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I.  Tájékoztató Részvételre jelentkezők számára 

 
Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket a következőkről: 
 
Jelen eljárás típusa: Versenypárbeszéd. 
 
Az eljárás szakaszai: 
 

• Részvételi jelentkezéses szakasz 
• Versenypárbeszéd ( „üzemi kísérletek”)  
• Ajánlattételi szakasz 

 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § rendelkezéseire.
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II.  Hirdetmény 
 
1 

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt polielektrolit vegyszer beszerzése  
Közbeszerzési Értesít ő száma: 2017/22 
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés 
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ 
Eljárás fajtája: Versenypárbeszéd 
Közzététel dátuma: 2017.02.20. 
Iktatószám: 16743/2016 
CPV Kód: 24000000-4 
Ajánlatkér ő: NYÍRSÉGVÍZ ZRt. 
Teljesítés helye: 
4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 Nyíregyháza, 
Polyákbokor II.szvt Kisvárda külterület 0260 hrsz 
4700 Mátészalka, Fekesszegi u. külterület: 0280, 
0281/2, 0281/3 hrsz. 
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési 
határid ő: 
2017.03.06. 
Nyertes ajánlattev ő: 
Ajánlatkér ő típusa: Közszolgáltató 
Ajánlatkér ő fő tevényeségi köre: Víz 
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 
Ajánlati/részvételi felhívás 
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás ok esetében. 
I. szakasz: Ajánlatkér ő 
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 
Hivatalos név: NYÍRSÉGVÍZ ZRt. 
Nemzeti azonosítószám: AK15920 
Postai cím: Tó utca 5. 
Város: Nyíregyháza 
NUTS-kód: HU323 
Postai irányítószám: 4400 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartó személy: dr. Bodó Gergely 
Telefon: +36 204180411 
E-mail: gergely.bodo@drbodo.hu 
Fax: + 36 42523610 
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
A felhasználói oldal címe (URL): 
I.2) Közös közbeszerzés 
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A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő 
nevét) 
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: 
(adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és 
azonosítószámát) 
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 
I.3) Kommunikáció 
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 
elérhetők a következő címen: http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/kozbeszerzes_view (URL) 
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a 
következő helyről érhető el: (URL) 
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További információ a következő címen szerezhető be 
x a fent említett cím 
másik cím: (adjon meg másik címet) 
Hivatalos név: 
Nemzeti azonosítószám: 
Postai cím: 
Város: 
NUTS-kód: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Kapcsolattartó személy: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
A felhasználói oldal címe (URL): 
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 
elektronikus úton: (URL) 
x a fent említett címre 
a következő címre: (adjon meg másik címet) 
Hivatalos név: 
Nemzeti azonosítószám: 
Postai cím: 
Város: 
NUTS-kód: 
Postai irányítószám: 
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Ország: 
Kapcsolattartó személy: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
A felhasználói oldal címe (URL): 
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem 
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, 
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 
I.4) Az ajánlatkérő típusa 
Központi szintű 
Regionális/helyi szintű 
Közjogi szervezet 
x Közszolgáltató 
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] 
Egyéb: 
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 
Általános közszolgáltatások 
Honvédelem 
Közrend és biztonság 
Környezetvédelem 
Gazdasági és pénzügyek 
Egészségügy 
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
Szociális védelem 
Szabadidő, kultúra és vallás 
Oktatás 
Egyéb tevékenység: 
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
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Villamos energia 
Földgáz és kőolaj kitermelése 
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 
x Víz 
Postai szolgáltatások 
Vasúti szolgáltatások 
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások 
Kikötői tevékenységek 
Repülőtéri tevékenységek 
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Egyéb tevékenység: 
II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 
II.1.1) 
Elnevezés: Nyírségvíz Zrt polielektrolit beszerzése 2017 
Hivatkozási szám: 
II.1.2) 
Fő CPV-kód: 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
Fő tárgy: 24000000-4 
II.1.3) A szerződés típusa 
Építési beruházás 
x Árubeszerzés 
Szolgáltatásmegrendelés 
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 
Polielektrolit vegyszer beszerzése a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területére 
II.1.5) 
Becsült érték: 121000000 Pénznem: HUF 
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke) 
II.1.6) Részekre bontás 
Részajánlat tételére lehetőség van. 
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre 
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával 
ítéljen oda szerződéseket: 
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésében 
rögzítetteknek megfelelően megvizsgálta hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez 
kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő 
ajánlattételt, és tekintettel arra, hogy egy termék beszerzéséről van szó, nem tartja lehetségesnek 
a részajánlattételi lehetőséget. 
II.2) A közbeszerzés ismertetése 
II.2.1) Elnevezés: Polielektrolit vegyüszer beszerzése a NYÍRSÉGVÍZ Zr t. működési területére 
Rész száma: 
II.2.2) További CPV-kód(ok): 
Fő szójegyzék Kiegészít ő szójegyzék 
Fő tárgy: 
II.2.3) A teljesítés helye: 
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NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 
Nyíregyháza, Polyákbokor II.szvt 
Kisvárda külterület 0260 hrsz 
4700 Mátészalka, Fekesszegi u. külterület: 0280, 02 81/2, 0281/3 hrsz. 
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 
110 000,- Kg 
Éves szállítási becsült mennyiség 66 000 kg. 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltat ás jellege és mennyisége, illetve az 
igények és követelmények meghatározása) 



