AJÁNLATKÉRÉS
„PÉCS 01339 HRSZ.-Ú INGATLANON LÉVŐ KEZELT
SZENNYVÍZISZAP MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSA”
MŰSZAKI LEÍRÁS
1. SZAKASZ

1.1.

ÁLTALÁNOS FELADAT MEGHATÁROZÁS

Ajánlattevőnek feladata a 01339 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezett teljes mennyiségű és
akkreditált laborvizsgálat által minősített kezelt szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítása
az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet „a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól” alapján. A kezelt szennyvíziszap hasznosítás
helyszínére történő elszállítását az ajánlattevőnek kell megszervezni a kijelölt telephelyen
történő átvétellel, felrakodással, elszállítással együtt. Ajánlattevő gépeinek, eszközeinek,
hasznosítási kapacitásának alkalmasnak kell lennie az általa szintén az ajánlatában
megajánlott területnagyság szabta igény kielégítésére. Amennyiben a kezelt szennyvíziszap
további minősítő vizsgálata válna szükségessé, úgy annak elvégzése Ajánlattevő feladata és
költsége.
Az ajánlattevőnek a tevékenység végzéshez érvényes, a vonatkozó 50/2001. (IV.3.) Korm.
rendelet szerint elkészített „Talajvédelmi terv”-el kell rendelkeznie a kihelyezésre
felhasználni kívánt és jelen eljárásban megadott mezőgazdasági területek tekintetében.
Ajánlatuk megtételéhez javasoljuk előzetesen talajvédelmi szakértővel ennek feltételeit és
költségeit egyeztetni! A tárgyi eljárásban adott ajánlatnak a megajánlott területekre vonatkozó
talajvédelmi terv költségeit tartalmaznia kell! Az ajánlatkérési dokumentáció kérését
megelőzően talajtani szakértőként bevonásra került, javasolt talajtani szakértő: Talaj – Info
Talajvédelmi Szolgáltató Kft., Tihanyi Klára, 7625 Pécs, Gergely u. 15/1.
Az előzetesen Nitrogénre elvégzett dózis számítás alapján a fajlagos hasznosítható
mennyiség:
Nitrogén tartalom 12.979 g N / tonna kezelt szennyvíziszap;
Kihelyezhető mennyiség: 170 kg N / ha; 1 ha mezőgazdasági területre kihelyezhető kezelt
szennyvíziszap mennyisége: 13,1 tonna
A mennyiség meghatározása:
Az elszállítandó mennyiség térfogata: 14.000 m3.
A kezelt szennyvíziszap térfogat tömege: 0,7 t / m3
Az elszállítandó mennyiség felmért tömege: 9.800 t
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A felmérés eredményét és a tárolótér helyszínrajzát a tárgyi felhívás 1. számú melléklete
tartalmazza.
A kezelt szennyvíziszap becsült mennyisége tonnában és térfogatban került megadásra. A
térfogat meghatározását a Tettye Forrásház Zrt. geodéziai felméréssel állapította meg, a
tömege a laborvizsgálat szerint meghatározott fajsúly alapján került kiszámításra.
A minőség meghatározása:
A Tettye Forrásház Zrt. az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és
szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló rendelet
2. számú melléklete szerint a kezelt szennyvíziszapra meghatározott vizsgálatokat elvégezte /
elvégeztette. A vizsgálati eredményeket részletesen a tárgyi felhívás 2. számú melléklete
tartalmazza.
A telephelyen felhalmozott anyag a 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 3. § b, bekezdése
alapján kezelt iszapnak minősül.
A 01339 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezett, a felmérés alapján 9.800 tonna tömegre becsült
mennyiségű kezelt szennyvíziszap minősége valamennyi határértéknek megfelel.
Mezőgazdasági kihelyezésének a minőség szempontjából nincs akadálya!
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szennyvíztisztító telepen biológiai fertőzés
veszélye áll fenn. A fertőzésveszély miatt a szennyvíztisztító telepre belépő személyeknek
tífusz elleni védőoltással kell rendelkezniük.
A védőoltások hiánya esetén ajánlatkérőt semmilyen felelősség nem terheli munka végzés
során esetlegesen elkapható fertőzések tekintetében (pl.: kullancsencephalitis).
Ajánlatkérő továbbá előírja, hogy a szerződés teljesítésének megkezdésekor a teljesítésben
részt vevő munkavállalóknak személyre szóló balesetbiztosítással kell rendelkezniük.
Ajánlattevő az ajánlata szerinti teljesítéshez alvállalkozót jogosult igénybe venni, azonban
tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
Ajánlatkérő Ajánlattevők részére egyénileg biztosít helyszíni megtekintési lehetőséget,
melynek igényét, kérjük jelezze kollégánk részére:
Ambrusits Balázs szennyvíztelep vezető: 30/247-5689
1.2.

