Eljárás neve

Leírás
(Az eljárás rövid bemutatása)

Eljárás indításának tervezett időpontja (negyedév,
pl. 2021 Q2)

CPV Kód

Villamos energia beszerzése
Földgáz beszerzése

A Társaság villamos energia igényének biztosítása 2022. évre
A Társaság földgáz igényének biztosítása 2021.10.01-2022.09.30 időszakra

2021 Q1
2021 Q1

Vagyonvédelmi szolgáltatások beszerzése

Élőerős vagyonvédelmi, riasztásfelügyeleti, karbantartási és pénzszállítási tevékenységek beszerzése

Új vagy újszerű kishaszongépjármű beszerzése

Eljárásrend (közösségi, nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hirdetmény nélküli, stb.)

09310000
09123000

Közösségi
Nemzeti

Nyílt eljárás
Nyílt eljárás

2021 Q1

79713000-5 79711000-1

Közösségi

Nyílt eljárás

Pénzügyi lízing keretében kishaszongépjárművek beszerzése

2021 Q2

34100000-8

Nemzeti

Nyílt eljárás

Új kotró-rakodó gépek beszerzése

Operatív lízing keretében munkagépek beszerzése

2021 Q1

43210000-8

Közösségi

Nyílt eljárás

Informatikai hardver eszközök beszerzése

Társaság részére informatikai hardver eszközök beszerzése

2021 Q1

72000000-5

Nemzeti

Egyéb közbeszerzés

Dokumentumkezelő rendszer beszerzése

A társaságnál jelenleg használt DOQ iratkezelási rendszer szoftvertámogatása lejárt, így új iratkezelési rendszer beszerzése és bevezetése szükséges

2021 Q1

72000000-5

Nemzeti

Egyéb közbeszerzés

SAP fejlesztések

Az 5 regionális víziküzmű társaság közös rendszerében szükséges egyedi fejlesztések csak a társaságra jellemző programok, modulok fejlesztése, szoftverrobotok alkalmazása

2021 Q2

72000000-5

Nemzeti

Egyéb közbeszerzés

Microsoft EAS licencek éves szállítása

3 éves szoftverbérleti szerződés 2. évi licenceinek szállítása

2021 Q2

72000000-5

Nemzeti

Egyéb közbeszerzés

2 éves eszközbérlet és lapszám alapú teljes körű üzemeltetés

2021 Q1

72000000-5

Nemzeti

Egyéb közbeszerzés

Vízmérők beszerzése a társaság számára 1+1 éves szerződéssel

2021 Q2

33252110-5

Közösségi

Nyílt eljárás

Tatabányai vízaknák erősáramú felújítása

A XV/C és XIV/A vízaknai aknaszállítógépek elektromotorja és a villamos elosztója elöregedett, a berendezések megbízhatatlanok, a működésük gazdaságtalan, sok javítással
jár. Tartalék alkatrészek már nem beszerezhetők, a javításuk bizonytalan. Tekintettel az egykijáratú bányatérségre, melynek ez az egyetlen szállítóberendezése, meghibásodása
magában hordozza baleset elhárítás és a vízellátás biztonságának kockázatát.

2021Q1

45231400-9

Nemzeti

Meghívásos eljárás

Tatabánya XV/C jelzőberendezés felújítása

A XV/C vízaknai aknaszállítógép jelzései és a vezérlések elöregedtek, megbízhatatlanok, sok javítással járnak, a működésük gazdaságtalan. Tartalék alkatrészek már nem
beszerezhetők, a javításuk bizonytalan. Tekintettel az egykijáratú bányatérségre, melynek ez az egyetlen szállítóberendezése, meghibásodása magában hordozza baleset
elhárítás és a vízellátás biztonságának kockázatát, ami az ellátott terület nagyságát tekintve számottevő lehet.

2021Q1

45231400-9

Nemzeti

Meghívásos eljárás

XIV/A vízakna fejlesztése

XIV/A vízakna és vízközpont fejlesztése és átfogó felújítása gépészeti, építészeti, villamos, bányászati és irányítástechnikai oldalról, a vízkivétel növelése 75.000 m3/napra.

