A Tettye Forrásház Zrt. pályázati felhívása
„Damjanich - Szkókó töltővezeték és Jurisics Miklós utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója
nevezetű projekt földmunkájának és a hozzá tartozó helyreállítási munkálatoknak
elvégzése”tárgyában
1.

A tevékenység részletes leírása:

Az elvégzendő munka magában foglalja a földkiemelést, közműfeltárást, ágyazatkészítést, a burkolat
bontását, a csőzóna készítését, szakszerű helyreállítását, a kiszoruló föld- és bontott anyag (aszfalt,
beton, cső, stb.) elszállítását, elhelyezését (lerakóhelyi díjjal együtt), tömörítést, a szükséges
víztelenítést, átjáró biztosítását, síkosság mentesítést valamint a munkaárok dúcolását, lehatárolását,
szalagozását, a kiegészítő biztonsági védőépítményeket az e-ÚT 04.05.12 (ÚT 2-1.119 Útügyi műszaki
előírás – Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának
kézikönyve) alapján. Ezen kívül magában foglalja a 4/2002. (II.20) SZCSM - EüM együttes rendelet
alapján, - a munkaterület eredeti állapotának visszaállításáig - forgalomterelő eszközök, (táblák,
lámpák) a munkaárok és a kiegészítő biztonsági védőépítmények ellenőrzését, éjszakai megvilágítását
a minden ide vonatkozó jogszabályi kötelmek vállalásával együtt. A kivitelezési munkához kapcsolódó
közterület foglalási engedélyek beszerzése, szakfelügyeletek megkérése a Vállalkozó feladata,
valamint azok költsége (közterület használati díj) a Vállalkozót terhelik.
A részletes feladatok leírását az ajánlattételi felhívás részét képező tervdokumentáció és a mellékelt
irányadó költségvetés (2. számú melléklet) valamint, a „A vízhálózati rekonstrukció műszaki
követelményei” című leírás tartalmazza.

2.

3.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi bontásban:


a vállalkozói díjakat:



a vállalt fizetési határidőt (minimum 30 nap);



vállalt garanciális időszakot



a kitöltött Pályázati adatlapot

Az ajánlatok beadási, elküldési határideje: 2017.07.06. 10:00 óráig
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4.

5.

Az elbírálás fő szempontjai:


A legalacsonyabb összegű ajánlati ár tételesen,



Fizetési határidő;



Vállalt garanciális időszak.

Ajánlattevő köteles minden, a szerződés tárgyát képező munkát szerepeltetni az ajánlatában és
az árazatlan költségvetésben.

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 2017.07.07-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 2017.07.18-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. június 15.

Üdvözlettel:
Sándor Zsolt
vezérigazgató
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Pályázati adatlap
„Damjanich - Szkókó töltővezeték és Jurisics Miklós utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója
nevezetű projekt földmunkájának és a hozzá tartozó helyreállítási munkálatoknak
elvégzése”tárgyában
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Ajánlati ár
Garancia
Fizetési határidő (min. 30 nap):
Dátum: ……………………………………..

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