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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján 

 
 
Ajánlatkérő: MIVÍZ Miskolci Vízművek Kft.  (3527 Miskolc, József A. u. 78.) 
 
Közbeszerzési eljárás tárgya: „MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, Hideg és meleg 

vízmérők beszerzése különböző méretekben és a vízmérőkhöz illeszthető 

rádiómodulok beszerzése” 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő 

értékű nyílt közbeszerzési eljárás 

 

I. Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő 

tájékoztatás 

A 2018. április 27-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. A Közbeszerzési Dokumentum 5. kötet „Műszaki 
Leírás”-nak a „2. Jeladósítható főmérők 15, 20, 
25, 32 Ø mérettartományban” a következő 
szerepel: 

„-A vízmérőnek alkalmasnak kell lennie akár 50 
°C-os hőmérsékletű ivóvíz mérésére is, aminek 
szerepelnie kell a mérő típusengedélyében. 
(T50)” 

Az érvényben lévő előírások szerint 
(például a „HE 6/4 Hidegvízmérők Hitelesítési 
Előírása”), a víz akkor hidegvíz, ha hőmérséklete 
≤ 30 °C, melegvíz, ha hőmérséklete >30 °C , de 
≤  90 °C és forróvíz, ha hőmérséklete >90 °C. 

A műszaki leírás egy másik kikötése, hogy a 
vízmérőnek meg kell felelnie a 201/2001. (X.25.) 

A 30°C-os és az 50°C-os kivitelt 

egyenértékűnek fogadjuk el. 
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Korm. rendelet 8./A §-ban rögzített előírásainak 
- vagyis rendelkeznie kell OTH engedéllyel. 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) 
engedélyére, illetve az Országos 
Környezetegészségügyi Intézet (OKI) által 
kiadott szakvéleményre azért van szükség, mert 
a mérők alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás. 

Az OKI által kiadott szakvélemények az 
ivóvízellátásban használt vízmérőkre 
vonatkoznak, de ezek bevizsgálását maximálisan 
30 °C-on végzik. 

Annak ellenére, hogy esetlegesen egyes mérők 
típusengedélyében szerepel az, hogy alkalmasak 
akár 50°C-os hőmérsékletű víz mérésére is, az 
OTH engedélyben csak 30 °C van feltüntetve, 
mivel ivóvíz-ellátásban történő 
közegészségügyi alkalmazhatóságra 
vonatkoznak! 

A fentiek figyelembe vételével a következő 
kérdéseink lennének:  

• ajánlatkérő nem ivóvíz-ellátásban 
kívánja felhasználni a kért mérőket?  

• mi az a felhasználási terület, ahol 
szükséges lenne az 50 °C-os tartomány? 

• milyen előnye származik abból, ha 
ragaszkodik az 50°C-os kivitelhez? 
Véleményünk szerint ez a kérés 

nagymértékben korlátozza a lehetséges 
beszállítói kört, jelentősen csökkentve a piaci 
versenyt és annak árcsökkentő hatását, sértve 
ezáltal a közbeszerzési eljárások azon alapelvét 
mely a közpénzek felhasználásának 
hatékonyságát és a felelős gazdálkodás elvét írja 
elő.  

Megkérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy vizsgálja 
felül korábbi kérését és jelen eljárás során a 
30°C-os és az 50°C-os kivitelt egyenértékűnek 
fogadja el. 
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A 2018. május 10-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. A Közbeszerzési Dokumentum „Az ajánlatok 

bírálata”, „1 rész esetén” Ajánlatkérő a 

következő paramétereket tüntette fel: 

„Vízmérő bekötési mellékmérő NA 15 HV 

beépítési hossz: 80 mm HU” 

… 

„Vízmérő bekötési mellékmérő NA 20 MV 

beépítési hossz: 130 mm HU”. 

Ugyanakkor, az 5. kötet „Műszaki Leírás”-nak a 

„1. Jeladósítható mellékmérő vízórák vegyesen 

hideg és meleg vízmérők különböző beépítési 

hosszban” leírás végén feltüntetett táblázatban 

Ajánlatkérő átmérőnként a következő műszaki 

megkötéseket ismerteti: megnevezés, 

csatlakozóméret (coll), beépítési hossz (mm), 

nyomásfokozat min. (bár), névleges 

térfogatáram Q₃min. (m³/h), átfogás beépítés 

esetén min. Q₃/Q₁, impulzusegyenérték 

(Z=m³/jel). 

Jól értelmezzük, hogy Ajánlatkérő a HV, illetve 

az MV rövidítésekkel a hideg- és meleg 

vízmérőkre kíván utalni? 

Megkérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy 

pontosítsa a HU rövidítés jelentését.     

Igen, a HV, illetve az MV rövidítések a 

hideg- és meleg vízmérőkre kíván utalni. 

