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Tisztelt Ajánlattevő! 

Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft., mint Ajánlatkérő ezúton kéri fel 

ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen árajánlatkérésben 

meghatározott feladat elvégzésére az alábbiakban meghatározottak szerint, és az abban foglalt 

feltételek figyelembevételével. 

AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, E-MAIL címe  

Ajánlatkérő neve: FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 
SZÉKHELY: 1138 Budapest, Váci út 182.   
LEVELEZÉSI CÍM: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.   
Ajánlatkérő e-mail címe: ftszv@ftszv.hu 
Kapcsolattartási pont: Albitz Rita beszerző 
E-mail: beszerzes@ftszv.hu 

AZ ÁRAJÁNLATKÉRÉS FAJTÁJA 

Ajánlatkérő a Kbt. hatálya alá nem tartozó egyszerű beszerzési eljárás, tekintettel arra, hogy a 

beszerzés becsült értéke nem éri el a Kbt.-ben meghatározott értékhatárt a beszerzés tárgya 

vonatkozásában. A beszerzési eljárás (árajánlatkérés) a társaság honlapjának, pályázatok számára 

fenntartott felületére feltöltéssel, illetve az ajánlattevők részére történő egyidejű, közvetlen 

megküldésével indul. 

A BESZERZÉS PONTOS LEÍRÁSA, MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI 

A Budapest XV. kerület, Károlyi Sándor út 166. (88863/5 hrsz.) telephelyén lévő 4 db monitoring kút  

eltömedékelése, a vízi létesítmény megszüntetéséhez, szükséges vízjogi megszüntetési engedély 

összeállításával a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint. 

A megszüntetendő 4 db kút adatai: 

Talpmélység: 6 méter 
Anyaga: ø 125/119 mm PVC 
Kútfej: Zárható kútfej, ø 300 mm betongallér kialakítással, süllyesztett öntöttvas (B 200) akna 
Csövezés: -0,20--0,50 m között aknafedélbe betonozott ø 200/192 mm acélcső 
Szűrőzés: -1,00--5,00 m között ø 125/119 mm PVC, 0,3 mm résméret 
Kavicsolás: -0,50--6,00 m között ø 0,5-3 mm szűrőkavics 
Iszapzsák: -5,00--6,00 m között ø 125/119 mm PVC 
Kúttalp: --6,00 m PVC záródugóval lezárva 
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Az eltömedékelési munkák során az MSZ 22116 sz. szabvány előírásait és a 101/2007. (XII. 23.) KvVM 

rendeletben foglaltakat be kell tartani. Betartandók továbbá a hatósági, helyhatósági előírások, 

határozatok. 

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell 1 fő SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem ) szakértői engedéllyel. 

A teljesítéshez szükséges engedélyezési dokumentációkat Ajánlatkérő jóváhagyja és elektronikusan 

benyújtja a hatóság részére. A hatósági elbírálási díjakat (igazgatási szolgáltatási díjak) Ajánlatkérő 

fizeti meg, az ajánlati ár kalkulációja során ezeket nem kell figyelembe venni. 

A kutak eltömedékelése és a szerelvények bontása után a munkagödröket tiszta, szennyezéstől mentes 

talajjal kell feltölteni és a terepet a környező szintre kell rendezni. A keletkező hulladékot a Megbízóval 

egyeztetett módon szükséges kezelni. 
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A kutak tömedékeléséről tömedékelési adatlapokat szükséges kitölteni és átadni Megbízó részére. 

Ajánlatkérő a teljesítést a szükséges Hatósági eljárások jogerős lezárását követően tekinti teljes 

körűnek. 

 

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

Amennyiben Ajánlattevő az ajánlat összeállításához kiegészítő tájékoztatást kér, azt a fenti 

kapcsolattartási pontokon, írásban teheti meg az ajánlattételi határidő lejárta előtt. 

A TELJESÍTÉSE HELYE ÉS HATÁRIDEJE 

A teljesítés helye: Budapest XV. kerület, Károlyi Sándor út 166. (88863/5 hrsz.). 

A teljesítés véghatárideje: 2021. augusztus 1. 

AZ AJÁNLATTÉTEL HATÁRIDEJE, MÓDJA, HELYE, FORMÁJA 

Ajánlattételi határidő: 2021. április 20. 12 óra. 

Az ajánlat benyújtásának címe: beszerzes@ftszv.hu 

Az ajánlattétel nyelve: Magyar. 

Az ajánlat benyújtásának formája: elektronikus 

Az ajánlat benyújtásának módja: elektronikus levélben 

Az ajánlati árat nettó forintban kérjük megadni, az ajánlattételi felhívás mellékleteként csatolt ajánlati lapon. 

Az Ajánlattevőre, illetve a nyújtott szolgáltatásra vonatkozó releváns információkat tartalmazó 

dokumentumot, szakmai ajánlatként szükséges csatolni az árajánlathoz, melyben kérjük megjelölni a 

teljesítéshez kapcsolódó részhatáridőket. 

A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal, teljes körben biztosítja. Amennyiben az ajánlat 

hiányos, az Ajánlatkérő írásbeli felszólítására kiegészíthető. 

AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJA 

a) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, a nettó ajánlati ár alapján. 

szempont    Súlyszám 

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 100 

Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elbírálása során a fordított arányosítás elvét 

alkalmazza az "Ajánlati Ár (nettó összeg HUF-ban)" szempont esetében. A legalacsonyabb érték a 

legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 100 

pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 

fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat: Alegjobb/Avizsgált * (10-1)+1.  
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Ajánlatkérő a pontszámok kialakításánál a kerekítés általános szabályait alkalmazza, két tizedes jegy 

pontossággal. Ajánlatkérő előírja, hogy a fenti bírálati alszempontokra vonatkozó megajánlások csak 

pozitív értékek lehetnek, nulla és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy negatív megajánlást 

tartalmazó ajánlat érvénytelen. 

Az egyes szempontokra adott pontszámok az adott szemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, 

majd az adott részszemponthoz tartozó valamennyi szempontnál így kialakult súlyozott pontszámok 

ajánlatonként összeadásra kerülnek. 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa: az alsó határ: 1, a felső határ 10 pont. 

 ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:  a pontskála felső határa 
Pmin:  a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

AZ EREDMÉNYRŐL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS VÁRHATÓ IDŐPONTJA 

Az eredményről való tájékoztatás tervezett időpontja és módja: 2021.04.30, elektronikus úton (e-mail-

en). 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

AZ ÁRAJÁNLATKÉRÉS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA ÉS MÓDJA 

A megküldés napja: 2021.04.01. 

A megküldés módja: elektronikus úton (e-mail-en). Kérjük Ajánlattevőt, hogy az árajánlatkérés 

kézhezvételét e-mail-en igazolja vissza! Amennyiben a kézhezvételt 1 munkanapon belül nem igazolja 

vissza, az árajánlatkérés átvettnek minősül. 

Budapest, 2021. április 1. 

Albitz Rita 

beszerző 


