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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12281-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Békéscsaba: Pelyhesítőszerek
2018/S 007-012281

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

ALFÖLDVÍZ Zrt.
AK00844
Dobozi út 5.
Békéscsaba
5600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakucz Pál
Telefon:  +36 66523200
E-mail: bakucz.pal@alfoldviz.hu 
Fax:  +36 66528850
NUTS-kód: HU332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.alfoldviz.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kozbeszerzes.alfoldviz.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Érmelléki utca 9. II. emelet 2.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kászoni-Habi Ildikó
Telefon:  +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com 
Fax:  +36 12251585
NUTS-kód: HU11
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
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Érmelléki utca 9. II. emelet 2.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kászoni-Habi Ildikó
Telefon:  +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com 
Fax:  +36 12251585
NUTS-kód: HU11
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu

I.6) Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban

II.1.2) Fő CPV-kód
24958200

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 298 323 027.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 1. rész
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Békés.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 1. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:

mailto:ildiko.kaszoni@vaninmc.com
http://www.alfoldviz.hu
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— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Unifloc 7878 L)): 4 440 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy – a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján – azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyein
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai
szükséglet szerinti – mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás – illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott – mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén,
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 500 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): 1,5 hónap.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő – az
általa meghatározott ütemezés szerint, de – a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást –
a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 469 520.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 2.rész
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Békéscsaba.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 2. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 55702)): 6 000 kg/év,
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 80902)): 12 000 kg/év,
— Habzásgátló (jelenleg használt vegyszerből (Aceburst D25)): 250 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy – a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján – azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyen
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai
szükséglet szerinti – mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás – illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott – mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
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1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Polielektrolitok.
Elvárt egyidejű szállítás: 225 kg, ill. 1150 kg;
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): 2 hetente.
Habzásgátló.
Elvárt egyidejű szállítás (tájékoztató adat): 20 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l;
Szállítási gyakoriság: havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő – az
általa meghatározott ütemezés szerint, de – a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást –
a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 55 745 250.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
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1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 3.rész
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Doboz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 3. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 60502 LX)): 800 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy – a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján – azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyen
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai
szükséglet szerinti – mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás – illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott – mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 400 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): félév.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő – az
általa meghatározott ütemezés szerint, de – a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást –
a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
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5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget egyes
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 128 800.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 4.rész
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Elek, Kétegyháza.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 4. rész.
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Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Superfloc C496)).
— Elek: 80 kg/év,
— Kétegyháza: 40 kg/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy – a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján – azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyein
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai
szükséglet szerinti – mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás – illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott – mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
Elvárt egyidejű szállítás:
— Elek: 75 kg,
— Kétegyháza: 50 kg.
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat):
— Elek: évente,
— Kétegyháza: évente.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő – az
általa meghatározott ütemezés szerint, de – a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást –
a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget az
egyes telephelyekre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás
olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
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Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 419 400.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 5.rész
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Mezőberény, Sarkadkeresztúr.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 5. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből: Mezőberény Praestol K255L; Sarkadkeresztúr Acefloc 60502LX).
— Mezőberény: 1 200 l/év,
— Sarkadkeresztúr: 150 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy – a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján – azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
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Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyein
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai
szükséglet szerinti – mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás – illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott – mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l;
Elvárt egyidejű szállítás:
— Mezőberény: 100 l,
— Sarkadkeresztúr: 75 l.
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat):
— Mezőberény: havonta,
— Sarkadkeresztúr: félévente.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő – az
általa meghatározott ütemezés szerint, de – a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást –
a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget az
egyes telephelyekre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás
olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 085 550.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 6.rész
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Sarkad.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 6. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 70702)): 1 500 kg/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy – a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján – azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai
szükséglet szerinti – mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás – illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott – mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 750 kg;
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Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): félévente.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő – az
általa meghatározott ütemezés szerint, de – a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást –
a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 590 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 7.rész
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
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24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Bucsa, Csabacsűd, Dévaványa, Füzesgyarmat, Körösladány, Vésztő.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 7. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Praestol K255L)).
— Bucsa: 250 l/év,
— Csabacsűd: 150 l/év,
— Dévaványa: 650 l/év,
— Füzesgyarmat: 350 l/év,
— Körösladány: 400 l/év,
— Vésztő: 1200 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyein
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25l;
Elvárt egyidejű szállítás:
— Bucsa: 60l,
— Csabacsűd: 150l,
— Dévaványa: 160l,
— Füzesgyarmat: 80l,
— Körösladány: 100l,
— Vésztő: 300l.
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat):
— Bucsa: három havonta,
— Csabacsűd: évente,
— Dévaványa: három havonta,
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— Füzesgyarmat: háromhavonta,
— Körösladány: három havonta,
— Vésztő: három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget az
egyes telephelyekre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás
olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 9 216 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 8.rész
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)



