15-én a Szegedi Vízmű Zrt. Kátay u. 21. sz. 1.
emeleti tárgyalójában 905 órakor.
A döntésről a beadási határidőt követő 5 munkanapon belül értesíti a megrendelő az
ajánlatot adókat.
7. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei:
7.1. A vállalkozó előlegre nem tarthat igényt.
7.2. A megrendelő a pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb
feltételeket kínáló megalapozott ajánlat mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb
végösszegű ajánlatot elfogadni.
7.3. Kizárólag teljes körű – az ajánlat beadásának időpontjáig véglegesített, tételes,
forintban megadott – vállalkozási ajánlat értékelhető.
7.4. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat
tárgyának eredményes és műszakilag megfelelő megvalósításához, és az ajánlati
feltételekben rögzített garanciális értékek betartásához szükségesek. (különös
tekintettel az utak kezelőivel történő egyeztetéseket)
7.5. A vállalkozó által megadott árak a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során
kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatóak meg.
7.6. A megrendelő a teljesítésigazolással együtt igazolt számla összegét a számla
kézhezvételétől számított 30 banki napon belül utalja át az vállalkozó által
megjelölt számlára.
7.7. Elszámolásánál az alábbiakat kell figyelembe venni
1 db csatorna tisztítóakna felújítása 2 db víznyelő akna felújításnak felel meg.
7.8. A késedelmes teljesítés alapjának az egyes megrendelőkben meghatározott
felújítandó akna darabszámot tekintjük. Amíg az aktuális megrendelésben szereplő
darabszámok teljesítésére nem kerül sor, addig a kötbért érvényesítjük.
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7.9. Teljesítésnek az az időpont fogadható el, amikor a vállalkozó az adott
megrendelésben meghatározott mennyiségű akna felújítást elvégzi. A késedelmes
napok esetén kerül sor a kötbér érvényesítésére.
8. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:
A vállalkozó ajánlatában szerepelnie kell:
- a munkára vállalt garancia időtartamának
- késedelmes, hibás teljesítés vonatkozásában, a meghatározott kötbérmérték
elfogadásának, az alábbiak szerint:
Késedelmes, hibás teljesítés esetén
- első 3 nap folyamán napi 4,0 százalék
- következő 3 nap folyamán napi 6,0 százalék
- az azt követő késedelmes teljesítése esetén napi 8,0 százalék, de
legfeljebb az adott munkára vonatkozó díj 25%-a
Az ajánlatban az 1. sz. melléklet szerinti megbontásában kérjük az árakat feltüntetni.
Az aszfaltozásra az 1. sz. mellékletben külön sorban feltüntetett árajánlatot kell adni.
Az árajánlatot egy-egy akna felújítására vonatkoztatva kell megadni.
9. Vállalkozó kötelezettségei
9.1. A vállalkozó köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban végezni,
alkalmazkodni és ragaszkodni az megrendelő képviselőjének utasításaihoz minden
olyan ügyben – akár említi a szerződés akár nem – amely a tárgyi munkavégzést
érinti, vagy arra vonatkozik.
9.2. A munkák kivitelezésének körülményeire vonatkozó külső szervek által hatósági
jogkörben adott jogszerű utasításokat az vállalkozó köteles megfelelően
végrehajtani, és erről a megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
9.3. A vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkavégzésért, az azzal kapcsolatos
munkaterület védelméért, a munkavégzés idejére vonatkozó terület igénybevételi
engedélyekért, a munka és balesetvédelmi előírások betartásáért, a munkaterület
átadás időpontjától a szerződés teljesítésének időpontjáig.
9.4. A vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vagy kiadást, kártalanítást
melyek a karbantartási munkák kivitelezésekor felmerülnek.
9.5. A kivitelezés során az előidézet környezeti károkért vagy szennyezésért a
vállalkozót, terhel minden felelősség és jogi, pénzügyi következmény.
9.6. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés területén kiépített
közműhálózat üzemel, amelyen kivitelezés során történő közműrongálásért teljes
körű anyagi és jogi felelősség terheli.
Szeged, 2021. február 15.
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1. sz. melléklet

RÉSZLETES AJÁNLAT KÉRÉS
Szeged város területén, fő- és mellék, állami és önkormányzati tulajdonban lévő közlekedési utakon elhelyezkedő
csatorna tisztítóaknák és víznyelő aknák teljeskörű felújítására 2021.

Csatorna tisztítóakna teljeskörű
felújítása aknafedlap cserével

Csatorna tisztítóakna teljeskörű
felújítása 400 kN aknafedlap cserével

Állami utak
Szűkítő csere nélkül Szűkítő cserével Szűkítő csere nélkül Szűkítő cserével
(Ft/db) + Áfa
(Ft/db) + Áfa
(Ft/db) + Áfa
(Ft/db) + Áfa

Víznyelő akna
teljeskörű
felújítása
(Ft/db) + Áfa

Aszfaltozás
8 cm vtg. - AC-11
min. aszfaltból
(Ft/m2/8 cm) + Áfa

Víznyelő akna
teljeskörű
felújítása
(Ft/db) + Áfa

Aszfaltozás
8 cm vtg. - AC-11
min. aszfaltból
(Ft/m2/8 cm) + Áfa

Árajánlat - Beton akna
Árajánlat - Tégla akna

Csatorna tisztítóakna teljeskörű
felújítása aknafedlap cserével

Csatorna tisztítóakna teljeskörű
felújítása 400 kN aknafedlap cserével

Városi utak
Szűkítő csere nélkül Szűkítő cserével Szűkítő csere nélkül Szűkítő cserével
(Ft/db) + Áfa
(Ft/db) + Áfa
(Ft/db) + Áfa
(Ft/db) + Áfa

Árajánlat - Beton akna
Árajánlat - Tégla akna

