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Ajánlattételi felhívás 

Iktatószám: BER- 1585 / 1 /2020 

 

Ügyintéző: Hajdú Tamás 
beszerzes@erdivizmuvek.hu 
 
Tárgy: Ajánlattételi felhívás 

Tisztelt Címzett! 

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. ajánlattételi felhívást intéz Vállalkozási Keretszerződés megkötése céljából 
az Önök Intézménye felé az alábbi tárgyban: 

Közművezetékek javítása, felújítása utáni útburkolat-helyreállítás Törökbálint, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor, 
Herceghalom, Diósd városok területeire vonatkozóan 2021. évben 

Műszaki paraméterek 

A felhíváshoz mellékelt táblázatban meghatározott munkanemek képezik az eljárás tárgyának műszaki részét. 
Az ajánlatukat a csatolmány kitöltésével és az előírt mellékletek, nyilatkozatok benyújtásával tehetik meg. 

Általános feltételek 

Jelen eljárás lezárultát követően vállalkozási keretszerződés megkötésére kerül sor, amelyben egy 
meghatározott keretösszeg kerül rögzítésre. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az érdekkörében 
vagy azon kívül felmerülő nyomós okból (vis maior, érdekmúlás, stb…) kifolyólag szerződéskötési 
kötelezettség ne terhelje.  

A szerződésben rögzítésre kerül az a kitétel, hogy a megállapításra kerülő keretösszeg irányadó jellegű, annak 
kimerítése nem szerződéses kötelezettség. A keretösszeget el nem érő teljes éves megrendelés esetére 
szerződéses és szerződésen kívüli jogkövetkezmény nem terheli a Megrendelőt. 

A szerződésben meghatározott keretösszeg túllépése esetén az Ajánlattevőnek vállalnia kell a szerződés 
írásban történő módosításának végrehajtását, amely okból történő módosítás alapján a keretösszeg 
felemelésén kívül a szerződéses tartalom változatlan marad. 

Az ajánlat pénzneme: HUF 

Ajánlatadás módja 

Elektronikus úton benyújthatják e-mailben, a beszerzes@erdivizmuvek.hu címen pdf. formátumban, az 
aláírásra jogosult kézjegyével ellátva. 
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Továbbá ajánlatukat postai úton a 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C. címre megküldve vagy személyesen az Érd 
és Térsége Víziközmű Kft. 2030 Érd, Mecset utca, Duna-parti Vízműtelep, I. emelet, Beszerzési Csoport 
irodájában adható le sértetlen, lezárt borítékban –lehetőség szerint lebélyegezve- és a nyilatkozattételre 
jogosult személy aláírásával ellátva.  

A borítékra szíveskedjenek az alábbi szöveget felvezetni: 

„Árajánlat Közművezetékek javítása, felújítása utáni burkolat-helyreállítás Törökbálint, Tárnok, Sóskút, 
Pusztazámor, Herceghalom, Diósd városok területeire vonatkozóan 2021. évben tárgyú felhívásra” 

A felhívásra megküldött ajánlat érvényességi feltétele az Ajánlattevő nyilatkozatának benyújtása arról, hogy 

a Megrendelés bejelentésétől számított 5 munkanapon belül vállalja a helyreállítás megkezdését. 

Szerződéskötés esetén a kivitelezés megkezdésének Vállalkozónak felróható késedelme kötbérfizetési 

kötelezettséget von maga után, amelynek mértéke a kivitelezés megkezdésére rendelkezésre álló határidő 

leteltét követő naptól a késedelmes teljesítéssel érintett megrendelés kalkulált összegének 1 %-a naponta, a 

teljesítés megkezdésének napjáig terjedő időszakra. 

 

Az ajánlatot adó szerződéses kötelezettségként vállalja, hogy a megrendelt munka jellegéből és 

természetéből adódó, a Felek által közösen meghatározott határidőn belül végzi el a kivitelezést. 

Szerződéskötés esetén a Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés kötbérfizetési kötelezettséget von 

maga után, amelynek mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett megrendelés kalkulált összegének 1 %-a 

naponta. 

Az ajánlat beadási határideje: 2020.12.14. 10:00 óra  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a benyújtási határidőt követően benyújtott ajánlatokat - a meghosszabbított 

határidő esetét kivéve- nem áll módunkban elfogadni. 

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll csőd-felszámolási- végelszámolási eljárás alatt, illetve 

csatolnia szükséges egy harminc napnál nem régebbi cégkivonatot vagy annak másolatát, továbbá a 

kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírási címpéldányát. 

 

Megtisztelő ajánlatukat ezúton is köszönjük. 

Érd, 2020. 12 09. 

     Tisztelettel: 

              
               Hajdú Tamás 
          műszaki ügyintéző 


