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A Tettye Forrásház Zrt. pályázati felhívása
„Megyeri úti szennyvíz végátemelő biofilter rekonstrukciója” tárgyában
1.

A tevékenység leírása:
Pécs város teljes szennyvízmennyisége a Megyeri úti végátemelő telepre egy 1650 mm átmérőjű ROCLA
vasbeton csövön érkezik meg, majd innen szivattyúk segítségével nyomott vezetéken jut el a
szennyvíztisztító telepre. A végátemelő gépházban kapott helyet két párhuzamos vonalon egy kőfogóból és
rácsból valamint rácsszemét kezelő egységekből álló technológiai sor. A kőfogó által visszatartott anyagok,
valamint a visszamosott és víztelenített rácsszemét tárolása is a gépházban történik. Összesen 4 db 3,5 m3es nyitott konténerben. Tekintettel arra, hogy a gépház a város frekventált helyén található a gépház 2008as felújításakor mind a szivattyútér, mind a szennyvíz fogadótér mind pedig az előkezelő sor zárt építményt
kapott. A zárt légtér kezelésére egy FOBA BC 24 AV típusú biofilter épült, amely azonban meghibásodott, a
benne található töltet tönkrement, valamint gépészetileg oly mértékben leamortizálódott, hogy a felújítása
gazdaságtalanná vált. A fentiek alapján jelen pályázati felhívás tárgya egy új biofilter beépítése a
továbbiakban részletezett feltételek alapján.

1.1 Jelenlegi helyzet bemutatása:
Az alábbi paraméterek jellemzik a Megyeri úti végátemelő gépház légkezelő technológiáját a jelenlegi
kiépítettség mellett:
Megtisztított légmennyiség:

Szivattyútér:

1700 m3 x 1,5 légcsere = 2600 m3/h
Rácsgépház: 1200 m3 x 3,5 légcsere = 4200 m3/h

Beépített biofilter típus:
FOBA BC 24 AV
Biofilter teljesítmény:
7000 m3/h
Hőmérséklet:
8-35°C
Szűrőanyag mennyiség:
BIOFILTAIR 30 m3
Porterhelés:
max. 5 mg / Nm3
Belépő NH4, H2S koncentrációja: max. 30 ppm
Méretek:
HxSZxM 9340 x 3340 x 2600 mm
ebből szerviz kamra:
HxSZ 1500 x 2500 mm
Ház:
PP UV stab.
A belépő levegő relatív nedv. tartalma: kb. 70 %
Beépített nedvesítő berendezés

Ház:
Méret:

PP műanyag kivitelben
1,0 x 1,5 x 2,5 m

A házba beépítve: levegő elosztó, szórófejek, cseppfogó, szintszabályozó, temperáló elektromos fűtés,
szárazjárat-védelem, keringető szivattyú, keringető vízrendszer szerelvényekkel, szivattyú 400 VAC, 1,5 kW,
szórófejek.
Biofilter szerviz kamrába telepített ventilátor: 7000 m3/h
Nyomás:
2100 Pa, teljesítmény: 10 kW
PP kivitel pillangószeleppel
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A biofilter vasbeton alaplemez mérete: 10 x 3 m
A berendezésbe épített csővezetéken a szivattyútérből, és a rácsgépházból érkezik a bűzős levegő. Az
elszívott bűzös levegőt a ventilátor egy nedvesítő berendezésen keresztül szívja. A filter házban a
szűrőanyag kiszáradását megakadályozó utónedvesítő rendszer található (vízigény rH 90%: nedvesítő és
utónedvesítő összesen max. 30 l/h)
Biofilter energiaigénye összesen: 400 VAC, 50Hz, 15 KW
1.2 Vállalkozó feladata:
Vállalkozó feladata a jelenlegi biofilter elbontása és egy új, a gépház levegőjének tisztítását ellátó, a lent
részletezett rendszerhez csatlakozó biofilter megtervezése és kivitelezése.
A térfogatáram, amelyre a biofiltert méretezni szükséges: 8000 m3/h
Kapcsolódás a meglévő csatlakozási pontokhoz:
•

A helyszínen rendelkezésre áll a jelenlegi biofilter vasbeton alaplemeze az 1.1 pontban megadott
méretben.

•

Az átemelő gépház keleti falánál rendelkezésre áll a csatlakozás az ivóvíz hálózathoz horganyzott acél
csővezetékkel.

•

Az átemelő gépház keleti falánál rendelkezésre áll a csatlakozás a villamos, valamint az
irányítástechnikai rendszerhez.