TELJESÍTÉS

A munkákat, Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban lehet végezni. A szennyvíztisztító telepi
munkarend és a műszakváltások figyelembe vételével, hétfőtől-csütörtökig: 7:00- 15 :30-ig és
pénteken: 7:00-12:30-ig biztosított a szállító járművek bejutása, a rakodás ellenőrzése és
szállítólevelek kiállítása Ajánlatkérő részéről. Ennek megfelelően a munkát ezen
időszakokban lehet elvégezni.
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1.3.

BEJELENTKEZÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

A telepekre való bejutás biztosítása érdekében Ajánlatkérő belépési jogosultságot biztosít
Ajánlattevőnek. Ehhez a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül Ajánlattevő köteles
Ajánlatkérőnek átadni a szennyvíziszap átvételét végző munkatársak nevét, valamint a
teljesítésbe bevonni kívánt járművek forgalmi rendszámát és igazolást arról, hogy az adott
gépjárműveknek mekkora a maximális rakodási súlya, amivel a mindenkor érvényben lévő
KRESZ szerint a magyarországi közutakon közlekedhetnek.
Olyan gépjármű, aminek forgalmi rendszámát Ajánlattevő nem adta át Ajánlatkérőnek, a
telepre nem hajthat be. Az ebből származó késedelem/nem teljesítés esetén Ajánlatkérő igényt
tart a szerződést biztosító mellékkötelezettségekben felsorolt jogaira. A szerződés során
bekövetkező változásokat Ajánlattevő köteles írásban, 5 munkanappal előre bejelenteni.
A szállítójárművek be-és kiléptetése a munkaterületi főbejáratnál történik.
Ajánlattevő elfogadja, hogy Ajánlatkérő jogosult a be- és kiléptetés során a gépjárművek és a
személyzet azonosítására, a járművek vagyonvédelmi és műszaki okokból történő
átvizsgálására.
Amennyiben Ajánlatkérő nem kielégítőnek ítéli meg a gépjármű műszaki/tisztasági állapotát,
úgy a beléptetést megtagadhatja. Ezt a tényt ajánlatkérő írásban rögzíti. Ajánlatkérő műszaki
állapot alatt azt érti, hogy a gépjármű rendelkezzen érvényes műszaki vizsgával, továbbá a
gépjárműből sem olaj, sem üzemanyag, sem hűtő folyadék a telepre való belépés során nem
folyhat a járófelületre. A gépjármű tisztasága alatt ajánlatkérő azt érti, hogy a telepre a
gépjármű olyan állapotban léphet be, hogy a telepen való közlekedés során hulladékok sem a
gépjárműről, sem pedig a hulladékszállító felépítményről nem hullhatnak a járófelületre. Az
ebből fakadó mindennemű (beleértve harmadik személynek okozott) kárért kizárólag
ajánlattevő felelős. Az ellenőrzés elmaradása esetén is ajánlattevő ugyanolyan felelősséggel
tartozik.
A szállító járművek csak tiszta állapotban közlekedhetnek közúton. A szállító járművek
tisztán tartásáról ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
A szállító járművek csak a KRESZ előírásainak betartásával közlekedhetnek, melyet
ajánlatkérőnek jogában áll bármikor ellenőrizni.
Ajánlattevő kizárólag a telepi közlekedési útvonalakat veheti igénybe, azoktól nem térhet el.
A telepen belül a jármű haladási sebessége nem haladhatja meg a 15 km/h-t. A telepen belüli
közlekedés során semminemű anyag nem szóródhat el.
A teljesítést (szennyvíziszap telepről történő átvételét) csak ajánlatkérő helyszíni
képviselőjének jelenlétében lehet megkezdeni és végrehajtani. Ajánlatkérő ezen
kötelezettségének nem teljesítése esetén ajánlattevőt kötbér nem terheli.

