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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76481282Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:9274/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:2021/S 102-266449  TED azonosító:

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.Ajánlatkérő 
neve:

Víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó berendezésekKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001379462020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. EKRSZ_2596904
3

Izsáki Út 13.

Kecskemét HU331 6000

Vörös Róbert

voros.robert@bacsviz.hu +36 76511510

https://www.bacsviz.hu/

Igen

Cegléd Város Önkormányzata EKRSZ_4661102
4

Kossuth Tér 1.

Cegléd HU120 2700



EKR001379462020

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76546049Fax:Telefon:E-mail:

CsabaDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76513538Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy: Csáky András

polgarmester@cegledph.hu +36 53511404

https://www.cegled.hu

Nem

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat EKRSZ_8233921
4

Köztársaság Tér 1

Cserkeszőlő HU322 5465

Varga Attila

onkormanyzat@cserkeszolo.hu +36 56568451

https://www.cserkeszolo.hu/

Nem

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata EKRSZ_2033959
7

Kossuth Tér 1.

Kecskemét HU331 6000

Szemereyné Pataki Klaudia

polgarmester@kecskemet.hu +36 76513513

https://kecskemet.hu/

Nem

Kerekegyháza Város Önkormányzata EKRSZ_9855854
4

Fő Utca 47/a

Kerekegyháza HU331 6041

Kelemen Márk

kerpolhi@kerekegyhaza.hu +36 76546040

http://www.kerekegyhaza.hu/

Nem

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata EKRSZ_3277724
0
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Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76589008Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 56450853Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76562001Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím: Kossuth Lajos utca 1

Kiskunfélegyháza HU331 6100

Csányi József

polgarmester@kiskunfelegyhaza.
hu

+36 76562000

https://kiskunfelegyhaza.hu/

Nem

Lajosmizse Város Önkormányzata EKRSZ_7302705
0

Városház Tér 1

Lajosmizse HU331 6050

Basky András

lajosmizse@lajosmizse.hu +36 76356211

http://www.lajosmizse.hu/

Nem

Martfű Város Önkormányzata EKRSZ_8621220
5

Szent István Tér 1

Martfű HU322 5435

Papp Antal

titkarsag@ph.martfu.hu +36 56450222

https://www.martfu.hu/

Nem

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EKRSZ_1291485
6

Dózsa György Utca 34.

Nyárlőrinc HU331 6032

Pénzváltó István

polgarmester@nyarlorinc.hu +36 76589001

https://www.nyarlorinc.hu/

Nem
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A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76597010Fax:Telefon:E-mail:

GáspárKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 56310006Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: Orgovány Nagyközség Önkormányzata EKRSZ_3890608
2

Molnár Gergely Utca 2

Orgovány HU331 6077

Gál Szilvia

onkorg@t-online.hu +36 76591980

https://www.orgovany.hu/

Nem

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat EKRSZ_4392990
4

Kossuth Tér 1.

Öcsöd HU322 5451

Soha Attila

polgarmester@ocsod.hu +36 56310001

https://www.ocsod.hu/

Nem

Szentkirály Község Önkormányzata EKRSZ_9003397
7

Kossuth Lajos Utca 13

Szentkirály HU331 6031

Szabó Gellért

polgarmester@szentkiraly.hu +36 76597012

http://www.szentkiraly.hu/

Nem

Tiszakécske Város Önkormányzata EKRSZ_8452716
1

Kőrösi Utca 2

Tiszakécske HU331 6060

Tóth János

polh@tiszakecske.hu +36 76542000

https://www.tiszakecske.hu/
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001379462020/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 12053513Fax:+36 12053512Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

Nem

Törtel Község Önkormányzata EKRSZ_4543674
1

Szent István Tér 1

Törtel HU120 2747

Godó Tibor

polgarmester@tortel.hu +36 53576010

https://tortel.asp.lgov.hu/

Nem

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_6896684
7

Bimbó Út 1-5. A. lház. 3. em. 1.

Budapest HU110 1022

Bányai Gábor

banyai.gabor@imperialkft.hu

http://imperialkft.hu/

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem
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II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

42100000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001379462020/reszletekelektronikusan: Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi intézmény

Egyéb tevékenység:

víz- és csatornaszolgáltatás

Víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó berendezések

EKR001379462020

Árubeszerzés

Adásvételi szerződés víziközmű-rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztéséhez kapcsolódó berendezések beszerzésére (1-
23. rész) 
 
A BÁCSVÍZ Zrt. - mint a közös ajánlatkérők képviseletére jogosult ajánlatkérő - energiahatékonyságot növelő fejlesztéseket kíván 
megvalósítani az üzemeltetési területén lévő víziközmű telephelyeken. A fejlesztések során adásvételi szerződések keretein belül 23 
db ajánlati részben összesen 62 db termék, berendezés kerül beszerzésre. Ajánlatkérő az alábbi termékeket kívánja beszerezni: 
- fúvó: 8 db (1-4. rész) 
- biogáz sűrítő fúvó: 1 db (5. rész) 
- rothasztó keringető szivattyú: 4 db (6. rész) 
- szennyvízátemelő szivattyú: 2 db (7. rész) 
- vákuumszivattyú: 4 db (8. rész) 
- nyomásfokozó szivattyú: 11 db (9-13. rész) 
- búvárszivattyú: 32 db (14-23. rész) 
 
A fejlesztések az alábbi telephelyeket érintik, melyek egyúttal az egyes ajánlati részek teljesítési helyeinek minősülnek: 
- Cegléd - szennyvíztisztító telep 
- Kecskemét - szennyvíztisztító telep 
- Martfű - szennyvíztisztító telep 
- Öcsöd - szennyvíztisztító telep 
- Orgovány - vákuumgépház 
- Törtel - vákuumgépház 
- Cegléd - vízműtelep 
- Cserkeszőlő - vízműtelep 
- Martfű - vízműtelep 
- Öcsöd - vízműtelep 
- Tiszakécske - vízműtelep 
- Kecskemét - I. és II. sz. vízműtelep 
- Lajosmizse - vízműtelep 
- Kiskunfélegyháza - vízműtelep 
- Kunszállás - vízműtelep 
- Orgovány - vízműtelep 
- Városföld - vízműtelep 
- Nyárlőrinc -  vízműtelep 
- Szentkirály - vízműtelep 
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU120 Pest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42113310-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Fúvó beszerzése (1 db) - ceglédi telepII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

- Kerekegyháza - vízműtelep 
- Tabdi - vízműtelep 
 
Az 1-5. és 8. részek esetében a teljesítés során a megadott helyszínen történő átadáson túl nyertes ajánlattevő feladata a berendezés 
telepítése (csatlakoztatása a hálózathoz), üzembe helyezése. 
A 6-7. és 14-23. részek esetében ajánlatkérő nem tart igényt a termékek beépítésére, telepítésére, mivel azt saját maga végzi el. Ez 
esetben a teljesítés a termékek átadásából - és amennyiben az a hivatalos gyártói garancia előfeltétele - az eszközök üzembe 
helyezéséből áll. 
A 9-13. részek esetében ajánlatkérő szintén nem tart igényt a termékek beépítésére, telepítésére, azt saját maga végzi el. Ugyanakkor 
a termékek átadásán túl nyertes ajánlattevő kötelező feladatát képezi az üzembe helyezés is. 
 
Amennyiben az adott ajánlati rész kapcsán releváns II.2) pont, műszaki leírás és szerződéstervezet úgy rendelkezik, nyertes 
ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére). Ez esetben az ajánlati árnak 
(berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

2700. Cegléd, Ipartelepi út 7. (hrsz. 1634) - ceglédi szennyvíztisztító telep

1 db szennyvíztisztító telepi fúvó beszerzése a ceglédi szennyvíztisztító telepre 
 
Ajánlatkérő telephelyén 2 db régi, elavult 55 kW teljesítményű fúvó kiváltása szükséges 1 db ~80 kW-os magas hatásfokú 
berendezéssel. A fúvók a biológia szennyvíztisztítás legnagyobb energia fogyasztói. A meglévő berendezések selejtezésre szorulnak, 
rossz hatásfokúak. 
 
Az adott telephely specifikációja alapján a berendezésnek az alábbi műszaki követelményeknek kell megfelelniük: 
•        1 db új fúvó. 
•        Elvárt maximális légszállítás 4200 Nm3/óra,         az előírt méretezési nyomásigény mellett. 
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

•        Elvárt minimum légszállítás: 2100 Nm3/óra. 
•        Fojtás nélkül visszaszabályozhatónak kell lennie. 
•        A burkolat rendelkezzen acél alapkerettel, mely legyen ellátva a fúvó berendezés emelését és mozgatását biztosító elemekkel. 
•        A burkolat biztosítson egyszerű hozzáférést a fúvóberendezés részeinek ellenőrzéséhez és szükséges karbantartások 
elvégzéséhez (pl. levegőszűrő csere). 
•        A fúvóval egybeépített legyen a frekvenciaváltó és a PLC. 
•        A fúvó berendezés ne igényeljen olajat vagy egyéb kenőanyagot.  
•        A fúvó súrlódásmentes csapágyazású legyen (üzemi fordulatszámon ne legyen súrlódás, pl. légcsapágy, vagy mágneses 
csapágy). 
•        Rendelkezzen saját érintő kijelzővel, kezelőfelülettel. 
•        A fúvó rendelkezzen az alábbi mérőműszerekkel: (4-20mA) 
        - Beszívott levegő hőmérséklet érzékelő 
        - Beszívott levegő nyomáskülönbség érzékelő, amely a szűrő nyomásesését méri 
        - Kifújt levegő hőmérséklet érzékelő a fúvóház kiömlésénél-50-250 C°  
        - Kifújt levegő nyomásérzékelő a fúvóház kiömlésénél (mbar) 
•        Rendelkezzen motortekercs hőérzékelővel, amely a kritikus elérése esetén leállítja a fúvót. 
•        Az áramlási értékek leolvashatók legyenek a fúvó berendezés helyi vezérlőpaneljéről. 
•        Üzemi nyomásigény (erre kell a fúvót méretezni) 560 mBar (a fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után). 
 
Általános - telephelyi specifikációtól független - műszaki elvárások: 
•        Kizárólag új fúvó ajánlható meg. 
•        A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez szükséges (pl. fúvó blokk, motor, keret, 
hangtompítók (szívó és nyomó), lefúvató szelep, (szükség szerint tehermentesítő szelep) zajcsillapító burkolat. 
•        Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a telepítés, csatlakozás a levegő, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, üzembe 
helyezés, betanítás. A beépítés, üzembe helyezés helyiségspecifikus adatai a műszaki leírásban találhatóak. 
•        Megengedett hangnyomásszint (a teljes fordulatszám-tartományon át) legfeljebb 80 dB(A). Hangtompítót, zajcsillapító 
burkolatot alkalmazni kell. 
•        A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén minden berendezés esetében meg kell mérnie a tényleges légszállítást névleges 
fordulatszámon, és az ehhez a légszállításhoz tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet 
csatolni kell a fúvó leszállításakor. Tartalmi min. követelmény a műszaki leírásban. 
•        A légszállításokat méretezéskor az egységesítés érdekében a szívóoldali 1013 mbar légköri nyomás, 25 °C fok hőmérséklet és 
60 % relatív páratartalom környezeti feltételekre kérjük számítani. 
•        Az elvárt maximális nyomásigény 700 mBar (A fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után. ) A méretezéshez alkalmazandó 
üzemi nyomásigényt telephelyenként kerül megadásra meg a speciális követelmények között.  
•        A fúvók biztonsági szelepei csak 900 mBar felett nyissanak. 
•        Az irányítástechnikai elvárásoknak (műszaki leírásban) feleljen meg. 
•        A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
        - a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
        - érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv, 
        - légszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv, 
        - magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv). 
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árnak (berendezések 
beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is. 
 
