A Tettye Forrásház Zrt. pályázati felhívása
"Vízhálózatok hidraulikai elemzését lehetővé tevő előkészítő adatgyűjtési technológia
kiterjesztése a teljes ellátási területre, valamint a teljes ellátási terület vízhálózatára üzemállapot
vizsgálatra, felújítási tervek csőhálózati méretezésének alátámasztására, ellenőrzésére alkalmas
hidraulikai modell építése”
tárgyában

1.

A tevékenység részletes leírása:
"Vízhálózatok hidraulikai elemzését lehetővé tevő előkészítő adatgyűjtési technológia
kiterjesztése a teljes ellátási területre, valamint a teljes ellátási terület vízhálózatára
üzemállapot vizsgálatra, felújítási tervek csőhálózati méretezésének alátámasztására,
ellenőrzésére alkalmas hidraulikai modell építése” - munka elvégzéséhez szükséges mérnöki
támogató feladatok ellátása. Valamint a létrejött szellemi termék, - a teljes hálózati modell
és a modellépítéshez fejlesztett interfész alkalmazás, a projektzáró dokumentáció elkészítése
és átadása,- szerzői vagyoni jogainak Megbízóra történő átruházása.
A feladat elvégzése 18 hónap alatt ütemezetten történik, 2 hónap alatt teljesíthető
részfeladatokra- műszaki egységekre történő bontásban, melynek meghatározása a Megbízó
feladata. A területek sorrendjét Megbízó megváltoztathatja.

1.1 Megbízott feladata - a Megbízó kijelölt munkatársaival közös munkavégzés során, elvárt eredmények a kiválasztott mintaterületen:
 kalibrált modell létrehozása - részfeladatonként és a teljes ivóvíz hálózarta - Epanet
formátumban, melynek alapja a Megbízó informatikai rendszeréből generált hálózati
topológia
 a Megbízó kijelölt munkatársaival, történő együttműködés, közös munkavégzés
 a modell részek kalibrálása a folyamatirányítási rendszer archívumából kinyert adatokkal
 a modell alkalmas legyen a felújítási tervek csőhálózati méretezésének alátámasztására,
ellenőrzésére
 a vízminőség (vízkor) elemzés nem követelmény
1.2 Megbízott köteles:
 a pályázati felhívásban, valamint a felhívás mellékleteként csatolt szerződésben
meghatározott feladatok elvégzésére,
 a Tettye részt vevő munkatársai számára az EPANET program gyakorlati alkalmazásának
bemutatására, a modellépítés és beállítások közösen történő elvégzésére, a személyes
konzultációk keretén belül,
 a munkavégzés során havonta minimum 6 mérnöknap mértékű személyes
munkavégzésre, amelyből havonta 2 nap személyes munkavégzés Megrendelő Pécs,
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Nyugati ipari út 8. szám alatti központi telephelyén és 4 nap távmunkában, továbbá
szükség esetén telefonos konzultáció.
a munkafolyamat, tapasztalatok részfeladatonkénti részletes dokumentálására
a tapasztalatok alapján általános következtetések megfogalmazására
javaslatok megfogalmazására a modell üzem szimulációra való alkalmassá tételéhez
javaslatok megfogalmazására a modell naprakészen tartásának megvalósítására,
informatikai rendszereken belül adat exportok és interfészek kialakítására, a modellezés
technológiai folyamatára
mindezekkel együtt a projektzáró dokumentáció elkészítésére, amelyet előzetesen
megbízóval egyeztetett és elfogadtatott,
A projekt lezárásakor Megrendelő projektben részt vevő munkatársai számára képzést
tartani, mely kiterjed:
o a kész modell működtetésére
o a felújítási tervek alátámasztása, tervezett vezetékcserék a rendszer működésére
gyakorolt hatásának vizsgálatára
o hálózatbővítések tervezett üzemállapotainak vizsgálatára
o gépházi felújítások, korszerűsítések tervezésének támogatására
o az interfész alkalmazás használatára
a megbízási szerződés szerinti kötbérmentes határidőkön belül a megbízó által
jóváhagyott projektzáró dokumentációt Megbízónak átadni (teljesíteni).
A teljesítés helye: A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. szám alatti
központi telephelye.