1.4.

KEZELT SZENNYVÍZ ISZAP FELRAKODÁSA

A szennyvíztisztító telep területén a szállítást végző jármű első lépésként rááll a 60 tonnás
hídmérlegre. Az „üres súly” leolvasása a mérleg kijelzőjén üzemeltető jelenlétében
megtörténik. A gépjármű rendszámát, súlyát kg-ban szállítólevélen rögzíti az üzemeltető
szállítást felügyelő munkatársa.
Ezt követően a volt komposztáló területe melletti úton a gépjármű leparkol. A szállító saját
vagy bérelt rakodógépével a kezelt szennyvíziszapot kihordja és felrakodja a szállító járműre.
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Rakodást követően a szállító ismételten rááll a hídmérlegre. A „teli súly” leolvasása a mérleg
kijelzőjén üzemeltető jelenlétében megtörténik. A gépjármű teli súlyát, valamint a két
mérlegelés különbségét (elszállított kezelt szennyvíziszap mennyisége) kg-ban szállítólevélen
rögzíti az üzemeltető szállítást felügyelő munkatársa.
Üzemeltető képviselője a mérlegelés, és a szerződéskötés alkalmával leadott igazolás alapján
ellenőrzi, hogy a szállító jármű nincs e túlrakodva a megengedett összsúlyhoz képest.
Túlsúlyos gépjármű a telepet nem hagyhatja el, ilyen esetben a rakományból szállítónak
annyit le kell rakodnia, hogy a közúti közlekedésre vonatkozó előírások megszegésére ne
kerülhessen sor.
A szállítólevélen ezen kívül rögzítésre kerül a szállító és a befogadó kezelő / hasznosító
megnevezése, a szállított rakomány, a kiállítás dátuma és az átadó – átvevő aláírásai, ezt
követően az átadó és a szállító bélyegzőjével leigazolja. A 4 példányos szállítólevélből 2
példányt a szállító kap, 2 példány a szennyvíztelep üzemeltetőjénél marad. A
szállítólevelekből egy-egy példány, egyben a számlához kötelezően beadandó mellékletek.
A szállítást végző feladata rakodás és elszállítás során használt terület tisztaságának
fenntartása, a rakodó gép és a szállító jármű tisztántartása. A járművek mosásához a víz
biztosított.
1.5.

HASZNOSÍTÁS

Hasznosítás alatt Ajánlatkérő a kezelt szennyvíziszap 50/2001. (IV.3) Korm. rendelet „a
szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének
szabályairól” szerint elvégzett és dokumentált elhelyezést érti. Ajánlattevő kijelenti és
szavatol azért, hogy a kezelt szennyvíziszap mezőgazdasági kihelyezéséhez és a rakodásához,
szállításához, területre történő kiszóráshoz előírt Talajvédelmi tervvel, esetleges hatósági
engedéllyel, tapasztalattal, szakértelemmel és szakértőkkel, továbbá műszaki-technikai
háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan rendelkezni fog.
1.6.

