AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Ajánlatkérő:

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

„Sándor utcai szennyvízvezeték hálózat rekonstrukció”

Ajánlattételi határidő:
2017. év március hónap 17 nap 10 óra 45 perc

Tisztelt Ajánlattevő!

A TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, mint ajánlatkérő versenyeztetési eljárás keretében ezúton kéri fel
ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint ajánlattevőt a jelen ajánlattételi felhívásban
nevezett „Sándor utcai szennyvízvezeték hálózat rekonstrukció” tárgyban.
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:
Név:

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye:

7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.

Telefonszám:

+36-72-421-700

Telefaxszám:

+36-72-421-701

Kapcsolattartó: Illés Zoltán
E-mail: illes.zoltan@tettyeforrashaz.hu
Képviseli: Sándor Zsolt vezérigazgató
2. Versenyeztetés tárgya, mennyisége:
Tárgy:
Vállalkozási szerződés alapján a „Sándor utcai szennyvízvezeték hálózat rekonstrukció”.
Mennyiség:
Nyertes ajánlattevő feladata a Megrendelő üzemeltetési területén lévő Sándor utcai
szennyvízhálózat rekonstrukciója nevezetű projekt komplett kivitelezése a földmunkával,
a hozzá tartozó helyreállítási munkálatokkal és a felépítményi (gépészeti, vezetékszerelési
és befűzési) munkálatokkal együttesen.
Tervezett gerincvezeték - befűzés:
225*8,6*580 WIR PVC befűzés

244,4 fm

Tervezett bekötések:
Meglévő bekötések
NA 200 KG-PVC

0db

NA 150 KG-PVC

6 db

Cserélendő bekötések
NA 200 KG-PVC

3 db

2

NA 150 KG-PVC

17 db

Bekötések összes hossza
NA 200 KG-PVC

14,6 fm

NA 150 KG-PVC

78,4 db

A részletes feltételeket a jelen ajánlattételi felhívás elválaszthatatlan részét képező Kiviteli
tervek és Vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza.
3. A szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés alapján a „Sándor utcai szennyvízvezeték hálózat rekonstrukció”.
4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba, és 2017. június 30.
napjáig marad hatályban.
5. Teljesítés helye:
7626 Pécs, Sándor utca
6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A kötendő szerződés fix, egyösszegű átalányáras szerződés. Az ellenérték kifizetése
számla ellenében átutalással történik.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A benyújtott számla ellenértékét Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint
átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 30
nap.
Kifizetés pénzneme a HUF.
Amennyiben az ajánlattevő a jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az
ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az ajánlatkérő nem
vállal felelősséget. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az
irányadó.
Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. vonatkozó rendelkezéseit.
A nyertes ajánlattevőnek felróható okból hibásan vagy késedelmesen kiállított és
beérkezett számla vonatkozásában az ajánlatkérőt kamatfizetési kötelezettség nem
terheli!
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza.
7. Az ajánlatok értékelési szempontja, az értékelés módszere:
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Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlatkérő az „Összesített nettó ajánlati ár”
szempontot veszi figyelembe az értékelés során. Az ajánlattevőnek részletes árajánlatot
kell tennie a részletes árajánlat (az árazatlan költségvetési kiírás(ok)) kitöltésével. A
felolvasólapon a részletes árajánlat nettó végösszegét kell feltüntetni az „Összesített nettó
ajánlati ár” rovatban. Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében,
felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF),
nettó értékben, pozitív egész számokban kell megadni. Valamennyi költségvetési sort be
kell árazni.
8. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában, aki:
a) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény
elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást
nyert;
d) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján
vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a
bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
e) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás
ideje alatt;
f) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az
ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget,
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
g) korábbi közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított 3 évig;
h) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény
elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban:
Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is;
 a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények,
valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
 a Btk. szerinti költségvetési csalás;
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 a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás,
bűnsegély vagy kísérlet;
 a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus
finanszírozása;
 a Btk. szerinti
kényszermunka;

emberkereskedelem,

valamint

a

Btk.