 6

II.2.5) Értékelési szempontok 
Az alábbi értékelési szempontok 
x Minőségi szempont – 1 Fajlagos vegyszer felhasználási érték( kg/száraza nyag tonna) 
sűrítés 3 
2 Fajlagos vegyszer felhasználási érték( kg/száraza nyag tonna) viztelenítés 4 
3 Víztelenített iszap szárazanyag tartalma (%) 4 
4 Csurgalékvíz szárazanyag tartalom mérési eredmény ei (mg/l) 1 
Költség szempont – 
x Ár szempont – Megnevezés: Vegyszer ára ( Ft/kg) / Súlyszám: 8 
II.2.6) Becsült érték: 
Érték ÁFA nélkül: 121000000 Pénznem: HUF 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendsz er esetében ennek a résznek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendsze r teljes id őtartamára vonatkozó 
becsült összértéke) 
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési re ndszer id őtartama 
Időtartam hónapban: 20 vagy napban: 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)  
A szerződés meghosszabbítható nem 
A meghosszabbítás leírása: 
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívan dó gazdasági szerepl ők számának korlátozására 
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 
A gazdasági szerepl ők tervezett száma (keretszáma): 
vagy 
Tervezett minimum: / Maximális szám: 
A jelentkez ők számának korlátozására vonatkozó objektív szempon tok: 
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonat kozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem 
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók nem 
Opciók leírása: 
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában ke ll benyújtani, vagy azoknak elektronikus 
katalógust kell tartalmazniuk 
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II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó informáci ók 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozo tt projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 
II.2.13) További információ 
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és m űszaki információk 
III.1) Részvételi feltételek 
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság 
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő/részvételre jelentkező, részvételre 
jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 
aki 
1. az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült: 
1.1. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 
bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 
1.2. az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
1.3. az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
1.4. az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
1.5. az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
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finanszírozása; 
1.6. az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
1.7. az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési 
és koncessziós eljárásban; 
1.8. a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
2. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 
halasztást kapott; 
3. végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 
4. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
5. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
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6. tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns 
módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy 
ha az ajánlattevő/részvételre jelentkező tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon 
jogerősen korlátozta; 
7. közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a Kbt. 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 
8. korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy 
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem 
került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a 
kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis 
adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság 
határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott 
határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki; 
9. az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a Kbt. 82. § (5) bekezdése 
szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis 
nyilatkozat), amennyiben 
9.1. a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 
9.2. a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló 
igazolások tartalmának nem felel meg; 
10. esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi 
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás 
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított 
három évig; 
11. tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
11.1. nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és 
területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai 
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
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11.2. olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
11.3. a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
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szervezet, amelynek tekintetében a 11.2. alpont szerinti feltétel fennáll; 
12. harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén 
bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 
13. esetében a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán 
kívül nem lehet más módon orvosolni; 
14. a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - 
jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő/részvételre jelentkező ilyen 
jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben - jogerősen 
megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; 
15. esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az 
ajánlattevő/részvételre jelentkező a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést 
követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és 
versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal 
számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § 
(2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági 
Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította; 
16. a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben 
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem 
régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozat megállapította; 
17. súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén 
a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította. 
18. vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 
szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel 
rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az 1. pontban meghatározott bűncselekmény 
miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült, vagy 
