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A SZEGEDI VÍZMŰ Zrt. AJÁNLAT KÉRÉSE
1., Az ajánlatkérő
neve:
címe:
levélcíme:
telefon:
telefax:

Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
6720 Szeged, Pf.: 104.
62/558-855
62/558-800

2., A szerződés típusa, amire az ajánlat készül:

Vállalkozási keretszerződés

3., A keretszerződés meghatározása, amire az ajánlat vonatkozzon:
A Szegedi Vízmű Zrt. működési területén a közművek üzemeltetéséhez kapcsolódó aszfaltozási
munkák biztosítása az 1/ 2005. (II.2.) Kgy. rendelet 13§ ( 3 ) bekezdés alapján.

4., A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasság minősítési szempontjai:
Részvételre jelentkező rendelkezzen:
- a feladat elvégzéséhez szükséges technikai eszközök fölötti tulajdoni, használati joggal
- mobiltelefonokkal
- szegedi vagy algyői székhelyű legyen, vagy rendelkezzen bejegyzett szegedi vagy algyői
telephellyel
5. A Műszaki tartalom:
A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő igénybejelentése alapján a szerződés tárgyát képező
munkák kivitelezéséhez szükséges kapacitást ezen szerződésben foglaltak szerint
2017. június 01. - 2018. május 31.-ig
folyamatosan biztosítja és a munkákat elvégzi.
A rendelkezésre álló keretösszeg 28. 000. 000,- Ft + Áfa
Hibajavításból eredő út, járda helyreállítási munkák elvégzéséről a Megrendelő telefax útján
értesíti vállalkozót, ezt követően az írásbeli megrendelés, a következő hét első napjaiban a
megrendelő lapon, és annak mellékletét képező „Aszfaltozási elszámolási lapon" történik. A
Vállalkozó a faxon érkező megrendeléstől számított 5 munkanapon belül végzi el az aszfaltozási
munkákat az alábbi korlátozásokkal:
A téli időszakra 2017.12.01.- 2018.03.31. közötti időszakban az aszfalttal történő
helyreállítást 10 munkanap alatt végzi el a kivitelező. Amennyiben lehetőség nyílik rá, ezen
időszakban a hengerelt aszfalt alkalmazása. Ha a megrendelő fóliás betonnal állítja helyre az
úttest burkolatot akkor a burkolatok helyreállítása hengerelt aszfaltból történik, ha az átlagnapi
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középhőmérséklet nem éri el 0C° akkor ezek a napok nem számítanak be a teljesítés idejébe.
Ebben az esetben a vállalkozó feladata a munkaterületre a bontási engedély megkérése,
valamint a forgalom terelés és a munkaterület korlátozása az aszfaltozás idejére. A járdák
helyreállítása önkormányzati rendeleteknek megfelelő minőségű aszfaltozással történik, ha az
átlagnapi középhőmérséklet nem éri el 0C°.
A nyári időszakra a felbontott útfelületek helyreállítása közút esetében hengerelt aszfaltból,
míg a járda esetében az önkormányzati rendeleteknek megfelelő minőségű aszfalttal.
A szerződő felek megállapodnak, hogy a munkaterületek kivitelezésre alkalmassá tételéről a
Megrendelő gondoskodik.
Megrendelő kivitelezési tervdokumentációt nem szolgáltat, ezért a megrendelőben az alábbiakat
tartozik közölni:
az elvégzendő munkák nemenkénti mennyiségét
a műszaki megoldásokra és a burkolat szerkezetekre vonatkozó igényt
a munkaterület átadás időpontját
a kért teljesítési határidőt
a műszaki ellenőr nevét, pontos címét, telefonszámát
A Megrendelő a hibaelhárítás előtti, illetve soron kívüli bontások esetén a vonatkozó
rendeletnek megfelelően jár el. A Megrendelő csak az általa felbontott útburkolatot, illetve
annak két oldalán 20-20 cm átlapolással, valamint a közterület kezelő bontási engedélyében
meghatározott feltételek szerint történő útburkolat helyreállítását fizeti ki.
Azoknál a munkatételeknél, amelyeknél az ágazati szabvány minőségi osztályozástól függő
követelményeket határoz meg, szerződő felek I.o. minőség teljesítésében állapodnak meg.
Ennek megfelelően Vállalkozó csak az általa beépített anyag minőségéért és bedolgozásáért
vállal szavatosságot az érvényes jogszabályoknak megfelelően.
Vállalkozó az elvégzett munkát Megrendelőnek készre jelenti és egyidejűleg a munka átadás
időpontját is meghatározza.
A munkák elszámolása a ténylegesen elvégzett, a felmérési naplóban tételesen rögzített
mennyiségek és a szerződés mellékletét képező árjegyzék alapján összeállított számlával és a
helyszínről készített fényképfelvétellel történik, az, Aszfaltozási elszámolási lap" szerint.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő megbízottja köteles a Vállalkozó által
készített felmérési lapot a munka teljesítését követően 5 napon belül ellenőrizni,
ellenjegyzésével ellátni és annak alapján a munkát átvenni. A felmérési lapon való igazolás
egyben a munka átvételét is jelenti.
Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a mindenkor érvényes jegybanki alapkamatot, mint
késedelmi kamatot köteles megfizetni.
Külön kerül leszámlázásra az ivóvíz-, a csatorna csőtörés, a tervszerű kivitelezési munkák utáni
nyomvonal helyreállítás.
A szerződő felek megállapodnak, hogy ha a teljesítés az előzőek szerint meghatározott
határidőn belül nem történik meg, a vállalkozó árakat a késedelem napjától vonatkozóan 20 %kai csökkentik. Vállalkozó a megrendelt munkától nem állhat el.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv ide
vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az esetleges szerződéses jogviták rendezésére,
amennyiben az előzetes egyeztető tárgyalások eredménytelenek maradnak, felek a pertárgy
értékétől függően kikötik a Csongrád Megyei Bíróság, illetve a Szeged Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
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6. Az ajánlat beadása:
Konzultáció ideje:
Az ajánlat beadásának határideje:
A pályázatok beadásának helye:

