
HL/S S76
19/04/2018
170255-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 1 / 15

19/04/2018 S76
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 15

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170255-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Miskolc: Vegyipari termékek
2018/S 076-170255

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

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

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
AK05160
József Attila utca 78.
Miskolc
3527
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pappné Varga Zsuzsanna
Telefon:  +36 46519300
E-mail: mivizkft@miviz.hu 
Fax:  +36 46519306
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miviz.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.miviz.hu/

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
ÉSZ-KER Zrt.
Kazinczy utca 6. 2/2
Miskolc
3525
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakondi Attila
Telefon:  +36 46791916
E-mail: miskolc@eszker.eu 
Fax:  +36 46791876
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miviz.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
ÉSZ-KER Zrt.

mailto:mivizkft@miviz.hu
http://www.miviz.hu/
http://www.miviz.hu/
http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes
mailto:miskolc@eszker.eu
http://www.miviz.hu/
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Kazinczy utca 6. 2/2
Miskolc
3525
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakondi Attila
Telefon:  +36 46791916
E-mail: miskolc@eszker.eu 
Fax:  +36 46791876
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miviz.hu/

I.6) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás

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

II.1.1) Elnevezés:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára"

II.1.2) Fő CPV-kód
24000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára”.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 372 000 000.00 HUF

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Vas(III)klorid.
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Miskolci Vízmű Kft, Szennyvíztisztító telep, Miskolc-Szirma külterület 11014/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Vas(III)klorid.
Mennyiség:: 38 MFt/év értékben.
— A megajánlott vas(III)-klorid oldatnak 40 tömeg %-osnak és az MSZ EN 888:2005 szabvány 4.3 táblázata
alapján 1. típusúnak (Grade 1) és ugyanazon szabvány 4.4 táblázata alapján 1. típusúnak (type 1) kell lennie,

mailto:miskolc@eszker.eu
http://www.miviz.hu/
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melynek cinktartalma nem haladhatja meg a 35,0 mg/kg fe(III) határértéket és a réztartalma nem haladhatja
meg a 15,0 mg/kg Fe(III) határértéket,
— Hatóanyag tartalom: A teljes vas tartalma min: Fe3+ 13,7 m/m%,
— Kristályosodási pontja: -20 oC,
— A termék sósav tartalma nem okozhat korróziót a fém és beton műtárgyakon és nem csökkentheti a
szennyvíz pH-ját, mely a pelyhek szétesését okozná.
A teljesítésbe bevonandó szakember feladatkörének a részletezését a dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségeit és a mikrobiológiai hatásvizsgálat költségét is.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2 alkalmassági feltétel során bevonni kívánt szakember, alkalmassági
minimumfeltételek feletti (36 hó) többlet szakmai tapasztalata egész hónapokban (minimum 0 hónap, maximum
120 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát
képező vegyszer adagolását szoftver támogatásával, megfelelő előrejelzések alapján optimalizálja (igen/nem) /
Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 76 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
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
Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni, a II.2.4. pontban
meghatározott keretösszeg erejéig.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Fruktóz Glükóz Szirup,
Izocukor egyéb technológiai szénhidrát.
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Miskolci Vízmű Kft, Szennyvíztisztító telep, Miskolc-Szirma külterület 11014/2 hrsz..



HL/S S76
19/04/2018
170255-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 4 / 15

