
 

  

Tárgy: Válasz előzetes vitarendezési kérelemre II 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft, mint ajánlatkérő „MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a 

közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához 

szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzése” tárgyban 2018. április 14-én 

közbeszerzési eljárást indított  TED 2018/S 076-170257 azonosító számon.  

 

Ezen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan 2018. május 15-én előzetes vitarendezési kérelem 

érkezett. 

 

Az előzetes vitarendezési kérelmében foglalt vélelmezett jogsértéssel kapcsolatban 

az alábbi ajánlatkérői álláspontról kívánjuk tájékoztatni a T. Gazdasági Szereplőt: 

 

Kérelmező által vélt jogsértő cselekmény: 

 

Ajánlatkérő jogsértést követett el, amikor a pályázat műszaki követelményrendszerében 

általánosságban előírta, hogy a termékek kötelezően rendelkezzenek érvényes ÉME vagy NMÉ 

tanúsítvánnyal, és ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő a 275/2013. (VII.16) Kormányrendeletre 

hivatkozik. Az előírás nincs összhangban a jogszabályokkal. A termékek megfelelőségének 

igazolására az érvényes ÁNTSZ engedély (Kormányhivatali Igazolás) és a Teljesítmény 

nyilatkozat (D.o.P) elegendő a hatályos jogszabályok előírásai alapján. 

 

Az ivóvíz rendszerekbe beépíthető termékekkel kapcsolatban jelenleg helyenként  – tévesen - 

legtöbbször a 275/2013. (VII.16) Kormány rendeletre (Az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

szóló rendelet) hivatkozva 

- az ÁNTSZ engedély (2017.04.01 óta Kormányhivatali Igazolás)  és az  

- NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) – melyet jelenleg Magyarországon kizárólag az 

ÉMI jogosult kiállítani - meglétét kérik a termékek ivóvíz hálózatba történő 

beépíthetőségéhez kapcsolódóan. 

 

Jogi álláspontunk szerint a 275/2013-as Kormányrendelet NEM ALKALMAZHATÓ ezekre 

a termékekre, ugyanis ezeket a termékeket a jogszabály mellékletében foglalt tételes felsorolás 

– ismeretlen okból -  az EU direktívától eltérően NEM TARTALMAZZA, így azokra a 

jogszabály nem vonatkozhat.  

 

Ebből következően ezekre a termékekre a 305/2011/EU direktíva előírásait kell 

alkalmazni. 

 

A 305/2011/EU (az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek 

megállapításáról) direktíva a többek között a következőképpen rendelkezik : 



 

  

 

- II. fejezet, 4.cikk Teljesítménynyilatkozat 

(3) : A teljesítménynyilatkozat elkészítésével a gyártó felelősséget vállal azért, hogy az 

építési termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek. A tagállamok a 

gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozatot pontosnak és megbízhatónak tekintik, 

mindaddig, amíg fel nem merül ennek ellenkezője. 

 

- IX. fejezet, 66.cikk Átmeneti rendelkezések 

(1) A 2013. július 1. előtt a 89/106/EGK irányelv szerint forgalomba hozott építési 

termékek ennek a rendeletnek megfelelő termékeknek tekintendők. 

(2) A gyártók teljesítménynyilatkozatot tehetnek a 2013. július 1. előtt a 

89/106/EGK irányelv szerint kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy megfelelőségi 

nyilatkozat alapján. 

(3) Azokat az európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásokat, amelyeket 

2013. július 1. előtt a 89/106/EGK irányelv 11. cikkének megfelelően tettek közzé, 

európai értékelési dokumentumként lehet használni.  

 

(4) Azokat az európai műszaki engedélyeket, amelyeket 2013. július 1. előtt a 

89/106/EGK irányelv 9. cikkének megfelelően adtak ki, a gyártók és importőrök az 

engedélyek érvényességi ideje alatt európai műszaki értékelésként használhatják. 

 

Kérjük, hogy Ajánlatkérő módosítsa a termékek megfelelőségének igazolására szolgáló 

előírásokat és fogadja el a termékek megfelelőségének igazolására az érvényes ÁNTSZ 

engedélyt (Kormányhivatali igazolást) és a Teljesítmény Nyilatkozatot ! 

 

Ajánlatkérő válasza: 

Ajánlatkérő a jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a termékekkel szembeni műszaki 

elvárást, az alábbiak szerint pontosítja, és ezen módosításokat a dokumentáción átvezeti: 

A termékeknek rendelkezniük kell: 

- Érvényes magyarországi ÁNTSZ - OTH engedéllyel  

- A gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozattal. 
 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét. 

Miskolc, 2018. május 16. 

Tisztelettel: 

 Bakondi Attila 

   felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

  ÉSZ-KER Zrt. 

  



 

  

 

 

 

 

 

(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, a közüzemi ivóvíz-, 

szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, 

karbantartási  anyagok beszerzése”  tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen 

három (3) számozott oldalból álló „Válasz előzetes vitarendezési kérelemre II”  tárgyú üzenetet 

megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

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

 

 

   ……………………………. 

            ajánlattevő 
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