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Tomasovszki Tamás közbeszerzési biztos, Dr. Hunya István közbeszerzési biztos 
 
A kérelmező:   Pentair Valves & Controls Hungary Kft. 
  (Budapest, Madarász u. 47-49.)  
A kérelmező képviselője:  Dr. Sándor Péter ügyvéd, Sándor Szegedi Szent-

Ivány Komáromi Enersheds Ügyvédi Iroda  
  (Budapest, Pasaréti út 59.) 
Az ajánlatkérő:  Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.   
  (Budapest, Kalotaszeg u. 31.)  
Az ajánlatkérő képviselője:  Dr. Wellmann-Kiss Katalin ügyvéd, felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Nagy és 
Kiss Ügyvédi Iroda 

    (Budapest, Szabadság tér 7.)  
Egyéb érdekelt:     Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. - Vexve Oy 
    (Budapest, Reitter u. 132.) 
Egyéb érdekelt képviselője:  Dr. Szőllősi-Baráth Szabolcs felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó, REG-BSZR 
Tanácsadó Bt.  

  (Budapest, Hencida u. 13.) 
A közbeszerzés tárgya:  „Távhővezetéki munkákhoz szükséges 

szerelvények beszerzése” – 4.  rész  
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság 
nevében meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T  - ot. 
 
A Döntőbizottság megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a jogorvoslati kérelem 1-3. 
eleme vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Kbt. 69. § (2) bekezdését, ezért megsemmisíti az 
ajánlatkérő közbeszerzési eljárása 4. részében hozott az eljárást lezáró és az ezt követő 
valamennyi döntését. 
A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem 4. elemét elutasítja. 
 
A Döntőbizottság az ajánlatkérővel szemben 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint bírságot 
szab ki. 
 
A Döntőbizottság felhívja az ajánlatkérőt, hogy a bírság összegét a határozat kézbesítésétől 
számított 15 napon belül a Közbeszerzési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 
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10032000-01040360-00000000 számú központosított beszedési számlájára átutalással 
teljesítse. 
 
A Döntőbizottság felhívja a Közbeszerzési Hatóság Titkárságát, hogy a kérelmező számlájára 
jelen határozat megküldésétől számított 8 napon belül utaljon vissza 318.750.-Ft, azaz 
háromszáztizennyolcezer-hétszázötven forint igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmező 
részére. 
 
A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon 
belül fizessen meg a kérelmező részére 150.000.-Ft, azaz százötvenezer forint igazgatási 
szolgáltatási díjat. 
 
A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőt, hogy fizessen meg a kérelmező részére a határozat 
kézbesítésétől számított 15 napon belül 497.000.-Ft eljárási költséget. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye.  
A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül 
keresettel lehet kérni. A keresetlevelet a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani, vagy a Döntőbizottság részére 
ajánlott küldeményként postára adni. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A 
keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 
 
A jogi képviselővel eljáró fél, illetve a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a keresetet. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A jogorvoslat alapjául szolgáló tényállás 
 
1. Az ajánlatkérő a 2017. április 12-én az Európai Unió Hivatalos Lapjában feladott és 
2017/S 074-143180 szám alatt 2017. április 14-én megjelent ajánlati felhívásával a Kbt. 21. § 
(4) bekezdése alapján alkalmazandó a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 
közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. Korm. rendelet (továbbiakban: 307/2015. Korm. 
rendelet) 1. § (2) bekezdése és 2. § a) pontja szerinti nyílt eljárást indított a rendelkező 
részben írt tárgyban. 
 
2. Az ajánlatkérő 2017. május 20-án 2017/S 097-192264 számon megjelent felhívással 
módosította az 1. részre vonatkozóan az ajánlati felhívást és a kapcsolódó közbeszerzési 
dokumentációt. 
 
3. Az ajánlatkérő a felhívás II.1.4) pontjában határozta meg, hogy a közbeszerzési eljárásban 
szerelvényeket kíván beszerezni távvezetéki beruházásokhoz az alábbiak szerinti 
megbontásban: 
1. rész: DN 20-150 gömbcsap 
2. rész: DN200- DN500 gömbcsap 
3. rész: DN600- DN800 gömbcsap 
4. rész: DN 200-DN700 pillangószelep. 
 
Az ajánlatkérő által a keretszerződés időtartama alatt tervezetten beszerezni kívánt 
mennyiségek: 
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1. rész: 1 200 db; 
2. rész: 117 db; 
3. rész: 20 db; 
4. rész: 52 db. 
 
4. A felhívás II.1.5) pontja alapján a becsült teljes érték áfa nélkül: 900.000.000.-Ft. 
 
5. A felhívás II.2.4) pontja rögzítette a 4. részre vonatkozóan a beszerzés tárgyát: 
„PILLANGÓSZELEP DN 200 – DN 700 
Elzáró fajtája: 3 – szorosan excentrikus pillangószelep 
Névleges nyomás: PN 25 
Névleges átmérő: DN200, DN250, DN300, DN400, DN500, DN600, DN700 
Közeg: Távfűtési víz (lágyvíz) 
Tervezési hőmérséklet: 140 °C 
Tervezési nyomás: 20 bar 
Ház anyaga: Szénacél öntvény vagy kovácsolt (lemezházas konstrukció nem elfogadható) 
Tányér anyaga: Szénacél vagy korrózióálló acél 
Záró felületek anyaga: Keményfém ülék és fémtömítés a záróelemnél 
Nyomatékkal záró 
Kivitel: karimás vagy hegtoldatos 
Két oldalon csapágyazott tengely. 
Karbantartást nem igénylő kivitel. 
Szennyeződéstől védő beépített csapágyvédelem 
Tömör zárás: EN 12266-1/ P 12 vizsgálatának megfelelő Rate A kategória szerint 
(cseppmentesen zár) 
Egy oldalon fellépő tervezési nyomásnál is tömörzárónak kell lennie. 
(…) 
Az ajánlatban megadandó adatok (magyar nyelven, gyártó által kiadott dokumentáció, illetve 
katalógus formájában): 
— termék származási országa 
— ház anyaga 
— gömb/tányér anyaga 
— űlék anyaga és műszaki megoldása 
— orsó tömítés anyaga és műszaki megoldása 
— gömb/űlék átömlési keresztmetszett átmérője 
— tengely csapágyazás konstrukciója 
— nyomás – hőmérséklet diagram (az üzemi paraméterek igazolására) 
— Kv- érték 
— körvonalrajz a fő méretekkel 
— metszeti rajz 
— darabjegyzék az anyag feltüntetésével 
— az EN 488 és az EN 12266-1/A előírásainak való megfelelőség igazolása 
— teljesítménynyilatkozat a 275/2013. (VII. 16.) kormányrendelet szerint méretenként és 
termékenként 
A fenti adatokat gyári dokumentációval (katalóguslap, gyári diagram, rajz, nyilatkozat) kell 
igazolni. Az anyagokat szabvány szerinti jelöléssel kell megadni. 
Szállítandó dokumentáció a szerződés teljesítése során: 
— 3D AutoCad rajz (szerelvény + hajtómű együtt) a szerződést követő 30 napon belül 
— PED 97/23/EC szerinti megfelelőségi nyilatkozat 
— EN 10204/3.1 szerinti anyagbizonylat (vegyi összetétel és szilárdsági adatok) 
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— EN 10204/3.1 szerinti nyomáspróba és tömörzárási próba jegyzőkönyve 
— Hajtóműves szerelvénynél működési próba 
— Hajtómű bekötési rajz 
— Beépítési, kezelési, karbantartási utasítás magyarul szerelvényről és hajtóműről is 
—Teljesítménynyilatkozat a 275/2013. (VII. 16.) kormányrendelet szerint méretenként és 
termékenként. 
A termékekre az üzembe helyezéstől számított 24 hónap, a leszállítástól számított 30 hónap 
jótállást kell nyújtani. 
A jelen szerződés keretében beszerzendő pontos szerelvény típusokat és azok tervezett 
darabszámát és szállítási határidejét az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 
Keretösszeg: nettó 100.000.000.-Ft.” 
 