19/04/2018 S76
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 15

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Fruktóz Glükóz Szirup,
Izocukor, egyéb technológiai szénhidrát.
Mennyiség: 45 MFt/év értékben,
Denitrifikáció folyamatának megfelelő mértékben történő lejátszódása érdekében adagolt pót szénforrás.
Az elfolyó összes nitrogén 10 mg/l határérték biztosítása májustól-novemberig szükséges, ezért termék
felhasználás csak ebben az időszakban van.
Termék megjelenése:, viszkózus folyadék. Íz: édes.
Elvárt minőségi feltételek:
— Összes cukortartalom: min 30 %,
— Szárazanyagtartalom: min 55 %,
— pH: 20 oC-on min 3,
— tárolható: 10 oC és 40 oC között,
— A segédanyag nem tartalmazhat nehézfémeket.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségeit és a szennyvíztisztító telepen lévő adagolórendszerbe
történő technológiai segédanyag lefejtés költségét.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott termék kéndioxid (S02) tartalma (ppm-ben kifejezve) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott termék glicerin tartalma (%-ban kifejezve) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 90 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
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
Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni, a II.2.4. pontban
meghatározott keretösszeg erejéig.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Polielektrolit
víztelenítéshez.
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24000000
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II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Miskolci Vízmű Kft, Szennyvíztisztító telep, Miskolc-Szirma külterület 11014/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Polielektrolit
víztelenítéshez.
Mennyiség: 50 MFt/év értékben,
Polielektrolit víztelenítéshez:
Elvárt minőségi feltételek:
Termékspecifikáció: (szilárd).
— összes szárazanyag tartalom (hatóanyag tartalom) 92,0-100 %,
— maradék akrilamid: 0-999 ppm,
— oldhatatlan rész: 0,00-2,00 %,
— UL- viszkozitás: 3,80-4,40 cps,
— szag: szagtalan,
— pH: 3,5±1,0 (5 g/l-es oldat),
— térfogatsúly: 0,75 ± 0,15 g/ml.
Termékspecifikáció: (folyékony).
— brookfield viszkozitás: 500-2000 cps,
— nem illékony szilárd anyag: 48,0-55,0 %,
— maradék monomer: 0-999 ppm.
A termék használata során elvárt eredmények:
— víztelenített iszap szárazanyag tartalma (elvárt érték: min 23 %),
— a dekantvíz összes lebegőanyag tartalma (max. 100 mg/l),
— a fajlagos polielektrolit felhasználás mértéke (nem haladhatja meg a 6 kg/tonna szárazanyag tartalom
értéket),
— a termék nem tartalmazhat sót vagy egyéb a termék hígulását eredményező adalékot.
Víztelenített iszap szárazanyag tartalmaára vonatkozó előírás teljesülését Ajánlatkérő üzemi körülmények
között kívánja tesztelni a dokumentációban részletezettek szerint. Azon termékeke, melyek nem teljesítik az
Ajánlatkérő által elvárt 23 %-os értéket, érvénytelek.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségeit és a mikrobiológiai hatásvizsgálat költségét is.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Szállítási határidő munkanapokban (minimum 1 munkanap, maximum: 30
munkanap; elektronikusan elküldött rendeléstől a beérkezésig eltelt idő) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 100 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
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
Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni, a II.2.4. pontban
meghatározott keretösszeg erejéig.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Polielektrolit sűrítéshez.
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Miskolci Vízmű Kft, Szennyvíztisztító telep, Miskolc-Szirma külterület 11014/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Polielektrolit sűrítéshez.
Mennyiség: 14 MFt/év értékben,
Elvárt minőségi feltételek:
— sűrített iszap szárazanyag tartalma (elvárt érték: min. 5 %),
— polielektrolit vizes oldat koncentrációja (max.4g/l),
— a szűrletvíz összes lebegőanyag tartalma (max. 100 mg/l),
— a fajlagos polielektrolit felhasználás mértéke (nem haladhatja meg a 0,8 kg/tonna szárazanyag tartalom
értéket),
— a megfelelőségi vizsgálat során legalább egy alkalommal el kell tudni érni a 6 %-os szárazanyag tartalmat,
— a termék nem tartalmazhat sót vagy egyéb a termék hígulását eredményező adalékot.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségeit és a mikrobiológiai hatásvizsgálat költségét is.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő munkanapokban (minimum 1 munkanap, maximum: 30 munkanap;
elektronikusan elküldött rendeléstől a beérkezésig eltelt idő) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 28 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
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
Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni, a II.2.4. pontban
meghatározott keretösszeg erejéig.
A II.2.5) pontban az ajánlati ár alatt Fajlagos ár értendő (1 m3 szennyvíziszap sűrítéséhez használt vegyszer
ára).