•

Az átemelő gépházban rendelkezésre áll a jelenlegi biofilterhez csatlakozó elszívó csővezeték rendszer.

•

A helyszínen a jelenlegi biofilter alaplemezébe építetten rendelkezésre áll a biofilter csurgalék vizeit
elvezető csatornarendszer
A biofilternek a jelenleg meglévő irányítástechnikai rendszerhez kell csatlakoznia. A biofilter működéséről
az alábbi jelek kiadása szükséges a felügyeleti rendszer felé:
•

Üzemel/Leállt

•

Biofilter nyomásesés mértéke [bar]

•

Hőmérséklet (°C)

•

Összetett hiba Van/Nincs

•

(Egyéb, a biofilter megfelelő működéséről releváns információt közvetítő adat méréséhez
jeltovábbításához szükséges műszaki megoldást Vállalkozó opcionális, külön tételként szerepeltetesse
árajánlatában.)
Az új biofilter megtervezéséhez, méretezéséhez Vállalkozó feladata az alábbi munkák elvégzése:
•

A jelenlegi elszívó rendszer felmérése (mind légtechnikai, mind állag/állapot szempontjából), továbbá
az elszívási kapacitás felülvizsgálata.
1.3 Vállalkozó feladata összefoglalóan:
1. A gépház térfogat és a helyszíni légtechnikai viszonyok, adottságok ismeretében az átszellőztetési
kapacitás igény felülvizsgálata szükség esetén javaslatéttel a légcsere mértékére.
2. Meglévő elszívó vezetékek megfelelőségének ellenőrzése légtechnikai és állag szempontjából, szükség
esetén az elszívó rendszer átépítése.
3. Meglévő csurgalék víz elvezető rendszer felülvizsgálata szükség esetén átépítése.
4. Biofilter megtervezése, a szűrőanyag hatásfokának számítással történő alátámasztása
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5. A megtervezett és Megrendelő által jóváhagyott biofilter (és szükséges kapcsolódó rendszer)
beépítése, csatlakozva a meglévő vízvezetékhez, villamos és irányítástechnikai rendszerhez, valamint a
meglévő/átépített elszívó és csurgalékvíz elvezető rendszerhez.
6. A próbaüzem megkezdésének feltétele a forgatási- és üzempróbák sikeres lefolytatása, valamint a
tervezett térfogatáramnak megfelelő elszívási kapacitást igazoló légtömeg áram mérése.
7. A biofilter rendszer beüzemelése, majd 1 hónapos hibamentes próbaüzemének lefolytatása. (Hiba
esetén a próbaüzem időintervalluma újraindul). A próbaüzem abban az esetben zárható sikeresen le,
ha az 1 hónapos hibamentes üzemelés végén légtömeg áram méréssel igazoltan továbbra is megfelel
az elszívási kapacitás a tervezett / beépített mértéknek.
8. A hibamentes próbaüzem 3. hetében a tisztítási hatásfok olfaktometriás méréssel történő ellenőrzése,
azaz a biofilter leválasztási hatásfok megfelelőségének igazolása.
9. Vállalkozó árajánlatában opcionális tételként szerepeltesse az alábbi munka elvégzését:
o a meglévő biofilter elbontása, az elhasználódott töltet, valamint műanyag ház, dokumentált
elszállítása, ártalmatlanítása az érvényben lévő jogszabályok előírásainak megfelelően.
A jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódó munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy az ne akadályozza a
végátemelő gépház folyamatos üzemvitelét. Amennyiben az átemelő gépház normál üzemvitelét is érintő
munkavégzés szükséges, azt Megrendelővel a munka megkezdése előtt 15 naptári nappal egyeztetni,
jóváhagyatni szükséges.
1.4 Műszaki átadás-átvétel
A kiviteli tervben meghatározottak megvalósítását és a próbaüzem sikeres lezárását követően műszaki
átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az átadás-átvételi eljárás csak és kizárólag sikeres próbaüzem esetén
indítható.
A műszaki átadás-átvételi eljárás abban az esetben kezdhető meg, amennyiben jelen pályázati felhívás 1.3
pontjában foglalt feladatok maradéktalanul teljesültek, a létesítmény kivitelezése a Megrendelő által
jóváhagyott tervek alapján készült el.
Összességében az átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy az építési-szerelési munka, a
technológiai szerelés a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult,
a technológia működése kielégítő, a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb
követelményeknek, jellemzőknek.
A Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontját a Vállalkozó tűzi ki, és erről legalább 10 nappal
korábban „készre jelentő” és a műszaki átadás-átvételi eljárásra meghívó levélben értesíti a Megrendelőt.
A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor a Vállalkozónak át kell adnia a Megrendelő részére, a jelen
pontban meghatározott tartalmú, Műszaki átadás-átvételi dokumentációt.
A Műszaki átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő és az Üzemeltető megvizsgálja az elkészült
létesítményeket, a szerződésben foglaltak teljesülését.
A Műszaki átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvet kell felvenni.
A Műszaki átadás-átvételi dokumentáció tartalmának felülvizsgálata, elfogadása céljából, az átadási eljárás
megindítása előtt 5 munkanappal, Vállalkozó köteles a dokumentációt Megrendelőnek átadni.
A Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele a Műszaki átadás-átvételi dokumentáció Megrendelő
részéről történő elfogadása.
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A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák, hiányosságok kijavítását, pótlását, műszakiátadás átvételi dokumentáció elfogadását és az egyéb, a jegyzőkönyvben rögzített intézkedések
végrehajtását követően, a műszaki átadás-átvételi eljárást le kell zárni.
1.5 Megvalósulási terv, átadás-átvételi dokumentáció
Vállalkozó köteles a létesítmény műszaki átadás-átvételi dokumentációját elkészíteni.
A Megrendelői jóváhagyási folyamatot követően a műszaki átadás-átvételi dokumentációnak az alábbi
felsorolásban szereplő dokumentumokat kell tartalmaznia:
•
•
•
•
•
•
•
•

