
 

Sikeres gépbeszerzés 
  

Makó, 2011. december 16. 

 

 

Sikerrel zárult a csatornahálózat tisztítására és a bővülő szennyvíztisztító telep 

üzemeltetéséhez szükséges gépek beszerzésére indított eljárás. E mellett 

ismételten megindult a Földeák, Maroslele és Kiszombor csatornázási 

munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés, amelyre 2012. január 31-

éig tehetnek ajánlatot a vállalkozók. 

 

Sikeresen lezajlott és szerződéskötéssel zárult a „Makó város és térsége 

szennyvíz-csatornázása és szennyvíz-tisztítása projekt – Gépbeszerzés” tárgyú 

közbeszerzési eljárás, amelynek célja a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep 

üzemeltetéséhez szükséges járművek és más eszközök beszerzése volt.   

 

A nyertes – nettó 149.815.600 Ft értékű ajánlatával – a környei székhelyű, de 

osztrák érdekeltségű M-U-T Hungária Kft.  A megkötött szerződés alapján a Makó és 

Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás egy csatornatisztító gépláncot (ennek 

részei: egy nagynyomású csatornatisztító gépjármű és egy szippantó gépjármű), egy 

konténerszállító gépjárművet, két szervizgépkocsit, egy kotró-rakodógépet valamint 

két mobil áramfejlesztő berendezést vásárolt, amelyeket 2012. április közepéig szállít 

a nyertes ajánlattevő. 

 

A most megkötött szerződés mellett idén sikeresen lezárultak a szennyvíztisztító 

telep bővítésére és a Makó, Apátfalva és Magyarcsanád települések csatornázását 

szolgáló kivitelezésre indított közbeszerzési eljárások, így a teljes projektből csak 

Földeák, Kiszombor és Maroslele települések csatornázása kivitelezőjének 

kiválasztása van még hátra. 

 

Az ez év októberében kényszerűen eredménytelenné nyilvánított eljárást 

követően a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás sürgősséggel 

dolgozta át, majd egyeztette az illetékes szervezetekkel, s 2011. december 13-ai 

ülésén a Társulási tanács már a végleges kiírásról dönthetett. Ennek alapján 

összesen 3 szerződés megkötésére vár ajánlatokat 2012. január 31-éig. A 

megkötendő szerződések alapján több mint 133 km csatornát kell megépíteni, 

négyezret meghaladó bekötéssel. A munkálatok becsült értéke meghaladja a 3,6 

milliárd forintot. 

 



 

A megkötendő szerződések legfőbb paraméterei: 

 

 

Szerződés Becsült összeg Település 
Csatornahálózat 

(m) 

Bekötések 
száma 

(db) 

Véghatáridő 
a szerződés 

megkötésétől 
(hó) 

1. 1 258 352 000 Ft Földeák    47 282     1 413     27 

2. 1 317 624 000 Ft Kiszombor 42 405     1 544     25 

3. 1 089 464 000 Ft Maroslele   43 836     1144     28 

 

 

 

 

 

Kapcsolat: 

Insomnia Reklámügynökség – Laluk Márta 

Telefon: 06-30-827-1470 

E-mail: laluk@insomnia.co.hu 

mailto:laluk@insomnia.co.hu