2021Q2

45252120-5
45221230-3

Közösségi

Nyílt eljárás

XV/C vízakna fejlesztése

A medencetérfogatot 2 x 3000 m3-rel kell növelni, új medence megvalósításával, valamint szükséges a teljes kiemelt vízmennyiség kezelése, a jelenleg névlegesen 10.000 m3/d
teljesítményű vastalanító kapacitást 20.000 m3/d teljesítménnyel kell bővíteni.

2021Q2

45247270-3
45213340-8

Közösségi

Nyílt eljárás

VÉRT vezeték integrálása

A két tatabányai vízbányát összekötő vízvezetékről indulva a jelenlegi, főként a Tatabányai Ipari Parkot ellátó DN400 vezetékkel párhuzamosan egy új DN 600 PE vezetéket kell
kiépíteni a tagyospusztai közúti elágazásig rácsatlakozva a VÉRT vezetékre.

2021Q1

45231300-8

Közösségi

Nyílt eljárás

Tatabánya szennyvíztelep fejlesztése

10.000 m3/d szennyvíztisztító telep építése, DN500 1.1 km , DN250 10.5 km vezeték építése

2021Q1

45231300-8

Közösségi

Nyílt eljárás

Vízaknákat összekötő vezeték építése

A folyamatos és biztonságos vízellátás érdekében a két vízaknát egy DN600 6 km hosszú vezetékkel össze kell kötni. A vezetéket úgy kell kialakítani, hogy bármelyik vízaknán
előforduló üzemzavar esetén az üzemelő vízbánya elláthassa a másik vízbánya ellátási területét.

2021Q2

45231300-8

Közösségi

Nyílt eljárás

Tatabánya Expressz vezeték kiváltása, felbővítése

A vezeték Tatabányán keresztül, az 1-es sz. főút mellett halad a XIV/A vízaknától a Karsztaknai-medencéig, jellemzően Sentab Fb 15-700 tip. vasbeton csövekből építették az
1980-as évek elején, az útalatti átvezetések acélból készültek. A fejlesztés során DN800 9000 fm ivóvíz vezetéket kell építeni.

2021Q2

45231300-8

Közösségi

Nyílt eljárás

2021Q2

45231300-8

Közösségi

Nyílt eljárás

Multifunkciós hálózati nyomtatók bérlete és teljes körű
üzemeltetése
Vízmérők beszerzése

Tatabánya-Tata távvezeték építése

A biztonságos vízellátás érdekében a jelenlegi vezeték kiváltásával, azonos nyomvonalon kell építeni 11 km DN500 PE vezetéket.
A vezeték kiváltásával egy időben szükséges egy új DN 400 PE vezeték építése 10 km hosszban a Tatabánya Expressz vezeték végpontjától a Tata-Komárom távvezeték induló
pontjáig, a komáromi térség előre látható fejlődéséhez szükséges vízigények kielégítésére.

Oroszlány Ipari Park vízellátása

Szükséges a jelenlegi Tatabánya-Oroszlány DN 500 azbesztcement és acél anyagú vezeték kiváltása 12 km hosszban, és az ipari park folyamatos vízellátása érdekében egy új
DN 400 távvezeték építése az ipari park hidraulikai súlypontjába építendő magastárolóig 15 km hosszban

2021Q2

45231300-8

Közösségi

Nyílt eljárás

Tatai szennyvízágazat fejlesztése

A Tata Ipari Parki átemelő kapacitását gépészeti és energia ellátási oldalról is bővíteni szükséges, a Dob utca-Fellner utca-Dózsa György utcákban a meglévő szennyvíz elvezető
hálózatot 1300 fm hosszban DN 300 átmérőre szükséges bővíteni és a Gázgyár úton a Halász út irányában 200 fm hosszban új szennyvíz vezeték építése szükséges, valamint a
szennyvíztisztító telepen egy új 200m3/nap kapacitású iszap sűrítőt kell építeni teljes gépészeti berendezéssel és tartalék szivattyúkkal együtt

