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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
A FEJÉRVÍZ Zrt. ajánlattételi felhívást tesz közzé a társaság működési területén a szennyvíziszap 
sűrítésre és víztelenítésre használt polielektrolit beszállítására.  
 
Az igényelt anyag megnevezése:   polielektrolit szennyvíziszap sűrítésre, víztelenítésre 
Mennyiség: kb. 40 ezer kg / év 
Szállítási ütemezés: Fejérvíz Zrt. lehívása alapján, a megrendeléstől számított max. 3 nap  
Szerződés időtartama:  A termékcsoportonként összességében legjobb ajánlattevővel 3 éves 
szerződést kívánunk kötni, melyben az árak legalább 1 évig garantáltak. 
 
A pályázat lebonyolítása a következők szerint történik: 

- regisztrációt, a pályázatra történő bejelentkezést követően - még az ajánlatok beadása 
előtt - a FEJÉRVÍZ Zrt. Székesfehérvári Szennyvíztisztító telepén iszap mintavételi 
lehetőséget biztosít minden pályázónak; 

- Az ajánlattevők az iszapminta alapján a megajánlani kívánt vegyszert saját laboratóriumi 
kísérletekkel választják ki, ajánlatukat saját sűrítési ill. vízteleníthetőségi vizsgálataik 
alapján adják meg;  

- a pályázatok bontását és érvényességének megállapítását követően az üzemi próbák 
sorrendjének sorsolása; 

- az ajánlatok bontását és érvényességének megállapítását követő, üzemi próba 
időpontjának sorsolás szerinti napját megelőző napon, ajánlattevő víztelenítésre maximum 
200 kg, sűrítésre maximum 40 kg vegyszert térítésmentesen biztosít és leszállít az üzemi 
próba lefolytatására kijelölt telephelyre; 

- Az üzemi körülmények közötti sűrítési ill. víztelenítési próbát FEJÉRVÍZ Zrt. végzi, a 
Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telepen. Az üzemi kísérlet mérési eredményéről minden 
pályázót értesítünk; 

- Kiértékelés, ajánlattevők értesítése; 
- legjobb 2 ajánlattevővel áralku céljából, II. fordulós ártárgyalás folytatása; 
- döntés, ajánlattevők értesítése;  
- szerződéskötés. 

 

 

-  Ajánlattételi követelmények: 
- Az ajánlatban szereplő termékek nettó egységárának megadása ..….. Ft/Euro +/- 3 % 

árfolyamon (egy ár a por halmazállapotú, és egy másik ár a folyékony polielektrolitokra). 
- Technológiai háttér támogatás nyújtása a szerződés érvényességi idejére (pl. laboratóriumi 

kísérletek végzése, javaslat tétel a vegyszer felhasználás optimalizálására). 
- Számlázási rend, fizetési feltételek megadása (minimum 60 napos átutalás). 
- Szállítási (a teljesítés helye): FEJÉRVÍZ Zrt. szennyvíztisztító telephelyei: 

Székesfehérvár, Mór, Bodajk, Zámoly-Gánt, Bakonycsernye, Pusztavám, Polgárdi, Tác, 
Szabadbattyán, Baracska, Bicske, Etyek, Lajoskomárom, Mezőszilas, Ráckeresztúr, 
Sárbogárd, Szabadegyháza, Újbarok, Vértesacsa, Aba kistérség, Ercsi, Cece. 

- Késedelmes szállítás esetére napi kötbérvállalás mértéke (minimálisan elvárt a 0,5%/nap). 
- Legutóbbi három évben, a három legnagyobb szállítási  értéket képviselő, magyarországi 

referenciáinak felsorolása. 
(referenciaigazolás nem szükséges, az alábbi adatokat kérjük megadni: cég 
megnevezése, kapcsolattartó neve, elérhetősége, éves szállított mennyiség),  

- Az előzőekben felsorolt referenciák közül azok megnevezése,  ahol    minimum 400 ezer 
össz-lakos egyenértékű tisztítótelep kizárólagos polielektrolit beszállítását végezte az 
elmúlt egy évben.  

- Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a fenti árérvényességi feltételeket elfogadja. 
- Ajánlattevő nyilatkozata, hogy ellene, illetve a bevonni kívánt – pályázatban megnevezett - 

alvállalkozók ellen felszámolási eljárás, csődeljárás nincs folyamatban. 
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- Ajánlattevő nyilatkozata, hogy ezen projektre más ajánlattevő ajánlatában alvállalkozói 
minőségben részfeladatok teljesítését nem vállalja. 

 

1. Az ajánlat felépítése: 
- Az ajánlat minden oldala számozott legyen és az ajánlatot cégszerű aláírással kell ellátni. 
- Az ajánlathoz az ajánlattevőnek készítenie kell egy FELOLVASÓ LAP-ot, mely a 

borítékbontás alkalmával a felolvasott és jegyzőkönyvben rögzítésre kerülő adatokat 
tartalmazza, cégszerű aláírással az alábbiak szerint: 

o ajánlattevő neve, pontos címe, elérhetősége, 
o ajánlat tárgya,  
o ajánlati nettó egységár termékcsoportonként,  
o cégszerű aláírás. 

 
 

2. Konzultációs lehetőség: 
Kérdéseket az ajánlattételi határidőn belül írásban, 
-   a pályázati eljárással kapcsolatos tárgykörben a beszerzes@fejerviz.hu e-mail címre, 
-   a mintavétellel, üzemi próbával, illetve technológiai kérdésekkel kapcsolatban a 
 gilianz@fejerviz.hu  címre lehet küldeni.  
 

 Kapcsolattartók: 
- Hollósiné Horváth Melinda beszerzési csoportvezető 

(horvathm@fejerviz.hu , tel: 30/237-5689) 
- Gilián Zoltán üzemmérnökség vezető 

(gilianz@fejerviz.hu , tel: 30/377-3730) 
 

Igény esetén lehetőséget biztosítunk személyes konzultációra is, valamennyi pályázó 
egyidejű jelenléte mellett, előre egyeztetett időpontban. 
 

3. Regisztrációs, bejelentkezési határidő:  

2014. október 10.   
A pályázaton való részvételi szándék bejelentése a beszerzes@fejerviz.hu e-mail címen.  
A regisztrálás előfeltétele a pályázat leadásának.  
 
 

4. Mintavétel napja, helye:  

2014. október 14. 09:00 óra 

 
Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 10.) 
 
 

5. Ajánlat benyújtása: 

- Határidő:   2014. október 27.   13.00 óra 
 
A határidőn túl érkezett ajánlatokat felbontás nélkül megsemmisítjük! 
 

 
- Leadás helye: EJÉRVÍZ Zrt. 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.  Iktató 1.em. 
- Módja: Cégszerű aláírással, zárt borítékban, 1 példányban.  

A borítékon kérjük feltüntetni: 
FEJÉRVÍZ Zrt.  
8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. 
Hollósiné Horváth Melinda anyagbeszerzési csoportvezető részére 

Zárt borítékos ajánlat / Polielektrolit szállítása 
Leadási határidő: 2014. október  27.  13.00 óra 
„Iktatóban fel nem bontható! Közvetlenül a címzett kezéhez!” 

mailto:beszerzes@fejerviz.hu
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6. Az ajánlatok nyilvános bontásának ideje, helye: 

2014. október 27.   13.00 óra 
8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. irodaépület – 1. em. Tárgyaló 
 
Az ajánlatok bontása, kiértékelése nyilvános, az ajánlattevők személyes megjelenése nem 
kötelező, azt távollétükben is megtartjuk.  
Az ajánlatok bontását követően az egyes ajánlattevők vegyszereinek próba sorrendjét 
sorsolással határozzuk meg. 
 

 

7. Az ajánlatok kiértékelése, szerződéskötés  
A pályázat elbírálásakor kizáró, érvénytelenséget eredményező okok: 
 

- minőségi követelmények bármelyikének hiánya, vagy nem teljesülése, 
- határidőn túl beérkező ajánlat (melyet felbontás nélkül megsemmisítünk), 
- nem zárt borítékban, nem a megadott helyre érkező ajánlat, vagy a borítékon nem      

 szerepel a felbontási tilalomra vonatkozó információ, 
- a kiírási szempontoknak nem megfelelő ajánlat, 
- a kiírási szempontoknak nem megfelelő referencia, 
- nyilatkozatok hiánya, 
- az üzemi kísérletre ajánlott vegyszer rendelkezésre bocsátásának hiánya 

 
Az ajánlatkérő fenntartja a jogát arra, hogy a két legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel 
további áralku céljából ártárgyalást folytasson. 
 