szerinti

 a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és
koncessziós eljárásban;
 a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, fenti a)-g) pontokban
felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a
valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz (a továbbiakban együtt: hamis
nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a
kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való
megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a
valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem
felel meg.
9. Az igazolás módja:
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a fenti, a felhívás 8.
pontjának a) - i) alpontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik-e.
Ajánlattevőnek az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a felhívásban meghatározott kizáró okok
hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe
vett más szervezet nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
10. Alkalmassági követelmények:
11.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények:
Ajánlatkérő nem kíván pénzügyi illetve gazdasági alkalmassági követelményt előírni.
11.2. Műszaki illetőleg szakmai alkalmassági követelmények:
Ajánlatkérő nem kíván műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményt előírni.
11. A hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő a hiánypótlásra teljes körben lehetőséget biztosít.
12. Ajánlattételi határidő:
Ajánlattételi határidő: 2017. év március hónap 17 nap 10 óra 45 perc.
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13. Az ajánlat benyújtásának címe
Tettye Forrásház Zrt.
7634 Pécs, Nyugati Ipari út 8.
Az ajánlatokat kérjük eljuttatni, a címben található tárgy megjelölésével, zárt borítékban, a
fenti cím alatti 3. épület II. emeletén található 110-es irodába személyesen vagy postai
úton a 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. címre írott és elektronikus adathordozón rögzített
formában.
Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig nem kerül átadásra/leadásra, úgy
az elkésettnek és így érvénytelennek minősül, és azt az ajánlatkérő erre tekintettel nem
veszi figyelembe az eljárás során.
Az elkésett ajánlat(ok)ról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel.
14. Ajánlattétel nyelve:
Az ajánlat nyelve a magyar nyelv. Ajánlatkérő a nem magyar nyelvű dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
15. Az ajánlatok felbontásának ideje:
Ideje: 2017. év március hónap 20 nap 11 óra 00 perc
16. Szerződéskötés tervezett időpontja és helye:
A szerződéskötésre az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek történő
megküldésének napját követő 30 napon belül a nyertes ajánlattevővel egyeztetett
időpontban és helyen kerül sor.
17. Részajánlat vagy többváltozatú ajánlat tételének lehetősége:
Részajánlat: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
18. Egyéb információk, követelmények:
i.

Kiegészítő tájékoztatás: megkérésének határideje az ajánlatok bontását, vagyis az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5. munkanap, megadásának határideje az
ajánlatok bontását megelőző 2. munkanap.

ii.

Ajánlati kötöttség: Az ajánlati kötöttség a felhívásban megjelölt ajánlattételi
határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő
lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő
lejártát követő 60 napig (hatvan napig) marad kötve ajánlatához.

iii.

Ajánlati nyilatkozat: Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy elfogadja a felhívásban foglalt feltételeket, továbbá, hogy
nyertessége esetén a szerződést megköti és teljesíti az ajánlatában megjelölt
ellenszolgáltatásért.

iv.

Nyilatkozat alvállalkozók igénybevételéről: Ajánlattevőnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell kíván-e alvállalkozót igénybe venni a teljesítéshez.
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v.

Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani
az ajánlattevőknek a közös ajánlattétellel összefüggő megállapodásukat, melynek
tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért
egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a teljesítésben való
részvételük arányát, a feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a
képviselő ajánlattevő megjelölését.

vi.

Felolvasólap: Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza az
összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint az
Összesített nettó ajánlati árat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre
kerül).

vii.

Az ajánlattal kapcsolatos formai követelmények: Előírás az ajánlat bekötése,
összefűzése vagy összetűzése. Az ajánlatot 1 db eredeti és 1 db, az eredetivel
mindenben megegyező elektronikus példányban (szkennelve, elektronikus
adathordozón) kell benyújtani. Az eredeti ajánlati példányban szereplő igazolások
egyszerű másolatban is benyújthatók.
Az ajánlatot lezárt, át nem látszó csomagolásban kell benyújtani. Az ajánlat
fedőlapján és az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni az alábbiakat:
▪ Ajánlattevő neve és székhelye
▪ Ajánlatkérő neve (TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.)
▪ Ajánlat
▪ „Sándor utcai szennyvízvezeték hálózat rekonstrukció”

viii.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a jelen ajánlattételi felhívásban foglalt előírások
és feltételek alapos áttekintésére, és kérjük, hogy ajánlatukat a leírtak
figyelembevételével tegyék meg. Kérjük továbbá, hogy ajánlatukhoz az
ajánlattételi felhívásban foglaltak szerinti iratokat szíveskedjenek csatolni!

ix.

