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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; 554 - 744;
Fax:
62/558 - 800; 554 - 749;

2.

A karbantartási munka szerződésének tárgya:
Szeged, közigazgatási területén lévő nyíltszelvényű földmedrű csapadék, illetve belvíz elvezető
árkok fű és gazkaszálására, nád, sás és cseijeirtására, medertisztítására vonatkozó eseti
karbantartási munkák.

3.

Feladatok meghatározása:
Szeged, közigazgatási területén lévő elsősorban nagy mederszelvényű
földmedrű
csapadékcsatornák, belvíz elvezető árkok, csapadékvíz tározók fű és gazkaszálására, nád, sás és
cseijeirtására, medertisztítására vonatkozó karbantartási munkák kivitelezése. A pályázatban
elsősorban munkagépre szerelhető adapterrel történő munkavégzésre várunk ajánlatot. A
tervezett munkák árokszélessége a 4-8 métert is meghaladhatja. Ezen nagyszelvényű
csatornák általában nehezen vagy egy oldalról közelíthetőek meg, így elvárás az egy oldalról
történő munkavégzés.
A földmedrű nyíltárokból a levágott füvet, nádat, sást, cserjét és az összegyűjtött szemetet,
folyamatosan el kell szállítani a kijelölt lerakóhelyre (központi szeméttelep), vagy megfelelő
aprítással a helyszínen hagyható. A kaszálásból eredő hulladék a vízfelületekre nem kerülhet,
illetve ott nem maradhat.
A kaszálást teljes mederszelvénybe kell elvégezni, melyhez még csatolni kell a koronaéltől
számított 50 - 50 cm-es szélességet is.
A kivitelezőnek minden egyes munkaterületen a munka megkezdésekor, valamint befejezésekor
digitális felvételt kell készíteni, melyet a megrendelőnek a felmérési napló igazoltatásakor DVD
lemezen vagy pendriveon át kell adnia. A felvétel maximum 3 nappal a tényleges munkavégzés
előtt és után készülhet. A felvételnek olyan nézetűnek kell lenni, melyből a teljes utcára
vonatkozóan egyértelműen megállapítható a kaszálás előtti és utáni állapot. A kivitelezőnek az
elvégzett karbantartási munkák átadását műszaki átadás - átvételi eljárással kell végrehajtani.
Amennyiben a felvételek a tényleges munkavégzést megelőző és követő 3 napnál régebben
készültek, úgy az adott szakasz nem számolható el.
Az elvégzett munkákról felmérési naplót köteles vezetni, amit a vállalkozó a megrendelőnek átad,
aki azt 8 munkanapon belül köteles leigazolni.

4.

A teljesítési határideje vagy a szerződés időtartama:
4.1. Az ajánlat beadásának határideje: 2021. május 12. 10.00 óra.
Az ajánlatokat zárt borítékban kéljük beadni, és kéljük feltüntetni, hogy az "Árajánlat, csak
a Víz - és csatornahálózati üzem bonthatja fel".
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A pályázatok beadásának helye: Szegedi Vízmű Zrt. 6724 Szeged, Kátay u.21.sz Víz - és
csatornahálózati üzem.
Ajánlatok bontása: 2021. május 12- én a Szegedi Vízmű Zrt. Kátay u. telephelyén 10.05
órakor.
A döntésről a beadási határidőt követő 10 napon belül értesíti a megrendelő a
vállalkozókat.
4.2. A megrendelő által kért befejezési határidő: Megrendelés esetén egyedi határidő kerül
meghatározásra minden munkahely tekintetében. Egyes esetekben a Megrendelő kérheti a
Vállalkozótól az azonnali kezdést. Ilyen esetekben az írásos megrendeléstől számított 3
munkanapon belül köteles a tevékenységet megkezdeni.
Amennyiben az elvárt hosszakat nem teljesíti a vállalkozó, úgy késedelmes, hibás
teljesítést valósít meg és kötbér felelősséggel tartozik. A késedelmes teljesítés alól az
akadályoztatás ad mentességet (pl.: időjárás).
Az elvárt haladási sebesség: 100-300 m2/óra.
5.

Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei:
5.1. A vállalkozó előlegre nem tarthat igényt. A munkákat egy évre meghatározott fix
keretösszeg kimerüléséig van módja a megrendelőnek elvégeztetni. Éves várható
keretösszeg mértéke 5.000.000,- Ft.
5. 2. Az ajánlatot a mellékelt formanyomtatványon Ft/m2 + ÁFA áron kéljük megadni.
Az ajánlatban fel kell tüntetni, hogy milyen eszközökkel kívánják a tevékenységet
elvégezni és annak mekkora a várható haladási kapacitása.
A megrendelő kérheti a nyilatkozatban beadott fent említett haladási kapacitás ellenőrzése
céljából a vállalkozótól egy próbavágás bemutatását egy próbaszakaszon.
Az alkalmazni kívánt berendezésekről fényképfelvételeket is kérünk.
5.3. A megrendelő a pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket
kínáló megalapozott ajánlat mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű
ajánlatot elfogadni. Előnyt jelent a rövid idejű, hatékony gépi munkavégzés (pl. traktorra
szerelt adapteres).
5.4. Kizárólag teljes körű - a teljesítés időpontjára véglegesített prognosztizált tételes, forintban
megadott - vállalkozási ajánlat értékelhető.
5.5. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális értékek
betartásához szükségesek.
5.6. A vállalkozó által megadott ár számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során
kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg.
5.7. A megrendelt munkák elszámolása a felmérési naplóban foglaltak szerint történik. Itt kell
meghatározni a levágott m2-t. A számla összege a levágott terület m2-kénti egységárral
történő szorzatából adódik.
5.8. Az eseti megrendeléskor a kezdési időpont és a határidő meghatározásra kerül. A teljesítési
határidő megállapítása az ajánlatban megadott haladási sebességből kerül kiszámításra.
5.9. A megrendelő az igazolt számla összegét a számla kézhezvételétől számított 15 banki
napon belül, vagy az ajánlattevő által a megrendelő felé tett kedvezőbb megajánlott banki
napok számával utalja át a vállalkozó által megjelölt számlára.
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5.10. A szerződés várható hatálya: 2021. május 24. - 2021. december 31.
6.

Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:
6.1. A vállalkozóknak a mellékelt ajánlati nyomtatványt ki kell töltenie.
6.2. A vállalkozó szerződéstervezetében szerepelni kell
Késedelmes, hibás teljesítés vonatkozásában, a felek kötbér felelősséggel tartoznak a
következők szerint:
- Késedelmes teljesítés esetén minimum 10.000.- Ft/nap vagy a vállalkozó által ajánlott
ennél magasabb összeg.
6.3. Nyilatkozat arról, hogy az ajánlatot beadó cég nem áll felszámolás alatt, vagy csődeljárás
alatt.

7.

Vállalkozó kötelezettségei
7.1. A vállalkozó köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban végezni,
alkalmazkodni és ragaszkodni a megrendelő képviselőjének utasításaihoz minden olyan
ügyben - akár említi a szerződés akár nem - amely a karbantartást érinti, vagy arra
vonatkozik.
7.2. A karbantartási munkák kivitelezésének körülményeire vonatkozó külső szervek által
hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat a vállalkozó köteles megfelelően
végrehajtani, és erről a megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
7.3. A vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a karbantartási 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.
7.4. A vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vagy kiadást, kártalanítást, melyek a
karbantartási munkák kivitelezésekor felmerülnek.
7.5. A kivitelezés során előidézet környezeti károkért, vagy szennyezésért a vállalkozót, terhel
minden felelősség és jogi, pénzügyi következmény.
7.6. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés területén kiépített közműhálózat
üzemel, amelyen kivitelezés során történő közműrongálásért teljes körű anyagi és jogi
felelősség terheli.
7.7. A vállalkozó tudomásul veszi és betartja, hogy a pályázaton résztvevők a kivitelezés során
nem lehetnek egymás alvállalkozói.

8.

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

Szeged, 2021. április 21.
STOKOV K S ZOLTÁN
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TVÁNY

Ajánlatot beadó cég neve:
Székhelye:
Számlavezető pénzintézet:
Bankszámlaszám:
Adószám:
Képviselő:
Földmedrű árok kaszálás (Ft/m2)
Késedelmes teljesítés minimum:

|
10 000

vagy a vállalkozó által javasolt:

Ft/nap
Ft/nap

l.gép

2. gép

3. gép

Munkagép típusa
Haladási sebessége
Mellékelt kép neve

Az árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.
Az árak tartalmazzák:
1. A munkaterület tisztítás, kaszálás előtti és utáni digitális felvétel.
2. Építési napló vezetését, felmérési napló.
3. Szállítási költségeket (szükség esetén).
Az elszámolás módja:
A pályázó tudomásul veszi a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeket.
Munkák határidejének meghatározása:
Megrendelés esetén a kezdődátum kijelölése után a meghatározott gép haladási sebessége és a kijelölt
szakasz hossza alapján egyedileg kell meghatározni.