6. A felhívás II.2.5) pontja alapján a 4. részben az értékelési szempontja az ajánlati ár volt. 
 
7. Az ajánlatkérő módosított időpontban 2017. május 31. napjában jelölte meg az ajánlattételi 
határidőt. 

 

8. Az ajánlatkérő ajánlati dokumentációt is biztosított az ajánlattevők részére. Az ajánlati 
dokumentáció VI. része tartalmazta a műszaki leírást. 
A 4.  részre vonatkozóan  az ajánlatkérő megismételte az ajánlati felhívásban részletezett 
műszaki elvárásait. 
 
9. A közbeszerzési eljárásban több kiegészítő tájékoztatást kértek a gazdasági szereplők, 
ennek alapján az ajánlatkérő a 2. pontban írtak szerint módosította az ajánlati felhívását és a 
közbeszerzési dokumentumokat az 1. rész tekintetében. 
 
10. Az ajánlattételi határidőben a 4. részre vonatkozóan az alábbi ajánlattevők nyújtottak be 
ajánlatot. 
Kérelmező, az ajánlati ár összesen (nettó) 99.888.252.-Ft. 
Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevő, ajánlati ár összesen (nettó) 
70.105.100.-Ft. 
Volvarber Kft., ajánlati ár összesen (nettó) 134.980.460.-Ft. 
Mart Kft. ajánlati ár összesen (nettó) 165.679.605.-Ft. 
 
11. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők ajánlatának 88. 
oldalán: 
(…) 
Ház anyaga:  DN 15-400 acél, P235GH (1.0345) 
(…) 
Ülék anyaga: PTFE+C 
 
Az ajánlat 90. oldalán: 
DN 300- 700 PN 25 Pillangószelep: 
(…) 
Ház anyaga: DN 300-500 acél, P235GH (1.0345) 
 DN 600-800 acél, P355NL1 (1.0566) 
(…) 
Ülék anyaga: Alloy 825, HCr felülettel 
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Az ajánlatba csatolt 2. számú mellékletben megerősítették (ajánlat 92. oldal) a ház anyagára 
és az ülék anyagára tett megajánlást: 
DN 15-400 Steel, P235GH (1.0345) 
DN 500-800 Steel, P355 NL1 (1.0566) 
Ülék: PTFE+C 
Az ajánlat 95. oldalán a DN 300-500, a DN 600-800 pillangó szelep házára PN 25 került 
megajánlásra, továbbá 25 bar, illetve -40±200 Celsius fok, illetve az anyag megjelölésnél 
Aloy 825+ HCr plating. 
 
Az ajánlat 101. oldalán a 11. számú mellékletben a pillangószelep anyagának feltüntetése 
körében a DN300, PN25, EN 1092-1/11 adatokhoz az 1. pontban a pillangószelep házára 
vonatkozóan az EN 10217-2 szabvány került feltüntetésre. 
 
Az ajánlat 103. oldalán a teljesítmény ellenőrzésére szolgáló rendszernél az EU PED 
97/23/EC direktívára hivatkoztak a közös ajánlattevők. 
 
12. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban hiánypótlási felhívást küldött többek között a 
Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevőknek 2017. június 22-én az 
alábbi tartalommal: 
„7. Az ajánlattevő nem csatolta a DN200 és DN250 méretű pillangószelepekre vonatkozó 
műszaki leírásban foglalt dokumentumokat. Kérjük az ajánlattevőket, hogy hiánypótlás 
keretében nyújtsák be a DN200 és DN250 méretű pillangószelepekre vonatkozó műszaki 
leírásban foglaltak szerinti dokumentumokat. 
8. Az ajánlattevő nem igazolta vissza a DN200 és DN250 méretű pillangószelepekre 
vonatkozó bizonylatokat. Kérjük az ajánlattevőket, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
DN200 és DN250 méretű pillangószelepekre vonatkozó bizonylatok (beleértve a tömörzáras 
„A” kategóriájának) visszaigazolását.” 
 
13. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők határidőre 
benyújtották hiánypótlást.  
A hiánypótlás 110. oldalán csatolták a szakmai ajánlat, műszaki leírás a 4. rész 
vonatkozásában az Általános jellemzők című dokumentumot. 
Eszerint a Vexve Oy pillangó szelep kiváló minőségű, fém ülékes hármas excentricitású 
pillangó szelep, kifejezetten távfűtéses és távhűtéses felhasználásokra fejlesztettek ki. A 
szelepek felhasználhatóak nyit-zár funkcióra, valamint szabályzó funkcióra. 
A dokumentum tartalmazott egy nyomás/hőmérséklet diagramot is, mely jelezte, hogy a 
pillangó szelep mely tartományokban használható és figyelembe kell venni, hogy a maximális 
megengedhető üzemi nyomás függ az üzemi hőmérséklettől. 
 
14. A hiánypótlás 111. oldalán a pillangó szelep ház anyaga: P235GH (1.0345), az ülék 
anyaga: Alloy 825, HCr felülettel. 
 
15. A hiánypótlás 122. oldalán csatolásra került a nyilatkozat a pillangó szelep szivárgási 
rátájáról. Eszerint az ajánlatkérőnek szállítandó Vexve pillangó szelepek mindkét irányból az 
EN 12266-1 szerinti „A” szivárgási rátájú elzárású szerelvények. 
 
