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

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 és építéséhez kapcsolódó
földmunkavégzéshez szükséges munkagépek biztosítása, az ajánlatkérő által esetenként
meghatározott munkafolyamatok végzésére.
4., A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasság minősítési
szempontjai:
A részvételre jelentkező az alábbi feltételeknek feleljen meg: Az üzemelő Víziközműhálózat karbantartásával kapcsolatos referenciákkal rendelkezzen, a feladat elvégzéséhez
szükséges technikai eszközök fölötti tulajdoni, használati joggal, mobiltelefonokkal.
A jelentkező szegedi vagy algyői székhelyű legyen, vagy rendelkezzen bejegyzett szegedi
vagy algyői telephellyel valamint 24 órás ügyeletet kell adnia.
A tehergépkocsikba járműkövetési rendszer legyen beépítve. A rendszer kialakítása olyan
legyen, hogy az ajánlatkérőnek végzett munkák során, az ajánlatkérő képviselői a
gépjárművek mozgását online láthassák, illetve ellenőrizhessék ( WEBEYE rendszer előnyt
jelent).

5. A vállalkozó feladata:
A Szegedi Vízmű Zrt. működési területén (Szeged, Algyő) a közművek üzemeltetéséhez
kapcsolódó földmunkák elvégzéséhez, eseti jelleggel szükséges munkagépek biztosítása.
A Szegedi Vízmű Zrt. határozza meg a munkavégzés helyét és a szükséges gép(ek) típusát. A
Vállalkozó előre egyeztetett időpontra, illetve sürgős esetben az értesítést követően 1 órán belül a
Megrendelő által megjelölt helyre köteles munkavégzés céljából felvonulni és a munkálatokat
megkezdeni.
A Vállalkozó a Megrendelő utasítására a törmelék elszállítását köteles elvégezni.

6. A szerződés időtartama:
2017. február 01. -2018. január 31.

Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Tisza L. krt.88.
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7. Az ajánlat beadása:
Az ajánlat beadásának határideje:
A pályázatok beadásának helye:

2017. január 10. 10.00 óra
Szegedi Vízmű Zrt.
6724 Szeged, Kátay u.21.sz
Víz- és csatornahálózati üzem
Ajánlatok bontása:
2017.január 10. 10.05 óra
Helye:
Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Kátay u. 21.
Az ajánlatot zárt borítékban „Földmunkavégzéshez szükséges munkagépek biztosítása" szöveggel
kéljük leadni.
A döntésről a beadási határidőt követő 10 napon belül értesíti a Megrendelő a Vállalkozókat.

8. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei:
8.1. A Vállalkozó előlegre nem tarthat igényt.
8.2. 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.
8.3. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális értékek
betartásához szükségesek.
8.4. A Vállalkozó által megadott árak számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során
kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg.
8.5. A Megrendelő az igazolt számla összegét a számla kézhezvételétől számított 30-60 banki
napon belül utalja át a Vállalkozó által megjelölt számlára. A számlák kiállítása a menetlevelek alapján minden hónap 15. napjáig illetve minden hónap végén történik.
A megrendelő a menetlevelek igazolásához nyilatkozik, hogy a jelzett munka a fordított
adózás alá tartozik-e.
8.6. Az ajánlatban az elszámolás, alapja a GPS által mutatott értékeknek alapján kerülnek
meghatározásra. A földmunkagépek esetében a GPS által jelzett idők együtt kerülnek
ellenőrzésre a végzett munkáknál.

9.

Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:
9.1. A vállalkozóknak a tárgyi munkákhoz a mellékelt ajánlati nyomtatványt kell kitöltenie.
9.2. A vállalkozó szerződéstervezetében szerepeltetni kell
- késedelmes, hibás teljesítés meghiúsulás vonatkozásában, a felek kötbér felelősséggel
tartoznak melyeknél a minimális elvárása a következő:
a) Késedelmes teljesítés esetén
- első óra folyamán 4,0 ezrelék
- következő óra folyamán 6,0 ezrelék
- az azt követő késedelmes teljesítése esetén óránként 8,0 ezrelék de legfeljebb 40%
b) a Vállalkozó hibájából elmaradó munkák miatt bekövetkezett károk megtérítése a
Vállalkozó kötelessége
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Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Tisza L. krt.88.

10. Vállalkozó kötelezettségei
10.1. 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 munkavégzést érinti vagy arra
vonatkozik.
10.2. 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.
10.3. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkavégzése során a munkaterület
védelméért, a munka és balesetvédelmi előírások betartásáért.
10.4. A kivitelezés során a Vállalkozó által előidézett környezeti károkért vagy szennyezésért,
balesetekért a Vállalkozót terhel minden felelősség j o g i és pénzügyi következmény.
10.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott helyre, előre egyeztetett időre,
sürgős esetben az értesítést követő 1 órán belül a Megrendelő által megnevezett gép(ek)kel
munkavégzés céljából felvonulni és a munkálatokat megkezdeni.
10.6.A Vállalkozó a Megrendelő utasítására a törmelék elszállítását köteles elvégezni.
10.7.A Vállalkozó készenléti díjra nem tarthat igényt.
10.8.A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Megrendelő munkaterületén csak munkaszerződéssel
rendelkező, bejelentett munkavállalókat foglalkoztat, utána a közterheket befizeti.
10.9. A Megrendelő a Vállalkozó berendezésinek működőképességének ellenőrzése, bármely
időpontban jogosult.

11.

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai
Összességében a legelőnyösebb ajánlatok.
A mellékelt bírálati pontrendszer szerint.

Szeged, 2016.december 06.
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Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Tisza L. krt.88.

AJÁNLATI
NYOMTATVÁNY
(kitöltve kötelező beadni)
Az ajánlat tárgya: Földmunkavégzéshez szükséges munkagépek biztosítására
Megrendelő neve:

Szegedi Vízmű Zrt.

6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
Vállalkozó neve:
Vállalkozó címe:
Ajánlati ár:
Jelen nyomtatvány mellékleteként kell beadni az alábbi csoportosításban feltüntetve a gépek típusát,
felszereléseit, életkorát, valamint óradíjaikat és állásidejük óradíját.
Traktorok, kotrók, rakodók
Forgó kotrók
Homlokrakodók
Bontókalapácsok
Aszfaltvágók
Tehergépjárművek
Egyéb gépek, berendezések
Referenciák

Az vállalkozó nyilatkozata, hogy a pályázati kiírás feltételeit teljes egészében elfogadja-e:
igen
nem
Az vállalkozó minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik-e:

Cégkivonatot csatolt:

igen

nem

igen

nem

Csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll:
igen

nem

Fizetési határidő:

15-30 banki nap (
30-60 banki nap (
60 banki napnál több (

banki nap)
banki nap)
banki nap)

Teljesítési határidő:

megfelel a kiírásnak
a vállalt határidő a kiírásnál kevesebb
a vállalt határidő a kiírásnál több

Kötbér vállalás:

megfelel a kiírásnak
a kiírásnál 1 %-kal vagy annál nagyobb mértékben több (

Szeged, 2016. december 06.

A megfelelő válasz értelemszerűen aláhúzandó, vagy a megfelelő rovat kitöltendő.

%)