A részenként összességében legkedvezőbb két ajánlat kiválasztására és az ajánlattevők 

értesítésére legkésőbb 2014.  november 14-ig  kerül sor.   
A pályázaton első és második helyezettet hirdetünk. Amennyiben az első helyezettel 10 napon 
belül nem történik meg a szerződéskötés, a második helyezettel vesszük fel a kapcsolatot 
szerződéskötés céljából.  
 
 

II. A kiértékelés szempontjai 

 

 

1. Mintavétel, vegyszer kiválasztás: 

 
Az ajánlatok beadása előtt Ajánlattevők valamennyi résztvevő egyidejű jelenlétében 
szennyvíziszap mintát vehetnek.  
A mintavétel helyszíne:  
Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep  8000 Székesfehérvár, Bakony u. 10. 
Időpontja:  2014. október 14., 09:00. 
 
Az ajánlattevők az iszapminta alapján a megajánlani kívánt vegyszert saját laboratóriumi 
kísérletekkel választják ki, ajánlatukat saját sűrítési ill. vízteleníthetőségi vizsgálataik alapján 
adják meg. 

 

2. Üzemi körülmények közötti próba lefolytatása: 

 
Az üzemi körülmények közötti sűrítési,  illetve víztelenítési próbát FEJÉRVÍZ Zrt. végzi, a 
Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telepén: 
- iszapsűrítő gépházában üzemelő Bird-Humbold CR1000 / 20 T típ. gépi dobsűrítővel, ill. 
- az iszap víztelenítő gépházában működtetett Aldec G2-60 típ. iszapvíztelenítő centrifugával. 
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Ezen időszak alatt a szükséges vegyszermennyiséget az Ajánlattevők  térítésmentesen 
biztosítják.  A sűrítési, valamint víztelenítési próbák időtartama vegyszertípusonként legfeljebb 
2-2 nap. 
 
Szükséges vegyszermennyiség: 
 
- sűrítés: 20 kg/nap, 
- víztelenítés:100 kg/nap. 
 
Az eljárás során Ajánlattevő saját vegyszerének víztelenítési próbáján jelen lehet, azonban 
annak menetébe be nem avatkozhat. 
Ajánlattevő a versenytársak üzemi próbáján nem lehet jelen. 
Az egyes ajánlattevők vegyszereinek próba sorrendjét sorsolással határozzuk meg az 
ajánlatok bontását követően.  

 

3. A próba megszakítása eltérő körülmény esetén: 

 
A próba normál üzemeltetés közben zajlik, ezért a kísérleti időszakban a teljes keletkező 
iszapmennyiséget fel kell dolgozni. Amennyiben ez a polielektrolit minőségére visszavezethető 
okokból meghiúsul, a próbát azonnal megszakítjuk. A megmaradt polielektrolitot az ajánlattevő 
nem számlázhatja ki FEJÉRVÍZ Zrt.-nek. 

 

4. Laboratóriumi vizsgálatok: 

 
A próbák alatt laboratóriumi vizsgálatokat végzünk, az alábbiak szerint: 

- fölösiszap szárazanyag tartalom 
- sűrített iszap szárazanyag tartalom 
- rothasztott iszap szárazanyag tartalom 
- víztelenített iszap szárazanyag tartalom 
- csurgalékvíz lebegőanyag tartalom a sűrítőknél 
- csurgalékvíz lebegőanyag tartalom az iszapvíztelenítő centrifugánál 

A kiértékelés során a FEJÉRVÍZ Zrt. akkreditált laboratóriuma által mért adatokat tekintjük 
mértékadónak. A vizsgálati- és próba eredményeket az ajánlattevők rendelkezésre bocsátjuk. 

5. Elvárt szárazanyag tartalom: 

 
- a sűrítés:    5%. 
- a víztelenítés:  22%. 