16. A hiánypótlás 125. oldalától csatolásra került a Vexve pillangó szelep beépítési, 
beüzemelési és karbantartási kezelési utasítása.  
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17. A hiánypótlás 138. oldalán a 4.4. pont szerint a csővezeték végére történő beépítés 
tekintetében ne használják a pillangó szelepet végelzáróként – vakkarima beépítése a 
szerelvény után mindig javasolt. Amennyiben a szerelvény csővezeték végére kerül 
elhelyezésre, az oxigénben dús víz vagy a levegővel való érintkezés megnöveli a korrózió 
kockázatát s szerelvény szabadon hagyott végénél. A korrózió elkerülése érdekében a szelep 
utáni részt fel kell tölteni oxigénmentes vízzel. Amennyiben a pillangó szelep a csővezetéket 
elzáró vakkarimához közel helyezkedik el, a szerelvény ne legyen teljesen zárt állapotban. A 
szerelvénynek enyhén nyitott állapotban kell lennie elkerülendő, hogy elzárt rész keletkezzen 
a szerelvény és vakkarima között. Az elzárt rézen lévő víz tágulása károsíthatja a szerelvényt. 
 
18. Az utasítás 4.7. pontja alapján javasolt a csővezeték by-pass ágon történő feltöltése, hogy 
elkerülhető legyen a vízütés és csökkentse a nyitáskor a pillangó szelepre ható erőt. 
„Hogy elkerüljük a vízütést és csökkentsük a pillangó szelep nyitásakor ható erőt by-pass 
szelepet kell beépíteni.” 
 
19. Az ajánlatkérő 2017. július 14-én ismételten hiánypótlási felhívással és felvilágosítás 
kéréssel élt a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők felé az üzleti 
titokká minősített nyilatkozataik tekintetében. 
 
20. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők 2017. július 21-i 
határidőre benyújtották a hiánypótlást. A hiánypótlás 7. oldalán nyilatkoztak arról, hogy az 
első hiánypótlás 158-190. oldalai közötti üzleti titkot nem kívánják feloldani, és harmadik fél 
tudomására hozni. Ennek indokául közölték, hogy az üzleti titokkal védett irat a közös 
ajánlattevő gazdasági tevékenységéhez szorosan kapcsolódik, érzékeny üzleti információ, és 
azok a versenytársak általi megismerése versenyhátrányt okozna részére, és a gazdasági 
pénzügyi érdekei sérülnének. 
 
21. Az ajánlatkérő 2017. augusztus 9-én küldte meg a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 
felhívását a kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására mind a kérelmezőnek, mind Metsys Gazdasági 
Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevőknek.  

 

22. A kérelmező 2017. augusztus 15-én nyújtotta be előzetes vitarendezési kérelmét. Az 
előzetes vitarendezési kérelemre a választ ajánlatkérő 2017. augusztus 18-án küldte meg. 
Ebben mind a két kérelmi elemre vonatkozóan (1. kérelmi elem: szelepház anyaga és ülék 
anyaga, 2. kérelmi elem: pillangószelepek a katalógusadatoktól eltérő egyedi gyártmányok és 
kielégítik a felhívás műszaki követelményeit, felmerül annak kérdése, hogy az ajánlattevők 
által közölt referenciák a pályázatban előírt specifikációnak felelnek meg, vagy a katalógus 
szerinti kivitelben készülő szerelvényekre vonatkoznak) elutasította az előzetes vitarendezési 
kérelmet. Válaszában arra hivatkozott, hogy nem történt meg még a bírálat, mind a két 
kérelmi elem vonatkozásában idő előtti az előzetes vitarendezés. 

 

23. Az ajánlatkérő 2017. augusztus 22-én újabb hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérést 
intézett a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevőkhöz. 
„1. Az ajánlattevő 4. részre vonatkozó ajánlatában nem állapítható meg egyértelműen, hogy a 
megajánlott termékek megfelelnek a 4. részre vonatkozó műszaki leírás „Ház anyaga: 
Szénacél öntvény vagy kovácsolt (lemezházas konstrukció nem elfogadható)” előírásának. A 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 46. § (5) bekezdése szerint nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag 
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azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek nem felelnek meg a műszaki leírásnak, 
ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy 
az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki 
leírásban meghatározott követelményeknek.  
Kérjük az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében szíveskedjen nyilatkozni és igazolni, 
hogy a 4. rész tekintetében megajánlott termékek megfelelnek a műszaki leírásban foglalt, a 
ház anyagára vonatkozó követelménynek. Amennyiben a megajánlott termékek ház anyaga 
nem szénacél öntvény vagy kovácsolt, kérjük, hogy hiánypótlás keretében igazolja, hogy a 4. 
részre megajánlott termékek házának anyaga egyenértékű a műszaki leírásban foglalt 
„szénacél öntvény vagy kovácsolt (lemezházas konstrukció nem elfogadható)” előírásokkal.” 
 
24. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők 2017. augusztus 18-
án határidőre benyújtották a hiánypótlásukat, ennek 5. oldalán nyilatkoztak arról, hogy a 
hiánypótlást teljes terjedelemben üzleti titok. 
 
25. Az ajánlatkérő a 2017. augusztus 29-én küldte meg az eljárást lezáró döntését. Az 
összegezés szerint a közbeszerzési eljárás 4. része eredményes volt. 
A nyertes ajánlattevő a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők 
lettek, a második legkedvezőbb ajánlatot a kérelmező nyújtotta be az értékelési szempont 
alapján. 
 
26. A kérelmező 2017. augusztus 31-én nyújtotta be ismételten az előzetes vitarendezési 
kérelmét, melyben a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők 
ajánlata 4. részében megajánlott pillangó szelep házának meg nem felelősségét kérte 
vizsgálni. 
 
27. Ezt követően a kérelmező 2017. szeptember 4. napján iratbetekintésen vett részt az 
ajánlatkérőnél, ahol megtekintette a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös 
ajánlattevők ajánlatát, hiánypótlását, felvilágosítását – az üzleti titoknak nyilvánított rész 
kivételével – az ajánlatuk szakmai megfelelősége tekintetében. 
 
A jogorvoslati kérelem 
 
28. A kérelmező a 2017. szeptember 14. napján nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét. 
 
29. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást hiánypótlást követően 2017. szeptember 29. 
napján indította meg,  
 
30. A kérelmező a kérelmében a jogsértés megtörténtének és az arról való 
tudomásszerzésének időpontjaként 2017. szeptember 5. napját jelölte meg, amely az előzetes 
vitarendezési kérelmére adott ajánlatkérői válasz megküldésének az időpontja. 
 
31. A kérelmező 665.443.-Ft eljárási költséget (ügyvédi munkadíj) kért megállapítani. 
 
32. A hiánypótlás és a D.540/15/2017. számú végzés alapján kiegészített igazgatási 
szolgáltatási díj figyelembe vételével a kérelmező a következőket kérte vizsgálni a 
Döntőbizottságtól. 
 