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Technológiai
segédanyag a fonalas baktériumok szaporodásának visszaszorítására.
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Miskolci Vízmű Kft, Szennyvíztisztító telep, Miskolc-Szirma külterület 11014/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Technológiai
segédanyag a fonalas baktériumok szaporodásának visszaszorítására.
Mennyiség: 39 MFt/év értékben, /év.
A Poli-alumínium és vas(III)-klorid keveréke a szennyvíztisztító telep recirkulációs gépházánál kerül
felhasználásra. Cél a bejövő szennyvíz minőségének hatására kialakult fonalas baktériumok visszaszorítása.
Megkövetelt tulajdonságok:
Az alumínium-vas(III)kloridnak meg kell felelnie az MSZ EN 935:2005 szabvány 4.4 táblázata 1. típus
előírásának.
Hatóanyag tartalom:
Alumínium-vas(III)klorid (Fe3+ és Al3+ tartalom együttesen minimum 1,6 mol/kg), mely megfelel az MSZ EN
935:2005 szabvány szerinti előírásoknak: CAS 7446-70-0; EINECS 231-208-1 és CAS 7705-08-0; EINECS:
231-729-4.
Elvárt minőségi feltételek:
— Szín: barna, zöldesbarna,
— Szag: jellegzetes,
— Oldhatóság: jól oldódik,
— Sűrűség: 1,25 ± 0,05 g/ml,
— pH-érték: ≤ 2,
— Viszkozitás: kb. 20mPa.s,
— Oldhatatlan tartalom: max.: 0,2 %.
Biztonsági adatok:
— Olvadáspont: -15 oC alatt kristályosodás lehetséges,
— Gyulladási hőmérséklet: nem gyúlékony,
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— Öngyulladási hőmérséklet: nem öngyulladó,
— Robbanási tulajdonságok: nem robbanásveszélyes,
— Oldhatóság/elegyíthetőség vízzel: jól elegyíthető,
— A felsorolásban nem szereplő paraméterek tekintetében az MSZ EN 935:2005 szabvány 1. típusú
minőségének meghatározott követelményei az irányadóak.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás és lefejtés költségeit.
Ajánlattevőtől elvárt egyéb feladatok:
— A felhasználni kívánt poli-alumínium és vas(III)-klorid keverékét az erre a célra kialakított adagolási rendszer
segítségével juttatjuk a biológiai medencékbe. A poli-alumínium és vas(III)-klorid keverék tárolása egy 17 m3-
es kármentővel ellátott műanyag tartályban történik. Ennek megfelelően a folyamatos adagolás biztosítása
érdekében egyszerre 15 m3 szállítmány fogadására képes. A tartály és az adagolórendszer biztosítása az
Ajánlatadó feladata,
— Ajánlattevő feladata a segédanyag felhasználásához folyamatos szakmai támogatás nyújtása, minimum havi
egy alkalommal az eleveniszapos rendszerből vett biológiai minták mikroszkópos vizsgálata.
A teljesítésbe bevonandó szakember feladatkörét a közbeszerzési dokumentum részletezi.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2 alkalmassági feltétel során bevonni kívánt szakember, alkalmassági
minimumfeltételek feletti (36 hó) többlet szakmai tapasztalata egész hónapokban (minimum 0 hónap, maximum
120 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát
képező vegyszer adagolását szoftver támogatásával, megfelelő előrejelzések alapján optimalizálja (igen/nem) /
Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 78 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
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
Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni, a II.2.4. pontban
meghatározott keretösszeg erejéig.

