A Tettye Forrásház Zrt. pályázati felhívása
„A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját rekonstrukciós kivitelezési munkáihoz anyag- és
hulladékfuvarozási és beszerzési feladatok ellátása illetve aszfalt burkolat bontása, marása,
helyreállítása Pécs Engel J. u., Madas J. u. valamint a Jókai utca szennyvízvezeték hálózat
rekonstrukció”tárgyában
1.

A tevékenység részletes leírása:

Vállalkozási szerződés alapján a „Jókai utca szennyvízvezeték hálózat rekonstrukció” a Rákóczi út és
Nagy Lajos Király útja közötti szakaszon, valamint a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját rekonstrukciós
kivitelezési munkáihoz anyag- és hulladékfuvarozási és beszerzési feladatok ellátása illetve aszfalt
burkolat bontása, marása, helyreállítása a Pécs Engel János utcai és a Madas József utcai vízhálózati
rekonstrukciók kapcsán.
Megrendelő a fenti munkálatokra vonatkozóan a pályázati felhíváshoz mellékelt szerződéstervezetek
szerint munkánkénti bontásban kíván szerződést kötni.
Jókai utca szennyvízvezeték hálózat rekonstrukció
Nyertes ajánlattevő feladata a Megrendelő üzemeltetési területén a Rákóczi út és Nagy Lajos Király
útja közötti szakaszon lévő Jókai utcai szennyvízhálózat rekonstrukciója nevezetű projekt komplett
kivitelezése a földmunkával, a hozzá tartozó helyreállítási munkálatokkal és a felépítményi (gépészeti,
vezetékszerelési) munkálatokkal együttesen, továbbá a kivitelezéshez szükséges szerződés
megkötése a Janus Pannonius Múzeummal a „régészeti megfigyelésre” és a felügyelet megrendelése.

Tervezett gerincvezeték:
NA 250 tömör falú (SN 8) KG-PVC

165,7 fm

Tervezett bekötések:
NA 150 tömör falú (SN 8) KG-PVC

26,2 fm

Megszüntetendő bekötések injektálással

1 db

1

Cserélendő bekötések:
Meglévő nyomvonalon cserével NA 150 KGPVC
Meglévő bekötés új nyomvonalon, régi
bizonytalan nyomvonal megszüntetése
injektálással

1 db

1 db

Tisztító aknák
Felújítandó akna

5 db

Újonnan építendő tisztító akna

1 db

Meglévő elbontása, megszűntetése

1 db

A részletes feltételeket a jelen ajánlattételi felhívás elválaszthatatlan részét képező Kiviteli tervek és
Vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza.

Saját rekonstrukciós kivitelezési munkákhoz anyag- és hulladékfuvarozási és beszerzési feladatok
ellátása illetve aszfalt burkolat bontása, marása, helyreállítása Pécs Engel János és, Madas J.
utcában:


Kivitelezési munkák során anyagmozgatás a Megrendelő előzetes értesítése alapján, az
alábbiak szerint:
Anyagkiszállítás és beszerzés munkaterületre (homok, földnedves beton, zúzott kő, aszfalt,
egyéb).
Anyagszállítás és elszállítás (homok, földnedves beton, tört beton, zúzott kő, aszfalt, egyéb).
Anyagkiszállításnál a fel- és lerakodás, anyagelszállításnál a lerakodás minden esetben a
Vállalkozó feladata.



Kivitelezési munkákat követően hulladékszállítás az alábbiak szerint:
A munkaterületről kitermelt hulladék elszállítása újrahasznosításra/lerakóba, a kiadott
útfelbontási engedélyben rögzítettek betartásával.
Jellemzően az alábbi hulladékok keletkeznek a kivitelezés során:
Hulladék azonosító kódja

Hulladék megnevezése

17 01 01

beton

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely
különbözik a 17 01 06-tól

17 03 02

bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
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17 05 04

föld és kövek

17 09 04

kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09
02-től és a 17 09 03-tól



Aszfalt bontási, marási, helyreállítási feladatok:

A közterület használati engedélyben meghatározott, a közút kezelője által feljelölt méretű aszfalt út,
járdaburkolat bontása, marása a megrendelő által betonszintig helyreállított felületen túli részben, a
a szerződéstervezet 2. számú mellékletet képező tervezői költségvetésben szereplő irányadó
mennyiségben.

2.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi bontásban:


a vállalkozói díjakat:


saját rekonstrukció esetén a szerződéstervezet 4. pontjában ismertetett kibontásnak
megfelelően;




a Jókai utcai szennyvízhálózati kivitelezés esetén fix, egyösszegű átalánydíj

az 1. pontban felsorolt hulladékok szállítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély és a
vonatkozó környezetvédelmi engedély másolatát;



a vállalt fizetési határidőt (minimum 30 nap);



vállalt garanciális időszakot



a kitöltött Pályázati adatlapot

3.

Az ajánlatok beadási, elküldési határideje: 2017.04.27. 12:00 óráig

4.

Az elbírálás fő szempontjai:


Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlatkérő az „Összesített nettó ajánlati ár”
szempontot veszi figyelembe az értékelés során.



Ajánlati ár tételesen, az alábbiak szerint:


Engel János és a Madas J. utcai kivitelezés esetében a szerződéstervezet 4. pontjának
megfelelően;



a Jókai utcai kivitelezés esetében árazatlan költségvetési kiírás;



Fizetési határidő;



Vállalt garanciális időszak.
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5.

Ajánlattevő köteles minden, a szerződés tárgyát képező munkát szerepeltetni az ajánlatában és
az árazatlan költségvetésben. (pl. régészeti megfigyelés – szerződésminta mellékelve)

6.

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.

7.

Az ajánlatok bontására 2017.04.28-én 10:00 órakor kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül. A
bontáson az ajánlattevők képviselői jelen lehetnek.

8.

Az Ajánlatkérő a pályázatokat a 4. 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 2017.05.05-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 110 irodába személyesen vagy
postai úton a 7602 Pécs, Pf.:33. címre írott és elektronikus adathordozón rögzített formában a 3.
pontban megadott határidő figyelembe vételével.
Pécs, 2017. április 13.

Üdvözlettel:
Sándor Zsolt
vezérigazgató
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Pályázati adatlap
„A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját rekonstrukciós kivitelezési munkáihoz anyag- és
hulladékfuvarozási és beszerzési feladatok ellátása valamint aszfalt burkolat bontása,
marása, helyreállítása Pécs Engel J. u., Madas J. u.”tárgyában
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Ajánlati ár
Fizetési határidő (min. 30 nap):
Dátum: ……………………………………..

…………………………………………………………………
cégszerű aláírás
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Pályázati adatlap
„Jókai utca szennyvízvezeték hálózat rekonstrukció”tárgyában
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Ajánlati ár
Fizetési határidő (min. 30 nap):
Dátum: ……………………………………..

…………………………………………………………………
cégszerű aláírás
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