33. Az 1. kérelmi elemben azt kifogásolta, hogy a felhívás 4. része tekintetében az 
ajánlatkérő által nyertesként megjelölt Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös 
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ajánlattevők által ajánlott pillangószelep-konstrukció nem elégíti ki az ajánlati felhívásban 
szereplő műszaki követelményt – ház anyaga: Szénacél öntvény vagy kovácsolt (lemezházas 
konstrukció nem elfogadható) – és azzal nem is egyenértékű. A műszaki követelményben az 
ajánlatkérő kifejezetten kizárta lemezházas konstrukció lehetőségét. Azt is kiemelte, hogy az 
iratbetekintést követően a jogorvoslati kérelme nem feltételezéseken, hanem az általa 
megismert tényeken és adatokon alapult. 
A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők ajánlatának 11. számú 
mellékletének darabjegyzékén az 1. tétel (Body – ház) anyagának megjelöléseként 
egyértelműen 1.0345 (EN 10217-2) szerepel. Ennek alapján az ajánlott termék nem elégíti ki 
a felhívásban szereplő gyártástechnológiai követelményt, amely szerint a ház anyaga szénacél 
öntvény vagy kovácsolt (lemezházas konstrukció nem elfogadható) és azzal nem is 
egyenértékű. Nyilvánvaló, hogy ha egy termék lemezházas konstrukció, akkor nem lehet 
egyúttal a lemezházas konstrukció nem elfogadható követelménnyel egyenértékű. 
 
34. A lemezházas konstrukció gyártása során a kiinduló lemezanyagot hidegen alakítva cső 
formájúra formázzák és összehegesztik. Az így kialakított csődarabokat egymáshoz 
hegesztéssel rögzítik, beleértve a szerelvényház nyakrészét és csővezetéki-, valamint a 
hajtómű csatlakoztatásához szükséges karimákat. 
 
35. A szénacél öntvény vagy kovácsolt ház esetében a ház formája meleg alakítással (öntés 
vagy kovácsolás) készül, további hegesztésekre ezt követően nem kerül sor. Például az 
acélöntvény olyan öntödei végtermék, amely folyékony acélnak homok-, fém- vagy egyéb 
tűzálló anyagból készült formába való öntésével és az ezt követő dermedéssel kapja meg 
végleges alakját. 
 
36. Az ajánlat 11. számú mellékletének darabjegyzékén az 1. tétel (Body – ház) anyagának 
megjelöléseként egyértelműen „1.0345 (EN 10217-2)” szerepel.  
A megadott szabványban a „Welded steel tubes for pressure purposes - Hegesztett acélcsövek 
nyomástartó berendezésekhez” kapcsolódó rendelkezések találhatóak. Ennek alapján az 
ajánlatban szereplő ház egyértelműen lemezházas konstrukció, mivel az alapanyag lemezből 
hegesztett acélcső, melyen ezt követően további hegesztéseket végeznek el.  
A hivatkozott szabvány 7.3 fejezetének 1. táblázata – a szabvány 10. oldalán található – 
tartalmazza a hegesztett csövek gyártásának kiinduló anyagait és a megmunkálás módját, 
melyek minden esetben acéllemez vagy szalag, illetve az ajánlat szerinti méretekben hidegen 
történő formázás és hegesztés. 
A megajánlott konstrukció lemezházas mivoltának tekintetében lényegtelen, hogy a gyártás 
során a lemezből hegesztéssel kialakított csődarabok a szerelvénygyártónál vagy annak 
beszállítójánál készülnek-e. 
A fentiek alapján tehát a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők 
ajánlatában szereplő pillangószelep egyértelműen lemezházas konstrukció, amely nem felel 
meg az ajánlatkérő műszaki specifikációjának, így az ajánlat érvénytelen a Kbt. 66. § (1) 
bekezdése, illetőleg a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján. 
 
37. Az ajánlatkérőnek a házra vonatkozó előírása mind a felhívásban, mind a műszaki 
specifikációban egyértelműen szénacél öntvény, vagy kovácsolt ház volt, kifejezetten tiltva a 
lemezházas konstrukció megajánlását. Ehhez képest pedig az észrevételében már akként 
nyilatkozott, hogy álláspontja szerint a lemezházas konstrukció az, amelyik nem öntvényből, 
nem kovácsolt darabból, vagy csőgyártmányból készül.  
A csőgyártmányt, mint elfogadott műszaki megoldást az ajánlatkérő a közbeszerzési 
eljárásban sehol nem határozta meg. Egyébként a kérelmező szerint csőgyártmányból készülő 
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ház fogalma nem létezik, mert az előállítási eljárások akként valósulnak meg, mint a 
csőgyártásnál is, amit egyébként ajánlatkérő maga is leírt az észrevételében, hogy lemezből 
történik az előállítás. A lemezházas konstrukció tekintetében maga a szerelvénygyártó hajlítja 
a csöveket és hegeszti össze, addig az ajánlatkérő álláspontja szerint a csőgyártó a 
szerelvénygyártótól eltérő személy, az ő közreműködésével ez egy magasabb színvonalú, 
magasabb műszaki hozzáadott tartalmat képviselő szerelvény jön létre, de a lényeg az, hogy 
ez is lemezből készül, ugyanolyan, mint egy lemezházas konstrukció. 
A lemezházas konstrukció megvalósulása szempontjából lényegtelen, hogy a lemez 
alapanyagot hengeres alakúra vagy nem hengeres alakúra hajlítják. A lemez alapanyag tényén 
nem változtat az abból kialakított geometriai forma. 
 
38. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők 2017.06.29.-én kelt 
hiánypótlásának 116. oldalán található rajzon a szerelvényház kialakítása nem hengeres alakú, 
hanem 22. tételszámon lemezanyagból kialakított kúpos alakú szűkítőket (reducer) tartalmaz. 
Ez esetben megvalósul, hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös 
ajánlattevők által ajánlott DN200 és DN250 méretű pillangószelepek lemezházas 
konstrukciójúak, mivel lemez alapanyagból nem hengeres alakúra hajlított részeket is 
tartalmaznak. 
 
39. Az ajánlatkérő észrevételeihez csatolt „tube 47415 heat 66029-022, order A771351-70, 
body pipe_extension pipe” elnevezésű dokumentumban található bizonylat iránymutató a 
lemez (és nem cső) alapanyag tekintetében. A dokumentum PED szerinti alapanyag 
bizonylatokat (material certificate), vizsgálati jegyzőkönyveket (inspection reports) és 
hőkezelési jegyzőkönyvet (heat treatment report) tartalmaz. Valamennyi alapanyag bizonylat 
(2.-8. oldalak) egyértelműen lemez anyagra vonatkozik, fejlécükben szerepel a „Product 
HEAVY PLATES” megjelölés. Csőre vonatkozó PED alapanyag bizonylat nincs a 
dokumentumban. 
Összevetve a Vexve Oy ugyancsak ajánlatkérő által csatolt „statement 2.10.2017 for Főtav on 
PED” elnevezésű nyilatkozatának tartalmával, mely szerint „igazoljuk, hogy minden VEXVE 
gömbcsap és pillangószelep az Annex III Module H of Directive 23/97/EC szerint 
kialakítottak és gyártottak. Ennek értelmében minden alapanyag megfelel a PED előírásainak. 
Csatolva küldjük mintaként PED bizonylatot egy VEXVE DN800 pillangószelep 
alapanyagáról. PED szerint kérésre minden eladott szerelvényhez elérhető ez a bizonylatolás” 
nyilvánvaló, hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők által 
ajánlott pillangószelepek alapanyaga lemez. 
A Vexve Oy „statement 2.10.2017 for Főtav on PED” elnevezésű nyilatkozatának fenti 
tartalma megtévesztő lehetett az ajánlatkérő számára, mivel nem nevezi meg konkrétan, hogy 
pontosan mit ért a „minden alapanyag” kifejezés alatt. A csatolt alapanyag bizonylatok 
tartalma azonban egyértelműsíti, hogy az alatt lemezeket értettek. 
 