2017.május08 lO.OO.óra
2017.május 11. 10.00 óra
Szegedi Vízmű Zrt.
6724 Szeged, Kátay u.21.sz
Víz- és csatornahálózati üzem
Ajánlatok bontása:
2017.május 11. 10.05 óra
Helye:
Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Kátay u. 21.
Az ajánlatot zárt borítékban,Aszfaltozási munkák " szöveggel kéljük leadni.
A döntésről a beadási határidőt követő 10 napon belül értesíti a Megrendelő a Vállalkozókat.
7. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei:
A Vállalkozó előlegre nem tarthat igényt.
A Megrendelő a pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló
megalapozott ajánlatok mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot
elfogadni, valamint több ajánlattevővel is köthet szerződést.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális értékek
betartásához szükségesek.
A Vállalkozó által megadott árak számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során
kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg.
A Megrendelő az igazolt számla összegét a számla kézhezvételétől számított 30 banki napon
belül utalja át a Vállalkozó által megjelölt számlára.

8. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:
A vállalkozó szerződéstervezetében szerepeltetni kell
a) Késedelmes teljesítés esetén
b) Vállalkozó hibájából elmaradó munkák miatt bekövetkezett károk megtérítése a
Vállalkozó kötelessége
9. Vállalkozó kötelezettségei
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 munkavégzést érinti vagy arra vonatkozik.
A munkák kivitelezésének körülményeire vonatkozó külső szervek által hatósági jogkörben
adott jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végre hajtani, és erről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkavégzése során a munkaterület védelméért, a
munka és balesetvédelmi előírások betartásáért.
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A kivitelezés során a Vállalkozó által előidézett környezeti károkért vagy szennyezésért,
balesetekért a Vállalkozót terhel minden felelősség j o g i és pénzügyi következmény.

