A Tettye Forrásház Zrt. pályázati felhívása
„a Mediterrán Hotel, illetve a Hidegvölgyi út szennyvízelvezetéséhez szükséges kiviteli tervek
elkészítése, vízjogi létesítési engedélyeztetése és a tervezett létesítmény kivitelezése” tárgyában
1. A tevékenység részletes leírása:
1.1. Vállalkozó feladata a tervezési munkarész tekintetében:
A 70450 hrsz ingatlanon lévő Hotel Mediterrán szennyvízelvezetését, a Hotel belső
hálózatára csatlakozó Hidegvölgyi út szennyvizeivel együtt a Hotel területén keresztül a Szent
Bertalan úton üzemelő szennyvízcsatorna hálózatra való átkötéssel kell megtervezni,
engedélyeztetni a szolgalmi jog bejegyeztetéssel együtt.
Vállalkozó feladata a fent leírtak alapján a kiviteli terv szintű engedélyes terv elkészítése.
Az érintett ingatlanok: 70450 hrsz, lehetőség szerint a meglévő szennyvízcsatorna
nyomvonalakon, valamint a 70460 hrsz ingatlan, az ISPA KA programban kiépült ivóvízvezeték
melletti nyomvonallal.
A szolgalmi jog vízjogi engedélyezési eljárásban történő rendezéséhez mindkét ingatlan
esetén Pécs MJ Város Önkormányzata készítteti el a szolgalmi jogos megállapodást és a
záradékoltatott változási vázrajzot a Vállalkozó által digitálisan elkészített helyszínrajz
alapján.
A terv kidolgozása kiviteli terv szintű, annak tartalmi követelményeivel együtt. (Helyszínrajz,
hossz-szelvény, keresztszelvények, csomóponti rajzok, az út kezelőjével egyeztetett
közterület felbontási és helyreállítási terv Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 16/2012. (III. 23.) rendelete szerint , közműegyeztetések, közműegyeztetések
szerinti egyetértési nyilatkozatok- útkezelői nyilatkozatok beszerzése, tulajdonosi
hozzájárulás beszerzése, méret és idomkimutatás, költségvetési kiírást a 3. számú melléklet
szerinti formátumban, műszaki leírás, tervezői nyilatkozat, forgalomtechnikai és korlátozási
terv).
A kiviteli tervnek tartalmaznia kell Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
16/2012. (III. 23.) számú rendelete szerint elkészített burkolat helyreállítás tervét, melyet a
Tervezőnek egyeztetnie kell az Útkezelő BIOKOM Nonprofit Kft.-vel a helyreállítandó felület
kótázott helyszínrajzával és a forgalomtechnikai és elkorlátozási tervvel együtt.
A tervezés alapja a hiteles Földhivatali alaptérkép.
A terveket a jogszabályban előírt, továbbá a megvalósíthatósághoz szükséges léptékben kell
elkészíteni, megtervezni.
A tervezés során vizsgálni kell a költség-hatékony kivitelezhetőséget, a hosszú távon
fenntarthatóságot és üzemeltethetőséget.
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A terveknek minden olyan részletet, méretet, adatot számításokat és anyagminőséget stb.
tartalmaznia kell, amelyekkel a munka- és anyagmennyiségek egyértelműen
meghatározottak, és amelyek alapján a létesítmény megvalósítható.
1.2. Vállalkozó feladata a kivitelezési munkarész tekintetében:
Az elkészített és Megrendelő által elfogadott hatályos vízjogi létesítési engedéllyel
rendelkező tervek alapján a létesítmény megvalósítása, kivitelezése.

2. Egyeztetési kötelezettség
Vállalkozó tervezője a tervezési munka során köteles egyeztetni Megrendelővel tervtárgyalás
formájában a tervindításkor és a tervkidolgozási szakaszban. A tervindító tervtárgyalást,
közös helyszíni bejárást és a tervzsűrit dokumentáltan meg kell tartania, melynek
megszervezése a tervező feladata.

3. Személyi feltételek és szakmai követelmények
A Vállalkozó 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. A
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez olyan felelős műszaki vezető(ke)t biztosítani,
aki(k)nek a vonatozó jogosultsága a szerződés teljes időtartama alatt érvényes. Vállalkozó
továbbá köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető(k) a kötelezettségeit a vonatkozó
jogszabályokkal összhangban teljesítse(k).
A tervezési munkarész tekintetében legalább 5 éves tervezői VZ-TEL/ VZ-TER jogosultsággal
illetve 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező tervező biztosítása szükséges Vállalkozó
részéről, aki igazoltan az előző két évben végzett hasonló jellegű tervezési munkát, továbbá
megfelel az alábbi jogszabályi követelményeknek:


297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi,
vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről.



266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről.

természetvédelmi,

4. Az árajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi bontásban:


Ajánlati ár



A munkavégzés vállalt (rész) határidejét



A vállalt fizetési határidőt (minimum 30 nap)



A kitöltött Pályázati adatlapot



Tervezői jogosultság igazolását



Előző két évben végzett hasonló jellegű tervezési és kivitelezési munkák listáját



Pályázati adatlap

5. Az ajánlatok beadási, elküldési határideje: 2017. március 17. 945
6. Az elbírálás fő szempontjai:
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Ajánlati ár részmunkánként



Befejezési határidő



Fizetési határidő

7. Az ajánlatok bontására 2017. március 20-án 10:00 órakor kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül.
A bontáson az ajánlattevők képviselői jelen lehetnek.
8.

Az Ajánlatkérő a pályázatokat a 6. pontban felsorolt szempontok alapján rangsorolja, ezért
kérjük, hogy ajánlatuk is e feltételek megadásával készüljön.
Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot fogja nyertesnek nyilvánítani, akivel
szerződést kíván kötni.

9. Az ajánlatok értékelése és a pályázók tájékoztatása 2017. március 31-ig megtörténik.
10. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
valamint szükség esetén az ajánlattevőkkel ártárgyalást folytasson.
Az ajánlatokat kérjük eljuttatni, a címben található tárgy megjelölésével, zárt borítékban, a Tettye
Forrásház Zrt. 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. szám 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 a 7. pontban megadott határidő figyelembe vételével.

Pécs, 2017. március 7.

Üdvözlettel:
Sándor Zsolt
vezérigazgató
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Pályázati adatlap
„a Mediterrán Hotel, illetve a Hidegvölgyi út szennyvízelvezetéséhez szükséges kiviteli
tervek elkészítése, vízjogi létesítési engedélyeztetése és a tervezett létesítmény
kivitelezése”

Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Ajánlati ár:
Fizetési határidő (min. 30 nap):
Vállalt garancia:

Dátum: ……………………………………..
…………………………………………………………………
cégszerű aláírás
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