40. Az ajánlatkérő azon hivatkozása sem helytálló, miszerint külön csoportot alkotnak a 
csőből készült részek, lévén ezeket kiforrott cső-gyártástechnológiával csőgyártásra 
szakosodott cégek állítják elő. A csövek általában hosszvarratosak, a hengerlési eljárásnak 
köszönhetően minőségük megközelítőleg azonos a kovácsolt darabokéval. A felhasznált 
csövek megfelelnek az EU PED 97/23/EC direktíva, H Modul, III. melléklet (nyomástartó 
edényekre vonatkozó nemzetközi előírás) feltételeinek és az EN 10204/3.1 szerint 
bizonylatolásra kerültek. Az ajánlott termék lemezházas konstrukciójának mivolta 
szempontjából irreleváns, ugyanis az EU PED 97/23/EC direktíva, H Modul, III. mellékletre 
hivatkozás téves, mivel ilyen nem létezik. 
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41. A helyes hivatkozás az EU PED 97/23/EC direktíva III. melléklet, H Modul lehetne, de 
az sem takar olyan nyomástartó edényekre vonatkozó nemzetközi előírásokat, melyeknek a 
felhasznált csövek esetleg megfelelhetnének. 
A direktíva III. melléklete ugyanis azokat a megfelelőség-értékelési eljárásokat (Annex III. - 
Conformity Assessment Procedures) részletezi, melyek alapján egy adott gyártó termékeiről 
kiállítható a PED direktívának való megfelelőségre vonatkozó tanúsítvány. 
Ezen belül a Module H arra az értékelési eljárásra vonatkozó leírást tartalmazza, melynek 
során a gyártó cég teljes minőségbiztosítási rendszerét vizsgálják és engedélyezik, hogy a 
gyártó önállóan és saját felelősségre állítson ki megjelölt termékeire PED megfelelőségi 
tanúsítványt. 
Mindezek alapján értelmezhető az ajánlatkérő észrevételeihez mellékletként csatolt 
Pressure_Equipment_Directive_certificate_EN dokumentum tartalma, mely szerint a DNV 
GL igazolja, hogy a VEXVE Oy minőségbiztosítási rendszerét értékelték a 97/23/EC 
direktíva III. melléklet H Moduljában leírt megfelelőség értékelési eljárás figyelembe 
vételével, és megfelelőnek találták gömbcsapok és pillangószelepek tekintetében. 
Vagyis a VEXVE Oy az általa gyártott gömbcsapokról és pillangószelepekről PED 
megfelelőségi tanúsítvány állíthat ki. PED megfelelőségi tanúsítvánnyal azonban minden az 
európai piacon értékesített nyomástartó edénynek rendelkeznie kell, tehát ez semmilyen 
különlegességet nem jelent. 
 
42. A kérelmező arra is hivatkozott, hogy az EN 10204/3.1 szabvány szerinti bizonylatolás 
mindössze egy olyan dokumentum, melyben a gyártó nyilatkozik arról, hogy terméke 
megfelel a rendelésben támasztott követelményeknek és megadja az ennek vizsgálatára 
elvégzett ellenőrzések eredményeit. Az ellenőrzéseket a gyártó minősített ellenőrző 
szervezete végzi, mely független a gyártási folyamattól. Ez a fajta bizonylatolás szintén 
általános gyakorlat. 
Ezek a dokumentumok (PED megfelelőség és 3.1 szerinti bizonylatolás) lemezházas és nem 
lemezházas konstrukciók esetében egyaránt rendelkezésre kell álljanak, így az ajánlatkérő 
észrevételének ez a része a kérelmi elem tekintetében irreleváns és nem támasztja alá 
önmagában, hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők által 
megajánlott pillangó szelep házának konstrukciója egyenértékű az ajánlatkérő által elvárt 
műszaki paraméterrel. 
 
43. Az ajánlatkérő azon hivatkozása, hogy a műszaki leírás cső alapanyag felhasználását nem 
zárta ki ugyancsak irreleváns, mivel a lemezházas konstrukciót kizárta, és Metsys Gazdasági 
Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők által ajánlott pillangószelepek alapanyaga 
lemez. 
 
44. Irreleváns az ajánlatkérő azon érve is, mely a szilárdsági egyenértékűségre vonatkozik, 
mivel a műszaki előírás lemezházas konstrukció nem elfogadható megfogalmazású része nem 
szilárdsági, hanem konstrukciós előírás. A szilárdsági egyenértékűség lemezházas 
konstrukciók esetén is megvalósulhat. 
 
45. Az ajánlatkérő félreértelmezi a jogorvoslati kérelmének a tartalmát, mert a kérelmező 
nem azt állította, hogy a lemezházas konstrukció fő jellemzője, hogy a házrészen hegesztési 
varratok vannak, csupán részletezte a gyártás folyamatát.  
A hegesztési varratok jelenléte önmagában valóban nem jelenti, hogy a konstrukció 
lemezházas kivitelű. Kérelmező arra tényre hívta fel a figyelmet, hogy a hegesztési varratok 
jelenléte tekintetében a Vexve Oy által gyártott pillangószelep sokkal inkább a mindenki által 
elismerten lemezházas pillangószelepekkel egyenértékű, mint az öntött illetve kovácsolt házas 
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pillangószelepekkel, melyek közül az általa ismert konstrukciók nem tartalmaznak hegesztési 
varratokat. 
 
46. Két pillangószelep átmérő a D200 és a D250 esetén még maga az ajánlatkérő által 
becsatolt iratok is és a nyilatkozatok is egyértelműen azt támasztják alá, hogy nem kizárólag 
csőből készülnek ezek a szerkezetek, hanem vannak benne kúpos idomok is, amelyek 
tekintetében pedig, miután magába a szerelvénybe kerül beszerelésre, egyértelműen nem a 
csőgyártó teszi bele ezeket, hanem magának a szerelvénygyártónak kell ezeket beszerelnie. 
Az ajánlatkérőnek azon hivatkozása, hogy teljes egészében a csőgyártó általi előállítás miatt 
lesz a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők által megajánlott 
pillangó szelep ház magasabb értékű, vagy magasabb minőségű és ezért egyenértékű az általa 
elvárttal, ebben a két esetben egyértelműen megcáfolásra került.  
 
