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A Tettye Forrásház Zrt. pályázati felhívása
„NA 800 ÜPE szennyvíz nyomóvezeték helyreállítása” tárgyában

1.

A tevékenység részletes leírása:
1.1. Előzmények
Pécs város szennyvíztisztító telepét a Megyeri úti végátemelővel összekötő, NA 800 ÜPE nyomóvezeték
a Füzesi árok északi oldalán található ürítő akna mellett meghibásodott. Az érintett vezetékszakasz
feltárása, valamint megbontása megtörtént a jelenlegi állapotot az alábbi fotó szemlélteti.

1.2. Műszaki tartalom
Vállalkozó feladata a jelen pályázati kiírás mellékletét képező kiviteli tervcsomagnak megfelelően a
vezeték helyreállítása.
A vezeték helyreállításához szükséges 2db L=3 fm hosszú DN800, PN6, SN5000 ÜPE csőszálat, kötőgyűrűt
és alátétet, 2 db toldó karmantyút Megrendelő biztosítja, azonban a kivitelezés megvalósításához
szükséges 1 db koracél flexibilis kuplungot, valamint a karimás csatlakozásokhoz szükséges csavarkötés
elemeit Vállalkozó feladata biztosítani. Az ÜPE 800-as nyomóvezeték eredeti kivitelezésénél alkalmazott
flexibilis kuplung típusa: rozsdamentes 6 bar-os Arpol Instal ICY 818-826 A2E6. Vállalkozónak ezzel
egyenértékű kötőidomot kell biztosítania.
A pályázati felhívás mellékletei:
1. Közmű egyeztetési nyilatkozat
2. Műszaki leírás
3. CSP1 csomóponti terv
4. HR1 Áttekintő helyszínrajz
5. HR2 Részletes helyszínrajz
Jelen pályázati felhívás mellékleteként küldjük a tevékenységről készült vállalkozási szerződés tervezetet,
a területek nagyságának és helyének megadását, egyúttal kérjük, hogy árajánlatukat a szerződés
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feltételeinek figyelembevételével adják meg, illetve a szerződéssel kapcsolatos esetleges észrevételeiket
a pályázati adatlap megfelelő rovatában jelezzék.
2.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi bontásban:
• A munkavégzés vállalt határidejét
• A garanciális kötelezettség vállalás mértékét
• A vállalt fizetési határidőt (minimum 30 nap)
• A kitöltött Pályázati adatlapot
• Referencia bemutatását

Az ajánlati árat a csatolt költségvetési részletező kitöltésével kérjük megadni.
3.
Az ajánlatok beadási, elküldési határideje: 2018. március 14. 12 óra.
4. 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 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. címre írott és elektronikus adathordozón rögzített formában a 3.
pontban megadott határidő figyelembe vételével.
5.

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

6.

Az Ajánlatkérő a pályázat tárgyával kapcsolatban igény esetén - melyet az alábbi elérhetőségek
valamelyikén szíveskedjenek jelezni - helyszíni bejárást biztosít a tevékenység helyszínén Ajánlattevők
részére.
A felmerülő kérdéseket a szabo.rita@tettyeforrashaz.hu e-mail címre küldött levélben lehet feltenni. A
feltett kérdéseket és arra adott válaszokat minden pályázónak megküldjük. A válaszokban közölt
információk, minden Ajánlattevőre nézve, kötelező érvényűek a pályázat benyújtásakor, valamint
elbírálásakor.
Műszaki kapcsolattartónk:
Név
Bicsák László szennyvíztelepi csoportvezető
E-mail
bicsak.laszlo@tettyeforrashaz.hu
Telefon +36 30 620 6728

7.

Az ajánlatok bontására 2018. március 19-én 10 órakor kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül. A bontáson
az ajánlattevők képviselői jelen lehetnek.

8.

Az Ajánlatkérő a pályázatokat a 5. 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 várhatóan 2018. április 13-ig megtörténik.
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10.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, valamint
szükség esetén az ajánlattevőkkel ártárgyalást folytasson, továbbá a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a
kiírásnak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződéskötést megtagadja.

Dátum: Pécs, 2018. március 8.
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Pályázati adatlap
„NA 800 ÜPE szennyvíz nyomóvezeték helyreállítása”
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Ajánlati ár:
Fizetési határidő (min. 30 nap):
A munka elvégzésének vállalt
határideje (munkanap):
Vállalt garancia:
Vállalkozási szerződéssel
kapcsolatos megjegyzés:

Dátum: ……………………………………..

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

1.verzió

Oldalszám: 4/4

Érvényes: 2017.05 17-től