A HU betűpár a saját nyilvántartásunkban 

szerepel, a pályázat szempontjából nem 

releváns, nem tartalmaz információt. 

2. A Közbeszerzési Dokumentum 3. kötet 

„Szerződéstervezet” IV.31. részében „Vevő 

részszámlázást naptári havonta utólag biztosít, 

az adott tárgyhóban ténylegesen teljesített 

megrendelések vonatkozásában. Havonta 1 

számla bocsátható ki.” 

Nem konszignációs készletre történő 

szállítást kérünk.  



 

   

4/6 

Jól értelmezzük, hogy Ajánlatkérő a nyertes 

Ajánlattevőtől konszignációs készletre történő 

szállítást kér? 

Konszignációs teljesítés esetén kérjük 

Ajánlatkérő adja meg a minimális induló 

készletszintet, illetve a konszignációs készlet 

feltöltésére szállítandó minimális 

mennyiségeket. 

3. Az Ajánlati felhívás 11. oldalán a 7.) pontban a 
következő szerepel: 

„A II.5) Ár értékelési szempont 
vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy az összehasonlítható ajánlati ár 
megadásának érdekében a dokumentáció 
mellékletét képező xls táblázatot kell 
maradéktalanul kitölteni.” 

A fent említett táblázat mind a 3 rész esetén 
kizárólag a bírálati szempont, az adható 
pontszám, illetve a súlyszám oszlopokat 
tartalmazza. 

Kérem tisztelt Ajánlatkérőt, küldje meg 
tájékoztatását azzal kapcsolatban, hogy a 
bírálati szempontok szerinti megajánlásokat 
(ajánlati ár, újrahitelesíthetőség, szállítás 
határidő) milyen mezőbe kell beírnunk. 

Csatoljuk. 

A 2018. május 11-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. A közbeszerzési eljárás 2. részének műszaki 
leírásában a következő elvárás szerepel: 

„A hidegvízmérők a hitelesítés megsértése 
nélkül összeépíthető legyen az átfolyó 
vízmennyiséggel arányos kimenő jel adására 
alkalmas, kompakt, rövid hatótávolságú, 
távkiolvasásra kialakított eszközzel.” 

Kérdésünk: Ajánlattevő tudná pontosítani mit 
ért „kompakt” kivitel alatt? 

A kompakt kivitel azt jelenti, hogy a 

mérőre vezeték (pl.: M-BUS impulzus vagy 

egyéb) nélkül csatlakoztatható legyen. 

A 2018. május 16-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 
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1. Az 1. rész kapcsán az alábbi kiegészítő 
tájékoztatási igényünkre kérnénk Ajánlatkérő 
válaszát:  

A műszaki leírás szerint „szárnykerekes, 
egysugaras, szárazonfutó” kivitelű mérőt 
kívánnak beszerezni. Mivel a szárazonfutó kivitel 
esetén a számlálómű és a hidraulika 
hermetikusan elzárt egységként kerülnek 
összeépítésre, így a számláló jellemzően 
körbeforgatható, ami egyrész hasznos, mert 
segíti a leolvashatóságot a megfelelő pozíció 
beállításával, másfelől viszont lehetőséget ad a 
mérő manipulációjára a számláló 
visszaforgatásával. Meglátásunk szerint ennek 
célszerű elejét venni olyan konstrukció 
megkövetelésével, amely a forgatható számláló 
teljes – 360°-os - körbefogatását egy ponton 
megakasztja, de egyúttal megtartja a 
leolvashatósághoz szükséges mozgásteret. 

Kérdésünk: Ajánlatkérő elfogadja a 
javaslatunkat, vagy elfogad olyan mérőt is, 
amelynek számlálója 360°-ban körbeforgatható? 

Elfogadjuk az olyan mérőt is amely 360°-

ban elforgatható, amennyiben nem 

forgatható körbe-körbe, azaz meg kell, 

hogy egy fordulat után akadjon.  

 
 
II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése 
alapján: 

IGEN/ NEM 

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a 

dokumentáció beszerzésére: 

Miskolc, 2018. május 16.  

 

 

                     Bakondi Attila 

  felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó 

                        Ész-Ker Zrt.  
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(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!) 

 

VISSZAIGAZOLÁS 

 

Alulírott …………………..……………….., a(z) …………………………………………………….. ajánlattevő 

nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom a MIVÍZ Miskolci Vízművek 

Kft.  (3527 Miskolc, József A. u. 78.) által indított, „MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, 

Hideg és meleg vízmérők beszerzése különböző méretekben és a vízmérőkhöz 

illeszthető rádiómodulok beszerzése” tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt 

összesen hat (6) számozott oldalból álló „1. számú kiegészítő tájékoztatás”  tárgyú üzenetet 

megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

……………….., 2018. ....................... 

 

 

   ……………………………. 

            ajánlattevő 
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