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Részletes ajánlatkérési dokumentáció 

1. a. Ajánlat tárgya:    Pályázat 
  

Debrecen, Balmazújvárosi út 17. sz. alatti I. sz. Vízmű telep klórozási 
technológia rekonstrukciója  

b. Ajánlattétel nyelve: magyar 

2. Ajánlatkérő megnevezése:  Debreceni Vízmű Zrt. 
Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

Tel.: (52) 513-570 Fax (52) 523-672 

3. A választott eljárás típusa:  meghívásos, egyfordulós eljárás. 

A kiíró vizsgálni kívánja a pályázók alkalmasságát a feladat elvégzésére, a 
legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételével. A legkedvezőbb ajánlatot adó 
ajánlattevő – alkalmassága esetén – lesz az eljárás nyertese. 

4. A szerződés megnevezése: Vállalkozási Szerződés. 

5. A beszerzés tárgya, mennyisége és a teljesítés helye:  

A Debrecen, Balmazújvárosi út 17. sz. alatti Debreceni Vízmű Zrt., I-es sz. 
Vízmű telep klórozási technológia rekonstrukciója  

6. Teljesítés előírt határideje:  
2015. szeptember 30. 

7. A konzultáció helye, időpontja: 
Konzultációt nem tartunk, kiegészítő információ telefonon kérhető Magyar 
László beruházási csoportvezetőtől az 52/513-570-es telefonszámon. Igény 
esetén a vízmű telep klórozási technológiája megtekinthető, Keresztes Gá-
bor üzemvezetővel történt előzetes egyeztetést követően.(Tel: 30/945-0937) 

!  3



8. Ajánlat beadásának határideje és helye: 

Debreceni Vízmű Zrt. – Debrecen, Hatvan u. 12-14. 
303-as. szoba – Beruházási csoport 

Időpont: 2015. július 29. 1000 h 

Az ajánlatokat 2 példányban, (egy eredeti példányt papír alapon és egy másolati 
példányt tartós adathordozón) zárt borítékban kérjük beadni.  

Az ajánlatokat tartalmazó borítékra kérjük ráírni:   

„Klórozási technológia rekonstrukciója” 
„Nem bontható fel a hivatalos bontási eljárás kezdetéig.” 

9. A nyilvános borítékbontás helye és időpontja: 

Debreceni Vízmű Zrt. – Debrecen, Hatvan u. 12-14. 
303-as iroda 

Időpont: 2015. július 29. 1000 h 

10. Ajánlati kötöttség: Az ajánlat beadásától számított 30 nap. 

11. Az ajánlatok elbírálása:  

Értékelés módja: 

A legalacsonyabb ajánlati ár alapján. A nyertes ajánlat az, amelyik a legalac-
sonyabb ellenszolgáltatást (ajánlati árat) tartalmazza. 

A kiíró az összességében legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő pályázó-
val köt szerződést. 
  
Amennyiben nem érkezik megfelelő ajánlat – a kiíró rendelkezésre álló 
pénzeszközeire tekintettel -, úgy a legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tevő 
pályázóval tárgyalásos eljárást kezdeményez a kiíró. 

A tárgyalásos eljárás tervezett menete: 

A kiíró a számára legkedvezőbb, érvényes ajánlatot tevővel az elbírálási 
időszak alatt (30 napon belül) tárgyalást kezdeményez. A tárgyalás során az 
ajánlattevő a kiíró számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet az ellenszolgáltatás 
tekintetében. 
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12. Eredményhirdetés:  Az ajánlat beadásától számított 30 napon belül, 
írásban 

13. Érvénytelenséget, kizárást eredményező okok: 
- a pályázó nem jogosult az eljárásban részt venni, 
- határidőn túl benyújtott ajánlat, 
- nem zárt borítékban beadott az ajánlat, 
- nem elégíti ki az ajánlat a felhívási dokumentációban megfogalmazot-

takat. 

14. Eredménytelen az eljárás, ha: 
• kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek, 
• egyik ajánlattevő sem tett a kiíró számára megfelelő ajánlatot. 
• Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy az eljárást indoklás nélkül ered-

ménytelennek nyilvánítsa. 

