RESZLETES AJANLATKERES

2 darab új, maximum 2,5 tonna össztömegű, 2 személy szállítására alkalmas, zárt
tehergépjármű
1 darab új, maximum 3,5 tonna össztömegű, min. 1,1 tonna hasznos teherbírású,
duplakabinos, hét személy szállítására alkalmas, járóképes alvázra épített doboz
felépítményes tehergépjármű

beszállítására

Szeged, 2021. július 5.

Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged
Tisza Lajos krt. 88.
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Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

Általános feltételek
1. Ajánlatkérő:
Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
2. Tulajdonos:
Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
3. Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az
ajánlattevőket levélben értesíti.
4. Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek az ajánlat készítésével kapcsolatos költséget nem
térít meg.
5. Az ajánlatkérésben meghatározott módon az ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult.
6. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül,
azt nem igényelheti vissza és azért az ajánlatkérő térítést nem fizet.
7. Az ajánlatkérő egy alkalommal az ajánlattevőknek helyszíni konzultációt biztosít.
Ennek időpontja: 2021. július 15-én 10 2^óra.
8. A konzultáció helye: Szegedi Vízmű Zrt. Szeged Kátay u. 21. szám alatti telephely,
gépjármű üzem.
9. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlatokat eredménytelennek
nyilvánítsa. Döntését ajánlattevők részére nem kell megindokolnia.
10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen leírásban foglaltak tájékoztató jellegűek, az alkalmazott márkajelzések, vagy meghatározott gyártmányú eszközre történő utalások csak a beszerzés tárgyának és minőségének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek, minden esetben „vagy azzal egyenértékű"
eszközre és gépre tehető ajánlat, azzal, hogy az egyenértékűséget be kell mutatni
műszaki leírással vagy más alkalmas módon.
11. Az ajánlat tárgya:
11.1

2 db. új, maximum 2,5 tonna össztömegfi, 2 személy szállítására alkalmas, zárt
kistehergépjármű, amely legalább az alábbi paramétereknek megfelel:

szállítható személyek száma:
motor:

motor teljesítmény:
üzemanyag:
tengelytáv:
össztömeg

- 2 fő (vezetővel)
- 1400 cm3 és 1600 cm3 közötti hengerűrtartalmú
dízelmotor, amely a hatályos környezetvédelmi
előírásoknak megfelel
- min. 70 kw - max. 90 kw
- gázolaj
- min. 2600 mm - max. 3000 mm
- max. 2,5 tonna
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hasznos teherbírás:
szín:
rakodótér mérete:
felszereltség:

11.2
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- min. 650 kg
- a karosszéria színe fehér
- min. 3,0 - max. 4,0 m3 között
- indításgátlóval, távirányítós központi zárral, riasztóval szerelt
- vezető- és utasoldali légzsákkal
- parkolóradar hátul
- manuális váltó
- min. manuális klíma
- vezető és utasoldalon elektromos ablakemelők
- elektromosan állítható visszapillantó tükrök
- utastere méretpontos szövet üléshuzattal és kivehető gumi padlóborítással szerelt
- USB (MP3) rádió bluetooth kihangosító modullal,
hangszórókkal
- a raktér jobb oldalán tolóajtóval,
- osztott, oldalra nyíló, 180 fokban nyitható lemezeit
hátsó ajtókkal
- a raktér csúszásmentes, vízálló padló- és oldalburkolattal felszerelve
- teljes értékű pótkerékkel, emelővel, kerékkulccsal
- négyévszakos gumiabroncsokkal felszerelve
- rögzített, ENSZ-EGB 65. előírásnak megfelelő figyelmeztetőjelzést adó lámpával, a forgalmi engedélybe bejegyezve

1 darab új, maximum 3,5 tonna össztömegű, min. 1,1 tonna hasznos teherbírású, duplakabinos, hét személy szállítására alkalmas, járóképes alvázra épített
doboz felépítményes tehergépjármű

szállítható személyek száma:
motor:

motor teljesítmény:
össztömeg:
járműkategória:
hasznos teherbírás:

üzemanyag:
szín:
felszereltség:

- 7 fő (vezetővel)
- 1900 cm3 és 2500 cm3 közötti hengerűrtartalmú
dízelmotor, amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel
- min 100 kw - max. 130 kw
- max. 3,5 tonna
- NI kategória az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint
- min. 1,1 tonna (A terhelhetőséget a megengedett
legnagyobb össztömeg és a jármű felépítmény nélküli saját tömege különbségeként kell meghatározni.)
- gázolaj
- a karosszéria színe fehér
- indításgátlóval, központi zárral, riasztóval szerelt
- vezető- és utasoldali légzsákkal
- manuális váltó
- min. manuális klíma
- vezető és utasoldalon elektromos ablakemelők
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felépítmény:

- külső méretek
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- utastere méretpontos szövet üléshuzattal és kivehető gumi padlóborítással szerelt
- USB (MP3) rádió bluetooth kihangosító modullal,
hangszórókkal
- teljes értékű pótkerékkel, emelővel, kerékkulccsal
- vonóhoroggal felszerelve
- négyévszakos gumiabroncsokkal felszerelve
- rögzített, ENSZ-EGB 65. előírásnak megfelelő figyelmeztető jelzést adó lámpával, a forgalmi engedélybe bejegyezve
-felületkezelt acél vagy alumínium
alsó
keretrendszerre épített, nem hőszigetelt, RAL
9010 fehér színű alumínium doboz
- a vezetőfülke felett rögzített légterelő elemmel
- osztott, oldalra nyíló hátsó ajtók, oldalajtó a doboz
jobb oldalán, rozsdamentes szerelvényekkel.
- az ajtóknál kapaszkodókkal és fellépőkkel
-a felépítmény padozata vízálló, csúszásmentes
felületű rétegelt lemez
-rakfelületbe süllyesztett
min. négy pár
rakományrögzítési ponttal,
- raktérben középen világítással
- hossz: min. 2800 mm
- szélesség: min. 2100 mm
- magasság: 2100 mm

A 11.1 és a 11.2 pontban megajánlott gépjárműveknek - beleértve a járműszerkezeteket, a fődarabokat, alkatrészeket, berendezéseket, felszereléseket és tartozékokat - meg
kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben
meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - előírásoknak.
Az ajánlott gépjárműveknek rendelkezniük kell érvényes típusbizonyítvánnyal, valamint magyar nyelvű kezelési utasítással.
Az ajánlattevő kötelezettségét képezi a gépjárművek leszállítása, forgalomba helyezése, üzembe helyezése, az ehhez kapcsolódó valamennyi szolgáltatás elvégzése.
A járműveket forgalomba helyezve, rendszámmal, műszaki vizsgával ellátva a Szegedi
Vízmű Zrt. nevére kiállított forgalmi engedéllyel kell átadni.
A műszaki átadás során ajánlatkérő ellenőrzi a műszaki specifikációban előírt, valamint
az ajánlatban szereplő eszközök, tartozékok, stb. meglétét, hiánytalanságát, az előírt
feltételeknek való megfelelőségét, valamint azok megfelelő működőképességét.
A gépjárműveknek a közúti közlekedésben történő részvétel lehetőségét biztosító érvényes, magyar forgalmi engedéllyel kell rendelkeznie.
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Az ajánlatkérő az ajánlati kiírásban szereplő gépjárműveket két darab -az ajánlatkérő
tulajdonában lévő- használt gépjármű cseréjével, azok könyv szerinti értékének beszámításával kívánja beszerezni.
A beszámításra kerülő gépjárművek az alábbiak:
A 11.1 sorszám alatt kiírt gépjárművek beszerzéséhez beszámítandó:
1 db. Ford Transit Connect 1,8 D forgalmi rendszám: LNZ-854 zárt tehergépjármű
1 db. Renault Kangoo 1,5 D forgalmi rendszám: LTF-353 zárt tehergépjármű
13. A beszámításra kerülő gépkocsik állapotfelmérését az ajánlatkérő előzetesen egyeztetett időpontban lehetővé teszi az ajánlattevő részére. A használt gépkocsik beszámítása
az ajánlat részét kell, hogy képezze.
14. A helyszíni konzultációra előzetes időpont egyeztetés után konzulenst biztosítunk. Az
ajánlattevőnek a teljesítéshez szükséges minden kapcsolódó gépi berendezést, tartozékot meg kell ajánlania. Ajánlattevő az általa végzett helyszíni felmérés hiányosságaira
nem hivatkozhat.
15. Ajánlattevőnek ajánlatot kell benyújtania az általa javasolt berendezés műszaki mezoldásáról, bekerülési összeséről Mes kell határoznia az általa szállított berendezés
szavatossági határidejét is.
16.

Az ajánlattevő alvállalkozókat alkalmazhat. Az alvállalkozó munkájáért, mint sajátjáért
felel.