19. az 1. pontban meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy 
ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a 
bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy 
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, 
vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az 
előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A részvételre jelentkezőnek részvételi 
jelentkezésében egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja 
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 
ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi 
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közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, 
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt 
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az 
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1 A Kbt. 114.§ rendelkezéseire tekintettel a 
gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját 
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése 
szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles 
benyújtani. 
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmatlan az ajánlattevő ha a 
pénzügyi intézmény nyilatkozata szerint fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget, vagy számláján 
- az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben - 30 napot meghaladó 
sorban állás volt. 
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1-M3: A Kbt. 114.§ rendelkezéseire tekintettel a 
gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját 
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése 
szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles 
benyújtani. 
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha 
M.1.) ha nem rendelkezik a jelen részvételi felhívás feladását megelőző 3 évben összesen, legalább 
nettó 90 750 000 Ft értékű közbeszerzés tárgya szerinti (polielektrolitok szállítása) referenciával, 
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M.2.) Ha nem rendelkezik, vagy az közös részvételre jelentkezők együttesen nem rendelkeznek a 
részvételi felhívás feladásának napján érvényes, vegyszerek gyártására, vagy forgalmazására, vagy 
szállítására vonatkozó, ISO 9001 szerint tanúsított (vagy azzal egyenértékű) minőségirányítási 
rendszerrel, vagy nem tett intézkedést a minőségirányítás érdekében. A minőségirányítási 
rendszernek a szerződéskötés napjáig és a szerződés hatálya alatt is mindvégig tanusítottnak kell 
lennie. 
M.3.) Ha nem rendelkezik, vagy az közös részvételre jelentkezők együttesen nem rendelkeznek, a 
teljesítésbe bevonni kívánt, legalább 1 fő, legalább (villamos, gépész, vegyész, építőmérnöki, 
környezet-, vagy biomérnöki végzettségű) felsőfokú végzettségű, a polimerekkel történő 
iszapsűrítés-iszapvíztelenítés területén, ipari, vagy kommunális szennyvíziszapok víztelenítésére 
vonatkozó, legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szervizmérnökkel. 
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: 
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők 
esetében) 
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a 
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 
III.1.6) A szerződés biztosítékai: 
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
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rendelkezésekre: Ajánlatkérő a Kbt 135. § szerinti teljesítésigazolást szállítmányonként kiadja, az 
igazolt teljesítések alapján nyertes Ajánlattevő a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig jogosult 
számlát kiállítani, amely számla ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130.§ rendelkezéseire tekintettel 
történik. 
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés 
esetében) 
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződés teljesítése a Ptk 6:130. § (1)-(2) 
rendelkezéseire tekintettel történik. 
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és 
szakképzettségét 
IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 
IV.1.1) Az eljárás fajtája 
(klasszikus ajánlatkérők esetében) 
Nyílt eljárás 
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Gyorsított eljárás 
Indokolás: 
Meghívásos eljárás 
Gyorsított eljárás 
Indokolás: 
Tárgyalásos eljárás 
Gyorsított eljárás 
Indokolás: 
Versenypárbeszéd 
Innovációs partnerség 
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
Nyílt eljárás 
Meghívásos eljárás 
Tárgyalásos eljárás 
x Versenypárbeszéd 
Innovációs partnerség 
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
Keretmegállapodás több ajánlattevővel 
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam 
indokolása: 
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó 
időtartam indokolása: 
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során 
történő csökkentésére irányuló információ 
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan 
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás 
esetében) 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások 
lefolytatása nélkül ítélje oda. 
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 
További információk az elektronikus árlejtésről: 
IV.2) Adminisztratív információk 
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 
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/ (KÉ-szám/évszám) 
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 
Dátum: 2017/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) 
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének 
tervezett napja (részvételi felhívás esetében) 
Dátum: 2017/04/06 (éééé/hh/nn) 
IV.2.4) 
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: EN,HU 
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy 
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 
Datum: 2017/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő székhelye: 4400 
Nyíregyháza, Tó utca 5. Fsz. 4. sz. tárgyaló 
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt 68.§ rendelkezései szerint 
VI. szakasz: Kiegészít ő információk 
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem 
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 
A megrendelés elektronikus úton történik 
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 
A fizetés elektronikus úton történik 
VI.3) További információk: 
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény 
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 
Az ajánlati biztosíték mértéke: 
A befizetés helye: 
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. 
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 