15. Műszaki tartalom meghatározás 

Jelenlegi állapot ismertetése: 

A Víztermelő Üzem I. sz. vízmű telepén naponta átlagosan 14.000 m3 
vizet kezelünk, amelyből kb. 5.000 m3/nap a KFCS felszíni tisztítóműből 
érkezik, a további kb. 9.000 m3/nap mennyiséget pedig a telep rétegvíz 
kútjaiból nyerünk. A felszíni tisztítóműből érkező víz klórtartalma át-
lagosan 0,2 – 0,3 mg/L, melyet naponta mintavételezéssel ellenőrzünk. 

A vízmű telepről kitáplált víz elvárt, szabad klórtartalmának és a KFCS 
Felszíni Tisztítóműből érkező víz klórtartalmának figyelembevételével 
kerül beállításra a tisztított víztárolóba kerülő szűrt vízhez adagolt klór-
mennyiség. A jelenlegi rendszer működése kézi üzemmódban, tapaszta-
lat alapján meghatározott értékekkel működik. A kitáplált vízmennyiség 
150 m3/h és 1.100 m3/h között változhat. 

• A tervezett állapot: 

A vízmű telepről kitáplált víz szabad klórtartalmának (0,1 – 0,3 g/m3) a 
beállított értéket automatikus üzemben, folyamatosan tartania kell, a 
mérési pontokon (KFCS közös bejövő víz, kimenő kevert víz) kapott ada-
tok alapján automatikus szabályozással. 
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Klórgáz ellátás: meglévő 2 db 500 kg-os klórhordóról történik. Az 
üzemelő hordó kiürülése esetén az automatikus átváltás megoldása 
szükséges! 

Analóg mérések: 

o Vákuum mérés a klórvezetéken 1 ponton; 
o adagolt klórmennyiség mérése 1 ponton, a zárkamrában 
o szabad klór színt mérése: kimenő kevertvízben, KFCS közös bejövő 

vízben. 

A klórozó rendszernek lehetővé kell tennie a PC-ről történő 
távműködtetést. 

A klórozó rendszernek 3 ponton kell kézi adagolást biztosítani havária 
esetén: 

1) elő klóradagolás a közös nyersvízbe max.: 1000 g/h mennyiségben. 

2) elő klóradagolás a visszamosató vízbe max.: 200 g/h mennyiség-
ben. 

3) elő klóradagolás a medence mosató vízbe max.: 1000 g/h menny-
iségben. 

• Biztonság, havária: 

o Klórgáz érzékelő elhelyezése a lefejtő és adagoló helyiségben, 
valamint minden egyes beadagolási helynél (ahol az injektor elhe-
lyezésre kerül). 

o Hordókra motoros havária elhárító berendezés elhelyezése. 

• A pályázó feladata: 

o A komplett klórozás technológiai vonal kiépítése a klórhordótól a ki-
menő víz analizátoráig, az összes mérési és adagolási ponttal 
együttesen, kézi és automatikus üzem biztosításával. 

o Az analizátorok mintavíz vezetékének kiépítése, a csatlakozási pon-
tok egyeztetése után. 

o Adagoló, mérő, szabályozó berendezések erős- és gyengeáramú 
vezetékelése a vezérlőszekrényig. 

o A pályázó berendezésének alkalmasnak kell lennie a távvezérlésre 
és a lokális vagy kézi vezérlésre. A klórozás valamennyi készülékét 
közvetlenül, vagy közvetett módon csatlakoztatni kell a helyi PLC 
erre a feladatra fenntartott bemeneteihez. 
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o A rendszer kapcsolószekrényének a távvezérléshez biztosítania kell 
a jelek továbbításához és fogadásához szükséges eszközöket (4-20 
mA, RS 485, kontaktusok) 

o Az ajánlatnak részletesen tartalmaznia kell a klórozó berendezés 
által biztosított távvezérlési és távmegjelenítési funkciók protokoll 
szintű leírását. 

o A klórozó működését a Benczúr Gy. u.-i II. sz. vízmű telep távfelü-
gyeleti rendszerében kell megjeleníteni. A távfelügyelet alkalmas 
kell, hogy legyen paraméterezésre, a szabályozás, mérés, riasztás, 
beavatkozás megjelenítésére, adatainak gyűjtésére. A szolgáltatott 
adatokból trendek, kimutatások készíthetőek legyenek. 

