
 
 

Ajánlattételi felhívás 
tervezési munka végzésére 

 
 
 
 
Ajánlatkérő:   Debreceni Vízmű Zrt. 

 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 
 
Tervezési munka tárgya: Debrecen, Déli Gazdasági Övezet ivóvíz- és 

szennyvízcsatorna hálózat vízjogi engedélyes tervezése 
 
 

AA  tteerrvveezzééssii  ffeellaaddaatt  mmeegghhaattáárroozzáássaa::  
 
 
Vízellátás: 
 

Kb.: 3220 m hosszban 400 PE 100; SDR-17 csővezetékből vízvezeték tervezése, 
vízjogi engedélyeztetése. 
 
Szennyvízelvezetés: 
 

500 PE szennyvíz nyomóvezeték kiváltása, a felhagyott kb: 955 m vezeték és 3 db 
szerelvény akna megszüntetésének (visszabontásának) megtervezése. 

Kb.: 1565 m hosszúságban új nyomóvezeték tervezése, a szükséges szerelvényekkel, 
műtárgyakkal. 

Kb.: 1000 m hosszban 315 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna tervezése 1 db 

szennyvízátemelő műtárggyal, a hozzátartozó kb.: 1000 m hosszú 160 PE szennyvíz 
nyomóvezetékkel együtt, vízjogi létesítési engedély beszerzése. 
 

AA  TTeerrvveezzőő  ttoovváábbbbii  ffeellaaddaattaaii  aa  tteerrvveezzééss  ssoorráánn::  
 

 Közműegyeztetések elvégzése, díjainak kifizetése; 

 részvétel és szükség szerint adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a területet 
érintő tervezői koordinációs tárgyalásokon; 

 talajmechanikai kutatófúrás létesítése az átemelő műtárgy helyén; 

 kiegészítő geodéziai felmérés készítése. 
 

MMeeggrreennddeellőőii  aaddaattsszzoollggáállttaattáássookk::  
 

 Vízigények, kibocsátott szennyvízmennyiségek megadása a területre; 

 módosított Szabályozási Terv átadása; 

 rendelkezésre álló geodéziai bemérés dwg. formátumban;  

 földhivatali alaptérkép; tulajdoni lapszemlék a tervezéssel érintett földrészletekről; 

 egyeztetések lefolytatása a  terület tulajdonosa és a telephelyeket üzemeltető 
szervezetekkel (Önkormányzat, Cívisház Zrt., Xanga Kft.). 

  



PPáállyyáázzaattii  ffeellttéétteelleekk::  
 
1.) A pályázni kívánó Tervező rendelkezzen megfelelő tervezői jogosultsággal (a 

szakágaknak megfelelően), érvényes Mérnök Kamarai tervezői tevékenység 
folytatására vonatkozó engedéllyel. 

 
2.) Az ajánlat beadását megelőző 3 évben befejezett, vízjogi létesítési engedéllyel 

rendelkező 1000 folyóméter hosszat meghaladó tervezési munkák bemutatása. 
 

3.) A referenciaként megjelölt tervezési munkák tekintetében a szerződést kötő 
másik fél megnevezése, elérési lehetősége (név, telefonszám, emal-cím). 
 

PPéénnzzüüggyyii  ffeellttéétteelleekk::  
 
A tervezési munka elkészülte és az engedélyező Hatóság részére történő benyújtását 
követően lehetőség van a tervezési díj 70 %-ának megfelelő részszámla kiállítására.  
A végszámla a vízjogi létesítési engedély kézhezvétele után nyújtható be. 
 

FFiizzeettééssii  ffeellttéétteelleekk::  
 
Fizetés átutalással, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. 
 

TTeelljjeessííttééssii  hhaattáárriiddőő..  
 
A jóváhagyott Szabályozási Terv kézhezvételét követő 10 hét. 
 

AAjjáánnllaattttéétteellii  hhaattáárriiddőő::  
 

2015. június 22. 1000 h 
 
Az ajánlatokat 1 példányban, a Debreceni Vízmű Zrt. (4025 Debrecen, Hatvan u.  
12-14.) Beruházási Csoportjára kérjük eljuttatni. 
 

ÉÉrrttéékkeellééssii  sszzeemmppoonntt::  
 
A legalacsonyabb tervezési díj. 
 

KKiizzáárróó  ookk::  
 
Az Ajánlattevő nem rendelkezik megfelelő tervezési jogosultsággal, kamarai 
engedéllyel, vagy az előírt tervezési referenciával. 
 
Az Ajánlattevőnek az ajánlatához 1 példány tervezési szerződéstervezetet kell 
csatolnia. 
 
 
Debrecen, 2015. június 12. 
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