Aláírási címpéldány, meghatalmazás: Az ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a
cégjegyzésre jogosult aláírója aláírási címpéldányának, eredeti, vagy az ajánlattevő
által hitelesített másolatát. Amennyiben az ajánlatot, vagy az abban szereplő
bármely nyilatkozatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, úgy az ajánlathoz
csatolni kell a cégjegyzésre jogosult által az ajánlatot, vagy az abban található
bármely nyilatkozatot aláíró személy(ek) részére, kifejezetten a tárgyi eljárásban
benyújtott ajánlatra vonatkozóan adott meghatalmazást eredeti példányban.

x.

Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződés
megkötésének időpontjára – a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan a
szerződés teljes időtartamára olyan érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel
rendelkezni (a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni vagy olyan
felelősségbiztosítási szerződést kötni), melyben a kártérítés összege:
káreseményenként legalább 1.500.000,- Ft és évente legalább 5.000.000,- Ft.
Ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni a felhívásban előírt felelősségbiztosítás
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– nyertessége
nyilatkozatot.

esetére

történő

–

megkötésére/kiterjesztésére

vonatkozó

xi.

Jótállási biztosítékra vonatkozó nyilatkozat: Ajánlattevőnek ajánlatához
csatolnia kell nyilatkozatát a jótállási biztosíték határidőre történő nyújtására
vonatkozóan.

xii.

Árazatlan költségvetés: Ajánlattevő köteles ajánlatához kitöltve papír alapon
csatolni az ajánlattételi felhívás mellékleteként kiadásra került árazatlan
költségvetési kiírást. A költségvetést szerkeszthető formátumban is csatolni
szükséges, egy elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD), a papír alapú
példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.
Ajánlattevő köteles minden, a szerződés tárgyát képező munkát szerepeltetni
az ajánlatában és az árazatlan költségvetésben.

xiii.

Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles
legalább egy fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ és egy fő a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkező
felelős műszaki vezető(ke)t biztosítani.
Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljesítéséhez olyan felelős műszaki
vezető(ke)t biztosítani, aki(k)nek a vonatozó jogosultsága a szerződés teljes
időtartama alatt érvényes.
Nyertes ajánlattevő továbbá köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető(k) a
kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse(k).

xiv.

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek és biztosítékok:
Késedelem esetére kikötött kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő
(Vállalkozó) a szerződést olyan okból, amelyért felelős [Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdés]
késedelmesen teljesíti, a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) késedelem esetére
kikötött kötbér megfizetésére köteles.
A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett munka nettó ellenértéke,
mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt vagy határnapot követő nappal
kezdődően számított napi 0,5 %. A késedelmi kötbér összegének felső határa a
szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-a.
Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét,
ajánlatkérő (Megrendelő) jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.
A késedelem esetére kikötött kötbér érvényesítése nem zárja ki az ajánlatkérő
(Megrendelő) kártérítési igényének érvényesítését.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: A szerződés olyan okból történő
meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) a felelős [Ptk.
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6:186. § (1) bekezdés], nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) teljesítés elmaradása
esetére kikötött kötbért köteles fizetni az Ajánlatkérőnek (Megrendelőnek).
A teljesítés elmaradása esetére kötbér mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás 20 %-a.
Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: A szerződés olyan okból történő
meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) a felelős [Ptk.
6:186. § (1) bekezdés], nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) hibás teljesítés esetére
kikötött kötbért köteles fizetni az ajánlatkérőnek (Megrendelőnek).
Vállalkozó a hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig tartó időre hibás teljesítési
kötbért köteles fizetni, amelynek alapja a késedelemmel érintett munka nettó
ellenértéke, mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt vagy határnapot követő
nappal kezdődően számított napi 0,5 %.
A hibás teljesítési kötbér összegének felső határa a szerződés szerinti, ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás 15 %-a.
Hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén a Megrendelő nem élhet szavatossági
igénnyel.
A kötbérekre vonatkozó általános rendelkezések:
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél kötbér
fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól,
ha szerződésszegését kimenti.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka:
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a
szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-át
elérő biztosítékot ír elő.
A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték
rendelkezésre álló összege az ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken. A
biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia, a
hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a szerződés
teljesítésének (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontjától számított 10
munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani.
A biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az
ajánlatban nyilatkoznia kell.
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható
óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési
számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
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biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a fenti biztosítéki forma egyikéről a másikra
áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
Jótállás: A nyertes ajánlattevő egységes jótállási kötelezettsége a sikeres végső
műszaki átadás-átvételt követően, a végső teljesítési igazoláson a teljesítés napjától
számított 36 hónapra terjed ki.
19. Az ajánlatok elbírálásának menete:
i.