• A nyertes pályázó feladata: 

o Komplett dokumentáció átadása (részletes, működtetési leírás, 
megvalósulási tervek, kapcsolási rajzok, szabványossági je-
gyzőkönyvek, minőségi bizonylatok, megfelelőségi igazolások, OTH 
alkalmazási engedély, garancialevél, gépkönyv átadása). 

• A megrendelő feladata: 

o A klórozó rendszer és a meglévő irányítástechnikai berendezések 
közötti kábelezés 

o A központi irányítástechnikai rendszerben a klórozó berendezés 
távvezérléséhez és az állapotjeleinek megjelenítéséhez szükséges 
programozási munka 

16.  Egyéb, kiegészítő információk: 

• A munkavégzés ideje alatt a vízmű telep zavartalan működését  biztosítani 
kell. 

• Előírt garancia a komplett klórozó rendszerre: 5 év. 
• Ajánlattevő pályázati anyagában mellékelni kell a klórozási technológia 

megoldásának egyvonalas vázlatrajzát! 

17. A beadott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia 
a következő sorrendben: 

1. Ajánlati nyilatkozat (1. sz. melléklet), 
2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban meghatározott kivitelezés teljes 

körű teljesítéséről (2. sz. melléklet), 
3. Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről (3. sz. melléklet), 
4. A pályázó cégjegyzésre jogosult vezetője által aláírt szerződéster-

vezete. 
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Fenti dokumentumokat a kiíró az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. 

Debrecen, 2015. június 29. 

1. sz. melléklet 

Ajánlati nyilatkozat 

I. Pályázó neve, címe, telefon/fax száma, e-mail címe: 
……......................................................................………………………………….. 

……………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………… 

II. Pályázat tárgya:  

Debrecen, Balmazújvárosi út 17. sz. alatti I. sz. Vízmű telep klórozási 
technológia rekonstrukciója  

III. Ajánlat értékelési szempont szerinti ismertetése: 

IV. Előírt teljesítési határidő: 2015. szeptember 30. 

ÁNYOS JÓZSEF

vezérigazgató

Értékelési szempont Ft

Ajánlati ár (nettó) 

ÁFA 27% 

Ajánlati ár (bruttó) 
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V. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a napi kötbér mértéke:  

a nettó vállalási ár 1 %-a a késedelmes napokra 

VI. Fizetési határidő: a számla kézhezvételét követő 30 nap 
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VII. Nyilatkozat: 
Mint pályázó nyilatkozom, hogy a kiírásban megfogalmazott feltételeket  
elfogadom és a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

VIII. Megjegyzés:  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Debrecen, 2015. …………………………………. 

     ……………………………………………….. 
            cégszerű aláírás 
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2. sz melléklet 

Teljességi nyilatkozat 

Alulírott ………………………………………………………………………mint 
pályázó nyilatkozom, hogy a 

Debrecen, Balmazújvárosi út 17. sz. alatti I. sz. Vízmű telep klórozási  
technológia rekonstrukciója  

tárgyában beadott pályázatomban megajánlott vállalási ár teljes körű, kiter-
jed minden olyan költségre, amely a klórozó berendezés működőképes 
átadásához szükségesek. 
  

Debrecen, 2015. ………………………………… 

       ……………………..………….. 
        cégszerű aláírás 
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3. sz melléklet 

Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről 

Alulírott ………………………………………………………………………mint 
pályázó nyilatkozom, hogy ajánlatomhoz 30 napig kötve maradok, azt nem 
vonom vissza. 

Amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatomat visszavonom, úgy 
elfogadom, hogy a következő 5 évben a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 
tagvállalatai által lebonyolított pályázatokon nem vehetek részt. 

Debrecen, 2015. ………………………………………. 

       ……………………..………….. 
        cégszerű aláírás 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
tervezet 

1.  A szerződést kötő felek: 

2. A szerződés tárgya 

I. sz. Vízmű telep klórozási technológia rekonstrukciója  

Megrendelő Debreceni Vízmű Zrt.

Székhely 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Adószám 23458208-2-09

Bankszámlaszám 11738008-20238173-00000000

Képviselő Ányos József vezérigazgató

Telefon 52/513-513

Fax 52/413-609

E-mail titkarsag@debreceni-vizmu.hu

Vállalkozó

Székhely

Telephely

Levelezési cím

Adószám

Bankszámlaszám

Ügyintéző

Telefon

Fax

E-mail
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3. A teljesítés helye: 

Debrecen, Balmazújvárosi út 17. I. sz. vízmű telep 

4. Műszaki tartalom meghatározása: 

A rekonstrukció során elvégzendő feladatok: 

o A komplett klórozási technológiai vonal kiépítése a klórhordótól a ki-
menő víz analizátoráig, kézi és automatikus üzem biztosításával,  
150 m3/h és 1.100 m3/h közötti kimenő víz mennyiségre. 

o Az analizátorok mintavíz vezetékének kiépítése, a csatlakozási pontok 
egyeztetése után. 

A vízmű telepről kitáplált víz szabad klórtartalmának (0,1 – 0,3 g/m3) a 
beállított értéket automatikus üzemben, folyamatosan tartania kell, a 
mérési pontokon (KFCS közös bejövő víz, kimenő kevert víz) kapott ada-
tok alapján automatikus után állítással. 
Klórgáz ellátás: meglévő 2 db 500 kg-os klórhordóról történik. Az üzemelő 
hordó kiürülése esetén az automatikus átváltás megoldása szükséges! 

Analóg mérések: 

o Vákuum a klórvezetéken 1 ponton; 
o adagolt klórmennyiség 1 ponton 
o szabad klór: kimenő kevertvízben, szűrt vízben, KFCS közös bejövő 

vízben. 

Kommunikáció, távvezérlés kiépítése 

o A telepített berendezésének alkalmasnak kell lennie a távvezérlésre és 
a lokális vagy kézi vezérlésre. A klórozás valamennyi készülékét 
közvetlenül, vagy közvetett módon csatlakoztatni kell a helyi PLC erre 
a feladatra fenntartott bemeneteihez. 

o A rendszer kapcsolószekrényének a távvezérléshez biztosítania kell a 
jelek továbbításához és fogadásához szükséges eszközöket (4-20 mA, 
RS 485, kontaktusok) 

o Adagoló, mérő, szabályozó berendezések erős- és gyengeáramú 
vezetékelése a vezérlőszekrényig. 

o A klórozó működését a Benczúr Gy. u.-i II. sz. vízmű telep távfelü-
gyeleti rendszerében kell megjeleníteni. A távfelügyelet alkalmas kell, 
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hogy legyen paraméterezésre, a szabályozás, mérés, riasztás, bea-
vatkozás megjelenítésére, adatainak gyűjtésére. A szolgáltatott ada-
tokból trendek, kimutatások készíthetőek legyenek. 

o Az átadott dokumentációnak részletesen tartalmaznia kell a klórozó 
berendezés által biztosított távvezérlési és távmegjelenítési funkciók 
protokoll szintű leírását.  
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• A Vállalkozó további feladata: 

o Komplett dokumentáció átadása (részletes, működtetési leírás, meg-
valósulási tervek, kapcsolási rajzok, szabványossági jegyzőkönyvek, 
minőségi bizonylatok, megfelelőségi igazolások, OTH alkalmazási en-
gedély, garancialevél, gépkönyv átadása). 