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
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A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
(valamennyi rész vonatkozásában).
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 74. §(1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös
ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következik be.
A megkövetelt igazolási mód (valamennyi rész vonatkozásában):
Egységes európai közbeszerzési dokumentum.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell
nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes
európai közbeszerzési dokumentumot. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdései 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, ill. ha ajánlattevő a
közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele
szemben. Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású
szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján (nemleges
nyilatkozat is csatolandó!).
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész vonatkozásában:
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
igazolható. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmény
előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján az
utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
M/1. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján
ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb
szállításainak ismertetése, melynek tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését,
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elérhetőségét, a szállítás tárgyát, mennyiségét, az ellenszolgáltatás értékét, a teljesítés idejét (a befejezési
határidő - legalább év és hónap - megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban
végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Az
alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése.
M/2. Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azt a szakembereket, akit be kíván vonni
a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
— a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza
(szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia),
— végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő
bevonásáról tudomással bír.
1.és 5. rész esetén:
M/3.Ajánlattevő csatolja a 321/2015(X.10)Korm.r. 21.§(1)bekezdés i) pontjára figyelemmel az elismert (bármely
nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványát, amely tanúsítja, hogy a
leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos
leírásoknak vagy szabványoknak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M1.-M2.-M3.) a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, releváns szakmai tapasztalatot
igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés,
vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő
saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1), Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három
évben (36 hó) min. az alábbiaknak megfelelő, Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak szállításra
vonatkozó referenciával:
Az 1. rész vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított harminchat
hónapban, legalább mindösszesen nettó 38 MFt értékben szerződésszerűen teljesített, az MSZ EN 888:2005
szabvány 4.3 táblázat l-es típusának, és ugyanazon szabvány 4.4. táblázat 1.típusának megfelelő vas(lll)-klorid
szállítására vonatkozó referenciával (több szerződéssel is teljesíthető).
A 2. rész vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított harminchat hónapban,
legalább mindösszesen nettó 45 MFt értékben, szerződésszerűen teljesített, Izocukor szállítására vonatkozó
referenciával (több szerződéssel is teljesíthető).
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A 3. rész vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított harminchat hónapban,
legalább mindösszesen nettó 50 MFt értékben, szerződésszerűen teljesített, Polielektrolit szállítására vonatkozó
referenciával (több szerződéssel is teljesíthető).
A 4. rész vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított harminchat hónapban,
legalább mindösszesen nettó 14 MFt értékben, szerződésszerűen teljesített, Polielektrolit szállítására vonatkozó
referenciával (több szerződéssel is teljesíthető).
Az 5. rész vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított harminchat
hónapban, legalább mindösszesen nettó 39 MFt értékben, szerződésszerűen teljesített, fonalas baktériumok
szaporodásának visszaszorítására alkalmas, az MSZ EN 888:2005 szabvány 4.3 táblázat l-es típusának, és
ugyanazon szabvány 4.4. táblázat 1.típusának megfelelő technológia segédanyag szállítására vonatkozó
referenciával (több szerződéssel is teljesíthető).
A referenciának 3 éven belül teljesítettnek, de legf. 6 éven belül megkezdettnek kell lennie.
Valamennyi rész esetén.
M/2), Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, biológus
végzettségű, kommunális szennyvíztisztító telepen végzett mikroszkópos eleveniszap elemzésben jártas, és
szennyvíz technológusi szaktudással, illetve ilyen területen legalább 3 év (36 hónap) időtartamú tapasztalattal
rendelkező szakemberrel.
M/3). 1. rész esetén: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik független laboratórium
által kiállított nyilatkozattal, amely nyilatkozat tartalmazza a megajánlott vas(III)-klorid oldat sűrűségét
és oldatlan anyag tartalmát, továbbá az MSZ EN 888:2005 szabvány szerint mért oldat koncentrációt és
vas(II)tartalmat, továbbá önálló akkreditált labormérések alapján a vas(III), arzén, kadmium, mangán, króm, réz,
cink, nikkel, ólom, antimon, szelén, higanytartalmat, és mindezen mérések alapján a független laboratórium által
kiállított nyilatkozat nem tartalmazza a megajánlott vas(III)-klorid oldatnak az MSZ EN 888:2005 szabvány 4.3
táblázat 1. típus előírásainak és 4.4 táblázat 1. típuselőírásainak való megfelelés tanúsítását, vagy a vas(III)
tartalom nem éri el a 13,7 %-ot, vagy amennyiben a réztartalom meghaladja a 15 mg/kg Fe(III) határértéket,
vagy a cink tartalom meghaladja a 35 mg/kg Fe(III) határértéket.
M/3). 5. rész esetén: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik független laboratórium
által kiállított nyilatkozattal, amely nyilatkozat tartalmazza, hogy a megajánlott alumínium-vas(III)-kloridban a
Fe3+ és Al3+ tartalom együttesen minimum 1,6 mol/kg, mely megfelel az MSZ EN 935:2005 szabvány szerinti
előírásoknak: CAS 7446-70-0; EINECS 231-208-1 és CAS 7705-08-0; EINECS: 231-729-4, továbbá az a
független laboratórium által kiállított nyilatkozat nem tartalmazza a megajánlott alumínium-vas(III)-klorid MSZ
EN 935:2005 szabvány 4.4 táblázata 1. típus előírásának való megfelelés tanúsítását.

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: Nyertes AT késedelmi kötbér megfiz. köteles, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződésben
szereplő bármely rá vonatkozó teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelemmel
érintett szállítás nettó ellenértékének 1 %-a/nap. A 30 napot meghaladó bármely késedelem esetén AK jogosult
a szerződést felmondani, mely okán AT meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
Megrendelés-meghiúsulási kötbér: A nyertes AT, Megrendelés meghiúsulási kötbér megfiz. köteles, ha olyan
okból, amiért felelős, bármely megrendelés teljesítése meghiúsul. A kötbér mértéke az adott megrendelésben
szereplő, a meghiúsulással érintett termékek nettó ellenértékének 1 %-a.
Keretmegáll. meghiúsulási kötbér: A nyertes AT, Keretmegállapodás meghiúsulási kötbér megfiz. köteles, ha
olyan okból, amiért felelős a keretmegáll. a határozott időtartam előtt megszűnik. A tárgyi meghiúsulási kötbér
alapja a nettó keretösszeg számlákkal le nem fedett része. Mértéke: kötbéralap 25 %a.



HL/S S76
19/04/2018
170255-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 12 / 15

19/04/2018 S76
http://ted.europa.eu/TED

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

12 / 15

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő részszámlázást naptári havonta utólag biztosít, az adott tárgyhóban ténylegesen leszállított
mennyiség vonatkozásában. Az ellenszolgáltatás kifizetése a Kbt. 135 § (1) bekezdése, valamint (5) és
(6) bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és formailag szabályszerűen
kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal
összhangban - a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követően átutalással kerül kiegyenlítésre..

