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AJÁNLATI FELHÍVÁS

A Szegedi Vízmű Zrt. részére 33 %-os
nátrium-hidroxid
folyamatos beszállítására
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1. Általános feltételek
1.1. Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az
ajánlattevőket levélben értesíti.
1.2. Az ajánlatkérő az ajánlattevőnek az ajánlat készítésével kapcsolatos költséget nem
térít meg.
1.3. Az ajánlati felhívásban meghatározott módon az ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult.
1.4. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül,
azt nem igényelheti vissza és azért az ajánlatkérő térítést nem fizet.
1.5. Az ajánlati felhívással kapcsolatos információ:
Vidéki Róbert 62 / 554-747 és a 06-20 / 294-0784-es telefonszámokon.
1.6. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlati felhívást eredménytelennek nyilváníthassa.

2. Az ajánlat tárgya
Nátrium-hidroxid 33-%-os vizes oldatának folyamatos beszállítása (az ajánlattevő
által biztosított, targoncával rakodható 1 m³-es műanyag tartályban).
2017-ben várható felhasználás: 250 000 kg/év. A feltüntet mennyiségi adatot iránymutatásként adtuk meg, ettől a tárgyévi igény eltérhet (-50%).
3. Határidők
3.1 Kiegészítő kérdések beadásának határideje: 2017. december 07.
3.2 Az ajánlatok beadásának határideje: 2017. december 14. 13 00 óra
Az ajánlatok beadásának helye: Szegedi Vízmű Zrt. 6724 Szeged, Kátay u. 21. Anyaggazdálkodási osztály (beszerzők)
3.3 Az ajánlatok bontása: 2017. december 14. 13 00 óra Szegedi Vízmű Zrt. 6724 Szeged,
Kátay u. 21. I. em. tárgyaló
3.4 Elvárt szállítási határidő: a bejelentett igény alapján folyamatosan, a bejelentéstől
számított maximum egy héten belüli teljesítéssel.
3.5 A szerződés határozott időtartamra, 2018. január 01-től 2019. december 31. köttetik.
3.6 Ártartás 2018. január 01-től 2019. december 31-ig
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4 Az ajánlat műszaki és pénzügyi feltételei:
4.1 A pályázat – ha az értékelés során felmerülő műszaki, alaki vagy tartalmi problémák
ezt nem teszik szükségessé – egy fordulós, ezért kérjük, hogy ezt figyelembe véve
készítsék el ajánlatukat, a lehetséges legnagyobb kedvezmény megadásával.
4.2 Az ajánlattevő előlegre nem tarthat igényt.
4.3 A megajánlott anyag csak I. osztályú minőségű lehet.
4.4 Kizárólag teljes körű, tételes, forintban megadott – ajánlat értékelhető, amely a 2.
pontban meghatározott paramétereket is tartalmazza.
4.5 Kérjük az ajánlatban feltüntetni a fizetési módot (átutalás, fizetési határidő, ami minimum 30 nap).
4.6 A Szegedi Vízmű Zrt. telephelyeire történő szállítás az ajánlattevő feladata (januártól-decemberig folyamatosan).
4.7 A nátrium-hidroxid szállítását targoncával rakodható 1 m³-es műanyag IBC tartályban kérjük.
4.8 A Szegedi Vízmű Zrt. telephelyein történő le- és felrakodás a megrendelő feladata.
4.9 Az ajánlati felhívásban feltüntetett mennyiség tájékoztató jellegű, a tényleges felhasználás ettől eltérhet (-50 %) a teljes szerződéses időtartamára vonatkoztatva.
4.10Az import anyagok devizafedezetét, beleértve ennek vámját, illetékeit stb. is az ajánlattevő biztosítja. Az import beszerzésének meghiúsulásából származó veszteség az
ajánlattevőt terheli.
4.11 Az ajánlattevő által megadott ár szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között sem változtatható meg.
4.12 Az ajánlatkérő az igazolt számla összegét a számla kiállításától számított (minimum
30) napon belül átutalja az ajánlattevő által megjelölt számlára a beszállítási szerződésben foglaltaknak megfelelően.
5 Az ajánlat tartalmi és formai követelményei
5.1 Az ajánlattevőnek az ajánlatkérésben szereplő anyagra tételes ajánlatot kell tenni. A
megajánlott anyagnak megfelelőségi nyilatkozattal (és/vagy teljesítmény nyilatkozattal és/vagy minőségi bizonyítvánnyal) kell rendelkeznie.
5.2 Az ajánlatban Ft/kg egységár megadását kérjük.
5.3 Az ajánlati árnak tartalmazni kell a teljesítés során felmerülő összes költséget:
-

szállítási költség (a nátrium-hidroxid I. osztályú minőségének megőrzése az átadás átvételi eljárásig (időjárási viszonyoktól függetlenül),

