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Tárgy: ajánlattételi felhívás vegyszerszállításra  

 

 

  

Ajánlattételi Felhívás  
 

 

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C., adószám: 10819067-2-

13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató, a továbbiakban: ÉTV Kft. pályázatot hirdet az alábbi 

tárgyban: 

 

Szennyvíztisztítás és iszapkezelés során alkalmazott vegyszerek szállítása és tárolásukat biztosító 

előírás szerinti tartályok biztosítása. 

 

 

I. A felhívás tárgyát képező anyagok megnevezése: 

 

1. Szennyvíztisztításhoz alkalmazott vas (III)-szulfát szállítása az adagoláshoz szükséges 

biztonsági tartály telepítésével, folyamatos biztosításával az ÉTV Kft. által üzemeltetett négy 

különböző településen elhelyezkedő szennyvíztisztító telepre, 

2. Szennyvíztisztítás során alkalmazandó polialumínium-klorid vegyszer szállítása,  

3. Szennyvíziszap sűrítésnél alkalmazandó polielektrolit szállítására. 

 

 

II.  Teljesítési helyek: 

 

Törökbálint város szennyvíztisztító telepe (Törökbálint, Fűzfa u. 10.): 

Vas(III)-szulfát, Polialumínium klorid 

 

Herceghalom település szennyvíztisztító telepe (Herceghalom, Zsámbéki út, hrsz 022/4) 

Vas(III)-szulfát, Polielektrolit 

 

Pusztazámor település szennyvíztisztító telepe (Pusztazámor, Móriz Zs. u. hrsz 054/9) 

Vas(III)-szulfát, Polielektrolit 

 

Sóskút település szennyvíztisztító telepe (Sóskút, hrsz 052/79) 

Vas(III)-szulfát, Polialumínium-klorid, Polielektrolit 

 

III. Várható éves szállítási mennyiség (tájékoztató adat): 

 

1. vas(III)-szulfát várható éves szállítási mennyiség 

 Törökbálint Szvtt: ~45.000 kg/év 

 Herceghalom Szvtt.:~12.000 kg/év 

 Pusztazámor Szvtt.: ~5.000 kg/év 

 Sóskút Szvtt.: ~8.000 kg/év 
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Várható összes szállítandó mennyiség ~70.000 kg/év 

 

 

2. polielektrolit várható éves szállítási mennyiség 

 Herceghalom Szvtt.:~800 kg/év (oldatban) 

 Sóskút Szvtt.: ~ 350 kg/év (oldatban) 

 Összes szállítandó mennyiség: ~1.150 kg/év (oldatban) 

 

 

3. polialumínium-klorid várható éves szállítási mennyiség 

 Törökbálint Szvtt: ~10.000 kg/év  

 Sóskút Szvtt.: ~2.800 kg/év 

 Összes szállítandó mennyiség: ~12.800 kg/év  

 

A fentiekben megjelölt mennyiségek becsült értékek, azok kimerítése nem kötelező az Ajánlatkérő 
számára, de a megadott mennyiség szállítására képesnek kell lennie az Ajánlattevőnek. 
 

IV. Szállítandó vegyszer összetételére vonatkozó kritérium: 

 

Vas(III)-szulfátra vonatkozóan: 

 

Az ajánlatban szerepeltetett vegyszernek legalább 40% -os oldatban, legalább 10% vastartalommal 

kell rendelkeznie 

 

Polielektrolitra vonatkozóan: 

  
Az ÉTV Kft. érintett szennyvíztisztító telepein üzemi próba során kiválasztásra került az 

alkalmazandó polielektrolit típus. 

A kiválasztásnál a telepeken működő sűrítő berendezések és az ott keletkezett iszapjellemzőkre a 

legkedvezőbb hatású anyag a kationos flokkulálószer (oldatos kiszerelésben) 

  
Ajánlatokat a fenti vegyszertípusok szállítására, vagy azokkal azonos összetételű vegyszerek 

szállítására kérjük. 

 
V. Egyéb információk: 

 
Az adagolásához, tárolásához Törökbálint szennyvíztisztító telep esetében legalább 2 db, Pusztazámor 

esetében 2 db, míg Herceghalom szennyvíztisztító telep és Sóskút szennyvíztisztító telep esetében 1–1 

db 1 m3 –es, az előírásoknak megfelelő UV álló, kültéren, szabadban elhelyezhető (időjárási 

körülményeknek ellenálló) műanyag tartály (tartályok) alkalmazandóak. 

A telepeken kiépített kármentő rendelkezésre áll. 

Pusztazámor és Törökbálint településeken szükséges a vegyszerösszetételnek megfelelő adagoló 

szivattyú biztosítása is.  

A tartályok kivitelével, illetve az adagoló szivattyú telepítési lehetőségeivel kapcsolatban helyszíni 

egyeztetésre van lehetőség. 

 

VI. Megkötendő szállítási szerződés időtartama: 

 

A szerződést az Ajánlatkérő határozott, várhatóan 2 éves időtartamra kívánja megkötni, azonban az 

Ajánlatkérő ettől eltérhet azzal, hogy a szerződés minimális időtartama 12 hónap. 

 

VII. Egyéb feltételek 

  

Az ajánlat elkészítésének költségei az Ajánlattevőt terhelik. 

 

A hiánytalan, igazolt teljesítést követően benyújtott számla kiegyenlítésére a Megrendelő által történt 

kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással kerül sor.  

