A STRABAG-MML Kft. végezheti a makói
szennyvíztisztító telep bővítésének és
korszerűsítésének építési munkáit
Makó, 2011. október 5.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a makói szennyvíz beruházás, eredményesen
zárult a projekt egyik elemére, a makói szennyvíztisztító telep bővítésére és
korszerűsítésére kiírt építési közbeszerzési pályázat.
Makó és a társult 5 település által elindított szennyvíz-csatornázási és
szennyvíztisztítási projekt műszaki megvalósítása 2010 decemberében, a már
meglévő makói csatornarendszer felújításával vette kezdetét.
A közbeszerzési eljárás a szennyvíztisztító telep bővítési és korszerűsítési
kivitelezésére 2011. május 25-én indult, ekkor jelent meg az ajánlati felhívás, melyre
6 ajánlat érkezett. Az ajánlattevők körül a legalacsonyabb összegű ajánlatot a
STRABAG-MML Kft. tette, így a Társulási Tanács döntése alapján a szerződéskötési
moratórium lejártát követően ezzel az ajánlattevővel került sor a szerződés
megkötésre. A STRABAG-MML Kft. 1.374.208.867 Ft vállalkozói díj ellenében végzi
el a szennyvíztisztító telep bővítésének és korszerűsítésének tervezési és
kivitelezési munkáit.
A fejlesztésre azért van szükség, mert a térségi szennyvízprogram
megvalósításával jelentősen növekszik a rendszerbe vezetett szennyvíz
mennyisége. A beruházás eredményeképpen nő a telep hidraulikai és biológiai
kapacitása, a keletkező szennyvíziszap szárítása szolár technológiával, a
mezőgazdasági hasznosítást is lehetővé tevő kezeléssel történik. A 22%
szárazanyag-tartalommal bejövő szennyvíz szárazanyag-tartalmát télen minimum
65%-ra, nyáron minimum 85%-ra csökkentik. Az így keletkező szennyvíziszap
minősége maradéktalanul megfelel a vonatkozó kormányrendelet előírásainak.
A szennyvíztelep fejlesztésének költségeit az önkormányzati és lakossági
hozzájárulás mellett - a projekt többi eleméhez hasonlóan - az Európai Unió és a
Magyar Állam 82%-ot meghaladó támogatásával finanszírozza a Társulás.
Még két, a szennyvízprojekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás van folyamatban.
Az egyik Makó város szennyvíz-csatornázása a kapcsolódó Apátfalva és
Magyarcsanád településekkel együtt, a másik Földeák, Kiszombor és Maroslele

települések csatornázási munkáinak megvalósítását célozza. A Társulási Tanács
mindkét közbeszerzéssel kapcsolatban meghozta döntését és az eredményt 2011.
július 14-én kihirdette. A döntésekkel szemben az egyik eljárásnál két, a másiknál
egy ajánlattevő előbb előzetes jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, majd az arra adott
érdemi válaszok figyelmen kívül hagyásával jogorvoslati eljárást kezdeményezett. A
jogorvoslati eljárásban született határozatnak megfelelően a Bíráló Bizottság újabb
döntési javaslatot terjeszt a Társulási Tanács elé, melynek értelmében a Makó,
Apátfalva és Magyarcsanád szennyvízcsatornázása al-projekt közbeszerzése
esetében az eljárás nyertese a MAKO-OEK konzorcium legyen, ugyanakkor Földeák,
Kiszombor és Maroslele esetében az eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani, így
a Társulás ezen közbeszerzés újbóli kiírására kényszerül.
Ami a projekt anyagi hátterét illeti, a lakossági önerő biztosítására létrejött
Társulatnál a lakossági befizetésekből és az állami támogatásból 2011. 08. 31-ig
1.619.000.000,- Ft gyűlt össze.
11 674 ingatlan tulajdonos rendelkezik LTP
szerződéssel, 2051 esetben történik egyösszegű befizetés. Az összes érintett
ingatlantulajdonos csupán 4,8%-a nem teljesítette még befizetési kötelezettségét.
Az LTP-vel, a lakossági önerővel vagy a beruházás egyéb elemeivel kapcsolatban a
hat társult település lakossága információkat a Társulat irodájában személyesen, a
62-20-99-11 ügyfélszolgálati telefonszámon vagy a http://szennyviz.mako.hu
weboldalon talál.
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