2021Q2

45231300-8

Közösségi

Nyílt eljárás

Dorog-Esztergom Szentkirály ivóvíz távvezeték építése

A meglévő távvezetékek a Szentkirály Vízmű telepet elhagyva, magánterületeken haladva jutnak el a Határ úti aknáig. A vezetékek állapota rossz minőségű, továbbá nehezíti a
karbantartást a mocsaras – lápos területeken vezetett szakaszok megközelíthetősége. Épül összesen 2*5035,45 fm D450 SDR 17 PN10 PE100 KPE vezeték a vízjogi létesítési
engedélyben szereplő nyomvonalon és az engedélyben nevesített műtárgyakkal együtt.

2021Q3

45231300-8

Közösségi

Nyílt eljárás

Esztergom Kertváros-Laktanya ivóvíz távvezeték építése

A tervezett D315 KPE összekötő vezeték az Esztergom – Kertváros területén található, volt laktanyában üzemelő NA250 KM elosztóvezetékről ágazik le egy építendő aknában.
Épül összesen 1936,25 fm D315 SDR 17 PN10 PE100 KPE vezeték a vízjogi létesítési engedélyben szereplő nyomvonalon és az engedélyben nevesített műtárgyakkal együtt.

2021Q3

45231300-8

Közösségi

Nyílt eljárás

Tokodaltáró-Nyergesújfalu ivóvíz távvezeték építése

Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő, Bajót szolgáltatási területen az ÉDV Zrt. a Zoltek Vegyipari Zrt.-től vásárolt ivóvizet értékesíti, mely egy Tokod-Nyergesújfalu távvezetékkel Dorog
felől a térségbe juttatott karsztvízzel kiváltható lenne, ami egyrészt gazdaságosabb üzemeltetést jelent, másrészt a víz mennyisége és minősége sem függne a Duna vízállásától.

2021Q3

45231300-8

Közösségi

Nyílt eljárás

Esztergomi új regionális szennyvíztisztító telep építése

Feladat a jelenlegi szennyvízelvezetési agglomerációk összevonása által kiépíthető - optimális üzemeltetési feltételeket biztositó, minden érintett település eseten megfelelő
szennyvízkezelést, és hosszútávon határérték alatti tisztított szennyvíz kibocsátást megvalósító - térségi rendszer kialakítása.

2021Q3

45252000-8

Közösségi

Nyílt eljárás

Ágnes-ereszkei vízbázis összekötése a sárisápi vízbázissal

Az Ágnes-ereszkei vízbázis hálózatba történő integrálása érdekében szükséges a két vízbázis összekötése, ill. egy átadási pont kialakítása Leányvár magasságában a DMRV Zrt.
felé. Épül DN600 GÖV 6 km, DN400 GÖV 10 km, DN300 GÖV 4 km.

2021Q3

45231300-8

Közösségi

Nyílt eljárás

Héreg település ivóvíz ellátó rendszerének regionális rendszerre
csatlakozása

Héreg település vízellátása jelenleg a település saját fúrt kútjaiból van ellátva. A kutakból a termelt víz a héregi medencébe kerül, majd ott vastalanítást követően, NA150 ac.
vezetéken keresztül kerül a települési elosztóhálózatba.

2021Q3

45231300-8

Közösségi

Nyílt eljárás

Vezeték kiváltás Nagyegyháza és Óbarok között

DN700 Sentab vezeték kiváltása Nagyegyháza-Óbarok között. A távvezeték nyomvonalát alapvetően meghatározzák a domborzati, beépítettségi és természetvédelmi viszonyok.
A feladat DN800 9 km ivóvízvezeték építés építés.

2021Q4

45231300-8

Közösségi

Nyílt eljárás

Kistelepülési szennyvíztisztító rendszerek

Bábolna, Gyermely, Naszály, Epöl, Csolnok, Nagyigmánd, Ács, Dunaharaszti, Dág és Héreg szennyvíztisztító telepeinek fejlesztése

2021Q4

45252000-8

Közösségi

Nyílt eljárás