1.3 Megbízott felelőssége:
 Megbízott felel a megvalósítható, üzemállapot-vizsgálatra alkalmas, - a munkafolyamat
során elérhető mértékű kalibrálást biztosító - technológia minőségéért, tartalmáért és a
munkafolyamatok összehangoltságáért.
 Megbízott felelős a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben megfelelő,
hiba- és hiánymentes teljesítéséért, valamint a teljesítési határidők betartásáért.
 Megbízott felelős a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a
Megbízót írásban értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul
megszüntetni, elhárítani.

2.

Adatszolgáltatási kötelezettség: (Megbízó biztosítja)










üzemállapot-vizsgálatra alkalmas, kalibrált modell létrehozásához szükséges adatok a
teljes ellátási területre,
az üzem szimulációra alkalmas modell kialakításához szükséges adatok a teljes ellátási
területre
vízellátási séma,
számítási egységek,
egységenként a peremek meghatározása
generált hálózati exportok
szivattyú típusok és jelleggörbék átadása
terepmodell létrehozása és integrálására a nyilvántartási rendszerbe
a kalibrálás végrehajtásához szükséges és a folyamatirányítási rendszerből kinyerhető
adatok a teljes ellátási területre
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3.

Határidő:
Részhatáridők:
1. részhatáridő a Szerződés aláírását követő 2. hónap
2. részhatáridő a Szerződés aláírását követő 4. hónap
3. részhatáridő a Szerződés aláírását követő 6. hónap
4. részhatáridő a Szerződés aláírását követő 8. hónap
5. részhatáridő a Szerződés aláírását követő 10. hónap
6. részhatáridő a Szerződés aláírását követő 12. hónap
7. részhatáridő a Szerződés aláírását követő 14. hónap
8. részhatáridő a Szerződés aláírását követő 16. hónap
Véghatáridő: Szerződés aláírását követő 18. hónap

4.

Példányszámok:
A részfeladatokat dokumentáltan 1 pld. digitális (Word, Excel, pdf és EPANET formátumban)
formában szükséges átadni a részhatáridőkre. A teljes hálózati modellt és a modellépítéshez
fejlesztett interfészalkalmazást, a megbízó által jóváhagyott projektzáró dokumentációt,- a
véghatáridőre 2 példány eredeti aláírt és 1 példány digitális (Word, Excel, pdf és EPANET
formátumban) formában szükséges átadni olyan módon, hogy a Megbízó rendelkezésére álló
szoftverekkel az megnyitható és sokszorosítható legyen.

5.

Számlázási és fizetési feltételek:
 Megbízó a teljesítés elismeréséről a részfeladatok átadását követően, valamint a
projektzáró dokumentáció átadását követő 5. munkanapig köteles nyilatkozni, azaz a
teljesítési igazolást aláírni, ha a teljesítés szerződésszerű. Megbízott ezt követően
jogosult számla benyújtására. A Megbízó által aláírt teljesítési igazolás a benyújtandó
számla kötelezően csatolandó melléklete. A szerződés száma a számlán kötelezően
feltüntetendő.
 Megbízott részfeladatonként rész-számla benyújtására jogosult.
1. Rész számla a Megbízási díj 10%-a ______Ft + áfa_, azaz _______ forint plusz
általános forgalmi adó.
2. Rész számla a Megbízási díj 10%-a ______Ft + áfa_, azaz _______ forint plusz
általános forgalmi adó.
3. Rész számla a Megbízási díj 10%-a ______Ft + áfa_, azaz _______ forint plusz
általános forgalmi adó.
4. Rész számla a Megbízási díj 10%-a ______Ft + áfa_, azaz _______ forint plusz
általános forgalmi adó.
5. Rész számla a Megbízási díj 10%-a ______Ft + áfa_, azaz _______ forint plusz
általános forgalmi adó.
6. Rész számla a Megbízási díj 10%-a ______Ft + áfa_, azaz _______ forint plusz
általános forgalmi adó.
7. Rész számla a Megbízási díj 10%-a ______Ft + áfa_, azaz _______ forint plusz
általános forgalmi adó.
8. Rész számla a Megbízási díj 10%-a ______Ft + áfa_, azaz _______ forint plusz
általános forgalmi adó.
Végszámla a Megbízási díj 20%-a ______Ft + áfa_, azaz _______ forint plusz
általános forgalmi adó.
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A fizetés módja:
A Megbízott által kiállított számlák kiegyenlítése, azoknak Megbízó által történő kézhezvételét
követő 30 napon belül, a Megbízott számlájára történő átutalással történik.