17. Határidők
Az ajánlatokat személyesen, vagy postai úton kérjük eljuttatni a Szegedi Vízmű
Zrt. Gépjármű üzem részére zárt borítékban.
Az ajánlatok beadásának helye: 6724 Szeged, Kátay útca 21. gépjármű üzem
Levélcím: Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Pf.: 104.
Az ajánlatokat zárt borítékban, „Ajánlat gépjármű beszállítására, csak a Gépjármű
üzem bonthatja fel!" felirattal ellátva kérjük postázni. A zárt boríték és a felirat a személyesen behozott ajánlatokra is vonatkozik. Más módon érkeztetett vagy felirat nélküli ajánlatokat nem fogadunk el, és nem értékelünk ki.
Az ajánlatok beadásának határideje: 2021. július 21.12,00 óra
Az ajánlatok bontása:
2021. július 21.12,30 óra
Szegedi Vízmű Zrt. Kátay utca 21. gépjármű üzem.
A döntésről a beadási határidőt követő 5 munkanapon belül értesíti az ajánlatkérő az
ajánlattevőket.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a szállítási határidőre nyilatkoznia kell.
Az ajánlatkérő által igényelt beszállítási határidő: 2021. november 30.
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18. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei
Az ajánlattevő előlegre nem tarthat igényt.
Az ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló
megalapozott ajánlat mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot elfogadni. Az ajánlatkérő a döntését nem köteles megindokolni.
Kizárólag járművenkénti teljes körű - a teljesítés időpontjára véglegesített prognosztizált tételes, forintban megadott - beszállítói ajánlat értékelhető.
Az importgépek devizafedezetét, beleértve ennek vámját, illetékeit stb. is, az ajánlattevő biztosítja. Az import beszerzésének meghiúsulásából származó veszteség
ajánlattevőt terheli.
Ajánlattevő által alkalmazott újítási, vagy szabadalom-hasznosítási szerződések
megkötése, a díj, a vételár és a közreműködői díj megfizetése is az ajánlattevő kötelessége. Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő a beszállítási áron felül semmiféle költséget
nem fizet.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, kipróbálásához és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális feltételek betartásához szükségesek.
Az ajánlattevő által megadott árak szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során
kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg.
Az ajánlattevők egymás alvállalkozói nem lehetnek.
Az ajánlatkérő az igazolt számla összegét a számla kézhezvételétől számított 30 60 banki napon belül (banki napokban meghatározva) utalja át az ajánlattevő vállalása szerint.
19. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei
Az ajánlattevőnek a tárgyi beszállításra tételes ajánlatot kell tenni. Az ajánlattevőnek
a mellékelt ajánlati nyomtatványt ki kell tölteni.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő szerződéstervezetét. (Ez a tervezet az
ajánlatkérőt semmilyen formában nem köti.) A nyertes ajánlattevővel a Szegedi
Vízmű Zrt. kétoldalú szerződést köt. Az ajánlattevő járandóságát az ajánlatkérő nevére kiállított, és benyújtott számlával érvényesíti. A beszállítói díj kifizetésére a
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kerül sor. Az ajánlatkérő az igazolt
számla összegét a szerződésben meghatározott teljesítést követően, a fizetési határidőn belül átutalja az ajánlattevő számlájára.
A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati kiírásban meghatározottakat,
illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:
jótállási és szavatossági időket, garanciális feltételeket,
Késedelmes teljesítés vonatkozásában, a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:
késedelmes teljesítés esetén a teljesítési kötbér a teljes bruttó beszállítói díjnak az
első 10 nap folyamán napi 0,4 százaléka
a következő 10 nap folyamán napi 0,8 százaléka
az azt követő késedelmes teljesítése esetén napi 1,0 százaléka, de legfeljebb 30 %-a
A megajánlott gépjármű csak I. osztályú lehet.
Hibás teljesítést az ajánlatkérő nem fogad el.
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a gépjármű típusát és felszereltségét, alapvető műszaki leírását,
- a részletes garanciális feltételeket
- szerviz ellátottságot
- alkatrészellátást
20. Minőségi követelmények
i
Az ajánlattevő Magyarországon alkalmazási engedéllyel bíró I. osztályú új gépjárművet ajánlhat meg, melynek műbizonylatait az ajánlattevőnek kell szolgáltatni. Az
ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek az ajánlattevőt terhelik. Új járműnek minősül az a jármű, amely eredeti új alkatrészekből készült, előkár és hibamentes, korábban még nem helyezték forgalomba, legfeljebb 200 km-t tett meg, kivéve a bizonyítottan a vevő tudtával végzett átszállításokat, és amelyre a teljes garanciaidő érvényes. Az átadáskor 11 hónapnál nem régebbi az EU országaiban való gyártás esetén,
illetve 18 hónapnál nem régebbi egyéb gyártók esetében. Az időpontok a gyártás
időpontjától számítanak.
Az ajánlattevő kizárólagos felelősséget vállal a leszállított gépjármű és berendezései
rendeltetésszerű használhatóságáért, függetlenül attól, hogy azt megrendelésre más
alvállalkozó szállította vagy készítette el.
21. Műszaki átadás-átvétel
A teljesítés helyét ajánlatkérő 6724 Szeged, Kátay u. 21 sz. alatti telephelyének címében határozza meg.
A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében az ajánlattevő az ajánlatkérőnek átadja:
a forgalomba helyezett gépjárművek dokumentumait
magyar nyelvű kezelési utasításait és szervizkönyveit.
A műszaki átadás átvételre az ajánlattevő nyilatkozatra jogosult képviselőt köteles
küldeni, aki nyilatkozik, hogy az általuk szállított gépjármű megfelelő, üzemszerű
használatra alkalmas.
22. Ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése
A beérkező ajánlatokat az átvevő érkezteti, az átvétel pontos időpontját rávezeti az
ajánlatot tartalmazó borítékra és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Határidő után
érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő nem fogad el.
A határidőben érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő az általa megbízott személyek jelenlétében bontja fel, melyről jegyzőkönyv készül. A bontás nyilvános.
Érvénytelen az ajánlat, ha:
- a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be,
- nem felel meg az ajánlatkérésben foglalt tartalmi és alaki követelményeknek. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa úgy, hogy a döntését nem kell megindokolnia.
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23. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
Az aj ánlatkérő az aj ánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló
megalapozott ajánlat mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot elfogadni.
A Szegedi Vízmű Zrt. a pályázatokat nem az ajánlatok bontásakor értékeli ki részletesen. Az ajánlatkérő a döntést nem köteles megindokolni. Azokat a pályázókat,
akik személyesen nem jelennek meg a bontáskor, levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