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VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a 
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre 
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő 
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése 
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során 
érvénytelenné nyilvánítja 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó 
információ 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a 
szerződések megkötése. 
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Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: 
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám: 1-10 
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot 
megadásra kerül: A II.2.5. pont 1, 2, és az ár szempontok tekintetében A Közbeszerzési Hatóság a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló (KÉ 
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatója 1. számú melléklet A.1.b.ba. alpontja szerinti 
fordított arányosítás. 
A II.2.5. pont 3 és 4 alpontja tekintetében A Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 
21.) útmutatója 1. számú melléklet A.1.b.bb. alpontja szerinti egyenes arányosítás 
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét 
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az 
ajánlatok értékelését követően végzi el. 
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint 
biztosítja. 
2. Az ajánlati dokumentáció ajánlatkérő honlapján díjmentesen elérhető. Az elérési cím: 
http://nyirsegviz.hu/kozerdeku/kozbeszerzes_view 
3. Az ajánlatok formai követelményei a következők: 
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral , lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
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ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy ajánlatkérő 
részéről erre jogosultnak alá kell írnia úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a 
matricán legyen. 
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Elegendő az 
információt tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell beszámozni, de lehetséges. 
A címlapot és hátlapot nem kell, de lehet számozni. 
c.) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok az oldalszám alapján megtalálhatók. 
d) Az ajánlat elején felolvasó lapot kell elhelyezni, mely a Kbt. 68. § (5) bekezdésében foglalt 
adatokat tartalmazza. 
e) Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani 1 eredeti példányban, valamint 
elektronikus úton, 1 db CD vagy DVD lemezen. A külső csomagoláson kérjük feltüntetni: " 
Polielektrolit beszerzése” közbeszerzési eljárás, csak a borítékbontási eljáráson nyitható fel!" 
Ajánlatkérő ezúton közli, hogy a felirat elmaradása esetén nem tud felelősséget vállalni annak 
ajánlattételi határidő előtti felbontásáért. 
f) Az ajánlatban minden, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített 
dokumentumot, nyilatkozatot alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy 
olyan személyeknek, vagy személyeknek, aki(k)erre jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást 
kaptak. 
g.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a benyújtott elektronikus és papír alapú ajánlatok között 
eltérés van, Ajánlatkérő a papír alapút tekinti irányadónak. 
4. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e 
(Kbt. 66. § (4) bekezdés). Amennyiben nem tartozik a 2004. évi XXXIV törvény hatálya alá, az 
ajánlatban erről is nyilatkozni szükséges. 
5. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is 
szükséges) 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni 
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 
amelynek a teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 
6. A különböző devizák forintra történő átszámítása tekintetében a felhívás feladásának napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni. Az ajánlatban 
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szereplő nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítás t tartalmazó 
iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 
7. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői 
aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát), vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati formában, akik az ajánlatot, az abban szereplő 
bármely nyilatkozatot aláírják. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott 
gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult által 
aláírt felhatalmazást is, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott személy aláírását is. 
8. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, 
hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni. 
9. A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján a részvételi jelentkezéseket írásban és zártan, a jelen 
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felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő 
lejártáig. 
10. Az ajánlat összeállításával kapcsolatban felmerült összes költség ajánlattevőt terheli. 
11. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben az 
eljárás megindításakor hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. 
12. Ajánlatkérő a rész-ajánlattétel lehetőségét azért zárja ki, mert az - a beszerzés tárgyát, 
természetét figyelembe véve - nem teljesíthető. 
13. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontok a közép európai idő (UTC+01:00) szerint 
kerültek meghatározásra. 
14. A megajánlott díjak tartalmazzanak minden felmerülő költséget (anyagdíj, csomagolási díj, 
szállítás, rakodás, átfejtés, munkabér, stb.), a nyertes Ajánlattevő ezen felüli díjra nem jogosult. 
15. A megajánlott polielektrolithoz magyar nyelvű biztonságtechnikai adatlapot kell csatolni. 
16. Az Ajánlatkérő szállításonként magyar nyelvű minőségi tanúsítványt kér. 
17. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 75.§ (1) e. pontjára tekintettel 
eredménytelen a ha az eljárás párbeszéd szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi 
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy az eljárás részvételi szakaszában a 
részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést. 
VI.4) 
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/02/18 (éééé/hh/nn/) 
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak 
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 
____________________________________________________________________________________
_____________________ 
1 szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 
4 ha az információ ismert 
20 súlyszám helyett fontosság is megadható 
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám 

