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Ajánlattételi felhívás 

Iktatószám: BER-  244 /1 /2021 

Ügyintéző: Hajdú Tamás 
beszerzes@erdivizmuvek.hu 
 

Tárgy: Ajánlattételi felhívás 

Tisztelt Címzett! 

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C., adószám: 10819067-2-13, 
képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató, a továbbiakban: ÉTV Kft.) ajánlattételi felhívást intéz az Önök 
cége felé az alábbi tárgyban: 
 

„Univerzális csőjavító; univerzális csőösszekötő-javító idomok és csőperemtömítő gumik beszerzése egy 
éves szerződéses időtartamra.” 

 
A mellékletben szereplő anyagokhoz tartozó mennyiségi meghatározások egy átlagos éves beszerzési 
darabszámon alapulnak, azok nem kötelező érvényűek, de a megadott mennyiség szállítására képesnek kell 
lennie az Ajánlattevőnek. 
Az árajánlatukat szíveskedjenek egy éves időtartamra vonatkozóan megadni úgy, hogy a megajánlott árakat 
szerződéskötés esetén, annak hatálya alatt  garantálják. Amennyiben ajánlatukat ilyen tartalommal nem 
tudják megtenni, úgy kérjük hogy ezt az információt tüntessék fel a benyújtott dokumentumban.  
A fentieken kívül kérjük hogy ajánlatukban szerepeltessék azt a %-os kedvezményt, amelyet a táblázatban 
nem szereplő, de az Önök kínálatában megtalálható termékekre a listaáraikhoz képest biztosítani tudnak 
Cégünk részére és szerződéskötés esetén annak tényleges megtartását igazolni tudják Cégünk felé. 
Az Ajánlatkérő a megjelölt tételeknél konszignációs raktár meglétére tart igényt, melynek kialakítására 

lehetőséget biztosít a telephelyén (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C). A nem konszignációs raktárban 

biztosítandó idomok, anyagok tekintetében az Ajánlatkérő maga intézi a Szállító telephelyéről történő 

elszállítást, mely történhet az Ajánlattevő által vállalt kiszállítással is. 

Szerződéskötés esetén a nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szállítóleveleken is feltünteti a 

termékek kedvezménnyel csökkentett egységárait. 

Szerződéskötés esetén a nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a konszignációs raktárban tárolt 

termékek felhasználását a tárgyhónapot követő hónap 5. napján jelenti le megrendelő. 

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa értékesített termékek rendelkeznek OTH-

engedéllyel, melyet szükség esetén azonnal rendelkezésre tudnak bocsátani. 

Az ajánlat pénzneme: HUF 

Az ajánlatok értékelési szempontja: Az egyes termékcsoportokra adott legkedvezőbb ajánlati ár, valamint a 
vállalt kedvezmény %-os mértéke, azonban  a termékeknek minden esetben meg kell felelnie jelen kiírás 
feltételeinek, ellenkező esetben az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik, hogy az ajánlatok értékelésénél 
figyelembe veszi-e a kiírásnak nem megfelelő termékeket. 
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Univerzális csőjavító idomokkal szembeni általános elvárások: 

Működési elv: aktív hidraulikus tömítés „nyomás által működtetett” 

lehetséges szögeltérés: min. +/- 4° oldalanként 

rendelkezzen két alternatív változatú tömítés-kialakítással, azaz egy- vagy kétrétegű koncentrikus tömítés-

kivitellel is, mely utóbbiból a belső szükség szerint eltávolítható. 

Érintett csővezeték további megbontása nélkül legyen alkalmas: csőlyukadás, repedés, csőfal kitörés, 

varrathibák, kereszttörés során keletkezett hibák javítására 

Legyen alkalmas különböző anyagú és falvastagságú, azonos névleges átmérőjű csővégek összekötésére 

Mérettartomány: DN 50 – DN 600 

Max. működési (névleges, üzemi) nyomástartomány: DN50-DN250: min. PN16; DN300-DN600: min. PN16; 

Szükséges tengelyirányú szerkezeti hosszméretek: min. 140mm, min. 210mm, min. 280mm 

 

Alkatrészekre vonatkozó követelmények: 

Test: rozsdamentes, vagy saválló acél 

Csavarok, menetes szárak, csavaranyák: rozsdamentes és / vagy saválló acél, berágódás elleni védelem 

anyagpárosítással, menetszár-vég védelme. 

Beépítési követelmények: 

Hibajavítás esetén, vezeték megbontása nélkül legyen alkalmazható az idom építési / javítási 

munkaterületen, munkaárokban – akár szélsőséges időjárási viszonyok között 

talajrészecskékkel szennyezett, esetenként erodált csőfelületek tömítésére 

 

Univerzális csőösszekötő- csőjavító idomokkal szembeni általános elvárások. 
Anyag megfelelősség: EN 1563, Anyagminőség:GGG 45 duktil öntvény; EN-GJS-450-10-HB200 

Bevonatolás: kívül-belül EPOXI bevonat ; Resicoat RT9000R4  

Min. rétegvastagság: 250µm. A bevonatolásnak meg kell felelnie a GSK (Gütegemeinschaft Schwerer 

Korrosionsschutz) előírásainak.EN14901 

Kémiai ellenállása: PH2-PH13  

Csavarorsó : A2-70(AISI 304), vagy A4-80(AISI 3016)rozsdamentes acél. A csavarokon PTE teflon 

(surlódáscsökkentő bevonat) a berágódás megakadályozására.  