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

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: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/05/2018
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: 24/05/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:
Ész-Ker Zrt. 3525 Miskolc, Kazinczy utca 6. 2/2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a
Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT, HOGY TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓ
HIVATALOS LAPJÁNAK (TED) JELEN PONTRA IS ÉRVÉNYES SZIGORÚ KARAKTERKORLÁTOZÁSÁRA,
AJÁNLATKÉRŐ A VI.3) PONTBAN NEM TUDJA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK TELJES TARTALMÁT MEGHATÁROZNI, EZÉRT AZOK RÉSZLETESEN A KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUMOKBAN KERÜLNEK KIFEJTÉSRE!
1) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
2) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
3) Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
5) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az M/1.; M/2. és M/3 alkalmassági minimumkövetelményt
szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a
minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági
követelmények tekintetében.
6) Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
7) Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 57. § (2) bekezdés alapján.. A
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át
kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.
8) Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági szereplők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárásban nem
kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdésének e) pontját, azaz nem kívánja a közbeszerzési eljárást
eredménytelenné nyilvánítani, ha nem nyújtottal be legalább két ajánlatot.
9) Ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolni kell a szállítandó vegyszerek összetételére vonatkozó leírását,
mely tartalmazza a megajánlott vegyszer megnevezését, továbbá egyszerű másolatban csatolandó a termékek
Biztonságtechnikai adatlapja és forgalmazási engedélye.
10) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró
képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak
által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja
a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási
számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó és egyéb magánszemély esetében Ajánlatkérő elfogadja
bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság
igazolására
11) Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bakondi Attila
(lajstromszám: 00418), dr. Kisely Alexandra (lajstromszám: 00113), Bartók Ágnes (lajstromszám: 00950)
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12) A bírálat során adható pontszám valamennyi bírálati szempont esetén: 0-10. A módszer, mellyel a pontszám
megadásra kerül: ajánlati ár és Fajlagos Ár esetén a fordított arányosítás, a szakember többlettapasztalata
esetén: egyenes arányosítás; a szoftver támogatásra tett vállalás esetén pontozás; a megajánlott termék
kéndioxid tartalma esetén fordított arányosítás, a glicerin tartalom esetén egyenes arányosítás, a szállítási
határidő esetén fordított arányosítás;
13) Ajánlatkérő a 3. rész esetén a polielektrolit megfelelőségét a dokumentációban részletezett, nagyüzemi
kísérletek során ellenőrzi..

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint.
A felhívás VI.3) További információk pontjának folytatása:
14) Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenését követő 7. munkanapon
(amennyiben ez a nap nem munkanap, a rá következő munkanapon) 10 órától konzultációt, helyszíni bejárást,
és tesztnapot tart, ahol lehetőséget biztosít az Ajánlattevők számára 5 l víztelenítendő iszap- minta átvételére.
Helyszín: Miskolc-Szirma külterület 11014/2 hrsz.
15) Az 1. és 5. rész esetén, ha az ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a közbeszerzés
tárgyát képező vegyszer adagolását szoftver támogatásával, megfelelő előrejelzések alapján optimalizálja,
Ajánlattevő a megajánlás alátámasztására köteles az ajánlatában csatolni cégszerűen aláírt nyilatkozatát
a jogtiszta szoftver rendelkezésre állásáról, továbbá köteles csatolni a megajánlott szoftver műszaki
paramétereinek cégszerűen aláírt bemutatását (termékleírását), amely alapján megállapítható, hogy a
megajánlott szoftver alkalmas arra, hogy a betáplált mérési eredmények (a szennyvíziszap szén, nitrogén,
illetve foszfor aránya) alapján olyan előrejelzéseket szolgáltasson, melyek alkalmasak a közbeszerzés tárgyát
képező vegyszer adagolásának optimalizálására, mind az adagolás lokációja és az adagolandó vegyszer
[vas(lll-klorid)] mennyisége tekintetében.
16) A 2. rész esetén csatolandó a megajánlott termékek termékleírása, melyből egyértelműen megállapítható a
bírálati szempontra tett megajánlás (kéndioxid és glicerin tartalom)
17) Ajánlatkérő valamennyi rész esetén egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni a Kbt. 105. § (1)
bekezdése (a) pontja alapján. A keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására
irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza, megrendelés az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés
útján;

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
14/04/2018

mailto:dontobizottsag@kt.hu

