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Szennyvízhálózat kénhidrogén mentesítése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/217
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.11.09.
Iktatószám: 20605/2020
CPV Kód: 45252127-4

Ajánlatkérő:
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Teljesítés helye: Békéscsaba
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
AQUALIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság

Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56684311
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kis Albert Zoltán
Telefon: +36 308712214
E-mail: kis.albert@alfoldviz.hu
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alfoldviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
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II.1.1)
Elnevezés: Szennyvízhálózat kénhidrogén mentesítése
Hivatkozási szám: EKR000524612019

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45252127-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
Szennyvízhálózata kénhidrogén mentesítése

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45252127-4

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

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
AT feladata: 
Állapot felmérés alapján a kénhidrogén problémát megoldó beavatkozás megvalósítása: 
- rendszer és telepítési terv elkészítése/elkészíttetése szükség szerint építészeti, gépészeti és 
elektromos tervrészekkel; 
- szükséges terület tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulások megszerzése, a beavatkozás teljes 
körű (építészeti, gépészeti, elektromos) kivitelezése; 
- próbaüzem lefolytatása, próbaüzemi zárójelentés, megvalósulási dokumentációátadása ; 
- hidegtartalék rendelkezésre bocsátása. 
Elvárt eredmény: 
A kén-hidrogén koncentráció napi átlaga nem haladja meg a 10 ppm értéket, de 0 és 24 óra között 
összesen 60 percnél több ideig nem nagyobb, mint 20 ppm. 
AK számára előnyös, ha a beépítésre kerülő technológia minél ritkább emberi beavatkozást igényel, 
ezért elvárás, hogy az újratöltési intervallum átemelőnkként minimum 21 nap/átemelő kell legyen. 
Ugyanakkor AT által telepített tartály(ok) maximális össztérfogata beavatkozási helyenként 8.000 
liternél nem lehet több.. 
A megvalósítandó mű városképi megjelenése a tervezés során Békéscsaba Város megfelelő 
szervezeteivel egyeztetendő! 
AT feladata továbbá: 
- A telepített egységek műszaki jellemzői feleljenek meg a műszaki leírásban szereplő 
követelményeknek.
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- 24 hónap teljes körű jótállás biztosítása a próbaüzem sikeres lezárását követő műszaki
átadás-átvétel lezárása napjától, a beépített eszközökre, berendezésekre, alépítményekre, érzékelő
műszerekre, megajánlott üzemköltségre vonatkozóan; 
- 36 hónap technológiai és rendszer szavatosság, a próbaüzem sikeres lezárását követő műszaki
átadás-átvétel lezárása napjától a megépített műszaki megoldás megfelelő kapacitásának és
elvárható hatékonyságának tekintetében; 
- SCADA szintű távfelügyeleti rendszer kiépítése. 
A beavatkozással érintett teljes mennyiség: 
- szennyvíz csatorna szakasz hossza 32.400 fm, 
- átemelők száma: 20 db. 
Ütemezés: 
a. felmérések, vizsgálatok végzését követően, rendszer és telepítési terv készítése: 30 nap; 
b. tervek AK-i jóváhagyása: 7 nap; 
c. munkaterület átadás-átvétel és munkakezdési engedély kiadása a teljes építési területre, a
tervek jóváhagyását követő 15 napon belül; 
d. kiépítés, megvalósítás, beüzemelés: 60 nap; 
e. előzetes műszaki átadás-átvétel és próbaüzem indításának engedélyezése: legfeljebb 8 nap. 
f. próbaüzem megkezdésének időpontja: leghamarabb 2020.06.01.; legkésőbb: 2020.06.30. 
g. próbaüzem: a rendszer teljes körű sikeres beüzemelését követő 90 nap; 
h. műszaki átadás-átvétel lezárása: a próbaüzem sikeres teljesülését követő legfeljebb 15 nap. 
2/a és 2/d pontok esetében AK előteljesítést elfogad. 
AF II.2.7 pontban: 
- Kezdés: szerződéskötés tervezett időpontja, mely a közbeszerzés lefolytatása függvényében
változhat. 
- Befejezés: a szerződés teljesülésének lehetséges legkésőbbi időpontja: fentiek szerinti legkésőbbi
időpontban megkezdett próbaüzem esetén. 
A szerződés feltételes: 
hatályba lépésének feltétele az, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
Közműtulajdonos és az AK., mint Víziközmű-szolgáltató között a megvalósításra irányuló szerződés
létrejöjjön. Felek ezen körülményt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki (Kbt. 135.§ (12) bekezdés). A fenti határidők a
szerződés hatályba lépésétől számítandók. 
Részletes adatok a közbeszerzési műszaki leírásban és szerződés tervezetben.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