A vételár nem foglalja magában a kötelezően biztosítandó minimális 24 hónapos jótállási időszakra a nyertes ajánlattevő által 
megajánlott egyösszegű karbantartási átalányárat, mely magában foglalja a teljesítést követő jótállási időszak kötelezően biztosítandó 
24 hónapos időszaka alatt tervezett, gyártói megajánlás és a termékek üzemelési intenzitása alapján kalkulált, kötelezően elvégzendő 
időszakos karbantartások kapcsán felmerülő valamennyi költséget, különös tekintettel az anyag- és munkadíjat, valamint a kiszállási 
díjat. Ajánlattevő az Árajánlat kiegészítése c. táblázatban, az arra kijelölt helyen köteles feltüntetni a fenti karbantartás átalányárát. 
A karbantartási szolgáltatás részletes ismertetése a szerződéstervezetben és mellékletében található. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)
-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a 
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Igen

2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 4
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2 - Fúvók beszerzése (4 db) - kecskeméti telepII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő (véghatáridő): a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap. 
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

0, max. 36 hónap)

3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. 
(minimum 0% - maximum 30%)

4

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

92

Nem

Nem

6

Nem

Nem

Nem

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42113310-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6000. Kecskemét, Mindszenti krt. 36.

4 db szennyvíztisztító telepi fúvó beszerzése a kecskeméti szennyvíztisztító telepre 
 
A kecskeméti szennyvíztisztító telepen 4 db levegőztető medence van. Minden levegőztető medencéhez 2-2 fúvó tartozik. 8 db 
KAESER FB 620C típusú fúvóból a 4 db régebbit kívánja ajánlatkérő kiváltani. Standard működés esetén minden levegőztetőhöz egy 
csővezeték csatlakozik, ehhez tartozik két fúvó. A kiváltandó 4 fúvónál, két fúvóhoz tartozik egy közös frekvenciaváltó. (a 
frekvenciaváltó hajthatja a kettő közül bármelyiket, illetve egyszerre a kettőt is.) A megmaradó 4 fúvó esetében egy fúvóhoz egy 
frekvenciaváltó tartozik. 
 
Az adott telephely specifikációja alapján a berendezéseknek az alábbi műszaki követelményeknek kell megfelelniük: 
•        4 db új fúvó 
•        Elvárt légszállítás fúvónként 2750 Nm3/óra  
•        Üzemi nyomásigény 580 mBar (A fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után. ) Méretezéskor 600 mBar-t kell alkalmazni. 
•        Amennyiben a fúvókban olaj található, rendelkezni kell olajtér felügyelettel, vagyis ha az olaj szintje lecsökken, a fúvót tiltania 
kell.  
•        Elhelyezés, telepítés: A műszaki leírásban foglaltak szerint. Az ajánlatevő feladata a gépek elhelyezése, így az esetleges 
szintkiegyenlítés is.  
 
Általános - telephelyi specifikációtól független - műszaki elvárások: 
•        Kizárólag új fúvó ajánlható meg. 
•        A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez szükséges (pl. fúvó blokk, motor, keret, 
hangtompítók (szívó és nyomó), lefúvató szelep, (szükség szerint tehermentesítő szelep) zajcsillapító burkolat. 
•        Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a telepítés, csatlakozás a levegő, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, üzembe 
helyezés, betanítás. A beépítés, üzembe helyezés helyiségspecifikus adatai a műszaki leírásban találhatóak. 
•        Megengedett hangnyomásszint (a teljes fordulatszám-tartományon át) legfeljebb 80 dB(A). Hangtompítót, zajcsillapító 
burkolatot alkalmazni kell. 
•        A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén minden berendezés esetében meg kell mérnie a tényleges légszállítást névleges 
fordulatszámon, és az ehhez a légszállításhoz tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet 
csatolni kell a fúvó leszállításakor. Tartalmi min. követelmény a műszaki leírásban. 
•        A légszállításokat méretezéskor az egységesítés érdekében a szívóoldali 1013 mbar légköri nyomás, 25 °C fok hőmérséklet és 
60 % relatív páratartalom környezeti feltételekre kérjük számítani. 
•        Az elvárt maximális nyomásigény 700 mBar (A fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után. ) A méretezéshez alkalmazandó 
üzemi nyomásigényt telephelyenként kerül megadásra meg a speciális követelmények között.  
•        A fúvók biztonsági szelepei csak 900 mBar felett nyissanak. 
•        Az irányítástechnikai elvárásoknak (műszaki leírásban) feleljen meg. 
•        A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
        - a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
        - érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv, 
        - légszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv, 
        - magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv). 
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árnak (berendezések 
beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is. 
 
A vételár nem foglalja magában a kötelezően biztosítandó minimális 24 hónapos jótállási időszakra a nyertes ajánlattevő által 
megajánlott egyösszegű karbantartási átalányárat, mely magában foglalja a teljesítést követő jótállási időszak kötelezően biztosítandó 
24 hónapos időszaka alatt tervezett, gyártói megajánlás és a termékek üzemelési intenzitása alapján kalkulált, kötelezően elvégzendő 
időszakos karbantartások kapcsán felmerülő valamennyi költséget, különös tekintettel az anyag- és munkadíjat, valamint a kiszállási 
díjat. Ajánlattevő az Árajánlat kiegészítése c. táblázatban, az arra kijelölt helyen köteles feltüntetni a fenti karbantartás átalányárát. 
A karbantartási szolgáltatás részletes ismertetése a szerződéstervezetben és mellékletében található. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)
-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a 
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Igen

2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 
0, max. 36 hónap)

4

3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. 
(minimum 0% - maximum 30%)

4

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

92

Nem

Nem

6

Nem

Nem

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42113310-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Fúvók beszerzése (2 db) - martfűi telepII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő (véghatáridő): a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap. 
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

5435. Martfű Strand utca, hrsz 712.

2 db szennyvíztisztító telepi fúvó beszerzése a martfűi szennyvíztisztító telepre 
 
A telephelyen jelenleg 2 db fúvó üzemel, ezt kívánja ajánlatkérő kiváltani 2 db új fúvóval. 
Fúvók szabályzási módja: Nincs szabályzás, állandóan megy. 
Általában hány fúvó üzemel egyszerre: 1 db fúvó üzemel 
 
Az adott telephely specifikációja alapján a berendezéseknek az alábbi műszaki követelményeknek kell megfelelniük: 
•        2 db új fúvó 
•        Elvárt légszállítás 650 Nm3/óra 
•        Üzemi nyomásigény (erre kell a fúvót méretezni) 600 mBar (A fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után. ) 
•        A fúvóhoz frekvenciaváltót kell biztosítani. A frekvenciaváltót nem kell szekrénybe tenni, falra szerelhető kivitelt kérünk az 
ehhez megfelelő IP védettséggel, vagy a frekvenciaváltó legyen a fúvóval egybeépített. 
 
Általános - telephelyi specifikációtól független - műszaki elvárások: 
•        Kizárólag új fúvó ajánlható meg. 
•        A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez szükséges (pl. fúvó blokk, motor, keret, 
hangtompítók (szívó és nyomó), lefúvató szelep, (szükség szerint tehermentesítő szelep) zajcsillapító burkolat. 
•        Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a telepítés, csatlakozás a levegő, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, üzembe 
helyezés, betanítás. A beépítés, üzembe helyezés helyiségspecifikus adatai a műszaki leírásban találhatóak. 
•        Megengedett hangnyomásszint (a teljes fordulatszám-tartományon át) legfeljebb 80 dB(A). Hangtompítót, zajcsillapító 
burkolatot alkalmazni kell. 
•        A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén minden berendezés esetében meg kell mérnie a tényleges légszállítást névleges 
fordulatszámon, és az ehhez a légszállításhoz tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet 
csatolni kell a fúvó leszállításakor. Tartalmi min. követelmény a műszaki leírásban. 
•        A légszállításokat méretezéskor az egységesítés érdekében a szívóoldali 1013 mbar légköri nyomás, 25 °C fok hőmérséklet és 
60 % relatív páratartalom környezeti feltételekre kérjük számítani. 
•        Az elvárt maximális nyomásigény 700 mBar (A fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után. ) A méretezéshez alkalmazandó 
üzemi nyomásigényt telephelyenként kerül megadásra meg a speciális követelmények között.  
•        A fúvók biztonsági szelepei csak 900 mBar felett nyissanak. 
•        Az irányítástechnikai elvárásoknak (műszaki leírásban) feleljen meg. 
•        A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
        - a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
        - érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv, 
        - légszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv, 
        - magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv). 
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árnak (berendezések 
beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is. 
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

 
A vételár nem foglalja magában a kötelezően biztosítandó minimális 24 hónapos jótállási időszakra a nyertes ajánlattevő által 
megajánlott egyösszegű karbantartási átalányárat, mely magában foglalja a teljesítést követő jótállási időszak kötelezően biztosítandó 
24 hónapos időszaka alatt tervezett, gyártói megajánlás és a termékek üzemelési intenzitása alapján kalkulált, kötelezően elvégzendő 
időszakos karbantartások kapcsán felmerülő valamennyi költséget, különös tekintettel az anyag- és munkadíjat, valamint a kiszállási 
díjat. Ajánlattevő az Árajánlat kiegészítése c. táblázatban, az arra kijelölt helyen köteles feltüntetni a fenti karbantartás átalányárát. 
A karbantartási szolgáltatás részletes ismertetése a szerződéstervezetben és mellékletében található. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)
-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a 
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Igen

2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 
0, max. 36 hónap)

4

3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. 
(minimum 0% - maximum 30%)

4

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

92

Nem

Nem

6

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42113310-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Fúvó beszerzése (1 db) - öcsödi telepII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő (véghatáridő): a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap. 
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Nem

5451 Öcsöd, hrsz.: 02

1 db szennyvíztisztító telepi fúvó beszerzése az öcsödi szennyvíztisztító telepre 
 
A telephelyen jelenleg 3 db 2006-os fúvó van, ebből egy darabot kíván ajánlattevő kicserélni és elsősorban az kívánja majd használni. 
Levegőztetett medencék száma: Két levegőztető medence van, a medencék és a gépház között egy közös csővezeték. 
A levegőztető rendszer rövid leírása: az épületből kimenő közös vezeték két felé ágazik. 
Fúvók szabályzási módja: Nincs szabályzás, állandóan megy. 
Általában hány fúvó üzemel egyszerre: 1 db fúvó üzemel 
Nyomás a rendszerben, a fúvók után: Nem mért. 
 