nem szükséges 
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III.  Műszaki leírás 
 
 

A NYÍRSÉGVÍZ ZRt. 2017. évi polielektrolit beszerzés közbeszerzési eljárásához 
 

1. A víztelenítendő szennyvíziszapok jellemzői: 
 

• A nyíregyházi I.-es és II. számú szennyvíztisztító tisztító telepeken a sűrítendő iszap 
gravitációsan elősűrített kevert iszap (fölösiszap és nyersiszap), a víztelenítendő iszap 
rothasztott iszap 

• A térségi szennyvíztisztító telepeken stabilizált iszap 
 
2. Az egyes szennyvíztisztító telepeken a sűrítésre és víztelenítésre használt berendezések az 
alábbiak: 
 

NYÍRSÉGVÍZ ISZAP SŰRÍTÉS ÉS VÍZTELENÍTÉS ADATOK 

Nyíregyháza szennyvíz üzem telepenként  

Telep megnevezése Vegy-
szer  Gép típusa 

Nyíregyháza I. számú 
szennyvíztisztító telep sűrítés 

por Roediger dobsűrítő 

Nyíregyháza I. számú 
szennyvíztisztító telep víztelenítés 

por Alfa-Laval ALDEC G2-75 centrifuga 

Nyíregyháza II. számú 
szennyvíztisztító telep sűrítés 

por Alfa-Laval ALDRUM MAXI 

Nyíregyháza II. számú 
szennyvíztisztító telep víztelenítés 

por Alfa-Laval ALDEC G2-60 centrifuga 

Nyírtelek szennyvíztisztító telep por LIMUS LHP-1000 szalagszűrő prés 
 

Déli szennyvíz üzem telepenként  

Telep megnevezése 
Vegy
szer  Gép típusa 

Nyírbátor szennyvíztisztító telep por AVN SPA-1250 szalagszűrő prés 
Csenger szennyvíztisztító telep por LIMUS LHP-1000 szalagszűrő prés 
Kállósemjén szennyvíztisztító telep por LIMUS 1,5 szalagszűrő prés 
Újfehértó szennyvíztisztító telep por AVM SPA-1000 szalagszűrő prés 
Nagykálló szennyvíztisztító telep por TEKNOFANGHI MONOBELT NP-12-EK szalagszűrő prés 
Bököny szennyvíztisztító telep por ÁVM  SPA-750 szalagszűrő prés 
Mátészalka szennyvíztisztító telep por LIM 1200 18 és LIM 3/A szalagszűrő prések 
Encsencs szennyvíztisztító telep por LIMUS LHP-1000 szalagszűrő prés 
 

Nyugati szennyvíz üzem telepenként  

Telep megnevezése 
Vegy
szer  Gép típusa 

Tiszabercel szennyvíztisztító telep por LIMUS 1,5 szalagszűrő prés 
Nyírbogdány szvt. por TEKNOFANGHI NP-08-E MONOBELT szalagszűrő prés 
