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I. szakasz: Ajánlatkérő

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Központi szennyezettvíz kezelőrendszer átalakításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000163422022
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II.szakasz: Tárgy

Berhidai központi szennyezettvíz kezelőrendszer és kitermelő vezeték-hálózat átalakítása vállalkozási szerződés keretében.

Az átalakítás célja a berhidai központi szennyezettvíz kezelőrendszer üzembiztonságának, valamint a kitermelés hatékonyságának 
fokozása, a magasabb szintű automatizálási fok elérése a folyamatos vízkitermelés és vízkezelés biztosítása érdekében. Az 
üzemeltetési tapasztalatok alapján technológiai módosítások is szükségessé válták. A közbeszerzési dokumentumok részeként 
rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza a technológiai, az üzembiztonság növelési és az 
automatizálási területeken elvégzendő feladatokat.

Berhida központi szennyezettvíz kezelőrendszer és kitermelő vezeték-hálózat átalakítása vállalkozási szerződés keretében.
Az átalakítás célja az üzembiztonság, valamint a kitermelés hatékonyságának fokozása, a magasabb szintű automatizálási fok elérése 
a folyamatos vízkitermelés és vízkezelés biztosítása érdekében. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján technológiai módosítások is 
szükségessé válták. A közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és árazatlan költségvetés 
tartalmazza a technológiai, az üzembiztonság növelési és az automatizálási területeken elvégzendő feladatokat.

A kitermelő rendszer a vízkezelő rendszer és a szikkasztó rendszer folyamatos üzemeltetése esetében a rendszer névleges maximális 
kapacitása, az időjárási viszonyok függvényében 100-250 m3/nap (4,2 m3/h – 10,42 m3/h) vízmennyiség. A rendszer meghatározó 
elemei:
1. Kiegyenlítés, kezelési programoknak megfelelő nyersvíz összetétel kialakítása,
2. Vízlágyítás, koagulálás, flokkulálás, fém eltávolítás, szulfát csökkentés, szilárd fázis leválasztás
3. Multimédia szűrés, előkészítés membránszeparációra
4. Fordított ozmózisos (RO) kezelés, ammónia, nitrát, nitrit és sótartalom csökkentés
5. Kation és anioncsere
6. Ioncserélő regenerátumok és RO koncentrátum kezelése, folyékony hulladékcsökkentés,
7. Gépi iszapvíztelenítés, szilárd hulladék csökkentés, (keretes/kamrás szűrőprés)
8. Egyéb kiszolgáló létesítményrészek (vegyszer keverő/tároló/adagoló állomások, szerelvény aknák, csurgalék aknák)
9. Kitáplálás szikkasztásra és a Káloz patakba.
Új műtárgyak:
- Lemezes ülepítő 1. (0,8 m/h)
- Lemezes ülepítő 2. (0,8 m/h)
- Sztrippelő torony
- Fázisszétválasztó berendezés
- Abszorber torony
- Savtároló tartály
- RO berendezés (16/40 bar)
- RO berendezés (16/40)
A nyomócsőhálózat megvalósítandó csőhosszai a megvalósulási dokumentáció szerint:
- D40*3,7 KPE 385 m
- D63*5,8 KPE 380 m
- D90*8,2 KPE 1300 m

A teljes rendszer (kitermelő, tisztító, szikkasztó) teljesen automata üzemmódú, folyamatos (7/7nap, 0-24 óra) működését biztosító 
irányítástechnika összehangolása (programozható logikai vezérlőkre alapozott technológiai egység vezérlőkből áll, amelyek 
üzemállapotait, mérési eredményeit, beavatkozó jeleinek állapotát, egy központi számítógép gyűjti és grafikus formában, valós időben 
megjeleníti és ahonnan a technológiai elemek összessége központilag vezérelhető).

Vállalkozó feladata továbbá az engedélyes tervek alapján a kiviteli tervek, megvalósulási tervek és a vízjogi üzemeltetési 
engedélyezési dokumentáció elkészítése. Vállalkozó feladata továbbá az automatizálási terv elkészítése, a rendszer beüzemelése és a 
próbaüzem lefolytatása a műszaki leírásban és szerződéstervezetben rögzítettek szerint. 
A megvalósulási tervdokumentáció, próbaüzemi zárójelentés, kezelési és karbantartási utasítás elkészítése és ez alapján a vízjogi 
üzemeltetési engedélykérelem összeállítása.

A közbeszerzés pontos mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és árazatlan 
költségvetési kiírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Központi szennyezettvíz kezelőrendszer átalakítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

NemV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az ajánlattételi határidő lejártáig egyetlen ajánlat sem került benyújtásra, melyre tekintettel az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdésének 
a) pontja alapján eredménytelen.

● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

KÉ-10670/2022A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Kbt. Harmadik része

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Nem
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2022.07.22

2022.07.22
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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