6.

Elvárt szakmai követelmények és tapasztalat:
Referenciák vízvezeték hálózat modellezéséről, hidraulikai vizsgálatáról
A referenciák között szerepeljen olyan munka, mely EPANET alkalmazásban készült.
Előnyt jelent a helyismeret, megbízó víziközmű rendszerét érintő projektekben való részvétel.
legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet I. Tervezés 2.
rész Építészeti-műszaki tervezés] szerinti „VZ-TEL” jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel, képzettséggel és szakmai tapasztalattal.

7.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi bontásban:
 A részfeladatokra vonatkozó (havonta 6 mérnöknap) ajánlati ár
 Az összességében 18 hónapra vonatkozó ajánlati ár
 A munkavégzés vállalt határidejét a 3. pont figyelembe vételével
 A vállalt fizetési határidőt (minimum 30 nap)
 A kitöltött Pályázati adatlapot
 A 6. pont szerinti elvárt szakmai követelmények igazolását

8.

Az ajánlatok beadási, elküldési határideje: 2017. június 8. 11:00 óra

9.

Az elbírálás fő szempontjai:
 Ajánlati ár
 Befejezési határidő
 Fizetési határidő
 Garanciális feltételek

10.

Az Ajánlatkérő a pályázat tárgyával kapcsolatban konzultációs lehetőséget biztosít a Pécs,
Nyugati ipari út 8. szám alatti központi telephelyén az Ajánlattevők részére 2017. május 31-én
11:00 órakor és 2017. június 1-én 11:00 órakor.
A pályázók részére a konzultáción való megjelenés nem kötelező.

11.

Az ajánlatok bontására 2017. június 12-én 10:00 órakor kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül. A
bontáson az ajánlattevők képviselői jelen lehetnek.

12.

Az Ajánlatkérő a pályázatokat a 9. 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.

13.

Az ajánlatok értékelése és a pályázók tájékoztatása 2017. június 30-ig megtörténik.
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14.

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 8.
pontban megadott határidő figyelembe vételével.

Melléklet: 1 pld. szerződéstervezet

Pécs, 2017. május 23.

Üdvözlettel:

Sándor Zsolt
vezérigazgató
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Pályázati adatlap
„Vízhálózatok hidraulikai elemzését lehetővé tevő előkészítő adatgyűjtési technológia kiterjesztése a
teljes ellátási területre, valamint a teljes ellátási terület vízhálózatára üzemállapot vizsgálatra,
felújítási tervek csőhálózati méretezésének alátámasztására, ellenőrzésére alkalmas hidraulikai
modell építése”
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Ajánlati ár a részfeladatokra
(Ft/hó):
Ajánlati ár a teljes feladatra
összesen:
Fizetési határidő (min. 30 nap):
A munka elvégzésének vállalt
határideje (munkanap):
Vállalt garancia:

Dátum: ……………………………………..

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