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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: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak 

beszerzése a MIVÍZ Kft. számára”  

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. május 16-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. A Dokumentáció 5. kötet Műszaki leírás 2. 
része vonatkozásában a teljesítések 
elszámolásánál ajánlatkérő azt rögzíti, hogy a 
ténylegesen leszállított hatóanyag ellenértékét 
az általa igazolt szállítólevelek alapján utólag, 
havonta gyűjtőszámla ellenében fizeti meg. 
Ajánlatkérő szállítmányonként 10 m3 vegyszer 
leszállítását írja elő, az éves mennyiség 56 t, ez 
azt jelenti, hogy nem is minden hónapban 
kellene szállítani, mi értelme lenne a 
gyűjtőszámlának havi egyszeri szállítás esetén? 
Kérjük ajánlatkérőt, hogy a idézett előírás 
mibenlétét részletesebben fejtse ki! 

Ajánlatkérő résszámlázást naptári 

havonta utólag biztosít, az adott 

tárgyhóban ténylegesen leszállított 

mennyiség vonatkozásában. A kérdésben 

hivatkozott előírás alapján ugyanazon 

hónapra eső több szállítás esetében 

ajánlatkérő egy számlát kíván befogadni. 

 

2. A Dokumentáció 5. kötet Műszaki leírás 2. 
része vonatkozásában ajánlatkérő előírja, hogy 
ajánlattevő rendelkezzen a termék 
forgalmazási engedélyével. Kérjük ajánlattevő 
definiálja, hogy milyen okiratot fogad el a 
termék forgalmazási engedélyeként! 

Ajánlatkérő a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelő, a termék forgalmazására 

jogosító engedélyt fogadja el. 

3. A Dokumentáció 5. kötet Műszaki leírás 2. 
része vonatkozásában ajánlatkérő az elvárt 

A szállítandó termék a műszaki leírás 

kérdésben hivatkozott része szerint 
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minőségi feltételek között előírja, hogy a 
segédanyag nem tartalmazhat nehézfémeket. 
Kérjük ajánlattevő határozza meg az elvárt 
határértéket! 

egyáltalán nem tartalmazhat 

nehézfémeket. 

4. A Dokumentáció 2. kötet Ajánlatok bírálata 2. 
része vonatkozásában ajánlatkérő előírta, hogy 
Ajánlatkérő számára kedvezőbb, minél 
magasabb a megajánlott termék glicerin 
tartalma az elvárt cukortartalom mellett. Az, 
hogy fruktóz-glükóz szirupra kérnek ajánlatot 
és ehhez képest minél magasabb 
glicerintartalmat preferálnak, álláspontunk 
szerint ellentmondásos. Kérjük adjanak 
magyarázatot arra, hogy miért pontozzák a 
glicerintartalmat? Amennyiben a minél 
magasabb glicerin tartalom a preferált, nem 
volna-e jobb, ha a 2. rész vonatkozásában 
glicerint kérnének fruktóz-glükóz szirup 
helyett?  

A cukortartalom elvárt minimuma a 

denitrifikációs hatásfok gyors javítása 

érdekében került meghatározásra. Ezt a 

hatásfokot a mikroorganizmusok 

alaptömege, számossága befolyásolja, 

mely számottevően megnő, ha nem 

csupán egy tápanyagforrás áll 

rendelkezésre. 

 

A glicerin a sejtalkotók tekintetében tiszta 

alapanyagként szolgál a sejtmembrán 

felépítésében, vagyis az alaptömeg 

gyarapodását segíti elő, a szénhidrátok 

pedig energiát szolgáltatnak a 

működéshez és a szaporodáshoz. 

 

Mindezek alapján a glükóz-fruktóz 

szirupnál jobb eredménye van a többféle 

cukorformát tartalmazó segédanyagnak 

(mono- és diszacharidok). A legjobb hatást 

a glicerinnel kevert kezelőszer fejti ki, 

ezért értékeli ajánlatkérő a glicerin 

tartalomra vonatkozó megajánlásokat. 

 
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 18.  

                     Bakondi Attila 

  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

                        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, „Szennyvíztisztítás Technológiai 

Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára”  tárgyú eljárásban az ezzel az 

oldallal együtt összesen három (3) számozott oldalból álló „1. számú kiegészítő tájékoztatás”  

tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

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

 

 

   ……………………………. 

            ajánlattevő 
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