-

1 m³-es műanyag tartályok folyamatos biztosítása (a telephelyen és a szállítás
alatt lévőkkel együtt, kb. 13 db) a szerződés határidelje alatt.

5.4 Szállítási címek:
-

II. sz. vízmű Szeged Temesvári krt. 31/b

-

III. sz. vízmű Szeged Margaréta út 112
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-

IV. sz. vízmű Szeged Tompai kapu út 21837 hrsz.

-

V. sz. vízmű Szeged Fonógyári út 7

-

Északi vízmű Szeged Irma major 1278/9 hrsz.

Anyaggazdálkodási osztály

5.5 Az esetenként beszállított nátrium-hidroxid mennyiségét a Szegedi Vízmű Zrt. Ivóvíz Termelési üzemének szakemberei határozzák meg.
5.6 A minimális rendelési mennyiség 1 m³.
5.7 A nyertes ajánlattevővel a Szegedi Vízmű Zrt. kétoldalú szerződést köt. A beszállító
járandóságát a megrendelő nevére kiállított, benyújtott számlával érvényesíti. A beszállítói díj kifizetésére a – 4.12 pontban részletezettek szerint – sikeres átadás átvételi eljárást követően kerül sor.
5.8 A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati felhívásban meghatározottakat,
illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:


jótállási, szavatossági, garanciális feltételeket, időket,



késedelmes teljesítés esetén a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:

- késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér a bruttó beszállítói díjnak
- az első 10 nap folyamán napi 0,4 %-a
- a következő 10 nap folyamán napi 0,8 %-a
- az azt követő késedelmes teljesítése esetén napi1,0 %-a ezreléke, de
legfeljebb 30 %-a
5.9 Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő Ptk szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a ki nem fizetett díj után, a késedelem idejére.
5.10Az ajánlatokat zárt borítékban, “ÁRAJÁNLAT a Szegedi Vízmű Zrt. részére 33 %os nátrium-hidroxid folyamatos beszállítására, csak az Anyaggazdálkodási osztály
bonthatja fel” felirattal ellátva kérjük postázni. A zárt boríték és a felirat a személyesen behozott ajánlatokra is vonatkozik. Más módon érkeztetett vagy felirat nélküli
ajánlatokat nem fogadunk el, és nem értékelünk ki.
6 Ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése
6.1 A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatokat az átvevő érkezteti,
az átvétel pontos időpontját rávezeti az ajánlatot tartalmazó borítékra és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Határidő után érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő nem fogad
el. Meghatalmazott által beadott ajánlattal egy időben a meghatalmazást is le kell
adni.
6.2 A határidőben érkezett ajánlatokat a megbízó a Szegedi Vízmű Zrt. Anyaggazdálkodási osztály képviselőjének jelenlétében bontja fel, melyről jegyzőkönyv készül. A
bontás nyilvános.
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6.3 Érvénytelen az ajánlat, ha
 ha nem a megadott formában nyújtják be az ajánlatot,
 a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be (azon ajánlat, melyet igazoltan még beadási határidő előtt adtak postára, de határidő után
érkezett be Társaságunkhoz szintén érvénytelennek minősül.)
 ha az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni,
 az ajánlattevő az ajánlati kiírás feltételeit nem fogadta el teljes egészében.
6.4 Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot
elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
7 Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
Az ajánlatkérő az ajánlatok közül a legalacsonyabb egységárat kínáló megalapozott ajánlat
mellett dönt.
A Szegedi Vízmű Zrt. a pályázatokat nem az ajánlatok bontásakor értékeli ki részletesen.
Az ajánlatkérő a döntést nem köteles megindokolni. Azokat a pályázókat, akik személyesen nem jelennek meg a bontáskor, levélben értesítjük a pályázat eredményéről.
Kelt: Szeged, 2017. november 29.

Tisztelettel
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