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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján 

 
Ajánlatkérő: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) 
 
Közbeszerzési eljárás tárgya: „Lévay József Református Gimnázium távhőellátásnak 

kiépítése”   

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend 

szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 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 kapott „Közműalagút hűtővíz ellátás, szel-
lőztetés 2018” excel táblázatban az összesí-
tőben csak a „közműalagút hűtővíz ellá-
tás,el” fület összesíti a táblázat. A másik fü-
let nem számolja bele a költségvetés főösz-
szesítőbe. A második fület „MIHŐ Kft. keze-
lésében lévő prime” kell tartalmaznia az ár-
ajánlatnak? 

- Igen tartalmaznia kell, a költségve-
tésben a szükséges javítás megtör-
tént az automatikus számítás (össze-
sítés) végrehajtásához. 

2. A „Távfűtési vezeték kiváltás 2018” excel 
táblázatban az összesítőben csak az 1. és a 
2. ütem szerepel. A 3. ütemet nem számolja 
bele a végösszegbe az összesítő. A 3. üte-
met is tartalmaznia kell az árajánlatnak? 

- A 3. ütem nem része a kivitelezésnek, 
Tervezői tájékoztatás alapján arra 
abban az esetben lett volna szükség, 
amennyiben a távfűtési vezeték ki-
váltás a fűtési idényben történt 
volna. A javítás a költségvetésben 
megtörtént, jelen kiegészítő tájékoz-
tatás során kiadott költségvetést kell 
az ajánlatokban szerepeltetni. 

3. A Főösszesítőben az automatikához a gép-
költséget melyik részben kell elszámolni? 

A gépköltség egyértelmű elszámolá-
sára az összesítő kiegészítésre ke-
rült. 
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4. Az auma hajtóművet a megrendelő bizto-
sítja -e? Mert kiválasztásához adatszolgálta-
tás szükséges a tolózárról. 

Nem. Jelen kiegészítő tájékoztatás 
során kiadott, a hajtóművekkel ki-
egészített költségvetést kell az aján-
latokban szerepeltetni. A hajtóművet 
DN400 méretű ISG UNIBALL gömb-
csapokra kell telepíteni 
(http://www.isguniball.hu/terme-
kek/isg-uniball-csapagyazott-gomb-
csap/), a hajtóművel szembeni elvá-
rások: 
 
- A hajtómű (AUMA MATIC SA 07.6, 
vagy azzal egyenértékű) IP67 vé-
dettségi fokozatú legyen, beépített 
fűtéssel 
- A hajtóműnek tudnia kell: 
▪ helyzetjelzés kiadásának/foga-

dásának lehetősége (4-20 mA). 
▪ Vezérlés: 24 V DC, nyit/stop/zár 
▪ helyi/táv/letiltva átváltó kap-

csoló 
▪ nyit/stop/zár nyomógombok  
▪ programozható hibajelek 

 

5. Villanyóra kerül -e beépítésre, hogy lesz biz-
tosítva a vezetékhez és a berendezésekhez 
tartozó elektromos áramellátás? 

A villanyóra az elektromos tervdoku-
mentáció szerint, főmérőként kerül 
beépítésre. Nyertes ajánlattevőnek a 
tervdokumentáció szerinti villamos 
mérőhelyet, illetve a közműalagút és 
az akna terv szerinti villamos rend-
szereit kell kialakítania, a mérőórát a 
szolgáltató építheti be, melyet Aján-
latkérő már megrendelt. 

6. A Danfoss szerelvények a beszerzés nehéz-
ségei miatt kiválthatók -e műszakilag 
egyenértékű, más gyártmányú termékekre 
(pl.: Siemens)? 

Az ajánlati kiírás és szerződé terve-
zet rendelkezik a tervdokumentáci-
ókban nevesített gyártmányú termé-
kek egyenértékű gyártmányra tör-
ténő kiváltásra vonatkozó előírások-
kal. 

7. Kérjük meghatározni, hogy a „Távfűtés ki-
váltás” költségvetésben szereplő 17. tétel 
„Forgalomtechnikai munkák végzése” és a 
Forgalomtechnikai költségvetés milyen 
mértékben bír átfedéssel? 

Tervezői tájékoztatás: A kérdéses 

17-18-as tétel a kivitelezési sorrend 

bizonytalansága miatt került a gép-

ész költségvetésbe. Rendeltetése 

http://www.isguniball.hu/termekek/isg-uniball-csapagyazott-gombcsap/
http://www.isguniball.hu/termekek/isg-uniball-csapagyazott-gombcsap/
http://www.isguniball.hu/termekek/isg-uniball-csapagyazott-gombcsap/
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organizációs terv hiányában a távfű-

tési vezetékek bontása, a beépítésre 

kerülő csővezetékek helyszínre szál-

lítása, tárolása során felmerülő, 

előre nem látható többlet forgalom-

terelési intézkedések, valamint a 

távfűtési vezeték és az épület épí-

tése között esetlegesen előforduló 

idő eltolódás miatti többlet költsé-

gek fedezete lett volna. 

Ajánlatkérői tájékoztatás: Fentiek 
alapján, a költségvetési tételt 0 Ft 
költséggel kell beárazni, minden for-
galomtechnikával kapcsolatos költ-
séget az önálló forgalomtechnikai 
költségvetés költségsorain lehet fi-
gyelembe venni, beárazni.  

 
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: nem releváns. 

  

Miskolc, 2018. május 02. 

 

 

dr. Kisely Alexandra 

       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 MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató 

Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) által indított, „Lévay József Református Gimnázium 

távhőellátásnak kiépítése” tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen négy (4) 

számozott oldalból álló „1. számú kiegészítő tájékoztatás” tárgyú üzenetet megkaptam, az ab-

ban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

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

 

 

   ……………………………. 

            ajánlattevő 

 


		2018-05-02T13:55:50+0200
	Kocsis Szilvia