Az adott telephely specifikációja alapján a berendezéseknek az alábbi műszaki követelményeknek kell megfelelniük: 
•      1 db új fúvó 
•      Elvárt légszállítás 420 Nm3/óra 
•      Üzemi nyomásigény (erre kell a fúvót méretezni) 600 mBar (A fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után. ) 
•      A fúvóhoz frekvenciaváltót kell biztosítani. 
 
Általános - telephelyi specifikációtól független - műszaki elvárások: 
•        Kizárólag új fúvó ajánlható meg. 
•        A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez szükséges (pl. fúvó blokk, motor, keret, 
hangtompítók (szívó és nyomó), lefúvató szelep, (szükség szerint tehermentesítő szelep) zajcsillapító burkolat. 
•        Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a telepítés, csatlakozás a levegő, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, üzembe 
helyezés, betanítás. A beépítés, üzembe helyezés helyiségspecifikus adatai a műszaki leírásban találhatóak. 
•        Megengedett hangnyomásszint (a teljes fordulatszám-tartományon át) legfeljebb 80 dB(A). Hangtompítót, zajcsillapító 
burkolatot alkalmazni kell. 
•        A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén minden berendezés esetében meg kell mérnie a tényleges légszállítást névleges 
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Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

fordulatszámon, és az ehhez a légszállításhoz tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet 
csatolni kell a fúvó leszállításakor. Tartalmi min. követelmény a műszaki leírásban. 
•        A légszállításokat méretezéskor az egységesítés érdekében a szívóoldali 1013 mbar légköri nyomás, 25 °C fok hőmérséklet és 
60 % relatív páratartalom környezeti feltételekre kérjük számítani. 
•        Az elvárt maximális nyomásigény 700 mBar (A fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után. ) A méretezéshez alkalmazandó 
üzemi nyomásigényt telephelyenként kerül megadásra meg a speciális követelmények között.  
•        A fúvók biztonsági szelepei csak 900 mBar felett nyissanak. 
•        Az irányítástechnikai elvárásoknak (műszaki leírásban) feleljen meg. 
•        A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
        - a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
        - érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv, 
        - légszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv, 
        - magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv). 
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árnak (berendezések 
beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is. 
 
A vételár nem foglalja magában a kötelezően biztosítandó minimális 24 hónapos jótállási időszakra a nyertes ajánlattevő által 
megajánlott egyösszegű karbantartási átalányárat, mely magában foglalja a teljesítést követő jótállási időszak kötelezően biztosítandó 
24 hónapos időszaka alatt tervezett, gyártói megajánlás és a termékek üzemelési intenzitása alapján kalkulált, kötelezően elvégzendő 
időszakos karbantartások kapcsán felmerülő valamennyi költséget, különös tekintettel az anyag- és munkadíjat, valamint a kiszállási 
díjat. Ajánlattevő az Árajánlat kiegészítése c. táblázatban, az arra kijelölt helyen köteles feltüntetni a fenti karbantartás átalányárát. 
A karbantartási szolgáltatás részletes ismertetése a szerződéstervezetben és mellékletében található. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)
-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a 
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Igen

2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 
0, max. 36 hónap)

4

3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. 
(minimum 0% - maximum 30%)

4

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

92

Nem

Nem

6
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42113310-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Biogáz sűrítő fúvó beszerzése (1 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő (véghatáridő): a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap. 
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

6000. Kecskemét, Mindszenti krt. 36.

1 db szennyvíztisztító telepi biogáz sűrítő fúvó beszerzése frekvenciaváltóval a kecskeméti szennyvíztisztító telepre 
 
Jelenleg 2 db AERZEN GM 10S típusú fúvó üzemel felváltva, egyszerre nem kell üzemelniük. Az egyik berendezés 2005-ös, a másik 
berendezés 2007-es gyártású. Egy berendezés elbírja a két gázmotor együttes üzemét (legfeljebb 500 m3/h), de legtöbbször csak egy 
gázmotor üzemel. Ez esetben a többlet egy by-pass ágon visszajut a szívó oldalra. Ezt az energiapazarló állapotot kívánja ajánlatkérő 
megszüntetni a fúvók cseréjével és frekvenciaváltó alkalmazásával. 
 
A biogáz sűrítő fúvóhoz kapcsolódó elvárások: 
- 1 db új biogáz sűrítő fúvó 
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

- Elvárt szállított biogáz térfogatáram hálózati frekvencián (ennél kevesebb nem ajánlható meg): 500 m3/h 
- Elvárt szállított biogáz térfogatáram hálózati frekvencián (ennél kevesebb nem ajánlható meg) normál állapotban: 450 Nm3/h 
- Szállított biogáz térfogatáram üzemi alsó tartományban (ennél alacsonyabb térfogatáramot is tudjon tartósan szállítani): 200 m3/h 
- Szállított biogáz térfogatáram üzemi alsó tartományban (ennél alacsonyabb térfogatáramot is tudjon tartósan szállítani) normál 
állapotban: 180 Nm3/h 
- Szívó oldali nyomás: 15 mBar 
- Maximális nyomás: 100 mBar 
- Nyomás emelkedés: 85 mBar 
- Frekvenciaváltós üzem: igen 
- Környezeti hőmérséklet:         10-40 celsius 
- Biogáz hőmérséklete: 15-30 celsius 
- Speciális tömítés biogázhoz: igen 
- Speciális korrózióvédő bevonat biogázhoz: igen 
- Meghajtómotor IP 55 védelem, frekvenciaváltós hajtásra alkalmas kivitel: igen 
- Zajvédő borítás: igen 
- Bypass-csővezeték DN 80 (C-acél): már ajánlatkérő rendelkezésére áll 
- Műszerezettség és biztosítás: a biztonságos üzemhez szükséges mértékig 
- Bontókapcsoló:        a biztonságos üzemhez szükséges mértékig 
- Szikrabiztos szíjvédelem (ékszíjhajtás esetén): igen 
 
A frekvenciaváltóhoz kapcsolódó elvárások:  
- A frekvenciaváltó legalább 10%-al nagyobb teljesítményű legyen, mint a fúvó maximális teljesítmény felvétele 
- Ethernet interfész, MODBUS TCP protokoll 
- Kémiai hatásoknak ellenálló kivitel (pl lakkozott kártya) 
- Grafikus kijelző 
- Száraz kondenzátorok alkalmazása  
- Moduláris bővíthetőség 
- IEC61131-3 standard funkció blokkal történő programozási lehetőség 
- Energia adatok, belső hőmérséklet kiolvasási lehetőség 
- EMC szempontjából üzemeltethető legyen lakossági környezetben is. 
- Mennyisség 1 db  
 
ATEX előírások: 
- A sűrítő belseje 0-ás zóna. 
- A sűrítő külső környezete alapján a védettséget II A T3 (200oC) G kénhidrogénre kell méretezni. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
- érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv, 
- zajmérési jegyzőkönyvek, 
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítások (sűrítő és villanymotor gépkönyvek), 
- beépített anyagok bizonylata, 
- ATEX dokumentumok. 
 
A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez szükséges (pl. fúvó blokk, motor, keret, hangtompítók 
amennyiben szükséges az elvárt zajszint biztosításához, zajcsillapító burkolat). 
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszköz új, működőképes állapotban történő átadása, a telepítés, a csatlakoztatás a biogáz, 
villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, az üzembe helyezés és a kezelőszemélyzet betanítása. 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árnak (berendezések 
beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)
-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a 
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Igen

2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (minimum 0, max. 20
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Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - Rothasztó keringető szivattyúk beszerzése (4 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő (véghatáridő): a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap. 
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

36 hónap)

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

80

Nem

Nem

6

Nem

Nem

Nem

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

31000000-6

6000. Kecskemét, Mindszenti krt. 36.

Ajánlatkérő az alábbi termékeket kívánja beszerezni: 
- 2 db szennyvíztisztító telepi rothasztó keringető szivattyú beszerzése a kecskeméti szennyvíztisztító telepre 
- 2 db szennyvíztisztító telepi rothasztó fűtés keringető szivattyú beszerzése a kecskeméti szennyvíztisztító telepre 
 
A szivattyúk feladata a rothasztókban lévő iszap keverése, valamint az iszap-víz hőcserélőn keresztül történő keringetése. A jelenleg 
üzemelő szivattyúk 2002-es és 2012-es gyártásúak. A 2002-esek már többször, a 2012-esek pedig egy alkalommal felújításra kerültek. 
A technológia változása miatt jelenleg fojtva működnek. Ajánlatkérő a koruk, illetve a fojtott, energiapazarló, nem hatékony 
működésük miatt kívánja cserélni az érintett berendezéseket. 
 
Általános műszaki elvárások: 
•        Kizárólag új szivattyú ajánlható meg.  
•        A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami a beépítéshez és üzemszerű működéséhez, szükséges. (pl. állvány, szívókönyök 
90o) 
•        A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén meg kell mérnie a tényleges folyadékszállítást a névleges fordulatszámon (50 Hz-hez 
tartozó) a méretezési nyomáson, és az ehhez a tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet 
csatolni kell a szivattyú leszállításakor. A jegyzőkönyv minimális tartalmi követelményei a műszaki leírásban találhatóak. 
•        A szivattyúk szennyvizet, vagy szennyvíz iszapot szállítanak, ami szálas anyagot, homokot üzemszerűen tartalmaz, a 
szivattyúnak ezt tudnia kell kezelnie károsodás nélkül. A kopásra visszavezethető meghibásodásokat is garanciális hibának tekintjük a 
vállalt garanciális időn belül.  
•        A szivattyú járókeréknek magas kopásállóságú acélból kell készülnie, minimum 47HRC vagy attól keményebb legyen. 
•        Irányítástechnikai elvárások: Minden beépített berendezést villamos fogyasztásmérővel kell ellátni, Ethernetes kapcsolattal. 
ModbusTCP protokollal. Feleljen meg a 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet 2. § (1)-nek. 
 