ELLENŐRZÉS

Az Ajánlatkérő Ajánlattevő szerződés végrehajtásával összefüggő tevékenységét, az eljárás
eredményeként kötött szerződésben rögzített követelmények teljesítését folyamatosan
ellenőrzi. Az Ajánlatkérő az ellenőrzésre vonatkozó jogát bármikor, a szolgáltatás helyszínén
vagy az Ajánlattevő székhelyén gyakorolhatják. Az ellenőrzésre Ajánlatkérő igénybe veheti
saját alkalmazottját, vagy erre külső szakértőket is alkalmazhat. Amennyiben Ajánlatkérő az
ellenőrzés lefolytatásával külső szakértőt bíz meg, részére írásbeli megbízólevelet ad át,
amelyet Ajánlattevő részére egy eredeti példányban át kell adni. A megbízólevélben pontosan
meg kell határozni az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrizendő elemeket stb.
Ajánlattevő köteles biztosítani Ajánlatkérő részére, hogy Ajánlatkérő közvetlenül, vagy arra
kijelölt, szakmailag felkészült megbízottja ellenőrizhesse Ajánlattevő adatszolgáltatásának
hitelességét és a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését. Ajánlattevő köteles
közreműködni abban, hogy Ajánlatkérő, vagy megbízottja az ellenőrzés feladatait
elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocsát.
Ajánlatkérő, vagy megbízottja köteles az ellenőrzés megállapításait tárgyszerűen ellenőrzési
jelentésbe foglalni és a jelentést Ajánlattevő vezetőjének megküldeni.
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Ajánlattevő jogosult az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentésre a helyszínen vagy
írásban 8 napon belül észrevételt tenni, és köteles az ellenőrzés megállapításai, javaslatai
alapján tett intézkedéseiről ajánlatkérőt írásban tájékoztatni.
Felek rögzítik, hogy az ellenőrzés lefolytatása Ajánlattevő tevékenységét, a szolgáltatás
jogszerű és a követelményeknek megfelelő teljesítését nem akadályozhatja. Az Ajánlatkérő
által az ellenőrzéssel megbízott személyeket az Ajánlatkérő fizeti.
Ajánlattevő köteles az ellenőrzés eredményes lefolytatása érdekében az ajánlatkérő, illetve az
ellenőrzést végző szakértő(k) rendelkezésére állni, a felmerült kérdésekre és észrevételekre
vonatkozóan teljes körű tájékoztatást nyújtani. Ajánlattevő köteles lehetővé tenni az
ellenőrzést végző személyek számára az ellenőrzés elvégzését, és az ellenőrzés eredményes
lefolytatásához szükséges feltételeket köteles biztosítani (pl. annak lehetővé tétele, hogy az
ellenőrzést végző személyek az ajánlattevő, bármely alvállalkozó bármely munkatársával,
munkavállalójával felvehesse a kapcsolatot, tőlük felvilágosításokat, információkat
kérhessen). Ajánlattevő ajánlatkérő munkatársai megkeresésére köteles rendelkezésre állni, a
kért felvilágosításokat, információkat megadni a lehető legrövidebb, de maximum 10
munkanapon belül. Az ellenőrzésre feljogosított munkatársak köréről ajánlatkérő írásban
értesíti ajánlattevőt, ezeket a személyeket külön megrendelőlevél felmutatása nélkül is az
ellenőrzés lefolytatására jogosult személynek kell tekinteni. Ajánlattevő köteles arról is
gondoskodni, hogy az együttműködési, információadási kötelezettségeket az Ajánlattevő
alvállalkozói, egyéb közreműködői is betartsák.
Ajánlattevőnek szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat
szerint kell teljesítenie a szennyvíziszap rakodását, szállítását és hasznosítási tevékenységét.
Legjobb Szakmai Gyakorlat: azon folytonosan fejlődő szakmai gyakorlat, továbbá
módszerek, eljárások, szokványok és normák összessége, amelyet általánosan elfogadnak, és
rendszeresen alkalmaznak annak érdekében, hogy biztosítsák az eljárás eredményeként kötött
szerződés tárgyával hasonló tárgyú projektek sikeres, átlátható és hatékony, valamint
megbízható és prudens megvalósulását. Jelen esetben a Legjobb Szakmai Gyakorlat az olyan
szakcégtől elvárható kiemelt gondosságot és hatékonyságot jelenti, amely szakcég az ilyen
feladatok teljesítésére specializálódott, ismeri jelen szerződés tárgyával hasonló tárgyú
projektek megvalósításával kapcsolatos hazai és nemzetközi követelményeket, folyamatokat
és jó gyakorlatokat, továbbá jogszabályokat és más irányadó rendelkezéseket.
1.7.