Kemecse szennyvíztisztító telep por AQUAPROJEKT MSZ- 075 szalagszűrő prés 
Ibrány szennyvíztisztító telep por LIMUS LHP-1200 szalagszűrő prés 
Tiszalök szennyvíztisztító telep por LIMUS LHP-800 szalagszűrő prés 
Tiszadob szennyvíztisztító telep por LIMUS LHP-1000 szalagszűrő prés 
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Rakamaz szennyvíztisztító telep por MIB-6 ECO 
 

Északi szennyvíz üzem telepenként  

Telep megnevezése 
Vegy
szer  Gép típusa 

Levelek szennyvíztisztító telep por LIM 3/a szalagszűrő prés 
Demecser szennyvíztisztító telep por LIMUS LHP-1200 szalagszűrő prés 
Kisvárda szennyvíztisztító telep por LIM 3 szalagszűrő prés 
Döge szennyvíztisztító telep por LIMUS LHP-1000 szalag szűrőprés 
Ajak szennyvíztisztító telep por LIMUS LHP-1000 szalag szűrőprés 
Szabolcsveresmart szvt. por VWS Panelko Panni 600 szalag szűrőprés 
Dombrád szennyvíztisztító telep por LIMUS LHP-1000 szalag szűrőprés 
Apagy szennyvíztisztító telep por LIMUS LHP-1200 szalag szűrőprés 
Nyíribrony szennyvíztisztító telep por VWS Panelko Panni 800 szalagszűrő prés 
Gyulaháza szennyvíztisztító telep por LIMUS LHP-800 szalagszűrő prés 
 
3. Az egyes telepeken az éves tervezett polielektrolit felhasználás és szállítási címek listája: 
 

NYÍRSÉGVÍZ ÉVES POLIELEKTROLIT IGÉNY   

Telep megnevezés Polielektrolit 
halmazállapota Szállítási cím 

Éves 
mennyiség 

(kg) 

Havi 
átlag  
(kg) 

Nyíregyházi szennyvízüzem 

Nyíregyháza I. számú 
szennyvíztisztító telep 

por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 32 850 2 738 

Nyíregyháza II. számú 
szennyvíztisztító telep 

por Nyíregyháza, Polyákbokor II.szvt 10 775 898 

Nyírtelek szennyvíztisztító telep por Nyíregyháza, Westsik u.1 325 27 

Összesen      43 950 - 

Déli szennyvízüzem 

Nyírbátor szennyvíztisztító 
telep 

por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 2 500 208,3 

Csenger szennyvíztisztító telep por 
Mátészalka szvt. 4700 Mátészalka, 

Fekesszegi u. külterület: 0280, 0281/2, 
0281/3 hrsz. 