A rothasztó keringető, és fűtés keringető szivattyúkat frekvenciaváltóval kell ellátni. A frekvenciaváltóhoz kapcsolódó elvárások 
(amennyiben a frekvenciaváltó nem a szivattyú része):  
- A frekvenciaváltó legalább 10%-al nagyobb teljesítményű legyen, mint a szivattyú maximális teljesítmény felvétele. (amennyiben a 
frekvenciaváltó nem a szivattyú része) 
- Ethernet interfész, MODBUS TCP protokoll 
- Kémiai hatásoknak ellenálló kivitel (pl. lakkozott kártya) 
- Grafikus kijelző 
- Energia adatok, belső hőmérséklet kiolvasási lehetőség 
- EMC szempontjából üzemeltethető legyen lakossági környezetben is.  
- A frekvenciaváltó falra szerelhető kivitelű legyen ennek megfelelő érintés, és IP védelemmel  
 
Speciális műszaki elvárások (rothasztó keringető szivattyú; csak keverés a feladatuk): 
•        Q=200 m3/h         H=8-12m (12m emelőmagasság igény esetén is tudnia kell a 200 m3/h mennyiséget szállítani) 
•        Szállítandó anyag: rothasztott szennyvíz iszap        (Az iszapból biogáz kiválhat, ezt el kell viselnie a szivattyúnak.)  
•        Szárazanyag tartalom: 2-4% (20-40 kg/m3) 
•        Közeg hőmérséklete:        20-60 celsius 
•        Szárazaknás telepítés 
•        Védelem: IP 68 (a szivattyú időnként víz (iszap) alá kerülhet, ha az akna elöntésre kerül) 
 
Speciális műszaki elvárások (rothasztó fűtés keringető szivattyú): 
•        Q=150 m3/h         H=8-12m (12m emelőmagasság igény esetén is tudnia kell a 150 m3/h mennyiséget szállítani) 
•        Szállítandó anyag: rothasztott szennyvíz iszap        (Az iszapból biogáz kiválhat, ezt el kell viselnie a szivattyúnak)  
•        Szárazanyag tartalom: 2-4% (20-40 kg/m3) 
•        Közeg hőmérséklete:        20-60 celsius 
•        Szárazaknás telepítés 
•        Védelem: IP 68 (a szivattyú időnként víz (iszap) alá kerülhet, ha a pince elöntésre kerül) 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        a tényleges folyadékszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv, 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv). 
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű 
működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. 
Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, 
úgy nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.  
Nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés esetén a szerződés tárgyát képezi továbbá az eszközök szakszerű működtetéséhez 
szükséges időtartamú oktatás és betanítás biztosítása 2 fő kezelőszemélyzet részére. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Igen

2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (minimum 0, max. 
36 hónap)

5

3. Többlet szállítási kapacitás - rothasztó keringető szivattyú (Az elvárt és a 
maximális szállítás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%)

1

4. Többlet szállítási kapacitás - rothasztó fűtés keringető szivattyú (Az elvárt és a 
maximális szállítás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%)

1

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

93

Nem

Nem

3

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122220-8

42122000-0

31000000-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - Szennyvízátemelő szivattyúk beszerzése (2 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó: 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési 
határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó. 
•        Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő 
értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen, valamint 2 fő kezelőszemélyzet részére az oktatás, 
betanítás megtörtént a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok Nem

Nem

Nem

Nem

6000. Kecskemét, Mindszenti krt. 36.

2 db szivattyú beszerzése a kecskeméti szennyvíztisztító telep szennyvíz átemelőjében 
 
A kecskeméti szennyvíztisztító telep központi szennyvíz átemelőjében 6 db szivattyú üzemel. Ebből 2 db ~730 m3/h, 4 db ~300 m3/h 
kapacitású. Egyszerre csak a fele van üzemben, és az üzemben lévők is felváltva üzemelnek a beérkező vízhozam függvényében. 
Jelenleg ajánlatkérő a 2 db legnagyobb szivattyú kiváltását szeretné elérni az új szivattyúk beszerzésével. 
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

 
Általános műszaki elvárások: 
•        Kizárólag új szivattyú ajánlható meg.  
•        A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez és a garancia érvényesítéséhez szükséges. 
•        A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén meg kell mérnie a tényleges folyadékszállítást a névleges fordulatszámon (50 Hz-hez 
tartozó) a méretezési nyomáshoz, és az ehhez a tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a 
jegyzőkönyvet csatolni kell a szivattyú leszállításakor. A jegyzőkönyv minimális tartalmi követelményei a műszaki leírásban 
találhatóak. 
•        A szivattyúk szennyvizet, vagy szennyvíz iszapot szállítanak, ami szálas anyagot, homokot üzemszerűen tartalmaz, a 
szivattyúnak ezt tudnia kell kezelnie károsodás nélkül. A kopásra visszavezethető meghibásodásokat is garanciális hibának tekintjük a 
vállalt garanciális időn belül.  
•        A szivattyú járókeréknek magas kopásállóságú acélból kell készülnie, minimum 47HRC vagy attól keményebb legyen. 
•        Irányítástechnikai elvárások: Minden beépített berendezést villamos fogyasztásmérővel kell ellátni, Ethernetes kapcsolattal. 
ModbusTCP protokollal. Feleljen meg a 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet 2. § (1)-nek. 
 
Speciális műszaki elvárások: 
•        2 db szivattyú 
•        A műszaki leírásban található csővezeték jellegörvéhez illeszkedjen optimális munkapontban, úgy hogy a folyadékszállítás 
legalább 750 m3/h legyen.  
•        A fajlagos villamos energia igény számításhoz az alábbi értékeket kérjük fegyelembe venni: Q=750 m3/h, H= 10 m. Ehhez a 
ponthoz kérjük megadni a szivattyú teljes villamos energia felvételét.  
•        Az átemelő szivattyúk esetében nem szükséges frekvenciaváltó, de szivattyúval egybeépített frekvenciaváltó megajánlható.  
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        a tényleges folyadékszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv, 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv). 
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű 
működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. 
Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, 
úgy nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.  
Nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés esetén a szerződés tárgyát képezi továbbá az eszközök szakszerű működtetéséhez 
szükséges időtartamú oktatás és betanítás biztosítása 2 fő kezelőszemélyzet részére. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Igen

2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (minimum 0, max. 
36 hónap)

5

3. Többlet szállítási kapacitás (Az elvárt és a maximális szállítás közötti 
különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%)

2

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

93

Nem

Nem
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42122450-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - Vákuumszivattyúk beszerzése (4 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó: 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési 
határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó. 
•        Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő 
értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen, valamint 2 fő kezelőszemélyzet részére az oktatás, 
betanítás megtörtént a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

3

Nem

Nem

Nem

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

HU120 Pest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

orgoványi vákuumgépház: 6077. Orgovány, Sport utca hrsz. 822. 
törteli vákuumgépház: 2747. Törtel, Abonyi út 53.

Ajánlatkérő az alábbi termékeket kívánja beszerezni: 
- 2 db vákuumszivattyú az orgoványi szennyvíztisztító telepre 
- 2 db vákuumszivattyú a törteli szennyvíztisztító telepre 
 
A jelenleg üzemelő vákuumszivattyúk több mint 20 évesek, korszerűtlenek, energiapazarlók, ezért ajánlatkérő ezen 2-2 db 
vákuumszivattyút cseréjét kívánja megvalósítani. 
 
Általános műszaki elvárások: 
•        Kizárólag új vízgyűrűs vákuumszivattyú ajánlható meg.  
•        A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez szükséges.  
•        Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a telepítés, csatlakozás a vákuumtartályhoz, nyomóoldali csővezetékhez, villamos energia 
és irányítástechnikai hálózathoz, üzembe helyezés, betanítás. 
•        A csővezeték rendszerhez úgy kell csatlakozni, hogy a lehető legkevesebb helyi veszteséget okozzon. (Pl. a lehető legkevesebb 
iránytörés, az iránytörések nagy ívben történjenek, ne legyen benne szűkítés.)  
•        A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén meg kell mérnie a tényleges légszállítást névleges fordulatszámon, és az ehhez a 
légszállításhoz tartozó teljesítmény felvételt. Minden berendezés esetében. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet 
csatolni kell a vákuumszivattyú leszállításakor. A jegyzőkönyv minimális tartalmi követelményei a műszaki leírásban találhatóak. 
•        A légszállításokat az egységesítés érdekében a szívóoldali 600 mBar vákuum, 1 Bar túlnyomás a nyomó oldalon (Kipufogó 
rendszer, csővezeték, szeparátor tartály (vízleválasztó), aktívszenes szűrő vesztesége), 10 °C fok szívott levegő hőmérséklete és 100 % 
rel. páratartalom a szívott levegőben feltételekre kérjük számítani. 
•         A környezeti hőmérséklet a teremben elérheti a 40 °C-t, amit a berendezésnek károsodás nélkül el kell viselnie.  
•        A berendezés által elszívott levegőben a szennyvíz gőze, és szennyvízből kilépő gázok pl Kén-hidrogén előfordulása üzemszerű, 
és ez korrozív. A berendezésnek ezt évtizedekig el kell viselnie károsodás nélkül.  
•        Elvárt anyagminőség a vákuumszivattyú házra: gömbgrafitos (duktil) öntöttvas legalább EN-GJS-400-15 
•        Tengelytömítés: Csúszógyűrűs 
•        A külső környezet korrózió szempontjából agresszív lehet (pára, kén-hidrogén jelen lehet). 
•        A vákuumszivattyúk beépítését folyamatos működés mellett kell végezni, tehát azt úgy kell megszervezni, hogy a kivitelezés 
során üzem fennmaradjon, a szennyvíz szállítás folyamatos legyen. (legfeljebb 8 óra kiesés a megengedett) 
•         A vákuumszivattyúkat úgy kell telepíteni, hogy elegendő hely maradjon a karbantartás, javítás elvégzéséhez.  
•        A gépházak szellőzése, levegőbevitele megoldott, ez nem feladata az ajánlattevőnek.  
•        Irányítástechnikai elvárások: Minden beépített berendezést villamos fogyasztásmérővel kell ellátni, Ethernetes kapcsolattal. 
ModbusTCP protokollal. Feleljen meg a 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet 2. § (1)-nek. 
 
A vákuumszivattyúkat frekvenciaváltóval kell ellátni. A frekvenciaváltóhoz kapcsolódó elvárások:  
- A frekvenciaváltó legalább 10%-al nagyobb teljesítményű legyen, mint a fúvó maximális teljesítmény felvétele 
- Ethernet interfész, MODBUS TCP protokoll 
- Kémiai hatásoknak ellenálló kivitel (pl lakkozott kártya) 
- Grafikus kijelző 
- Energia adatok, belső hőmérséklet kiolvasási lehetőség 
- EMC szempontjából üzemeltethető legyen lakossági környezetben is. 
- A frekvenciaváltó falra szerelhető kivitelű legyen ennek megfelelő érintés, és IP védelemmel 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv, 
-        légszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv, 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv). 
 