Az ajánlat elkészítéséhez konzultáció, a helyszíni feltételek megismerése szükséges, amelyhez az 

Ajánlatkérő az alábbi időpontban biztosít lehetőséget. 

A konzultáció időpontja: 2019.05.17. Hétfő 10:00 óra.  
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Helye: Törökbálint, Fűzfa utcai szennyvíztisztító telep 

Konzultáció tekintetében a kapcsolattartó: 

Jászai Szandra szennyvízkezelési ágazatvezető főmérnök +3620 296 7086 

e-mail: jaszai.szandra@erdivizmuvek.hu 

 

A felhívással kapcsolatban felmerült kérdéseket, illetve a kiegészítő tájékoztatási igényt kizárólag e-

mail útján lehet feltenni a beszerzes@erdivizmuvek.hu e-mail címre megküldve. 

 

VIII. Az ajánlat kötelező tartalmi előírásai 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- Az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlatkérésben megfogalmazott feltételek elfogadásáról. 

- Az ajánlathoz mellékelni szükséges a szállítandó vegyszer pontos összetételét, 

hatóanyagtartalmát, biztonsági adatlapját. 

- A tartály tekintetében nyilatkozatot a biztosított tartály(ok) biztonsági előírásának 

megfelelőségéről és arról, hogy mely szabványok- előírások kerültek figyelembevételre.  

- Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az ajánlott berendezések legyártásával, helyszínre 

szállításával engedélyezésével és üzembe helyezésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi 

költséget úgy, hogy azok telephelyenként elkülöníthetők és külön-külön értékelhetők 

legyenek. 

- Az ajánlati árat nettó érték + áfa összeggel, forintban kérjük megadni. 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő köztartozás mentességét igazoló dokumentumot. 

A dokumentum adott esetben hiánypótolható, legkésőbb a szerződés megkötéséig. 

Amennyiben az ajánlattevő nem tudja igazolni köztartozás mentességét, úgy a beszerzési 

eljárásban kizárásra kerül. 

- Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll csőd-felszámolási- végelszámolási 

eljárás alatt, 

- Az Ajánlattevőnek csatolnia szükséges egy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, továbbá a 

kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírási címpéldányát. 

- Az ajánlattevőnek legalább 2 leellenőrizhető referenciát kell megjelölnie a tárgyban, amelyek 

nem lehetnek két évnél régebbiek és a jelen kiírásban meghatározott projekttel legalább 

azonos főbb jelleget mutatnak. 

 

IX. Az ajánlatok benyújtása: 

 

Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít részajánlat megtételére. 

 

Részleges ajánlattételnél kérjük nyilatkozatukat arról, hogy mely vegyszertípusra nem kívánnak 

ajánlatot tenni. 

 

Az ajánlatok benyújtása: 

Elektronikus úton: e-mailben a beszerzes@erdivizmuvek.hu címre, pdf formátumban, az 

ajánlattételre jogosult kézjegyével ellátva és lehetőség szerint lebélyegezve, a szükséges 

mellékletekkel együtt. 

Személyesen: Érd, Mecset utca, Duna-parti Vízműtelep, Beszerzési csoport (I. emelet, 17. szoba). 

Postai úton: Érd és Térsége Víziközmű Kft. 

Beszerzési Csoport 

2030 Érd, Fehérvári út 63/ B-C., 

A zárt borítékra mindkét esetben írják rá:  

„Szennyvíztisztítás és iszapkezelés során alkalmazott vegyszerek szállítása és tárolásukat 

biztosító előírás szerinti tartályok biztosítása. 

Nem bontható fel 2021. május 19-án 14:00 óráig” 

  

 

 

Az ajánlatok beadásának-bontásának határideje: 2021. május 19. szerda 14:00 óra 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beadási határidőt követően benyújtott ajánlatokat - a meghosszabbított 

határidő esetét kivéve - nem áll módunkban elfogadni. 
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A bontási eljárásra az Ajánlatkérő ezúton meghívja az ajánlattevőket, külön értesítésre vagy meghívó 

kiküldésére nem kerül sor. Az Ajánlattevő távolmaradása nem érinti az eljárás lefolytathatóságát. 

 

X. Az ajánlatok elbírálása 

 

Az ajánlatok elbírálása tárgyalás nélkül történik.  

Az ajánlatok a legjobb ár (legjobb fajlagos ár) alapján kerülnek elbírálásra, azonban a termékeknek 

minden esetben meg kell felelnie jelen kiírás feltételeinek, ellenkező esetben az Ajánlatkérő 

mérlegelésén múlik, hogy az ajánlatok értékelésénél figyelembe veszi-e a kiírásnak nem megfelelő 

termékeket. 

 

Az ajánlatok elbírálása vegyszerfajtánként külön-külön történik, az ajánlatkérő fenntartja a jogot a 

részenkénti eredményhirdetésre. 

 

XI. Eredményhirdetés 

  

A pályázat eredményéről a résztvevők írásban kapnak értesítést a bontástól számított 10 munkanapon 

belül. 

 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenségének indoklás nélküli kihirdetésére. 

 

Jelen ajánlattételi felhívás szigorúan bizalmas jellegű, azt tilos bármilyen módon másolni, továbbítani 

vagy nyilvánosságra hozni. Az Ajánlattevő ezt a dokumentumot kizárólag az eljárásban való részvétel 

érdekében használhatja fel. 

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az 

Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár 

megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel. 

 

Érd, 2021. május 10. 

 

 

Hajdú Tamás 

        műszaki ügyintéző 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