Csavaranya: A2-70, vagy A4-80(AISI 3016) rozsdamentes acél. 

Üzemi nyomás: húzásbiztosítás nélkül PN25 DN 50-250, húzásbiztosítóval PN16 DN 250- ig (föld felett is) 

Mérettartomány: DN50-DN 600; folyamatos méretátfogás 46- 310mm-ig. 

Szögeltérés: Nem húzásbiztosan és húzásbiztosan oldalanként 8° (16°)   

Alkalmazható csőtípusok:Mindenfajta csőtípuson szerelhető 

Tömítő gyűrű: EPDM Nincs bakteriális növekedés (DVGW-W270) 

Húzásbiztosítás: A tömítés – szorítás - húzásbiztosítás külön funkciók, de egy tokban integrálódnak.  

DN MULTI/JOINT® Supa Maxi UltraGripDN50 88 74 60DN65 96 86 60DN80 116 90 100DN100 116 96 110DN125 128 102 110DN150 130 108 130DN175 130DN200 170 122 135DN225 200 148DN250 214 136 165DN300 222 186 165
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A húzásbiztosító szegmensek anyaga: A4 (AISI 316) rozsdamentes acél  

Felhasználhatósága: egyfajta szegmens alkalmazható minden csőtípuson, a szegmensek eltávolíthatók, 

visszahelyezhetők, újrafelhasználhatóak    

Vonatkozó szabványok: ISO 9001, 14001 EN 1563, EN 14901, EN 14525 

Az idom csavarzat tokonként külön- külön (nem átmenőcsavaros). 
Az idom lehetővé teszi, hogy a szerelés helyszínén szereljük át húzásbiztosról, nem húzásbiztosra, vagy 
fordítva. Akár többször is alkalmazható csövek összekötésére, föld alatt, föld felett. 
 
 

Az ajánlatokat a következő képen lehet benyújtani: 

 Elektronikus úton benyújthatják e-mailben, a beszerzes@erdivizmuvek.hu címen pdf. formátumban, az 

aláírásra jogosult kézjegyével ellátva. 

Továbbá amennyiben ajánlatukat postai úton szeretnék benyújtani, akkor 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.  

  

Az ajánlatok beadásának határideje: 2021. 02. 22. 10:10  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beadási határidőt követően benyújtott ajánlatokat - a meghosszabbított határidő 

esetét kivéve - nem áll módunkban elfogadni. 

A bontási eljárásra az Ajánlatkérő ezúton meghívja az ajánlattevőket, külön értesítésre vagy meghívó 

kiküldésére nem kerül sor. Az Ajánlattevő távolmaradása nem érinti az eljárás lefolytathatóságát. 

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. 

 

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívásban szereplő követelmények elfogadásáról így 

különösen az ajánlati árak megtartásáról a szerződés hatálya alatt. 

 

Előnyt jelent ha az Ajánlattevő rendelkezik termékfelelősség-biztosítással. 

Az Ajánlattevő a leszállított termékekre legalább 2 éves teljes körű jótállást vállal. 

Az Ajánlattevő legalább 3 éve legyen jelen a magyar piacon, és rendelkezzen magyarországi területi 

képviselettel, továbbá szerviz-szolgálattal. 

 

A nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a konszignációs raktár létesítését  a mindkét fél által aláírt szerződés 

kézhezvételét követő 10 munkanapon belül. 

mailto:beszerzes@erdivizmuvek.hu
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Az Ajánlattevőnek legalább 2 referenciát kell megjelölnie a tárgyban, amelyek nem lehetnek két évnél 

régebbiek és a jelen kiírásban meghatározott projekttel legalább azonos főbb jelleget mutatnak. 

Jelen ajánlattételi felhívás melléklete szigorúan bizalmas jellegű, azt tilos bármilyen módon másolni, 

továbbítani vagy nyilvánosságra hozni. Az Ajánlattevő ezt a dokumentumot kizárólag az eljárásban való 

részvétel érdekében használhatja fel. 

 

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a termékcsoportokra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott termékek 

megfelelnek az ajánlati felhívásban megadott műszaki követelményeknek, elvárásoknak. 

Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az Ajánlattevőnek arra, hogy a kiírás alapvető (funkció, méretek, 

nyomásfokozat, ivóvízre vagy szennyvízre, minimum a szabványoknak megfelelő korrózió védelem)  műszaki 

követelményeit teljesítő, azzal egyenértékűnek minősülő alternatív ajánlatot is adjon. Ebben az esetben a 

megajánlott termék esetében meg kell határozni  az elvárt minőségtől (kiírt műszaki specifikációtól) való 

eltérés mibenlétét, és alá kell támasztani a termék magyar vagy európai szabványoknak és a kiírás elvárt 

követelményeinek való egyéb rendszerű, fajtájú, műszaki megoldású megfelelőségét. Abban az esetben, ha 

az Ajánlattevő kizárólag alternatív ajánlatot tud adni a felhívásban megjelölt termékre,  az Ajánlatkérő 

mérlegelésén múlik az ajánlat értékelése. 

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az 

Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár 

megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel. 

Jelen kiírással kapcsolatban felmerült kérdéseiket e-mailben küldhetik meg részünkre a benyújtási határidőn 

belül. 

E-mail: beszerzes@erdivizmuvek.hu 

Várjuk megtisztelő ajánlatukat. 

 

Érd, 2021.02.15.   

 

 

Tisztelettel:        

               Hajdú Tamás 

                műszaki ügyintéző 