A Vállalkozó a Megrendelő utasítására a törmelék elszállítását köteles elvégezni.
A Vállalkozó készenléti díjra nem tarthat igényt.
A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Megrendelő munkaterületén csak munkaszerződéssel
rendelkező, bejelentett munkavállalókat foglalkoztat, utána a közterheket befizeti.
10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai
Összességében a legelőnyösebb ajánlatokat.
A megrendelő azonos feltételekkel több pályázóval is köthet szerződést a rendelkezésre álló
keretösszeg együttes mértékéig.

Szeged, 2017.május 02.
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I.sz.melléklet
Díjszabás
Út- és járdajavítás Szeged területén
sor
szám
1.
1 /a.
2.

2/a.
3.

3 la.
4.
4/a.
5.
5/a.
6.
6/a
7.

7/a.
8.

8/a
9.
10.
11.
12.

Megnevezés

cm/ m2 / Ft

Járda 10 m 2 alatt
járda helyreállítása
ÖA 11 jelű aszfaltból, 3cm vtg.-ban él vágással, bontással, a törmelék elszállításával (1 -10
m2 )
Mint az 1 .pont, csak él vágás nélkül
Járda helyreállítása AC 4 jelű sétányaszfaltból, 3cm vtg.-ban él vágással, bontással, a
törmelék elszállításával
( 1 -10 m2 )
Mint az 2.pont, csak él vágás nélkül
Járda 10m2 felett
csőárokásás esetén 1,0m széles sávban
elszállításával Ö A - 1 1 aszfaltból.

Járda helyreállítása
3cm vtg.-ban él vágással, bontással, a törmelék

Mint az 3.pont, csak él vágás nélkül
Járda helyreállítása AC 4 jelű sétányaszfaltból, 3cm vtg.-ban él vágással, bontással, a
törmelék elszállításával
Mint az 4.pont, csak él vágás nélkül
Ut 10 m 2 alatt
Útburkolat
helyreállítása 10m2-nél kissebb foltokban, 4cm vtg. -ban 1 rétegű, él vágással, bontással, a
törmelékelszállításával AC-11 jelű aszfaltból
Mint az 5.pont, csak él vágás nélkül
Aszfalt burkolat helyreállítása csőárokásás esetén 1,0m széles sávban, 2 rétegben él
vágással, bontással, a törmelék elszállításával, 4 cm JU -20 + AC - 1 1 jelű aszfaltból.
Mint az 5.pont, csak él vágás nélkül
Út 10 m 2 felett
Útburkolat helyreállítása 10m2nél kissebb foltokban, 4cm vtg. -ban él vágással, bontással, a törmelék elszállításával, AC 11 jelű aszfaltból
Mint az 7.pont, csak él vágás nélkül
Aszfalt burkolat helyreállítása csőárokásás esetén 1,0m széles sávban, 2 rétegben él
vágással, bontással, a törmelék elszállításával, 4 cm JU -20 + AC - 1 1 jelű aszfaltból.
Mint az 5.pont, csak él vágás nélkül
Aszfaltszőnyeg készítés teljes sávszélességben, 4 cm vtg.-ban

AC - 8 jelű aszfaltból.

Aszfaltszőnyeg készítés teljes sávszélességben, 4 cm vtg.-ban

AC - 1 1 jelű aszfaltból.

Fóliás betonburkolat bontása 10 cm vtg.-ban
Széllevágás géppel

Burkolat süllyedés miatt másodlagos helyreállítás Szeged területén
13.
14.
15.
16.

Aszfaltszőnyeg marás, 5 cm vtg.-ban, mart anyag rakodással,lerakó helyre történő
szállítással, lerakóhelyi díjjal.
Aszfaltburkolat bontás, 5 cm vtg.-ban, gépi erővel, bontott anyag rakodással, lerakó helyre
történő szállítással, lerakóhelyi díjjal.
Aszfaltmarás
A fóliás betonburkolat korlátozása és táblázása az aszfaltozás idejére. ( A közutakon
végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzat szerint) - fm