a biofilter gépészeti és villamos kapcsolási rajzait
a beépített anyagok, szerelvények, gépek, készülékek és berendezések műbizonylatait, jótállási jegyeit,
magyar nyelvű gépkönyveket, végleges kezelési és karbantartási utasításokat,
a villamos berendezés első felülvizsgálatának, érintésvédelmi mérésének eredményéről készített minősítő
iratot,
az építési napló és minden mellékletének másolatát,
az építési-bontási hulladék elszállításáról készült szállítóleveleket,
az olfaktometriás és légtömegáram mérési jegyzőkönyveket, a megfelelő tisztítási hatásfokot igazoló
nyilatkozatokat.
próbaüzemi naplót

A műszaki átadás átvételi dokumentációt 2 pld-ban papíros/nyomtatott formában, illetve 1 pld.
elektronikus adathordozón kell átadni Megrendelő részére. Az elektronikus dokumentációt szerkeszthető
formátumban (pl.: .doc, .dwg, stb.) is át kell adni az adathordozón.
1.6 Fizetési és számlázási feltételek
Vállalkozó jelen pályázati kiírás tárgyát képező munkáért összesen 2 db számlát nyújthat be (egy részszámla
és egy végszámla) az alábbiak szerint:
•

1 db részszámla (teljes vállalkozói díj 50 %-a): A kivitelezési munkák befejezését és a 2.3. pont 9.
pontjában rögzített próbák és mérés sikeres lefolytatását követően nyújtható be. A részszámla
teljesítésigazolása és kötelező melléklete a Megrendelő által kiállított nyilatkozat a próbaüzem
megkezdhetőségéről.

•

1 db végszámla (teljes Vállalkozói díj 50 %-a): A sikeres próbaüzem és műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárását követően nyújtható be. A végszámla teljesítésigazolása és kötelező melléklete a
Megrendelő által kiállított igazolás a szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítésről.

Jelen pályázati felhívás mellékleteként küldjük a tevékenységről készült vállalkozási szerződés tervezetet, a
területek nagyságának és helyének megadását, egyúttal kérjük, hogy árajánlatukat a szerződés
feltételeinek figyelembevételével adják meg, illetve a szerződéssel kapcsolatos esetleges észrevételeiket a
pályázati adatlap megfelelő rovatában jelezzék.
2.
Az árajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi bontásban:
•
•
•
•
•
•
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A munkavégzés vállalt határidejét
A garanciális kötelezettség vállalás mértékét
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A kitöltött Pályázati adatlapot
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•
•
•
3.

4.

A megajánlott biofilter típuscsalád ismertetőjét, műszaki leírását, működési sémáját, általános
kezelési és karbantartási utasítását.
A megajánlott biofilter típuscsaládnál alkalmazott töltet leírását, valamint a garantált és a
vágható élettartamát.
A megajánlott biofilter várható üzemeltetési, karbantartási költségeit, valamint élettartam
költségeit.