Speciális műszaki követelmények (orgoványi vákuumszivattyúk): 
•        Tervezett mennyiség:        2 db 
•        Tervezett légszállítás:         540 m3/h 
•        Tervezet üzemi vákuum: 550-650mBar 
•        Frekvenciaváltós üzem: szükséges (jelenleg nincs frekvenciaváltó) 
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A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

Speciális műszaki követelmények (törteli vákuumszivattyúk): 
•        Tervezett mennyiség:        2 db 
•        Tervezett légszállítás: 720 m3/h/db 
•        Tervezet üzemi vákuum: 550-650mBar 
•        Frekvenciaváltós üzem: szükséges (jelenleg nincs frekvenciaváltó) 
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árnak (berendezések 
beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)
-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a 
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Igen

2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (minimum 0, max. 
36 hónap)

6

3. Többlet légszállítás kapacitás - Orgovány (Az elvárt és a maximális légszállítás 
közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%)

3

4. Többlet légszállítás kapacitás - Törtel (Az elvárt és a maximális légszállítás 
közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%)

3

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

88

Nem

Nem

6

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

HU120 Pest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - Nyomásfokozó szivattyúk (2 db) - ceglédi telepII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő (véghatáridő): a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap. 
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

Nem

Nem

Nem

Nem

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13. 
Üzembe helyezés címe: ceglédi vízműtelep - 2700 Cegléd, Külső-Budai út hrsz.: 12005.

2 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése frekvenciaváltóval a ceglédi vízműtelepre 
 
A telephelyen jelenleg üzemelő nyomásfokozó szivattyúk elavultak, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat. 
 
A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények: 
- darabszám: 2 db 
- elvárt emelőmagasság: 50 m 
- elvárt szállítókapacitás: 40 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 64 % 
- NPSHa: 10 m 
- szívóvezeték átmérője (DN): 108 mm 
- szivattyúcsonk szívóágának csatlakozás (DN): 100 mm 
- szivattyúcsonk nyomóágának csatlakozás (DN): 100 mm 
- nyomóvezeték átmérője: 108 mm 
- nyomóvezeték átmérője: 108 mm 
- szükséges kábelhossz: 10 m 
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- frekvenciaváltóval kell szállítani: igen 
- megengedett névleges teljesítményfelvétel: - 
- meglévő gépalap: nincs 
 
Frekvenciaváltóval szembeni műszaki követelmények: 
•        Feszültségszint: 3x400 V 
•        Túlterhelhetőség min. 10% 
•        Bemenetek: 2 analóg (V/mA), 6 digitális  
•        Kimenetek: 2 relé, 1 analóg (V/mA)  
•        Száraz kondenzátor 
•        Magyar nyelvű grafikus kijelző 
•        A kijelzővel lehetőség legyen a paraméterek másolására 
•        A kijelzőn egy időben megjeleníthető 9 paraméter (többek között a frekvenciaváltó belső hőmérséklete) 
•        Beépített IEC61131-3 standard funkció  blokkos (10db) mini „PLC” 
•        Lakkozott kártyák 
•        Kommunikációs protokoll: Modbus TCP/ RS485 
•        Szárazon futás védelem (beépített funkció, paraméterezhető) 
•        Termikus motorvédelem (OPT-BH-V kártya vagy ezzel egyenértékű kártya) 
•        Automatikus motorillesztés 
•        PM és Reluktanciamotorok hajtására alkalmas legyen 
•        Multi Master alkalmazás 
•        Multi Follower alkalmazás 
•        IP54-es védettség 
•        Kivitel: falra szerelhető 
•        Beépített hálózati fojtó 
•        EMC zavarszűrő lakossági környezetre kialakítva 
 
Általános műszaki követelmények: 
- Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban. 
- Szállítandó közeg: 17-25 °C hőmérsékletű ivóvíz. 
- A megajánlott szivattyúknak rendelkeznie kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 
Korm. rendeletben előírt engedéllyel a vízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően. 
- A megajánlott új szivattyúhoz tartozó villanymotoroknak alkalmasnak kell lennie frekvenciaszabályzóval történő hajtásra. 
- A szivattyúk telepítéshez szükséges átalakítások (gépészeti, építészeti) elvégzése és a telepítés ajánlatkérő feladata, de csak olyan 
szivattyúra ajánlható meg, mely jelentős átalakítás nélkül beépíthető a telepítési helyszínre. Részletes telepítési információk a 
műszaki leírásban. 
- A vízműtelepeken rendelkezésre álló PLC programozása ajánlatkérő feladata, beleértve a termikus és szárazra futás elleni 
védelemmel kapcsolatban felmerülő programozást. 
- A megadott adatsorban lévő NPSHa-nál nem lehet nagyobb kiválasztott szivattyú NPSHr értéke. 
- A jótállás időtartama minimum 24 hónap. 
- Szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (az ISO 9906:1996 8,2 pont szerinti standard mérések alapján) 
igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelőségét. 
- Szivattyúk üzembe helyezésénél üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni (egytengelyűség beállítás, rezgés mérés, érintésvédelmi, 
szabványossági vizsgálat). 
- A próbaüzem során a szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy mindenben megfelel-e a 
forgalmazó által garantált paramétereknek. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi 
dokumentumokat: 
- műszaki rajz 
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot 
ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot 
adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv), 
-        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül 
érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati 
engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata. 
 
A szerződés első szakaszának tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az 
üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, 
beépíteni. 
A szerződés második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)
-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a 
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
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A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az "Összesített 10 éves élettartam költség" értékelési szempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a 
szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök BÁCSVÍZ Zrt. központi raktárában történő átadásának teljesítési határideje a 
szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
•        A teljesítés második szakaszának, azaz az ajánlatkérő által telepített eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezésének 
véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Nem

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

100

Nem

Nem

3

Nem

Nem

Nem

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

10 - Nyomásfokozó szivattyúk(3 db) - cserkeszőlői telepII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen (átadási cím), majd 
ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen (üzembe helyezés címe) a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét teljesítési szakaszban előteljesítésre jogosult.

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13. 
Üzembe helyezés címe: cserkeszőlői vízműtelep - 5465 Cserkeszőlő, Kinizsi u. 2. hrsz. 47

3 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése a cserkeszőlői vízműtelepre 
 
A cserkeszőlői telephelyen jelenleg üzemelő nyomásfokozó szivattyúk alacsony, EFF1-es hatásfokú elavult konstrukciók, ajánlatkérő 
cserélni kívánja azokat. 
 
A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények: 
- darabszám: 3 db 
- elvárt emelőmagasság: 50 m 
- elvárt szállítókapacitás: 58 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 64 % 
- NPSHa: 7,6 m 
- szívóvezeték átmérője (DN): 250 mm 
- szivattyúcsonk szívóágának csatlakozás (DN): 65 mm 
- szivattyúcsonk nyomóágának csatlakozás (DN): 50 mm 
- nyomóvezeték átmérője: 160 mm 
- nyomóvezeték átmérője: 160 mm 
- szükséges kábelhossz: 15 m 
- frekvenciaváltóval kell szállítani: nem 
- megengedett névleges teljesítményfelvétel: 15 kW 
- meglévő gépalap: 44 x 75 
 
Általános műszaki követelmények: 
- Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban. 
- Szállítandó közeg: 17-25 °C hőmérsékletű ivóvíz. 
- A megajánlott szivattyúknak rendelkeznie kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 
Korm. rendeletben előírt engedéllyel a vízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően. 
- A megajánlott új szivattyúhoz tartozó villanymotoroknak alkalmasnak kell lennie frekvenciaszabályzóval történő hajtásra. 
- A szivattyúk telepítéshez szükséges átalakítások (gépészeti, építészeti) elvégzése és a telepítés ajánlatkérő feladata, de csak olyan 
szivattyúra ajánlható meg, mely jelentős átalakítás nélkül beépíthető a telepítési helyszínre. Részletes telepítési információk a 
műszaki leírásban. 
- A vízműtelepeken rendelkezésre álló PLC programozása ajánlatkérő feladata, beleértve a termikus és szárazra futás elleni 
védelemmel kapcsolatban felmerülő programozást. 
- A megadott adatsorban lévő NPSHa-nál nem lehet nagyobb kiválasztott szivattyú NPSHr értéke. 
- A jótállás időtartama minimum 24 hónap. 
- Szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (az ISO 9906:1996 8,2 pont szerinti standard mérések alapján) 
igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelőségét. 
- Szivattyúk üzembe helyezésénél üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni (egytengelyűség beállítás, rezgés mérés, érintésvédelmi, 
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Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

szabványossági vizsgálat). 
- A próbaüzem során a szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy mindenben megfelel-e a 
forgalmazó által garantált paramétereknek. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi 
dokumentumokat: 
- műszaki rajz 
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot 
ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot 
adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv), 
-        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül 
érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati 
engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata. 
 
A szerződés első szakaszának tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az 
üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, 
beépíteni. 
A szerződés második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)
-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a 
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Nem

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

100

Nem

Nem

3

Nem



EKR001379462020

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

11 - Nyomásfokozó szivattyúk (3 db) - martfűi telepII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az "Összesített 10 éves élettartam költség" értékelési szempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a 
szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök BÁCSVÍZ Zrt. központi raktárában történő átadásának teljesítési határideje a 
szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
•        A teljesítés második szakaszának, azaz az ajánlatkérő által telepített eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezésének 
véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen (átadási cím), majd 
ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen (üzembe helyezés címe) a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét teljesítési szakaszban előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Nem

Nem

Nem

Nem

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13. 
Üzembe helyezés címe: martfűi vízműtelep - 5435 Martfű, Martos Flóra u. 1., hrsz. 446

3 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése a martfűi vízműtelepre 
 
A martfűi telephelyen jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony, EFF1-es hatásfokú elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja 
azokat. 
 
A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények: 
- darabszám: 3 db 
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Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

- elvárt emelőmagasság: 30 m 
- elvárt szállítókapacitás: 65 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 67 % 
- NPSHa: 10,6 m 
- szívóvezeték átmérője (DN): 100 mm 
- szivattyúcsonk szívóágának csatlakozás (DN): 100 mm 
- szivattyúcsonk nyomóágának csatlakozás (DN): 100 mm 
- nyomóvezeték átmérője: 100 mm 
- nyomóvezeték átmérője: 100 mm 
- szükséges kábelhossz: 15 m 
- frekvenciaváltóval kell szállítani: nem 
- megengedett névleges teljesítményfelvétel: 7,5 kW 
- meglévő gépalap: 25 x 40 
 
Általános műszaki követelmények: 
- Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban. 
- Szállítandó közeg: 17-25 °C hőmérsékletű ivóvíz. 
- A megajánlott szivattyúknak rendelkeznie kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 
Korm. rendeletben előírt engedéllyel a vízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően. 
- A megajánlott új szivattyúhoz tartozó villanymotoroknak alkalmasnak kell lennie frekvenciaszabályzóval történő hajtásra. 
- A szivattyúk telepítéshez szükséges átalakítások (gépészeti, építészeti) elvégzése és a telepítés ajánlatkérő feladata, de csak olyan 
szivattyúra ajánlható meg, mely jelentős átalakítás nélkül beépíthető a telepítési helyszínre. Részletes telepítési információk a 
műszaki leírásban. 
- A vízműtelepeken rendelkezésre álló PLC programozása ajánlatkérő feladata, beleértve a termikus és szárazra futás elleni 
védelemmel kapcsolatban felmerülő programozást. 
- A megadott adatsorban lévő NPSHa-nál nem lehet nagyobb kiválasztott szivattyú NPSHr értéke. 
- A jótállás időtartama minimum 24 hónap. 
- Szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (az ISO 9906:1996 8,2 pont szerinti standard mérések alapján) 
igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelőségét. 
- Szivattyúk üzembe helyezésénél üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni (egytengelyűség beállítás, rezgés mérés, érintésvédelmi, 
szabványossági vizsgálat). 
- A próbaüzem során a szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy mindenben megfelel-e a 
forgalmazó által garantált paramétereknek. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi 
dokumentumokat: 
- műszaki rajz 
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot 
ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot 
adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv), 
-        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül 
érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati 
engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata. 
 