 
 

6. A próba menete, kiértékelés szempontjai: 

 
Első lépésként felvételre kerül a sűrített-, valamint a víztelenített iszap szárazanyag tartalom 
profil (adagolt vegyszer [kg/h] vs. iszap szárazanyag tartalom [g/l]; [g/kg]. 
Ezt követően kiválasztásra kerül az a - szárazanyag tartalom kimenet szempontjából - 
legkedvezőbb vegyszeradagolás érték, amely mellett súlyos mértékű csurgalékvíz habzás 
még nem következik be. Ezen értéken kerül lefolytatásra a további próba. 
A végtermék (sűrített iszap, víztelenített iszap) szárazanyag tartalom laboratóriumi vizsgálati 
eredményei közül a két legkisebbet figyelmen kívül hagyjuk, a többi mérési eredmény 
súlyozott számtani közepét vesszük. 
- Sűrítés: 
40 g/l a minimálisan megengedett. Ettől rosszabb átlagos eredmény kizárást jelent a 
pályázatból! 
Nyertes a kimenő szárazanyag tartalomra vetített legkisebb fajlagos vegyszerköltséget 
eredményező ajánlat. 
 
- Víztelenítetés: 
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190 g/kg a minimálisan megengedett. Ettől rosszabb átlagos eredmény kizárást jelent a 
pályázatból! 
Az ajánlattevő által biztosított polielektrolit teljes mennyiség felhasználásra kerül. A 
szárazanyag profil alapján beállított vegyszeradagolás mellett képződő víztelenített iszap 
mennyiség 10 m3-es konténerbe hullik, ami minden nap elszállításra kerül az iszap további 
kezelő telepére. Az iszapkezelő telep hiteles hídmérlegen súlymérés történik, ami 
mérlegjeggyel kerül igazolásra. 
Nyertes az 1 kg víztelenített iszap szárazanyagra vetített minimum fajlagos költséget                    
(vegyszer + szállítás + elhelyezés + csurgalékvíz habzás kezelés) eredményező ajánlat. 
 
 

 

7. Csurgalékvíz habzás, csurgalékvíz kezelés: 

 
Az adagolt vegyszer hatására a csurgalékvíz habzása nem lehet olyan mértékű, hogy a hab 
túlcsorduljon a gravitációs csurgalékvíz rendszer bármely aknájából. Amennyiben habzásgátló 
vegyszer adagolása válik szükségessé, a teljes szerződéses időtartamban az adagoló 
szivattyút az ajánlattevőnek kell biztosítania, külön díj felszámítása nélkül. 
Az értékelésnél a 7. pont szerint figyelembe vesszük a habzásgátló vegyszer fajlagos 
költségét is. 

 
 

8. Vegyszermennyiség: 

 
A próba idejére a polielektrolit mennyisége előre láthatólag, ajánlattevőnként: 
- víztelenítésre maximum 200 kg, 
- sűrítésre maximum 40 kg. 
Amennyiben a jelzett mennyiség a tervezett 2 napon belül elfogy, az eltelt rövidebb időszak 
alapján értékeljük az eredményeket. 

 
 
 
 

9. Egyéb kiegészítő eszközök: 

 
 A szállítási szerződés kizárólag polielektrolit szállításra vonatkozik. Egyéb kiegészítő 
eszközök  felajánlását nem tudjuk figyelembe venni. 
 

10. A pályázat területi hatálya, érvényességi feltételek: 

 
A pályázat a FEJÉRVÍZ Zrt. valamennyi, iszapkezelési feladatot ellátó szennyvíztisztító telepére 
vonatkozik, azonban csak a Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telepen végezzük el az üzemi 
próbákat, azaz az itt kiválasztásra kerülő termék egységára figyelembe vételével történik a 
szerződéskötés. 
A többi telephelyen a nyertes ajánlattevőnek ki kell választania az optimális polielektrolit típust. 
Amennyiben ez bármely telephelyre vonatkozóan a fajlagos polielektrolit fogyasztás 10%-nál 
nagyobb mértékben történő emelkedéshez vezet, úgy a szerződés felbontásra kerülhet. 
 
 
 
 

FEJÉRVÍZ ZRT 
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