Az ajánlatok beadási, elküldési határideje: 2018. június 06. 10:00 óra
Az ajánlatokat kérjük eljuttatni, a címben található tárgy megjelölésével, zárt borítékban, a Tettye
Forrásház Zrt. 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. szám alatti 3 sz. épület 1. emeletén a 110-es irodába
személyesen, vagy postai úton a 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. címre a 3. pontban megadott határidő
figyelembe vételével. Az ajánlat anyagát, papír alapon és elektronikus adathordozón is szíveskedjenek
benyújtani.
Az elbírálás fő szempontjai:
• Az ajánlott műszaki tartalom és az Ajánlati ár, tételesen
• Életciklus költség
• Fizetési határidő
• Befejezési határidő
• Garanciális feltételek

Az Ajánlatkérő a pályázat tárgyával kapcsolatban helyszíni bejárást biztosít a tevékenység helyszínén (7634.
Pécs, Megyeri úti végátemelő, bejutás a Pécs Plázától északra (az autómosó nyugati oldalán) lévő köves úton)
Ajánlattevők részére 2018.05.23. 1000 órakor.
Az helyszíni bejárásra jelentkezni a megadott műszaki kapcsolattartó elérhetőségein lehet.
Megrendelő által biztosított helyszíni bejáráson az igények pontosítása és a felmerülő kérdések
megválaszolása jegyzőkönyves formátumban megtörténik. A helyszíni bejáráson résztvevőknek megküldésre
kerül a jegyzőkönyv, amely a pályázati kiírás részét fogja képezni, és az abban foglaltak kötelező érvényűek az
ajánlatok összeállításakor és a pályázatok benyújtásakor. A helyszíni bejárást követő egyéb kérdéseket az alább
megadott e-mail címre küldött levélben lehet feltenni.
A helyszíni bejáráson való részvétel nem feltétele az ajánlatadásnak, amennyiben Ajánlattevő nem kíván részt
venni a helyszíni bejáráson, azonban Ajánlatot kíván tenni, erre vonatkozó nyilatkozatát küldje meg a
megadott műszaki kapcsolattartó e-mail címére legkésőbb a helyszíni bejárás kezdetének időpontjáig. Ez
esetben a helyszíni bejáráson készült jegyzőkönyvet Ajánlatkérő megküldésre kerül.
A felmerülő kérdéseket, az alább megadott e-mail címre küldött levélben lehet feltenni. A feltett kérdéseket és
arra adott válaszokat minden pályázónak megküldjük. A válaszokban közölt információk, minden Ajánlattevőre
nézve, kötelező érvényűek a pályázat benyújtásakor, valamint elbírálásakor.
Műszaki kapcsolattartónk:
• Bicsák László szennyvíztelepi csoportvezető
• Elérhetősége:
Mobil: 06-30/620-6728
E-mail: bicsak.laszlo@tettyeforrashaz.hu

1.verzió

Oldalszám: 5/8

Érvényes: 2017.05 17-től

21-2-6-20/BF-1/2018
Pályázati felhívás

5.

Az ajánlatok bontására 2018.06.07-én, 10.00 órakor kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül. A bontáson az
ajánlattevők képviselői jelen lehetnek.

6.

Az Ajánlatkérő a pályázatokat a 4. pontban felsorolt szempontok alapján rangsorolja, ezért kérjük, hogy
ajánlatuk is e feltételek megadásával készüljön.
Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot fogja nyertesnek nyilvánítani, akivel szerződést
kíván kötni.

7.

Az ajánlatok értékelése és a pályázók tájékoztatása várhatóan 2018.07.31-ig megtörténik.

8.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, valamint
szükség esetén az ajánlattevőkkel ártárgyalást folytasson, továbbá a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a
kiírásnak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződéskötést megtagadja.

Dátum: Pécs, 2018.05.10.
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„Megyeri úti szennyvíz végátemelő biofilter rekonstrukciója”
Pályázati felhívás melléklete
Képek

1. ábra A gépház és a hozzá kapcsolódó biofilter

2. ábra Kapcsolódó csatlakozások a jelenlegi biofilterhez (A biofilter a fal túloldalán)
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Pályázati adatlap
„Megyeri úti szennyvíz végátemelő biofilter rekonstrukciója”
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Ajánlati ár:
1. Opcionális ár az egyéb üzemviteli
paramétermérésre, felügyeleti
rendszernek továbbításra
2. Opcionális ár meglévő biofilter
elbontására
Fizetési határidő (min. 30 nap):
A munka elvégzésének vállalt
határideje (munkanap):
Vállalt garancia:
Vállalkozási szerződéssel kapcsolatos
megjegyzés:

Dátum: ……………………………………..
…………………………………………………………………
cégszerű aláírás
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