300 25 

Kállósemjén szvt. por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 100 8,3 

Újfehértó szvt. por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 1 400 116,7 

Nagykálló szvt. por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 1 150 95,8 

Bököny szennyvíztisztító telep por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 350 29,2 

Mátészalka szvt. por 
Mátészalka szvt. 4700 Mátészalka, 

Fekesszegi u. külterület: 0280, 0281/2, 
0281/3 hrsz. 

3 600 300 

Encsencs szennyvíztisztító telep por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 100 8,3 

Összesen      9 500 - 

Nyugati szennyvízüzem 

Tiszabercel szvt. por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 620 51,7 

Nyírbogdány szvt. por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 560 46,7 

Kemecse szennyvíztisztító telep por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 750 62,5 

Ibrány szennyvíztisztító telep por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 1 125 93,8 
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Tiszalök szennyvíztisztító telep por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 700 58,3 

Tiszadob szennyvíztisztító telep por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 260 21,7 

Rakamaz szennyvíztisztító telep por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 550 45,8 

Összesen      4 565 - 

Északi szennyvízüzem 

Levelek szennyvíztisztító telep por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 325 27,1 

Demecser szvt. por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 900 75 

Kisvárda szennyvíztisztító telep por Kisvárda szvt. Kisvárda külterület 0260 hrsz. 3 300 275 

Döge szennyvíztisztító telep por Kisvárda szvt. Kisvárda külterület 0260 hrsz 650 54,2 

Ajak szennyvíztisztító telep por Kisvárda szvt. Kisvárda külterület 0260 hrsz 375 31,3 

Szabolcsveresmart szvt. por Kisvárda szvt. Kisvárda külterület 0260 hrsz 200 16,7 

Dombrád szennyvíztisztító telep por Kisvárda szvt. Kisvárda külterület 0260 hrsz 500 41,7 

Apagy szennyvíztisztító telep por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 550 45,8 

Nyíribrony szvt. por 4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 200 16,7 

Gyulaháza szvt. por Kisvárda szvt. Kisvárda külterület 0260 hrsz 950 79,2 

Összesen     7 950  

Csatornázási ágazat összesen 65 965  

 
A megadott telephelyekre szállítandó éves vegyszer mennyisége 

Telephely megnevezése Telephely címe 
Éves mennyiség 

(kg) 

Nyíregyháza I. sz. szennyvíztisztító telep 
4400 Nyíregyháza, Westsik u.1 

Por:              45 315 

Nyíregyháza II. sz. szennyvíztisztító telep Nyíregyháza, Polyákbokor II.szvt Por:              10 775 

Kisvárda szvt. 
Kisvárda külterület 0260 hrsz 

Por:                5 975 

Mátészalka szennyvíztisztító telep 
4700 Mátészalka, Fekesszegi u. 
külterület: 0280, 0281/2, 0281/3 hrsz. 

Por:                3 900 

 
4. Szállítási feltételek:  
 

• Szállítás zsákos kiszerelés 25 kg/zsák, a csomagolóanyag (zsák) hulladék.  
• Ajánlatkérő a szállító jármű kialakítására nem ír elő kötelezettséget, azonban a teljesítés helyén 

a lerakodást nyertes ajánlattevő végzi, így ajánlatkérő javasolja a „hátfalas” hidraulikával 
rendelkező szállító járművet.  

• A szállítás konszignációs raktárakba történik, a konszignációs raktárból az adott havi tényleges 
felhasználás alapján Ajánlatkérő tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig teljesítésigazolást 
készít, amely alapján nyertes ajánlattevő jogosult számlát kiállítani. 

 
5. Egyéb ajánlati feltételek:  
 

• Az ajánlattételt megelőzően Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a kezelendő iszapok vizsgálatára, 
a vegyszer kiválasztáshoz, melynek során ajánlattevő maga gondoskodik mintavételi 
edényzetről. A mintavételezésben Ajánlatkérő közreműködhet.  