47. A kérelmező álláspontja szerint az az ajánlatkérői nyilatkozat, hogy a hosszvarratos 
csövek hengerelési gyártási eljárásnak köszönhetően a minőség megközelítőleg azonos a 
kovácsoltvas darabokéval, nem is értelmezhető. Az ajánlatkérő egyértelműen kizárta a 
lemezházas konstrukciót, a lemezházas konstrukció tekintetében semmi sem elfogadható, sem 
minőségi, sem egyéb előírás nem lehet olyan, ami adott esetben, akár az öntvénnyel akár 
pedig a kovácsoltvas házzal egyenértékű lenne.  
 
48. Az EU PED 97/23/EC direktíva az a 97/23/EK irányelvet képezi le, illetőleg az irányelv 
alapján került kiadásra. Az irányelvnek pedig a legújabb hatályos tagállami átültetése 
Magyarországon a 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet. 
 
49. A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség 
tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM. rendelet II. Fejezete a gazdasági szereplők 
kötelezettségei tekintetében a 3. § (9) bekezdése szerint a gyártó mellékeli a 38. § (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott nyomástartó berendezéshez vagy rendszerhez a 3. melléklet 3.3. 
és 3.4. pontja szerinti, a 38. § (3) bekezdésében meghatározott nyomástartó berendezéshez 
vagy rendszerhez a 45. § (2) bekezdésében meghatározott egyszerű nyomástartó edényhez a 
8. melléklet 3. pontja szerinti magyar nyelvű használati útmutatót és biztonsági tájékoztatót. A 
használati útmutatónak és biztonsági tájékoztatónak egyértelműnek, érthetőnek és könnyen 
értelmezhetőnek kell lennie. 
 
50. Az EN/10204/3.1. szabványra az ajánlatkérő hivatkozott, de nem annak a 
részletrendelkezései a lényegek, hanem maga a szabvány, mert az minden olyan berendezésre, 
illetőleg szerelvényre vonatkozik, amely nyomástartó edények előállítására vonatkozik, így a 
lemezkonstrukciós házakra is vonatkozik. Az ebben a szabványban foglalt rendelkezések 
azért irrelevánsak, mert nem csak az acélöntvény, illetőleg a kovácsolt házra, hanem minden 
másra, így a lemezházas konstrukcióra is. 
Az angol nyelven becsatolt dokumentumok egy része általános, minden ilyen tevékenységet 
végző cégre vonatkozó certifikáció. Az anyagbizonylati dokumentumok alapján az alapanyag 
lemez, ezeket támasztják alá az ajánlatkérő által becsatolt dokumentumok is, ezek is 
alátámasztják azt, hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők 
műszaki specifikációnak való megfelelés körében a megajánlott pillangószelep ház 
konstrukciója nem egyenértékű az ajánlatkérői elvárással, így az ajánlatuk érvénytelen.  
 
51. A ház anyaga a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevőknek is 
acél P235GH(1.0345). A 11. számú mellékletben az írásos táblázatban van hivatkozás az EN 
10217-2 szabványra, ami a lemezből készült házakra vonatkozik. A Metsys Gazdasági 
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Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők által megajánlott acélnál, annak az 
anyagában, szilárdságában jellemzően nincsen különbség az elvárt előíráshoz képest.  
A különbség maga az a konstrukció, ahogy ebből az acélból egy öntvényt, vagy kovácsolt 
házat hoznak-e létre, illetőleg lemezeket készítenek-e és ezt hegesztik össze. Maga a 
konstrukció a különbség, mely ajánlatkérői elvárásnak a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – 
Vexve Oy közös ajánlattevők által megajánlott pillangó szelep háza nem felel meg.  
 
52. A kérelmező ismeretei szerint az ajánlatkérő tőle 20 éve szénacél öntvény házas 
pillangószelepeket vásárol és eddig tőle nem vásárolt kovácsoltvas házas pillangószelepet. 
Nagy valószínűséggel a másik két ajánlattevő szintén öntvényházat ajánlott, a kérelmező 
szerint a lemezházasat csak és kizárólag a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy 
közös ajánlattevők ajánlottak meg. 
Az a specifikáció rendszer, amely a pillangószelepre vonatkozik, ezeknek a lemezházas 
konstrukció is meg tudna felelni. Az ajánlatkérő inkább azt támasztja alá a nyilatkozatával, 
hogy a műszaki specifikációjában, ha tényleg valóban így kell értelmezni, ahogy ajánlatkérő a 
jogorvoslati eljárásban értelmezi, abban az esetben a lemezházas konstrukció is megfelelő 
lehetne.  
 
53. A kérelmező a 2. kérelmi elemben a pillangószelep ülékének anyaga körében azt kérte 
vizsgálni, hogy az nem elégíti ki az ajánlati felhívásban szereplő műszaki követelményt – az 
ülék anyaga: keményfém és nem is azzal egyenértékű. 
 
54. A pillangószelep ülékének anyaga Alloy 825 + HCr plating azaz Alloy 825 ötvözet 
kemény króm bevonattal, mely nem felel meg a felhívás műszaki előírásban szereplő ülék 
anyaga keményfém követelménynek és azzal nem egyenértékű.  
 
55. Az Alloy 825 anyag nem keményfém, keménysége a Rockwell skálán HRC 0-4. 
Összehasonlításként, a szerelvényiparban általánosan használt keményfém ülékanyag a 
Stellite ötvözet, keménysége HRC 28-40. A krómmal bevonatolt nem keményfém ülék 
mechanikai jellemzői és költsége nem azonos a keményfémből készülő ülekével. Az eltérés a 
hétköznapi nyelvhasználatban jobban érthető arany, illetve aranyozott ékszer közötti 
eltéréshez hasonlítható. 
Ennek akkor van érdemi jelentősége, ha szerelvény fém zárófelületei közé záráskor a csőben 
található mechanikai szennyeződések kerülnek, ami távhővezetéki alkalmazások esetén 
többször előfordul, és a nem kellő keménységű (nem cserélhető) ülék sérülését, benyomódását 
okozhatja. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevő által ajánlott 
pillangószelepekre vonatkozó, az ajánlathoz csatolt kezelési utasítás egyértelműen kizárja a 
gyártó felelősségét szennyeződések esetére. 
 