Az ajánlatok felbontása.

ii.

Az ajánlatok vizsgálata: Az ajánlatok bontását követően ajánlatkérő megvizsgálja
az ajánlatokat annak érdekében, hogy megállapítsa, megfelelnek-e a felhívásban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, tartalmaznak-e számszaki
hibát, valamint az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően teljesek-e,
vagyis tartalmazzák-e a felhívásban előírt valamennyi dokumentumot.

iii.

Hiánypótlási felhívás / felvilágosítás kérése: Ajánlatkérő
felhívást/felvilágosítás kérést küld az ajánlattevő(k)nek, amennyiben
ajánlat(ok) tartalmilag vagy formailag nem felelnek meg az
felhívásban előírt feltételeknek, vagy annak (azoknak) valamely
egyértelmű kijelentést tartalmaz.

iv.

Ha az ajánlat irreális megajánlást / kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz,
úgy arra vonatkozóan ajánlatkérő az érintett ajánlattevőtől indokolást kér,
tekintettel arra, hogy ajánlatkérő köteles meggyőződni az ajánlati elemek
megalapozottságáról. Amennyiben ajánlatkérő nem tartja elfogadhatónak az
irreális megajánlásra / kirívóan alacsony ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlattevői
indokolást, úgy az adott ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

v.

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását, illetve – hiánypótlás/felvilágosítás/ indokolás
kérés esetén – a hiánypótlási felhívásban/felvilágosítás/indokolás kérésben
meghatározott hiánypótlási/felvilágosítás/indokolás megadási határidő lejártát
követően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvényesek illetve érvénytelenek.

vi.

Formai hibák: Ajánlatkérő jogosult eltekinteni az ajánlat(ok)ban előforduló formai
hibáktól, amennyiben megítélése szerint ezek nem jelentenek lényegi, tartalmi
eltéréseket és nem vetnek fel további kérdéseket az ajánlat értelmezésében.

vii.

A számítási hibák javítása:

hiánypótlási
a benyújtott
ajánlattételi
eleme nem

Amennyiben az ajánlatban számokkal és betűkkel is leírt összegek nem egyeznek,
úgy ajánlatkérő a betűkkel leírt összeget veszi figyelembe.
Amennyiben ajánlattevő nem fogadja el a fentiek szerint a hibák kijavítását, úgy
ajánlatát ajánlatkérő érvénytelennek nyilváníthatja.
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viii.

Az ajánlatok érvénytelensége:
Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot különösen, de nem kizárólag
abban az esetben, ha:

ix.



az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;



az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott
feltételeknek;



az ajánlat a szerződéstervezetben meghatározott szerződéses feltételekkel
ellentétes feltételt tartalmaz;



az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást / más teljesíthetetlen
feltételt tartalmaz;



az ajánlattevő vagy alvállalkozója az ajánlattételi
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;



ajánlattevő nem fogadja el a számítási hiba ajánlatkérő általi, a felhívás 19.
pontjának vii. alpontjában meghatározottak szerinti kijavítását.

felhívásban

Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása:
Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást:


amennyiben nem nyújtottak be ajánlatot;



amennyiben kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;



amennyiben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az
ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fent az ajánlatát.

Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást:

x.



amennyiben az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére
képtelenné válik, vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés
felmondásának lenne helye;



amennyiben a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel;



valamely ajánlattevő az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevő érdekeit
súlyosan sértő cselekményt követ el;



amennyiben jelen szerződés megkötése ajánlatkérőnek bármely okból nem
áll érdekében a továbbiakban.

Az eljárás nyertese: Ajánlatkérő azon ajánlattevővel köt szerződést jelen eljárás
eredményeként, akinek ajánlata érvényes – vagyis megfelel az ajánlattételi
felhívásban meghatározott feltételeknek –, és a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazza.
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xi.

A második helyezett ajánlattevő: Ajánlatkérő az eljárás eredményének
megállapításakor megjelölheti a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőt követő
ajánlattevőt. Ebben az esetben az ajánlatkérő – az eljárás nyertesének visszalépése
esetén – ezzel az ajánlattevővel jogosult megkötni a szerződést.

xii.

Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről:
Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelésének/elbírálásának befejezését – az erre
vonatkozóan hozott döntést - követően legkésőbb 5 munkanapon belül írásban
tájékoztatja
az
ajánlattevőket
az
eljárás
eredményéről/az
eljárás
eredménytelenségéről, az ajánlattevő(k) ajánlatának érvényessé/érvénytelenné
nyilvánításáról.

xiii.

Ajánlatkérő kiköti, hogy ajánlattevő saját kockázatán vesz részt az eljárásban. Az
ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget
Ajánlattevőnek kell viselni, tekintet nélkül az eljárás eredményére. Ajánlattevő az
általa kidolgozott ajánlatért ellenértéket nem igényelhet, ezzel kapcsolatosan
semminemű követelést nem támaszthat az ajánlatkérővel szemben.

xiv.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a jelen versenyeztetési eljárás
eredménytelenné nyilvánítására és az összes ajánlat elutasítására az
eredményhirdetés előtt, anélkül, hogy az ajánlattevőkkel szemben bármilyen
kártérítési vagy kártalanítási felelőssége merülne fel, amennyiben a benyújtott
ajánlatok ajánlatkérő számára kedvezőtlenek. Ennek megítélése ajánlatkérő joga.

20. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2017. március 7.

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi
Városi Víziközmű Üzemeltetési
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
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NYILATKOZATMINTÁK
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FELOLVASÓLAP
TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
„Sándor utcai szennyvízvezeték hálózat rekonstrukció”
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefonszáma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:

Összesített nettó ajánlati ár
…………………… ,- Ft + ÁFA

Kelt.: ………………… , 2017. év ………………… hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

14

AJÁNLATI NYILATKOZAT
TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
„Sándor utcai szennyvízvezeték hálózat rekonstrukció”

Alulírott, …………………………………, mint a(z) ………….................................................
cégjegyzésre jogosult képviselője, a TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű
Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Ajánlatkérő által kiírt „Sándor
utcai szennyvízvezeték hálózat rekonstrukció” tárgyú eljárás ajánlattevőjeként
n y i l a t k o z o m , hogy
 miután az Önök felhívásának feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a
felhívás feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint
ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron és feltételek
szerint.
 nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a
felhívásban és az eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességünk esetén vállaljuk a
felhívásban és az eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek
megfelelően a szerződés megkötését.

A teljesítéshez igénybe venni kívánt
alvállalkozó megnevezése, székhelye
(lakóhelye):

A szerződés azon része
(részei), amelynek
teljesítésében a megjelölt
alvállalkozó közre fog
működni:

A szerződés százalékos aránya,
amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó közre
fog működni:
%
%

Kelt.: …………… , 2017. év ……………….. hónap …. napján
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NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL
TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
„Sándor utcai szennyvízvezeték hálózat rekonstrukció”

Alulírott ………………………………………… a(z) …………………………………………
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az általam képviselt gazdasági szereplő nem tartozik
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az általam képviselt gazdasági szereplő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam képviselt gazdasági szereplő
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az ajánlattételi
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Kelt.: ………………… , 2017. év ………………… hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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NYILATKOZAT A JÓTÁLLÁSI BIZTOSÍTÉK HATÁRIDŐRE TÖRTÉNŐ
NYÚJTÁSÁRÓL
TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
„Sándor utcai szennyvízvezeték hálózat rekonstrukció”

Alulírott

…..............................,

mint

a(z)

…..........................................

ajánlattevő

cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a jótállási biztosítékot határidőben
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk.
Kelt.: …………… 2017. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL
VAGY KITERJESZTÉSÉRŐL
TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
„Sándor utcai szennyvízvezeték hálózat rekonstrukció”

Alulírott ….............................., mint a(z) ….......................................... ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a felhívásban előírt felelősségbiztosítást
– nyertességünk esetén – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés tárgyát képező
munkákra vonatkozóan megkötjük/ a már meglévő felelősségbiztosításunkat – nyertességünk
esetén – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés tárgyát képező munkákra
vonatkozóan a felhívásban előírt mértékre kiterjesztjük1.

Kelt.: …………… 2017. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

1

A nem kívánt rész törlendő!
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RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT
TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
„Sándor utcai szennyvízvezeték hálózat rekonstrukció”

*excel táblázatban csatolva

Kelt.: …………… 2017. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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