A szerződés első szakaszának tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az 
üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, 
beépíteni. 
A szerződés második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)
-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a 
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Nem

Igen
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12 - Nyomásfokozó szivattyúk (2 db) - öcsödi telepII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az "Összesített 10 éves élettartam költség" értékelési szempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a 
szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök BÁCSVÍZ Zrt. központi raktárában történő átadásának teljesítési határideje a 
szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
•        A teljesítés második szakaszának, azaz az ajánlatkérő által telepített eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezésének 
véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen (átadási cím), majd 
ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen (üzembe helyezés címe) a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét teljesítési szakaszban előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

100

Nem

Nem

3

Nem

Nem

Nem

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13. 
Üzembe helyezés címe: öcsödi vízműtelep - 5451 Öcsöd, Arany János sor 4., hrsz. 2902/2

2 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése az öcsödi vízműtelepre 
 
Az öcsödi telephelyen jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony, EFF1-es hatásfokú elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja 
azokat. 
 
A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények: 
- darabszám: 2 db 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 30 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 67 % 
- NPSHa: 10,2 m 
- szívóvezeték átmérője (DN): 150 mm 
- szivattyúcsonk szívóágának csatlakozás (DN): 65 mm 
- szivattyúcsonk nyomóágának csatlakozás (DN): 63 mm 
- nyomóvezeték átmérője: 150 mm 
- nyomóvezeték átmérője: 150 mm 
- szükséges kábelhossz: 10 m 
- frekvenciaváltóval kell szállítani: nem 
- megengedett névleges teljesítményfelvétel: 7,5 kW 
- meglévő gépalap: 25 x 40 
 
Általános műszaki követelmények: 
- Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban. 
- Szállítandó közeg: 17-25 °C hőmérsékletű ivóvíz. 
- A megajánlott szivattyúknak rendelkeznie kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 
Korm. rendeletben előírt engedéllyel a vízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően. 
- A megajánlott új szivattyúhoz tartozó villanymotoroknak alkalmasnak kell lennie frekvenciaszabályzóval történő hajtásra. 
- A szivattyúk telepítéshez szükséges átalakítások (gépészeti, építészeti) elvégzése és a telepítés ajánlatkérő feladata, de csak olyan 
szivattyúra ajánlható meg, mely jelentős átalakítás nélkül beépíthető a telepítési helyszínre. Részletes telepítési információk a 
műszaki leírásban. 
- A vízműtelepeken rendelkezésre álló PLC programozása ajánlatkérő feladata, beleértve a termikus és szárazra futás elleni 
védelemmel kapcsolatban felmerülő programozást. 
- A megadott adatsorban lévő NPSHa-nál nem lehet nagyobb kiválasztott szivattyú NPSHr értéke. 
- A jótállás időtartama minimum 24 hónap. 
- Szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (az ISO 9906:1996 8,2 pont szerinti standard mérések alapján) 
igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelőségét. 
- Szivattyúk üzembe helyezésénél üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni (egytengelyűség beállítás, rezgés mérés, érintésvédelmi, 
szabványossági vizsgálat). 
- A próbaüzem során a szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy mindenben megfelel-e a 
forgalmazó által garantált paramétereknek. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi 
dokumentumokat: 
- műszaki rajz 
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot 
ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot 
adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv), 
-        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül 
érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati 
engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata. 
 
A szerződés első szakaszának tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az 
üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, 
beépíteni. 
A szerződés második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)
-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a 
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Nem

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

100

Nem

Nem

3

Nem

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

13 - Nyomásfokozó szivattyú (1 db) - tiszakécskei telepII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az "Összesített 10 éves élettartam költség" értékelési szempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a 
szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök BÁCSVÍZ Zrt. központi raktárában történő átadásának teljesítési határideje a 
szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
•        A teljesítés második szakaszának, azaz az ajánlatkérő által telepített eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezésének 
véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen (átadási cím), majd 
ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen (üzembe helyezés címe) a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét teljesítési szakaszban előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

Nem

Nem

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13. 
Üzembe helyezés címe: tiszakécskei vízműtelep - 6060 Tiszakécske, Szabolcska M. u. 50., hrsz. 590

1 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése frekvenciaváltóval a tiszakécskei vízműtelepre 
 
A tiszakécskei telephelyen jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony, EFF1-es hatásfokú elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja 
azokat. 
 
A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények: 
- darabszám: 1 db 
- elvárt emelőmagasság: 12 m 
- elvárt szállítókapacitás: 300 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 75 % 
- NPSHa: 10,7 m 
- szívóvezeték átmérője (DN): 150 mm 
- szivattyúcsonk szívóágának csatlakozás (DN): 150 mm 
- szivattyúcsonk nyomóágának csatlakozás (DN): 150 mm 
- nyomóvezeték átmérője: 273 mm 
- nyomóvezeték átmérője: 273 mm 
- szükséges kábelhossz: 16 m 
- frekvenciaváltóval kell szállítani: igen 
- megengedett névleges teljesítményfelvétel: - 
- meglévő gépalap: nincs, talpon áll 
 
Frekvenciaváltóval szembeni műszaki követelmények: 
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•        Feszültségszint: 3x400 V 
•        Túlterhelhetőség min. 10% 
•        Bemenetek: 2 analóg (V/mA), 6 digitális  
•        Kimenetek: 2 relé, 1 analóg (V/mA)  
•        Száraz kondenzátor 
•        Magyar nyelvű grafikus kijelző 
•        A kijelzővel lehetőség legyen a paraméterek másolására 
•        A kijelzőn egy időben megjeleníthető 9 paraméter (többek között a frekvenciaváltó belső hőmérséklete) 
•        Beépített IEC61131-3 standard funkció  blokkos (10db) mini „PLC” 
•        Lakkozott kártyák 
•        Kommunikációs protokoll: Modbus TCP/ RS485 
•        Szárazon futás védelem (beépített funkció, paraméterezhető) 
•        Termikus motorvédelem (OPT-BH-V kártya vagy ezzel egyenértékű kártya) 
•        Automatikus motorillesztés 
•        PM és Reluktanciamotorok hajtására alkalmas legyen 
•        Multi Master alkalmazás 
•        Multi Follower alkalmazás 
•        IP54-es védettség 
•        Kivitel: falra szerelhető 
•        Beépített hálózati fojtó 
•        EMC zavarszűrő lakossági környezetre kialakítva 
 
Általános műszaki követelmények: 
- Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban. 
- Szállítandó közeg: 17-25 °C hőmérsékletű ivóvíz. 
- A megajánlott szivattyúknak rendelkeznie kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 
Korm. rendeletben előírt engedéllyel a vízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően. 
- A megajánlott új szivattyúhoz tartozó villanymotoroknak alkalmasnak kell lennie frekvenciaszabályzóval történő hajtásra. 
- A szivattyúk telepítéshez szükséges átalakítások (gépészeti, építészeti) elvégzése és a telepítés ajánlatkérő feladata, de csak olyan 
szivattyúra ajánlható meg, mely jelentős átalakítás nélkül beépíthető a telepítési helyszínre. Részletes telepítési információk a 
műszaki leírásban. 
- A vízműtelepeken rendelkezésre álló PLC programozása ajánlatkérő feladata, beleértve a termikus és szárazra futás elleni 
védelemmel kapcsolatban felmerülő programozást. 
- A megadott adatsorban lévő NPSHa-nál nem lehet nagyobb kiválasztott szivattyú NPSHr értéke. 
- A jótállás időtartama minimum 24 hónap. 
- Szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (az ISO 9906:1996 8,2 pont szerinti standard mérések alapján) 
igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelőségét. 
- Szivattyúk üzembe helyezésénél üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni (egytengelyűség beállítás, rezgés mérés, érintésvédelmi, 
szabványossági vizsgálat). 
- A próbaüzem során a szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy mindenben megfelel-e a 
forgalmazó által garantált paramétereknek. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi 
dokumentumokat: 
- műszaki rajz 
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot 
ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot 
adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv), 
-        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül 
érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati 
engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata. 
 
A szerződés első szakaszának tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az 
üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, 
beépíteni. 
A szerződés második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)
-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a 
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.
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A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az "Összesített 10 éves élettartam költség" értékelési szempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési dokumentációban és a 
szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök BÁCSVÍZ Zrt. központi raktárában történő átadásának teljesítési határideje a 
szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
•        A teljesítés második szakaszának, azaz az ajánlatkérő által telepített eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezésének 
véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen (átadási cím), majd 
ajánlatkérő értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen (üzembe helyezés címe) a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

Igen

Nem

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

100

Nem

Nem

3

Nem

Nem

Nem

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

HU120 Pest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

14 - Búvárszivattyúk, 1. műszaki csoport (5 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

 
Nyertes ajánlattevő mindkét teljesítési szakaszban előteljesítésre jogosult.

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13. 
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Cegléd, Kecskemét I. és II., Lajosmizse (címek a 
szerződéstervezetben)

5 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint 
 
Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat. 
 
A berendezésekkel kapcsolatos speciális műszaki követelmények 
 
1. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 504 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 78,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 74 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 2 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
2. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 302 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 72,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 76 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 1 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
3. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 228 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 78,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 76 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
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II.2.5) Értékelési szempontok

- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 1 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
4. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 302 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 75,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 76 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 1 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
5. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 790 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 72,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 69 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 6 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett 
műszaki leírásban találhatóak. 
Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi 
dokumentumokat: 
- műszaki rajz 
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot 
ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot 
adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv), 
-        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül 
érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati 
engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata. 
 
A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez 
szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. 
Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, 
úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen
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A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó: 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési 
határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó. 
•        Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő 
értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

Nem

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

100

Nem

Nem

3

Nem

Nem

Nem

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

15 - Búvárszivattyúk, 2. műszaki csoport (7 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13. 
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Kecskemét I. és II. (címek a szerződéstervezetben)

7 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint 
 
Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat. 
 