56. Az ajánlatkérő teljesen egyértelműen a specifikáció szempontrendszereiben keményfém 
üléket írt elő, a keményfém ülék pedig nem azonos egy nem keményfém ülékre bevonatolt 
keményfém réteg megajánlással. A jelen esetben nem lehet egyenértékű az ajánlatkérő 
előírását vizsgálva az a nem keményfémből készült, de keményfém bevonattal rendelkező 
ülék, amelyet a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők 
megajánlottak, ahhoz képest, hogy az ajánlatkérő kifejezetten keményfém üléket kért. Az 
előírás alapján az egész üléknek keményfémnek kell lennie és egyébként a használat során a 
kettő közötti különbséget szintén levezette az ajánlatkérő észrevételére tett nyilatkozatában. A 
különféle szennyeződések, illetőleg a belekerülő fémdarabok, vagy leváló darabok 
tekintetében természetesen az, hogy behorpadhat, és az ellenálló képessége is kérdéses lehet. 
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Egyértelműen nem felelhet meg keményfém előírásnak az a megajánlás, ahol keményfém 
maga csak a bevonat és nem az egész ülék készül keményfémből.  
 
57. A kérelmező hangsúlyozta, hogy nem feltételezésen alapul a jogorvoslati kérelme, hanem 
miután ez a kérdéskör nem volt üzleti titok, ezért ezt a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – 
Vexve Oy közös ajánlattevők által becsatolt dokumentumokra alapította. Az ajánlatkérő 
előírás tartalmára azért nem kérdezett rá a kérelmező sem, mert szakmailag egyértelműnek 
találta a keményfém ülék meghatározást, ez inkább azt támasztja alá, hogy azért nem került 
ebben kiegészítő tájékoztatáskérésre, mert az ajánlattevők számára, így többek között a 
kérelmező számára is egyértelmű volt annak a tartalma. Már a jogorvoslati kérelemben is 
hozott példa mellett maradva az ajánlatkérő aranygyűrűt kér, akkor senki nem fogja tőle 
megkérdezni egy kiegészítő tájékoztatásban, hogy aranyozott gyűrűt is elfogad-e.  
 
58. Az ajánlatkérő keményfém ülék előírással kapcsolatos érveléséhez a kérelmező kiemelte, 
hogy a keményfém fogalma valóban nem volt pontosan definiálva, ugyanakkor szakmai 
szempontból egyértelmű, hogy a keménységet mérő Rockwell skálán nem mérhetően lágy 
Alloy 825 alapanyag nem keményfém. Ezt az ajánlatkérő sem vitatja. 
A HCr bevonattal ellátott Alloy 825 ülék nem keményfém ülék, hanem keményfém bevonatú 
ülék. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők ajánlatának 90. 
oldalán az ülék Alloy 825 HCr felülettel megfogalmazás szerepel.  
A jogorvoslati kérelmében példaként említett arany-aranyozott összehasonlítás a 
szóhasználatot és a felhasználó számára képviselt értékbeli és várható élettartambeli 
különbséget, nem pedig a bevonatolási technológiát hivatott demonstrálni. 
Nyilvánvaló, hogy a keményfém alapanyagból (pl. Stellite Gr.21) készült ülék – mely 
egyértelműen keményfém ülék - lényegesen ellenállóbb, mint a legfeljebb néhány tized 
milliméter vastag HCr bevonattal ellátott Alloy 825. 
 
59. Különösen nem egyenértékű az ajánlatkérő által elvárt háromszorosan excentrikus 
fémzárású pillangószelepek esetében, mivel a csak gyárilag javítható ülék esetleges 
benyomódása a szelep azonnali áteresztését okozza. A HCr bevonat kopásállóság 
szempontjából ugyan valóban egyenértékűnek nevezhető, de a fém zárófelületek közé kerülő 
szennyeződések (pl. a csövek belső faláról levált rozsda) okozta benyomódásoknak a nem 
kellően kemény ülék alapanyagra felvitt, vékony HCr réteg nem áll ellen, így az ajánlat 
érvénytelen a Kbt. 66. § (1) bekezdése, illetőleg a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja 
alapján. 
 
60. Az ajánlatkérő azt közölte az észrevételében, hogy a kifogásolt Vexve típus 
keménykrómrétege felhegesztéssel kerül fel a felületre (HCr plating – más szóval plattírozás) 
(ajánlat 95. oldala), ugyanúgy, mint a Pentair stellite 21 rétege, tehát a felvitel eljárása 
megegyezik. Ez a kérelmező szerint tévedésen alapul, mert az általa ajánlott Pentair 
pilangószelepek ülékének anyaga teljes egészében keményfém, nem vékony felületi réteg, 
hanem kb. 4 mm vastag Stellite Gr. 21 keményfém alapanyag, melynek vastagsága 10-20 
szorosa a Vexve típus plattírozott rétegének. Mindez nyilvánvaló a két típus 
anyagjegyzékeinek összehasonlításával. 
 
61. A kérelmező a 3. kérelmi elemében annak a vizsgálatát kérte, hogy a Metsys Gazdasági 
Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők által megajánlott pillangó szelep vélhetően 
nem elégíti ki az ajánlati felhívásban szereplő azt a műszaki követelményt – tömör zárás: EN 
12266-1/ P 12 vizsgálatának megfelelő Rate A kategória szerint (cseppmentesen zár). Egy 
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oldalon fellépő tervezési nyomásnál is tömörzárónak kell lennie – és azzal nem is 
egyenértékű. 
 
62. A követelmény jelentőségét az a tény adja, hogy távhővezetékek építésekor sok esetben a 
csővezeték nem készül el teljes hosszában vagy a fogyasztó később kerül bekötésre a már 
üzemelő vezetékre. Ilyen esetben a vezeték vége elzáró szerelvénnyel lezárásra kerül, 
miközben a vezeték már üzemel. Az üzemelő vezetékre történő rákötés közben a zárt 
szerelvényen egy oldalon léphet fel a tervezési nyomás.  
 
63. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők által ajánlott 
pillangószelep kezelési utasításában egyértelműen szerepel, hogy a szerelvény csővégi 
beépítésre önmagában nem alkalmazható, így a beépítést követően vélhetően nem elégíti ki az 
ajánlatkérésben megfogalmazott műszaki előírást, ami kizárja a fent leírt alkalmazási 
lehetőséget. 
 
64. A kérelmező nem vonta kétségbe, hogy a Vexve konstrukció a gyári nyomáspróba során 
teljesíti-e a tömörzárásra vonatkozó követelményeket az EN12266-1/P12 vizsgálatának 
megfelelő Rate A kategória szerint. 
Azonban az ajánlatkérő műszaki előírása nemcsak a tömör zárás esetén EN 12266-1/ P 12 
vizsgálatának megfelelő Rate A kategória szerint (cseppmentesen zár) elvárás volt, hanem az 
egy oldalon fellépő tervezési nyomásnál is tömörzárónak kell lennie. 
 
