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2. 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, a közüzemi ivóvíz-, 

szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges 

javítási, karbantartási  anyagok 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. június 12-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. A „MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a 
közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és 
kezelési szolgáltatás folyamatos elleátásához 
szükséges javítási, karbantartási anyagok 
beszerzése“ 
http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/MIVIZ-
javitasi-karbantartasi-anyagok honlapon 
06.02.-án megjelent 
06_02_kd_miviz_szerelvnyek_pontositott.docx 
fájlban módosult egyes termékeknek a műszaki 
tartalma. Így azonban a honlapon elérhető, a 
közbeszerzés részét, valamint a dokumentáció 
mellékletét képező xls értékelő excell 
táblázatban szereplő tételek és megnevezések 
nem összegyeztethetők a közbeszerzési 
dokumentációban megfogalmazottakal. Mivel 
az ártáblázat, mely az értékelés alapjául 
szolgál, nem került módosításra, így nem 
egyértelmű, hogy pontosan milyen tartalommal 
szükséges az egyes beszerzési tárgyakra 

Ajánlatkérő 2018. június 5-én feladta a  

II. sz. Korrigendumot a Közbeszerzési 

Értesítőben. Ezen korrigendum 

tájékoztatásul megküldésre került 

minden érdeklődő gazdasági szereplő 

részére 2018. június 5-én, mely 

tájékoztatásnak melléklete volt a 

pontosított xls táblázat, mely 

megtalálható AK honlapján is, illetve 

jelen kiegészítő tájékoztatás 

mellékleteként újból megküldésre kerül. 

http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/MIVIZ-javitasi-karbantartasi-anyagok%20honlapon%2006.02.-án%20megjelent%2006_02_kd_miviz_szerelvnyek_pontositott.docx
http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/MIVIZ-javitasi-karbantartasi-anyagok%20honlapon%2006.02.-án%20megjelent%2006_02_kd_miviz_szerelvnyek_pontositott.docx
http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/MIVIZ-javitasi-karbantartasi-anyagok%20honlapon%2006.02.-án%20megjelent%2006_02_kd_miviz_szerelvnyek_pontositott.docx
http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/MIVIZ-javitasi-karbantartasi-anyagok%20honlapon%2006.02.-án%20megjelent%2006_02_kd_miviz_szerelvnyek_pontositott.docx
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ajánlatot tenni. Mivel a kiegészítő 
tájékoztatásnak megfelelően várhatóan 
minden ajánlattevő más-más módon fogja 
kialakítani az ártáblázatot, így végül az egyes 
ajánlatot nem lesznek összehasonlíthatók. 
Kérjük, az  ártáblázat módosítását a korábban 
küldött kiegészítő tájékoztatásoknak, valamint 
a módosított dokumentációnak megfelelően az 
érvényes ajánlattétel érdekében.  

2. Ajánlattevő nyilatkozata a termékek műszaki 
megfelelőségére 6. rész vízszabályozó 
szerelvények Rugós visszacsapó szelep 
témakörben ajánlatkérő megfogalmaz egy 
általánosan a rugós visszacsapó szelepek 
bevonatára vonatkozó műszaki előírást: „A 
termékcsoport korrózió védelme feleljen meg 
az ivóvizes és szennyvizes alkalmazások által 
támasztott alábbi speciális követelményeknek, 
(feleljenek meg a GSK vagy más a NAT által 
akkreditált vizsgálólaboratórium által a (RAL-
GZ 662) gyártástechnológiai és termékminősítő 
követelményeknek (250 μ rétegvastagság, 12 
N/mm2 tapadás (DIN EN 24624 szabvány 
szerint vizsgálva), pólusmentesség min. 3000 V 
átütés tesz alapján, ütésállóság (5N/m 
ütőmunkát végző súly a bevonatot nem 
roncsolja a bevonat minőségét megőrzi, 
(hivatkozási szabvány DIN 30677-T2). Vagy az 
MSZ EN ISO 6270-1-es vizsgálat szerint,, ahol 
5  N/m ütőmunkát végző súly átmérője 20 
mm.) követelményeknek (a csavarok min. A4 
anyagminőségűek, acél alkatrészek min. KO38 
anyagminőségűek.)“. Ez a feltétel a rugós 
visszacsapó szelep ¾” – 1 ¼” 
mérettartományában sárgaréz 
anyagminőségban, ill. a DN50-60 
mérettartományában rozsdamentes acél 
anyagminőségben nem értelmezhető! Kérjük 
ajánlatkérőt, hogy egyértelműsítse az egyes 
mérettartományhoz és anyagminőséghez 
tartozó műszaki ill. korrozióvédelmi elvárást. 

Ezeknél a méreteknél az anyag miatt 

természetesen nincs festékréteg ezért 

csak a 80-150-es tartományra érvényes. 

3. 9. részben Bilincsek, palástjavítók, unviverzális 
karimák nyomásmentesítés után fúrható 

A méret 200/80 és 200/100. 
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karimás csatlakozással termékkörben a 219/80 
PE csőre és 219/100 PE méretek esetén a 219-
es méret elvárás nem értelmezhető (lehet 200, 
225, esetleg 250). Kérjük ajánlatkérőt 
egyértelműsítse ezen elvárását. 

4. 9. részben Bilincsek, palástjavítók, univerzális 
karimák részben ajánlatkérő következetesen 
egy termékcsoportba sorolja az acél, öntöttvas, 
kmPVC és azbesztcement csöveket. A 
táblázatban megadott mértekben 
(80,100,150,200,300,500,600) kmPVC cső 
nem létezik, így ahhoz nem ajánlható megfúró 
bilincs. Kérjük ajánlatkérőt egyértelműsítse 
elvárását és a csőanyagnak megfelelő, valós 
csőméretekre fogalmazza meg megfúró bilincs 
igényét. 

A kmPvc cső tévesen került a leírásba, azt 

kérjük figyelmen kívül hagyni. 

5. Kérjük ajánlatkérőt, hogy a közbeszerzési 
dokumentációban megfogalmazott kötelező 
műszaki elvárásokat és az Ajánlattevő 
nyilatkozata a termékek műszaki 
megfelelőségére nyilatokzatokban feltüntetett 
műszaki szempontokat hozza összhangba. 

Ajánlatkérő 2018. május 29-án adta fel a 

tárgyi eljárásban az I. sz. korrigendumot, 

és ezen korrigendum feladásáról azanp 

megküldte a tájékoztatást, melynek 

melléklete volt a modosításokkal 

egységes szerekzetbe foglalt 

közbeszerzési dokumnetációt. Ezen 

dokumentáció elérhető AK honlapján, de 

jelen kiegészítő tájékoztatás 

mellékleteként is megküldésre kerül. 

 
 
Miskolc, 2018. június 15.  

 

 

 

                     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, „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 négy (4) számozott oldalból álló „2. számú kiegészítő 
tájékoztatás”  tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 
 

 

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

 

 

   ……………………………. 

            ajánlattevő 
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