• Az előzetes iszapvizsgálatok helyszíni elvégzésére nincs lehetősége az ajánlattevőknek. A 
mintavételezés során vett mintá(k)ból részvételre jelentkező saját laboratóriumban végzett 
kísérlettel választhatja ki az általa megajánlani kívánt az iszapsűrítéshez és/ vagy iszap 
víztelenítéshez legmegfelelőbbnek tartott polielektrolit vegyszert.  

• A közbeszerzési eljárás során üzemi kísérletek elvégzésére kerül sor.  
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• Az üzemi kísérlet 5 db telepen történik 
o Nyíregyháza I.sz tisztítótelep, sűrítés és víztelenítés  
o Nyíregyháza II.sz tisztítótelep, sűrítés és víztelenítés  
o Kisvárda szennyvíztisztító telep  
o Mátészalka szennyvíztisztító telep  
o Nagykálló szennyvíztisztító telep  
 

• Az üzemi kísérlet időtartama 3 nap/öt tisztítótelepre, egy részvételre jelentkező az érintett 
telepeken egy időben végzi a vizsgálatokat.  

• Az üzemi kísérlethez szükséges polielektrolit vegyszert az ajánlattevő térítésmentesen 
biztosítja, és az üzemi kísérletek helyszínére leszállítja.  

• Az üzemi kísérlet során az ajánlatkérő méri a gépekre feladott iszap mennyiségét szárazanyag 
tartalmát, a sűrített/víztelenített iszap mennyiségét szárazanyag tartalmát, a gépről lejövő 
szűrletvíz szárazanyag tartalmát.  

• Számítással kerül meghatározásra a fajlagos vegyszer felhasználási érték kg vegyszer/iszap 
szárazanyag tonna melyet az ajánlatkérő és az ajánlattevő közösen számol ki a mérési 
eredményekből.  

• A kísérleti mérési eredményekből az értékelésekből részvételre jelentkezőnként átlag érték 
kerül kiszámításra mely az értékeléshez kerül felhasználásra.  
Átlagértékek:  
o fajlagos vegyszer felhasználási érték kg vegyszer/iszap szárazanyag tonna sűrítés  
o fajlagos vegyszer felhasználási érték kg vegyszer/iszap szárazanyag tonna víztelenítés  
o víztelenített iszap mennyiségét szárazanyag tartalma  
o víztelenítésnél csurgalékvíz szárazanyag tartalma  

• A tisztítótelepeken a sűrítő és víztelenítő gépet a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. helyi dolgozója kezeli, 
az üzemi paraméterek írásban rögzítésre kerülnek.  

• Az iszap sűrítésnél 6% +/- 1% szárazanyag tartalmat szükséges a kísérletnél tartani, 5%-nál 
alacsonyabb szárazanyag tartalomnál nem értékelhető az eredmény. 

• Az üzemi kísérletek végzése során az ajánlattevő képviselője a helyszínen saját 
mérőeszközeivel végezhet ellenőrző méréseket.  

• Az üzemi kísérletek lezárásaként írásos összefoglaló jelentés készül a kísérleti eredményekről, 
mely átadásra kerül az ajánlattevő részére.  

• A megajánlott díjak tartalmazzanak minden felmerülő költséget (anyagdíj, csomagolási díj, 
szállítás, rakodás, munkabér, stb.), a nyertes Ajánlattevő ezen felüli díjra nem jogosult.  

• A megajánlott polielektrolit vegyszerhez magyar nyelvű biztonságtechnikai adatlapot kell 
csatolni.  

• Az Ajánlatkérő szállításonként magyar nyelvű minőségi tanúsítványt kér.  
• A nyertes ajánlattevőnek lehetősége van a szerződési idő alatt telepenként más vegyszer 

megajánlására a szerződött áron, az egyéb műszaki paraméterek megtartása mellett vagy 
esetleges javítása érdekében. 

 