HL/S S7
11/01/2018
12281-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 15 / 67

11/01/2018 S7
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

15 / 67

24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Gyomaendrőd, Köröstarcsa, Szeghalom.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 8. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Praestol 644BC)).
— Gyomaendrőd: 1 000 kg/év,
— Köröstarcsa: 100 kg/év,
— Szeghalom: 450 kg/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyein
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
Elvárt egyidejű szállítás:
— Gyomaendrőd: 250 kg,
— Köröstarcsa: 50 kg,
— Szeghalom: 100 kg.
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat):
— Gyomaendrőd: három havonta,
— Köröstarcsa: hat havonta,
— Szeghalom: három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
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5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget az
egyes telephelyekre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás
olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 417 250.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 9.rész
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Szarvas.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 9. rész.
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Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 80702)): 900 kg/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 150 kg;
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 754 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 10.rész
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Békéssámson.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 10. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 90400 LX)): 240 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet..
A feladat leírása:
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1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 60 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 638 640.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 11.rész
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Csongrád.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 11. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Unifloc 408)): 1 500 kg/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyen
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 375 kg;
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
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A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 590 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 12.rész
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Csorvás.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 12. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 80302 LX)): 600 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
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és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 150 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 836 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 13.rész
Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Fábiánsebestyén.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 13. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 60202 LX)): 600 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 150 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l;
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Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 596 600.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 14.rész
Rész száma: 14

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300
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II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Gádoros.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 14. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (VTA LD 245)): 500 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 125l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5



HL/S S7
11/01/2018
12281-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 26 / 67

11/01/2018 S7
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

26 / 67

Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 946 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 15.rész
Rész száma: 15

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Kunágota.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 15. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Praestol 655BC-S)): 500 kg/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
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vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 100 vagy 125 kg;
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 747 500.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
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Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 16.rész
Rész száma: 16

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Lőkösháza-Kevermes.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 16. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Praestol 655BC-S)): 200 kg/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 50 kg;
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
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5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 699 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 17.rész
Rész száma: 17

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarbánhegyes.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 17. rész.
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Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 80302 LX)): 1 200 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyéin
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 400 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 193 200.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 18.rész
Rész száma: 18

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Nagymágocs.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 18. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 80302 LX)): 300 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
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1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 75 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 798 300.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 19.rész
Rész száma: 19

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Nagyszénás.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 19. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (VTA LD 245)): 500 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 125 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
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A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 946 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban - 20.rész
Rész száma: 20

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Orosháza.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 20. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 60502 LX)): 11 000 l/év,
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 80502)): 5 500 kg/év,
— Habzásgátló (jelenleg használt vegyszerből (Aceburst D25)): 140 l/év.
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Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Polielektrolitok.

Elvárt egyidejű szállítás: 1 m3, ill. 1500 kg;

Kiszerelések (szállítási egységek): 1 m3 ill. 25 kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): havonta ill. három havonta.
Habzásgátló.
Elvárt egyidejű szállítás: 40 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 46 473 540.00 HUF
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 21.rész
Rész száma: 21

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Szegvár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 21. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 70702)): 300 kg/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
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megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 75 kg;
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 918 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 22.rész
Rész száma: 22

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Szentes.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 22. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 55702)): 6 000 kg/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 1 500 kg;
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan



HL/S S7
11/01/2018
12281-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 39 / 67

11/01/2018 S7
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

39 / 67

edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 18 360 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 23.rész
Rész száma: 23

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Tótkomlós.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 23. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 90400 LX)): 600 l/év.
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Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 150 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget az
egyes telephelyekre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás
olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 596 600.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 24.rész
Rész száma: 24

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Csanádpalota.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 24. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 60502 LX)): 900 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
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Elvárt egyidejű szállítás: 150 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 394 900.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 25.rész
Rész száma: 25

II.2.2) További CPV-kód(ok)
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24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Hódmezővásárhely.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 25. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 80702)): 10 250 kg/év,
— Habzásgátló (jelenleg használt vegyszerből (Aceburst D25)): 1 000 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Polielektrolit.
Elvárt egyidejű szállítás: 1 700 kg;
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta.
Habzásgátló.
Elvárt egyidejű szállítás: 180 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
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edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 34 026 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 26.rész
Rész száma: 26

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Makó.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 26. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (VTA F 96)): 7 500 kg/év,
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— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 60502 LX)): 9 000 l/év,
— Habzásgátló (jelenleg használt vegyszerből (Aceburst D25)): 2 400 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Polielektrolitok.
Elvárt egyidejű szállítás: 3750 kg, ill. 4000 l;

Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg, illetve 1 m3;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): hat havonta.
Habzásgátló.
Elvárt egyidejű szállítás: 1200 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): hat havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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Érték áfa nélkül: 53 667 900.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 27.rész
Rész száma: 27

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Mártély.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 27. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Praestol K255L)): 150 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
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szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 75 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 460 800.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
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2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 28.rész
Rész száma: 28

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Mindszent.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 28. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Praestol 644BC)): 600 kg/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 100 kg;
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
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a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 097 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 29.rész
Rész száma: 29

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Székkutas.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 29. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
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— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 80502)): 400 kg/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 100 kg;
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 224 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 30.rész
Rész száma: 30

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Ásotthalom.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 30. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Praestol K255L)): 900 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
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Elvárt egyidejű szállítás: 75 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 764 800.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 31.rész
Rész száma: 31

II.2.2) További CPV-kód(ok)
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24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
Baks, Balástya, Ópusztaszer, Zsana.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 31. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Unifloc 202 L)).
— Baks: 200 l/év,
— Balástya: 176 l/év,
— Ópusztaszer: 135 l/év,
— Zsana: 100 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyein kerül
átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), az egyidejű szállítási
mennyiség (műszaki leírásban tájékoztató adatként közölt, illetve egyenértékű termék megajánlása esetén
a szállítási gyakoriság alapján kiszámított) biztosításával. Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket
érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális, illetve egyenértékű termék megajánlása
esetén a nyertes ajánlattevő maximális éves vegyszerfelhasználásra vonatkozóan tett vállalásában ekként
megajánlott, mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l;
Elvárt egyidejű szállítás:
— Baks: 25 l,
— Balástya: 25 l,
— Ópusztaszer: 20 l,
— Zsana: 20 l.
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
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5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget az
egyes telephelyekre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás
olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 547 052.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 32.rész
Rész száma: 32

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Forráskút.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 32. rész.
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Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 80902)): 1 500 kg/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 250 kg;
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 590 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 33.rész
Rész száma: 33

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Kistelek.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 33. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Praestol 658BC-S)): 750 kg/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
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1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 50 kg;
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 621 250.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 34.rész
Rész száma: 34

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Mórahalom.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 34. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (VTA LD 260)): 1 290 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 500 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): öt havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
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A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 882 400.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 35.rész
Rész száma: 35

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Röszke-Domaszék.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 35. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Praestol K255L)): 325 l/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
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és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 80 l;
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 998 400.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 36.rész
Rész száma: 36