• A Megrendelő feladata: 

o A klórozó rendszer és a meglévő irányítástechnikai berendezések 
közötti kábelezés 

o A központi irányítástechnikai rendszerben a klórozó berendezés 
távvezérléséhez és az állapotjeleinek megjelenítéséhez szükséges 
programozási munka 

• Biztonság, havária: 

A klórozó rendszernek 3 ponton kell kézi adagolást biztosítani havária es-
etén: 

1. elő klóradagolás a közös nyersvízbe max.: 1000 g/h mennyiségben 

2. elő klóradagolás a visszamosató vízbe max.: 200 g/h mennyiségben 

3. elő klóradagolás a medence mosató vízbe max.: 1000 g/h mennyiség-
ben 

o Klórgáz érzékelő elhelyezése a lefejtő és adagoló helyiségben, 
valamint minden egyes beadagolási helynél (ahol az injektor elhe-
lyezésre kerül). 

o Hordókra motoros havária elhárító berendezés elhelyezése 

o A munkavégzés ideje alatt a vízműtelep zavartalan működését  biz-
tosítani kell 

5. A kivitelezés teljes szerződéses összege: ______________Ft + ÁFA 

6. Teljesítési határidő:  2015. szeptember 30. 

7. Kezdési határidő:  Munkaterület átadását követően. 
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8. Pénzügyi feltételek:  A vállalás átalányáron történt, amely az összes 
ráfordítást tartalmazza. A Vállalkozónak egy rész-számla és a végszámla 
benyújtására van lehetőség. A rész-számla összege a nettó vállalási ár 
50%-a lehet, mely a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően 
nyújtható be. A végszámla a 30 napos próbaüzem sikeres lezárását 
követően nyújtható be. 

9. Fizetés: Sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás, ill. a próbaüzem lezárását 
követően kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással. 
Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, úgy a számla ki-
egyenlítésének határideje a munkaszüneti napot követő első munkanap. 

10.Szerződésszegés jogkövetkezményei Megrendelő késedelmes fizetése 
esetén a Vállalkozó a Ptk-nak megfelelő mértékű késedelmi kamatra jogo-
sult.  

Késedelmi kötbér mértéke: a szerződés szerinti teljesítési határidő lejárta 
utáni késedelmes naponként a nettó vállalási ár 1 %-a. 
A késedelmi kötbér maximális mértéke: (a nettó vállalási ár 20 %-
a):__________Ft. 

Meghiúsulási kötbér: (a nettó vállalási ár 25 %-a): _______________Ft. 

11. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

o A munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban történő átadása, 
víz és elektromos energia biztosítása. 

o Műbizonylatok megvizsgálása, a kivitelezés műszaki ellenőr által 
történő ellenőrzése. 

12.Vállalkozó jogai, kötelezettsége: 

o Az alkalmazott anyagok minőségi bizonyítványainak  átadása. 
o Hulladékok elszállítása. 
o Másoknak okozott károk helyreállítása, vagy megtérítése 

13.Jótállás, szavatosság kérdései:  

o Az elvárt garancia mértéke 5 év, mely nem vonatkozik a természetes 
kopásból eredő meghibásodásra. 
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14.Együttműködési kötelezettség: 

Vállalkozó helyszíni képviselője: 

Megrendelő helyszíni képviselője: 
Béke Ferenc műszaki ellenőr 
Debrecen, Hatvan u. 12-14. 
Tel.:  (20) 663-0744 
Fax: (52) 523-672 

15.Egyéb rendelkezések: 

A szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült VÁM és adóköltségek a 
Vállalkozót terhelik. 
A szerződésben nem szabályozott feltételekre a Ptk. idevonatkozó ren-
delkezései az irányadóak. 
A szerződésből eredő bármely vitás kérdést a Felek kötelesek elsősorban 
egyeztető tárgyalások útján rendezni. Ha az egyeztető tárgyalások nem 
vezetnek eredményre, a Felek a vitás kérdések rendezése érdekében 
alávetik magukat a Debreceni Járás Bíróság kizárólagos illetékességének.  

Jelen szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyet a Felek, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 

Debrecen, 2015..….. hó ……. nap 

______________________ ______________________

Vállalkozó Megrendelő
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