A FELHASZNÁLÁS ELVÁRT DOKUMENTÁLÁSA

Ajánlattevőnek a tárgyi felhívás és az arra kötött szerződés szerint elvégzett tevékenységet
igazolható módon kell dokumentálnia és bizonylatokkal igazolnia, melyet Ajánlatkérő részére
a tevékenysége befejezését követő 7 napon belül át kell adnia. A dokumentációnak
alkalmasnak kell lennie a felhasználás szabályosságának Hatóság részére történő igazolásra.
1.8.

ÁTVÉTELI HELYSZÍN / ANNAK HÁTRAHAGYÁSA

Az átvételi helyszín helyszínrajzát tárgyi felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.
A terület a korábban üzemeltetett komposztáló területe, annak megközelítő útjai, illetve
környező zöldterületei.
Az aljzat a komposztáló és a megközelítő utak esetében szilárd, azonban vannak területek,
ahol burkolat nélküli az aljzat.
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Ajánlattevőnek a helyszínt rendezetten az eredeti talajszintig elgereblyézve, illetve a meglévő
szilárd burkolati szintig felsöpörve kell hátrahagynia. A felrakodás során keletkező esetleges
inert anyagok elszállítása Ajánlattevő feladata és költsége.
1.9.

AJÁNLATTEVŐK ÁLTAL MEGHATÁROZANDÓ FELHASZNÁLNI KÍVÁNT KEZELT
SZENNYVÍZISZAP FELHASZNÁLÁSI DÍJA / MENNYISÉGE / IDŐPONTJA:

1.9.1. FELHASZNÁLÁS

MEGBÍZÁSI DÍJA

Az 1. táblázat kitöltésével Ajánlattevő megadja az általa a szerződéses időszakban
felhasználásra elszállított kezelt szennyvíziszap mennyiségét / a felhasználás Ajánlatkérő által
fizetendő díj mértékét / felhasználásra felkínált terület nagyságát. A fenti adatokat a
felhasználás időpontja szerinti bontásban kérjük megadni. Ajánlattevő a részére megadott
időszakban az előzetes felmért mennyiségtől függetlenül köteles a teljes szennyvíziszap
mennyiséget mezőgazdasági kihelyezésre elszállítani / hasznosítani.
Az EXCEL táblázat alábbi elnevezés szerinti oszlopait kell kitölteni Ajánlattevőnek:

2016. január 1.-től 2016. december 31.-ig:
Mezőgazdasági
felhasználásra
elszállítandó kezelt
szennyvíziszap
mennyiség

Mezőgazdasági
felhasználás díja
(nettó)

Mezőgazdasági
felhasználásra
rendelkezésre álló
terület nagysága

t

Ft / t

ha

Kihelyezés 1.
ütem
(tavaszi
kihelyezés)
Kihelyezés 2.
ütem
(őszi kihelyezés)
Összesen:

2. MELLÉKLETEK

1.
2.
3.
4.

sz. melléklet: A felmért mennyiség és a tárolótér helyszínrajza
sz. melléklet: A kezelt szennyvíziszap laborvizsgálati eredményei
sz. melléklet: Ajánlati lap
sz. melléklet: Szerződéstervezet
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