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24958200
24958300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Szatymaz-Sándorfalva.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 36. rész.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig jogosult
egyedi megrendeléseket kibocsátani:
— Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Praestol 655BC-S)): 825 kg/év.
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége és
tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, szárazanyagtartalma,
és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett
felhasználandó maximális éves mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb)
vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén
kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), és egyidejű
szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság a
vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű szállítás alapján történő
meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban
megadott korábbi maximális éves vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a
nyertes ajánlattevő erre vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett,
az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 75 kg;
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg;
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Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes ajánlattevő - az
általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári héten köteles a szállítást - a
műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget a
telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel,
a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan
edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet
szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására vonatkozó
vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 883 375.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5 pontban:
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;
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2. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)
bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról - továbbiakban Kormányrendelet) II. Fejezetének 2. § - 7. §-nak megfelelően, az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani,
ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8.§-16.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy
nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kormányrendelet III. Fejezet 8.§-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.
§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a
kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő
ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A Kormányrendelet III. Fejezet 8.§-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók,
ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében, a Kbt. 69.§(4) szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok
esetében, a Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján fogadja el a nyilatkozatokat, igazolásokat.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri
a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (Kormányrendelet 2.§(5)), az
alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontra is.).
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ szerinti igazolási módra vonatkozóan:
M1) Benyújtandók az alkalmassági feltétel igazolására a szakemberek végzettségét vagy képzettségét,
szakmai tapasztalatát igazoló dokumentumok:
— a végzettség, ill. képzettség igazolásához az azt igazoló dokumentum másolata,
— a szakmai tapasztalat (gyakorlat) ismertetéséhez az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapításához, és ellenőrizhetőségéhez szükséges részletezettségű, a szakember által aláírt, szakmai
önéletrajz.
Csatolandó valamennyi bemutatott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata is. (Kbt.65.§(1)b),Korm.rend.
21.§(1)b)).
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A fent előírt igazolások a Kormányrendelet 24.§(1) bek-nek megfelelőn az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek, ajánlatkérő a jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 21.§(1) bek. szerinti igazolási módok
helyett.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is
benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági
feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§ (3) bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmas az ajánlattevő, ha a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között rendelkezik, legalább 1 fő
szervizmérnökkel, aki:
— Msc (Ma) felsőfokú gépész-/vegyész-/környezet-/építőmérnöki végzettségű, és a polimerekkel történő
iszapsűrítés-iszapvíztelenítés területén, ipari vagy kommunális szennyvíziszapok víztelenítésére vonatkozó,
legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Vagy:
— Bsc (Ba) felsőfokú gépész-/vegyész-/környezet-/építőmérnöki vagy ezekkel egyenértékű végzettségű,
és a polimerekkel történő iszapsűrítés-iszapvíztelenítés területén, ipari, vagy kommunális szennyvíziszapok
víztelenítésére vonatkozó, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Alanyi kör:
M1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)
bekezdés);
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdés).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági
feltételt igazolja.
Több részre történő ajánlattétel esetén a feltételnek való megfelelés ugyanazon szakemberrel igazolható
megfelelés igazolandó.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér; Hibás teljesítési kötbér; Meghiúsulási kötbér.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek rendszerét - alkalmazási körét és szabályait - a közbeszerzési
dokumentumok részét képező keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése
alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint fizeti meg az ellenértéket.
Az ellenérték megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és ennek az ajánlatkérő által elismerését
követően, banki átutalással történik.
Az ajánlatkérő, az ellenszolgáltatást oly módon teljesíti, hogy a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla
ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napot (Ptk. 6:130.§ (1) bekezdés).
Fizetési ütemezés: ajánlatkérő előleget nem fizet, előleg számlát nem fogad be. A díj számlázása: tételes
elszámolással szállításonkénti rendszerességgel.
A finanszírozás részletes szabályait a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülő keretmegállapodás tervezet
tartalmazza.
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III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Ugyanakkor közös
ajánlattevők az ajánlat részeként kötelesek nyilatkozni az egyetemleges felelősségvállalásról, és meg kell
nevezniük a közös ajánlattevők nevében eljáró, nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevőt.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/02/2018
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/02/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:
VANIN Kft. 1026 Budapest, Érmelléki utca 9. II/2. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti szervezetek/személyek jogosultak részt venni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
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VI.3) További információk:
1. Felhívás IV.2.6 pontja esetében egy hónap alatt ajánlatkérő 30 napot ért tekintettel a Kbt.81.§ (11)bek-re.
2. A közbeszerzés nem feltételes (Kbt. 53.§ (5)). Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték
nyújtásához. A Kbt.75.§(2)e)pont nem kerül alkalmazásra.
3. Ajánlatkérő a Kbt.71.§ (6)bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az ajánlattevő
az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
4. Az ajánlattevőknek szakmai ajánlatot kell benyújtania:
— nyilatkozat a 2. értékelési szempont szerinti értékeléshez a felolvasólapon tett vállalás tekintetében
(megajánlott kapcsolattartó elérési adataira vonatkozóan) - adott esetben,
— nyilatkozat arról, hogy a megajánlott termékekre vonatkozóan - legkésőbb a szerződéskötéskor -
rendelkezésre áll
– magyar nyelvű biztonsági adatlap,
— nyilatkozat a nyertesség esetén szállítandó termékre, a szállításra vonatkozóan.
5. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési
dokumentum letöltését követően ajánlatkérő kéri, hogy érdeklődő gazdasági szereplő a letöltés tényéről
tájékoztassa ajánlatkérőt jogiiroda@alfoldviz.hu  címen, címen: az esetleges kiegészítő tájékoztatások
megküldése végett is, amelyben szerepel ajánlattevő neve, címe és elérhetőségei (e-mail-címe).
6. Nyilatkozatok, igazolások: Az ajánlatnak - elsősorban, de nem kizárólagosan - tartalmaznia kell a Kbt. 66.
§ (2), (4)-(5) és - adott esetben - a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésben, valamint a Kbt. 68.§ (4) bekezdésben
foglaltakat.
7. Nem kell megjelölni
— a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni (Kbt. 66.§ (6) a),
— az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) b).
Ajánlatkérő e körben felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138.§ (1)-(2), (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
8. Tájékozódási kötelezettség: az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli
azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő Kbt. 73.§ (4)
bekezdésben foglaltakra tekintettel nem írja elő külön információk feltüntetésének kötelezettségét az ajánlatban,
csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent Kbt. 73.§ (4) bekezdés
szerinti követelményeknek. (Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdés)
9. A Kormányrendelet 30.§(4) szerinti tájékoztatás: a műszaki és szakmai alkalmasság feltételei és igazolása a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb (III.1.3)M1)).
10. Irányadó idő: A teljes jelen felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyar
helyi idő (CET) szerint értendő.
11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ádámné Egri Judit (00239).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország

mailto:jogiiroda@alfoldviz.hu
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
09/01/2018
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