A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények 
 
1. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 308 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 105,6 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 76 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 1 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
2. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 302 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 102,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 76 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 1 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
3. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 302 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 100,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 76 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 1 db 
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- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
4. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 302 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 108,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 76 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 1 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
5. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 302 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 108,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 76 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 1 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
6. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 302 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 100,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 76 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 1 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
7. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 230 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 100,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 76 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 1 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett 
műszaki leírásban találhatóak. 
Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi 
dokumentumokat: 
- műszaki rajz 
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot 
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot 
adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv), 
-        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül 
érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati 
engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata. 
 
A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez 
szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. 
Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, 
úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Nem

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

100

Nem

Nem

3

Nem

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

HU120 Pest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

16 - Búvárszivattyúk, 3. műszaki csoport (4 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó: 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési 
határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó. 
•        Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő 
értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

Nem

Nem

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13. 
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Cegléd, Kiskunfélegyháza, Kunszállás (címek a 
szerződéstervezetben)

4 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint 
 
Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat. 
 
A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények 
 
1. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 593 mm 
- elvárt emelőmagasság: 30 m 
- elvárt szállítókapacitás: 60,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 64,6 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 4 db 
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- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
2. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 797 mm 
- elvárt emelőmagasság: 30 m 
- elvárt szállítókapacitás: 66,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 67 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 4 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
3. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 312 mm 
- elvárt emelőmagasság: 30 m 
- elvárt szállítókapacitás: 60,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 75 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 1 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
4. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 312 mm 
- elvárt emelőmagasság: 30 m 
- elvárt szállítókapacitás: 72,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 76 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 1 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett 
műszaki leírásban találhatóak. 
Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi 
dokumentumokat: 
- műszaki rajz 
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot 
ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot 
adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv), 
-        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül 
érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati 
engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata. 
 
A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez 
szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. 
Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, 
úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. 
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A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Nem

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

100

Nem

Nem

3

Nem

Nem

Nem

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

17 - Búvárszivattyúk, 4. műszaki csoport (2 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó: 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési 
határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó. 
•        Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő 
értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13. 
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Orgovány, Városföld (címek a szerződéstervezetben)

2 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint 
 
Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat. 
 
A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények 
 
1. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 302 mm 
- elvárt emelőmagasság: 40 m 
- elvárt szállítókapacitás: 30,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 34 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 4 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
2. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 230 mm 
- elvárt emelőmagasság: 40 m 
- elvárt szállítókapacitás: 24,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 34 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 6 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem 
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Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett 
műszaki leírásban találhatóak. 
Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi 
dokumentumokat: 
- műszaki rajz 
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot 
ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot 
adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv), 
-        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül 
érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati 
engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata. 
 
A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez 
szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. 
Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, 
úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Nem

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

100

Nem

Nem

3

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

18 - Búvárszivattyúk, 5. műszaki csoport (2 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó: 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési 
határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó. 
•        Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő 
értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Nem

Nem

Nem

Nem

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13. 
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Kiskunfélegyháza, Kunszállás (címek a 
szerződéstervezetben)

2 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint 
 
Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat. 
 
A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények 
 
1. szivattyú: 
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

- béléscső belső átmérő: 302 mm 
- elvárt emelőmagasság: 30 m 
- elvárt szállítókapacitás: 100,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 76 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 4 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
2. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 312 mm 
- elvárt emelőmagasság: 30 m 
- elvárt szállítókapacitás: 96,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 63 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 6 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett 
műszaki leírásban találhatóak. 
Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi 
dokumentumokat: 
- műszaki rajz 
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot 
ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot 
adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv), 
-        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül 
érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati 
engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata. 
 
A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez 
szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. 
Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, 
úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Nem

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

100
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

19 - Búvárszivattyúk, 6. műszaki csoport (4 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó: 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési 
határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó. 
•        Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő 
értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium: Nem

Nem

3

Nem

Nem

Nem

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

Fő CPV-kód(ok):

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13. 
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Kecskemét I. és II. (címek a szerződéstervezetben)

4 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint 
 
Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat. 
 
A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények 
 
1. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 228 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 84,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 76 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 1 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
2. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 302 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 84,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 77 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 1 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
3. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 302 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 87,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 77 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 1 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
4. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 302 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 90,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 77 % 
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A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 2 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett 
műszaki leírásban találhatóak. 
Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi 
dokumentumokat: 
- műszaki rajz 
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot 
ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot 
adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv), 
-        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül 
érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati 
engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata. 
 
A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez 
szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. 
Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, 
úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Nem

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

100

Nem

Nem

3

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

20 - Búvárszivattyúk, 7. műszaki csoport (2 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó: 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési 
határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó. 
•        Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő 
értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

Nem

Nem

Nem

Nem

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13. 
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Nyárlőrinc, Szentkirály (címek a szerződéstervezetben)

2 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint 
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Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

 
Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat. 
 
A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények 
 
1. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 312 mm 
- elvárt emelőmagasság: 59 m 
- elvárt szállítókapacitás: 25,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 53 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 5 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
 - hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
2. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 302 mm 
- elvárt emelőmagasság: 58 m 
- elvárt szállítókapacitás: 30,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 53 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 4 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett 
műszaki leírásban találhatóak. 
Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi 
dokumentumokat: 
- műszaki rajz 
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot 
ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot 
adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv), 
-        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül 
érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati 
engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata. 
 
A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez 
szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. 
Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, 
úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Nem

Igen
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A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó: 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési 
határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó. 
•        Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő 
értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

100

Nem

Nem

3

Nem

Nem

Nem

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

21 - Búvárszivattyúk, 8. műszaki csoport (2 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13. 
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Kerekegyháza, Tabdi (címek a szerződéstervezetben)

2 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint 
 
Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat. 
 
A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények 
 
1. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 230 mm 
- elvárt emelőmagasság: 40 m 
- elvárt szállítókapacitás: 43,2 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 74 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 5 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
2. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 208 mm 
- elvárt emelőmagasság: 40 m 
- elvárt szállítókapacitás: 47,4 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 34 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 8 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett 
műszaki leírásban találhatóak. 
Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi 
dokumentumokat: 
- műszaki rajz 
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot 
ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot 
adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv), 
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

-        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül 
érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati 
engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata. 
 
A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez 
szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. 
Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, 
úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Nem

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

100

Nem

Nem

3

Nem

Nem

Nem

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

HU120 Pest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

22 - Búvárszivattyúk, 9. műszaki csoport (3 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó: 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési 
határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó. 
•        Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő 
értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13. 
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Cegléd, Lajosmizse (címek a szerződéstervezetben)

3 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint 
 
Az érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat. 
 
A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények 
 
1. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 302 mm 
- elvárt emelőmagasság: 70 m 
- elvárt szállítókapacitás: 42,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 64,6 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 2 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

2. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 228 mm 
- elvárt emelőmagasság: 70 m 
- elvárt szállítókapacitás: 31,8 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 67 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 3 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
3. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 230 mm 
- elvárt emelőmagasság: 60 m 
- elvárt szállítókapacitás: 45,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 77 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 6 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: igen 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett 
műszaki leírásban találhatóak. 
Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi 
dokumentumokat: 
- műszaki rajz 
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot 
ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot 
adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv), 
-        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül 
érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati 
engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata. 
 
A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez 
szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. 
Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, 
úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Igen

Nem

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

100
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23 - Búvárszivattyúk, 10. műszaki csoport (1 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó: 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési 
határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó. 
•        Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő 
értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig. 
Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium: Nem

Nem

3

Nem

Nem

Nem

Nem

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42122000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Átadás címe: BÁCSVÍZ Zrt. Központi raktár - 6000. Kecskemét, Izsáki út 13. 
Üzembe helyezés címe: illetékes vízműtelepek - Kerekegyháza (címek a szerződéstervezetben)

1 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerint 
 
Az érintette telephelyen jelenleg üzemelő szivattyú alacsony hatásfokú, elavult konstrukció, ajánlatkérő cserélni kívánja azt. 
 
A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények 
 
1. szivattyú: 
- béléscső belső átmérő: 312 mm 
- elvárt emelőmagasság: 40 m 
- elvárt szállítókapacitás: 66,0 m3/h 
- elvárt összhatásfok: 75,0 % 
- szükséges kábelhossz: 60 m 
- maximális homoktartalom: 5 g 
- elvárt védettség: IP68 
- napi indítások száma: 5 db 
- beépített visszacsapóval szerelt: igen 
- hűtőköpennyel szerelve: igény szerint 
- frekvenciaváltóval szállítandó: nem 
- RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén 
- Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint] 
 
A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett 
műszaki leírásban találhatóak. 
Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi 
dokumentumokat: 
- műszaki rajz 
- műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot 
ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot 
adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak. 
 
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz: 
-        a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus), 
-        magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv), 
-        az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül 
érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati 
engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata. 
 
A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez 
szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni. 
Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, 
úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.
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A II.2.5) pont kiegészítése: 
Az 1. (Összesített 10 éves élettartam költség) értékelési részszempont részletes tartalmi ismertetései a közbeszerzési 
dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban találhatóak. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés az aláírása napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 
A teljesítési határidő az alábbiak szerinti megosztásban számítandó: 
•        A teljesítés első szakaszának, azaz az eszközök ajánlatkérő által megadott átadási címén történő átadásának teljesítési 
határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap, mely határidő kötbérköteles részteljesítési határidő. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül is érvényes, a teljesítés első szakaszának határideje egyúttal a teljesítés véghatáridejeként is alkalmazandó. 
•        Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a hivatalos gyártói garancia a nyertes ajánlattevő általi üzembe 
helyezés nélkül nem érvényes, a teljesítés véghatárideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. 
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az eszközöket az előírt részteljesítési határidőn belül, a nyertes ajánlatban tett műszaki 
vállalások szerinti kialakítással, felszereltséggel sikeresen átadta a szerződésben meghatározott teljesítési helyen, majd ajánlatkérő 
értesítését követően sikeresen üzembe helyezte azokat az érintett telephelyen a véghatáridőig. 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

Igen

Nem

Igen

1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF)

100

Nem

Nem

3

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Valamennyi rész tekintetében: 
 
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében írt kizáró okok (KO) bármelyike fennáll, ajánlatkérő (AK) kizárja azt az AT-t, AV-t, 
alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, aki az előírt KO-k hatálya alá tartozik, vagy a KO az eljárás során következett be. A Kbt. 
67. § (1) bek. értelmében a GSZ köteles a KO-k fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. 
 
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek, valamint - az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ igénybe vétele esetén - 
valamennyi kapacitást nyújtó szervezetnek külön EEKD-ba foglalt nyilatkozatot kell benyújtania. Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben 
meghatalmazott AT-nek kell csatolnia minden egyes dokumentumot, így a többi közös AT-re vonatkozó EEKD-t is. 
 
A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a GSZ egyrészt nyilatkozik arról, hogy a KO-k nem állnak fenn, valamint az előírt 
alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó adatokat. 
 