13772 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szennyvízhálózata kénhidrogén mentesítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: AQUALIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72373514
Postai cím: Széchenyi Utca 43/2
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: aqualic@digikabel.hu
Telefon: +36 305977656
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29737589
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47821940
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45252127-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy: 45252127-4
VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsaba
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
AT feladata: 
Állapot felmérés alapján a kénhidrogén problémát megoldó beavatkozás megvalósítása: 
- rendszer és telepítési terv elkészítése/elkészíttetése szükség szerint építészeti, gépészeti és 
elektromos tervrészekkel; 
- szükséges terület tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulások megszerzése, a beavatkozás teljes 
körű (építészeti, gépészeti, elektromos) kivitelezése; 
- próbaüzem lefolytatása, próbaüzemi zárójelentés, megvalósulási dokumentációátadása ; 
- hidegtartalék rendelkezésre bocsátása. 
Elvárt eredmény: 
A kén-hidrogén koncentráció napi átlaga nem haladja meg a 10 ppm értéket, de 0 és 24 óra között 
összesen 60 percnél több ideig nem nagyobb, mint 20 ppm. 
AK számára előnyös, ha a beépítésre kerülő technológia minél ritkább emberi beavatkozást igényel, 
ezért elvárás, hogy az újratöltési intervallum átemelőnkként minimum 21 nap/átemelő kell legyen. 
Ugyanakkor AT által telepített tartály(ok) maximális össztérfogata beavatkozási helyenként 8.000 
liternél nem lehet több.. 
A megvalósítandó mű városképi megjelenése a tervezés során Békéscsaba Város megfelelő 
szervezeteivel egyeztetendő! 
AT feladata továbbá: 
- A telepített egységek műszaki jellemzői feleljenek meg a műszaki leírásban szereplő 
követelményeknek. 
- 24 hónap teljes körű jótállás biztosítása a próbaüzem sikeres lezárását követő műszaki 
átadás-átvétel lezárása napjától, a beépített eszközökre, berendezésekre, alépítményekre, érzékelő 
műszerekre, megajánlott üzemköltségre vonatkozóan; 
- 36 hónap technológiai és rendszer szavatosság, a próbaüzem sikeres lezárását követő műszaki 
átadás-átvétel lezárása napjától a megépített műszaki megoldás megfelelő kapacitásának és 
elvárható hatékonyságának tekintetében; 
- SCADA szintű távfelügyeleti rendszer kiépítése. 
A beavatkozással érintett teljes mennyiség: 
- szennyvíz csatorna szakasz hossza 32.400 fm, 
- átemelők száma: 20 db. 
Ütemezés: 
a. felmérések, vizsgálatok végzését követően, rendszer és telepítési terv készítése: 30 nap; 
b. tervek AK-i jóváhagyása: 7 nap; 
c. munkaterület átadás-átvétel és munkakezdési engedély kiadása a teljes építési területre, a tervek 
jóváhagyását követő 15 napon belül; 
d. kiépítés, megvalósítás, beüzemelés: 60 nap; 
e. előzetes műszaki átadás-átvétel és próbaüzem indításának engedélyezése: legfeljebb 8 nap. 
f. próbaüzem megkezdésének időpontja: leghamarabb 2020.06.01.; legkésőbb: 2020.06.30. 
g. próbaüzem: a rendszer teljes körű sikeres beüzemelését követő 90 nap; 
h. műszaki átadás-átvétel lezárása: a próbaüzem sikeres teljesülését követő legfeljebb 15 nap. 
2/a és 2/d pontok esetében AK előteljesítést elfogad.
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AF II.2.7 pontban: 
- Kezdés: szerződéskötés tervezett időpontja, mely a közbeszerzés lefolytatása függvényében
változhat. 
- Befejezés: a szerződés teljesülésének lehetséges legkésőbbi időpontja: fentiek szerinti legkésőbbi
időpontban megkezdett próbaüzem esetén. 
A szerződés feltételes: 
hatályba lépésének feltétele az, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
Közműtulajdonos és az AK., mint Víziközmű-szolgáltató között a megvalósításra irányuló szerződés
létrejöjjön. Felek ezen körülményt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki (Kbt. 135.§ (12) bekezdés). A fenti határidők a
szerződés hatályba lépésétől számítandók. 
Részletes adatok a közbeszerzési műszaki leírásban és szerződés tervezetben.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/16 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47821940
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: AQUALIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72373514
Postai cím: Széchenyi Utca 43/2
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: aqualic@digikabel.hu
Telefon: +36 305977656
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29737589
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2020/10/30 (éééé/hh/nn)
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A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
Az 1. módosítás a teljesítési határidő halasztására vonatkozott:
3.1.5 A 2.5 pontban rögzített próbaüzem kezdete a 3.1.4 pont szerinti engedély kiadásának napja,
de nem később, mint 2020.07.31., időtartama 90 nap, és teljesítése a 2.6 pontban szereplő
kritériumoknak kell, hogy megfeleljen.
Jelen második módosítása határidő ismételt halasztására vonatkozik:
Szerződés 2.5 pontja: Felek megállapodása alapján az első rész-próbaüzem zárónapja:
2020.10.31. A próbaüzem második szakaszának kezdőnapja: az új szivattyúk beépítésének
feltételével, legkésőbb 2020. november 16-án kezdődik és 30 napig tart. A szerződés
véglegesítési határideje, a második rész-próbaüzemének zárónapja: 2020. december 16.
Továbbá a szakaszolás okán Felek a szerződés 8.4 pontját is módosítják.

VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A módosítást olyan körülmények tették szükségessé (műszaki
feltételek), melyet az ajánlatkérő kellő gondossággal sem láthatott előre; a módosítás nem
változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel a megvalósítandó munka tartalma, a
teljesítéssel szembeni elvárások nem változnak; és a módosítás a szerződéses értéket nem
érinti.

A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 47821940 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 47821940 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
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VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/04 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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