Szeged, 2021. július 5.
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AJANLATINYOMTATVANY
(kitöltve kötelező beadni)

Az ajánlat
tárgya:

11.1 2 darab új, maximum 2,5 tonna össztömegű, 2 személy
szállítására alkalmas, zárt tehergépjármű
11.2 1 darab új, maximum 3,5 tonna össztömegű, min. 1,1
tonna hasznos teherbírású, duplakabinos, hét személy
szállítására alkalmas, járóképes alvázra épített doboz
felépítményes tehergépjármű

Ajánlatkérő neve:

Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
11.1 ajánlat tárgya (a részletes ajánlatkérésnek megfelelően)
gyártmány:
típus:
felszereltség:
Nettó ajánlati ár

ÁFA

(Ft/db)

(Ft/db)

Bruttó ajánlati
ár
(Ft/db)

Nettó ár
(Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó ár
(Ft)

ajánlati ár:
ÁFA-val terhelt forgalombahelyezési
költségek, (ügyintézés, vizsgadíj, stb....)
ÁFA mentes forgalombahelyezési költségek
(illeték, adatlap, forgalmi engedély, rendszám,
címke, stb...)

összesített ajánlati ár

1
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11. 2 ajánlat tárgya (a részletes ajánlatkérésnek megfelelően)
gyártmány:
típus:
felszereltség:
Nettó ajánlati ár

ÁFA

(Ft/db)

(Ft/db)

Nettó ár
(Ft)

AFA
(Ft)

Bruttó ajánlati
ár
(Ft/db)

ajánlati ár:
ÁFA-val terhelt forgalombahelyezési
költségek, (ügyintézés, vizsgadíj, stb....)
ÁFA mentes forgalombahelyezési költségek
(illeték, adatlap, forgalmi engedély, rendszám,
címke, stb...)
Bruttó ár

(Ft)

összesített ajánlati ár
Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlatkérés feltételeit teljes egészében elfogadja-e:
igen

nem

igen

nem

Cégkivonatot csatolt:

Csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll:
igen

nem

Garancia és szavatossági feltételek:
Teljes körű garancia

év / km

Szavatosság a fődarabokra

év

Alkatrész utánpótlás:

Fizetési határidő:

év

30 banki nap (

banki nap)

2

Eredeti példány

Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

Teljesítési határidő: megfelel a kiírásnak:

2021.11.30

a vállalt határidő a kiírásnál kevesebb (

)

a vállalt határidő a kiírásnál több

)

(

Gépjárművek beszámítása:
R

, ,

Az ajánlatkérő által igényelt
beszámítási ár (nettó Ft)

LNZ-854

650 000 Ft

LTF-353

550 000 Ft

Ajánlat beszámítási árra
(Nettó Ft)

Nincs gépjármű beszámítás

Szeged, 2021.07.

cégszerű aláírás