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának 
előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon 
kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
 
A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés 
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti KO-k hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az 
eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését. 
A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az AT-nek abban az esetben is szükséges csatolnia, ha a szerződés teljesítéséhez nem kíván 
AV-t igénybe venni. 
 
A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a KO-k, valamint az alkalmassági 
követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az igazolások benyújtására 
kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi a (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait is. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 
A GSZ által ajánlatában - az AK erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott igazolásokat AK figyelmen kívül 
hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT-k tekintetében vonja be a bírálatba, amely AT-ket AK 
az igazolások benyújtására kívánt felhívni. 
A Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltak alapján AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § 
(4) bek.-ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő 
legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására, és az érintett ajánlattevők ajánlata vonatkozásában ellenőrzi a (11) bekezdés 
szerinti adatbázisok adatait. 
 
AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt KO-k hatálya alá. AK 
felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a KO-kra és az alkalmassági követelményekre 
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az 
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó 
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
 
AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kr. 12-16. §-aiban foglaltakra.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Az eszközök telepítését, beépítését ajánlatkérő végzi el a szerződés hatálybalépésétől számított 4. hónap 20. naptári napjáig. A sikeres 
telepítésről, beépítésről ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti nyertes ajánlattevőt, egyúttal felhívja őt az üzembe helyezés 
tervezett időpontjának kijelölésére. 
 
Nyertes ajánlattevő mindkét esetben előteljesítésre jogosult.
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A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha: 
 
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdés szerinti igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati 
felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben összesen nem rendelkezik 
 
- az 1. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 3000 Nm3/óra térfogatáramú légszállításra alkalmas, olajmentes kialakítású 
légfúvó, 
- a 2. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 2000 Nm3/óra térfogatáramú légszállításra alkalmas légfúvó, 
- a 3. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 450 Nm3/óra térfogatáramú légszállításra alkalmas légfúvó, 
- a 4. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 300 Nm3/óra térfogatáramú légszállításra alkalmas légfúvó, 
- az 5. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 330 Nm3/óra térfogatáram biogáz közeg szállításra alkalmas fúvó, 
- a 6. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 150 m3/h térfogatáramú szennyvíz vagy szennyvíz iszap közeg szállítására 
alkalmas szárazaknás rothasztó keringető szivattyú, 
- a 7. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 550 m3/h mennyiségű folyadék szállítására alkalmas szárazaknás szennyvízátemelő 
szivattyú, 
- a 8. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 400 m3/h mennyiségű szennyvíz hálózatból származó levegő közeg szállítására 
alkalmas folyadékgyűrűs vákuumszivattyú, 
- a 9. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 30 m3/h szállítókapacitású és 50 m emelőmagasságú nyomásfokozó szivattyú, 
- a 10. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 40 m3/h szállítókapacitású és 50 m emelőmagasságú nyomásfokozó szivattyú, 
- a 11. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 45 m3/h szállítókapacitású és 30 m emelőmagasságú nyomásfokozó szivattyú, 
- a 12. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 20 m3/h szállítókapacitású és 60 m emelőmagasságú nyomásfokozó szivattyú, 
- a 13. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 200 m3/h szállítókapacitású és 12 m emelőmagasságú nyomásfokozó szivattyú, 
- a 14. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 50 m3/h szállítókapacitású és 60 m emelőmagasságú búvárszivattyú, 
- a 15. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 75 m3/h szállítókapacitású és 60 m emelőmagasságú búvárszivattyú, 
- a 16. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 45 m3/h szállítókapacitású és 30 m emelőmagasságú búvárszivattyú, 
- a 17. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 15 m3/h szállítókapacitású és 40 m emelőmagasságú búvárszivattyú, 
- a 18. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 70 m3/h szállítókapacitású és 30 m emelőmagasságú búvárszivattyú, 
- a 19. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 60 m3/h szállítókapacitású és 60 m emelőmagasságú búvárszivattyú, 
- a 20. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 18 m3/h szállítókapacitású és 59 m emelőmagasságú búvárszivattyú, 
- a 21. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 30 m3/h szállítókapacitású és 40 m emelőmagasságú búvárszivattyú, 
- a 22. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 20 m3/h szállítókapacitású és 60 m emelőmagasságú búvárszivattyú, 
- a 23. rész vonatkozásában legalább 1 db, legalább 45 m3/h szállítókapacitású és 40 m emelőmagasságú búvárszivattyú 
 
áru szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) 
bekezdéseiben foglaltak szerinti igazolással igazolt - referenciával. 
 
Az ajánlattevő által bemutatott referenciák tekintetében a részek között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia megfelel az 
egyes ajánlati részenként előírt minimumkövetelményeknek. 
 
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is 
megfelelhet.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban 
meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű 
nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését). 
 
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek 
az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: 
 
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását 
megelőző utolsó 3 évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak 
(szállításainak) ismertetését, a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint. 
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: 
- a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye), 
- a szállítás tárgya valamint mennyisége 
- a szerződés teljesítésének időpontja (kezdő és befejező időpontja év,hó,napban megadva), 
- közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által 
elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok, 
- valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható, 
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Nem

Nem
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NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A szerződést megerősítő biztosítékok valamennyi rész tekintetében: 
 
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő kötbért köteles fizetni, ha késedelmesen  teljesít, vagy ha a teljesítés 
meghiúsul. 
Késedelmi kötbér: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/naptári nap, max 20 %. 
Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a. 
 
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékai: 
Kellékszavatosság: Ptk. 6:159. §-ában foglaltak szerint. 
Jótállás: Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerint. A minimális jótállás mértéke 24 hónap. 
(Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama az 1-8. részek esetében a II.2.5) pontokban foglaltak 
szerint értékelésre kerül.) 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: 
 
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult 
képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból 
szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135.§ (5) bekezdésében foglaltak 
szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti, a számla kézhezvételétől számított 30 napon 
belül. 
 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
 
A nyertes ajánlattevő az illetékes ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolást követően az 1-5. és 8. részek tekintetében 1 db végszámla 
benyújtására jogosult a szerződéstervezetben foglaltak szerint. 
A nyertes ajánlattevő az illetékes ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolást követően a 6-7. és 14-23. részek tekintetében 1 db 
végszámla, vagy - amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényesség ajánlattevő általi üzembe helyezéshez kötött - 1 db részszámla 
és 1 db végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben foglaltak szerint. 
A nyertes ajánlattevő az illetékes ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolást követően a 9-13. részek tekintetében 1 db részszámla és 
1 db végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben foglaltak szerint. 
 
Az 1-4. részek tekintetében a nyertes ajánlattevő a kötelezően biztosítandó jótállás (24 hónap) időszaka alatt a karbantartási költségek 
vonatkozásában 6 havonta 1 db, összesen 4 db számla benyújtására jogosult. Az egyes számlák mértéke a - Felhívás II.2.5) pontja 
szerint a karbantartási költségekre vonatkozóan tett megajánlása alapján - szerződésben megállapított karbantartási egyösszegű 
átalányár 25 %-a. 
 
Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: HUF.  
 
Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. 
 
További részletek a közbeszerzési dokumentációban és a szerződéstervezetben.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Nem

Nem
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

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

Dátum:

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

2021.06.28 14:00

HU

2021.06.28 16:00

Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatokat tartalmazó 
iratok felbontása az EKR-ben történik.
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1. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési 
eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az ajánlati felhívás III.1.3) M/1) pontjában meghatározott műszaki, illetve 
szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. 
 
2. Ajánlatkérő az eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 
(EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között az eljárással kapcsolatos, Kbt.-ben vagy 
végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közlése – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban, 
elektronikus úton történik. Ajánlattevőnek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően 
kell ajánlatát elkészítenie és részenként - az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével - lehetőleg 1 db tömörített elektronikus 
fájlban kell benyújtania, amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve, nem szerkeszthető *.pdf formátumban, 
valamint a beárazott ajánlati ártáblázatokat és az árajánlatotokat kiegészítő ajánlati táblázatokat szerkeszthető excel formátumban is. 
 
3. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 
jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 
 
4. Ajánlatkérő az egyes ajánlatokat az 1-8. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány alapján 
értékeli. A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő az ár tényező helyett költséget kíván értékelni. Az értékelési szempontok 
szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0 pont legrosszabb, 10 pont legjobb érték.  
 
Módszerek (1-4., 6-7. részek): 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF) - fordított arányosítás relatív 
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (minimum 0, max. 36 hónap) - egyenes arányosítás relatív 
3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%) - egyenes 
arányosítás relatív 
 
Módszerek (5. rész): 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF) - fordított arányosítás relatív 
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (minimum 0, max. 36 hónap) - egyenes arányosítás relatív 
 
Módszerek (8. rész): 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF) - fordított arányosítás relatív 
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (minimum 0, max. 36 hónap) - egyenes arányosítás relatív 
3. Többlet légszállítási kapacitás mértéke - Orgovány (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban - orgoványi 
vákuumszivattyúk. Minimum 0% - maximum 30%) - egyenes arányosítás relatív 
4. Többlet légszállítási kapacitás mértéke - Törtel (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban - törteli 
vákuumszivattyúk. Minimum 0% - maximum 30%) - egyenes arányosítás relatív 
 
Az értékelési módszerek részletesen a közbeszerzési dokumentációban. 
 
5. Ajánlatkérő az egyes ajánlatokat az 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bek. b) pontja alapján, a legalacsonyabb költség 
alapján értékeli. Az értékelésre kerülő költséget, mint ajánlati elemet, ajánlatkérő az általa a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározott költséghatékonysági módszer alkalmazásával számítja ki és értékeli. Az értékelési módszer részletes bemutatása a 
közbeszerzési dokumentációban és a szakmai ajánlatok elkészítéséhez kiadott excel fájlokban található. 
 
6. A Kbt. 35. § (8) bek. alapján ajánlatkérő nem követeli meg, nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, 
a Kbt. 140. §-a nem alkalmazandó. 
 
7. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 
 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadóak.

Nem

Nem

Nem

Igen
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+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

8.  Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő rögzíti, hogy 
jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdésének második mondatában biztosított korlátozást. 
 
9. Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (5) szerinti tájékoztatást a közbeszerzési dokumentációban adja meg. 
 
10. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottak vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) és végrehajtási rendeletei (különösen a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet) irányadóak. 
 
11. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően 
végzi el a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel. 
 
12. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel. 
 
13. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. 
 
14. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást. 
 
15. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
16. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. § (7) és 66. § (6) bekezdései szerint, nemleges esetben is. 
 
17. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, 
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a Felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.  
 
18. A Felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt ajánlatkérő 30 napos ajánlati kötöttséget ért. 
 
19. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem engedi meg a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 
 
20. A jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257
/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti adatok: 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Bányai Gábor 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajtsromszáma: 01173

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt 
előírások tartalmazzák.
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.07.08

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)
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