65. A kérelmező csatolta saját felelős fordításban az EN 12266-1:2003 szabványnak a 
releváns hivatkozásait. A.4.Ülék tömörzárása P12 szerinti teszt pontban a tesztelési eljárás 
körében a teszteléshez használt közeg lehet folyadék vagy gáz. A teszteléshez használt 
közeget a gyártó választja ki. A tesztelési nyomás minimum a szobahőmérsékleten 
megengedett nyomáskülönbség 1,1szerese kivéve, ha a teszteléshez használt közeg gáz, mely 
esetben a tesztelési nyomás lehet a szobahőmérsékleten megengedett nyomáskülönbség 
1,1szerese vagy /6+/-1) bar közül az alacsonyabb érték. 
Az elfogadási kritériumok alapján a megadott tesztelési időtartam során mért szivárgási 
értékek nem haladhatják meg a vonatkozó termék- vagy megfelelőségi szabványokban előírt 
mértéket. A szivárgási mértéket az A.5 táblázat tartalmazza. 
Az A.5 táblázat szerint a megengedett maximális ülék szivárgás minden szivárgási mérték 
előírás esetén köbmilliméter/másodperc mértékegységben kifejezve                                                              
folyadék vagy gáz esetén a Rate szivárgási mérték: vizuálisan nem észlelhető a szivárgás a 
teszt időtartama alatt. 
 
66. A jogorvoslati kérelmében egyértelműen az előírás második részének teljesítését látta 
tisztázatlannak. Azt kifogásolta, hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös 
ajánlattevők által megajánlott pillangó szelep megfelel-e az egy oldalon fellépő tervezési 
nyomásnál is tömörzárónak kell lennie elvárásnak illetve azzal egyenértékű-e, mivel 
ellentmondást vélt felfedezni az egy oldalon fellépő tervezési nyomás esetén történő 
tömörzárás teljesülése, és a között a tény között, hogy a Vexve pillangószelep beépítési 
utasítása kizárja a csővégi beépítés lehetőségét.  
 
67. Tapasztalata szerint a csővégi beépítés a távhőszolgáltatási gyakorlatban nem ritka, mivel 
a távhővezetékek építésekor sok esetben a csővezeték nem készül el teljes hosszában, vagy a 
fogyasztó később kerül bekötésre a már üzemelő vezetékre. Ilyenkor a vezeték vége elzáró 
szerelvénnyel lezárásra kerül, miközben a vezeték már üzemel. Az üzemelő vezetékre történő 
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rákötés közben a csővégi, zárt szerelvényen egyoldalon léphet fel a tervezési nyomás üzemi 
hőmérsékleten. 
 
68. A telepítésre vonatkozóan egyértelműen az is rögzítésre került a műszaki specifikációban, 
hogy majd a szerződés teljesítése során kell szállítani az EN 10204/3.1. szerinti nyomáspróba 
és tömörzárási próba jegyzőkönyveit, azonban a kérelmező álláspontja szerint az a Rate A-
nak való megfelelés, az sem a teljes tervezési nyomásra vonatkozik. A nyomás vizsgálatát 
üzemi nyomással kell gázzal illetve folyadékkal lehet elvégezni. A szabványban meg van 
határozva, hogy milyen értékűnek kell lennie tesztelési nyomásnak. Az a lényege ennek a 
vizsgálatnak, hogy meghatározott időtartamig a szerelvény végén nem szivároghat sem 
folyadék, adott esetben sem gáz. Viszont ennek a szabványnak való megfelelés mivel a teljes 
tervezési nyomásra nem vonatkozik, az ajánlatkérőnek csak és kizárólag a Rate A-ra 
vonatkozó nyilatkozatot nem lehetett volna elfogadni az előírása igazolására, hanem arra is 
kellett volna a kérelmezőnek nyilatkozni, hogy az egyoldalon fellépő tervezési nyomásnál is 
tömörzáras-e a megajánlott termék.  
 
69. A kérelmező továbbra is fenntartotta azt az álláspontját, hogy az üzemi nyomással 
kapcsolatosan kell a nyomásvizsgálatot elvégezni, az EN 12266 szabvány ezt tartalmazza 
szemben a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők nyilatkozatával. 
 
70. Ezen túlmenően a továbbiakban is azt hangsúlyozza, hogy a távhővezeték feladatából, 
illetőleg a funkciójából fakadóan igen is fontos, hogy a cső végén hogyan kerül lezárásra adott 
esetben egy távhővezeték. Elképzelhető, hogy az egyik cső része működik, a másik része 
később kerül a távhővezetékbe bekapcsolásra, igenis szükséges a csővégi lezárás, illetőleg a 
csővégi lezárásnak is tömörzárónak kell lennie, hiszen a nyomás miatt nem is lehet 
másképpen. Utalt arra is, hogy valamely megrendelő, vagy jelen esetben az ajánlatkérő nem 
határozza meg a konkrét elvárását a tervezési nyomás tekintetében, akkor egyrészt vagy az 
üzemi nyomást veszik figyelembe, vagy pedig a 6 bar-os levegőnyomást és ennek 
megfelelően történik a vizsgálat. Ha a 6 bar-os nyomás tekintetében kerül majd kiadásra a 
Rate A, akkor az megfelelő. Azonban továbbiakban is azt állította a kérelmező, hogy a Rate 
A-nak megfelel ugyan Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők 
szerelvénye, de a teljes tervezési nyomásra vonatkozóan még mindig azt állítja a kérelmező, 
hogy erre vonatkozóan nincs nyilatkozat sem az ajánlatban, sem pedig a később keletkezett 
dokumentumokban.  
 
71. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők hiánypótlásának 
110. oldalán az általános jellemzőkre vonatkozó leírás második bekezdése értelmében a 
Vexve acélgömbcsap nyomáshőmérséklet diagramnak megfelelő tartományokban 
használható, tehát maguk ezek az általános jellemzők sem azt mondják – a leírásban ugyan 
gömbcsap van, de nagy valószínűséggel ez a pillangószelepre vonatkozik –, hogy az 
egyoldalon fellépő tervezési nyomásra alkalmas, hanem hogy a diagramban szereplő 
nyomáshőmérsékleten használható a pillangó szelep. A tömörzárás tekintetében is csak 
használható és nem azt jelzi pontosan, hogy teljesen megfelel annak. Nincs nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy az egyoldalon fellépő tervezési nyomásnál is tömörzárású lenne az eszköz 
és a beépítési utasítás alapján ezt nem lehet a cső végére beépíteni, tehát a tömörzárás 
tekintetében az utasítás, illetőleg az ajánlat tartalma között ellentmondás áll fenn. 
A megsértett jogszabályi rendelkezésként kéri vizsgálni Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdését és a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) és d) pontjait.  
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72. A kérelmező a fentiek alapján indítványozta, hogy a Döntőbizottság hívja fel a Metsys 
Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevőket a műszaki előírásban szereplő 
tömör zárás: EN 12266-1/ P 12 vizsgálatának megfelelő Rate A kategória szerint 
(cseppmentesen zár), egy oldalon fellépő tervezési nyomásnál is tömörzárónak kell lennie 
előírás teljesítése és kezelési utasításban szereplő – a csővégi alkalmazásra való 
alkalmatlanság – közötti ellentmondás feloldására. Amennyiben az ellentmondás feloldása 
nem történik meg, kezdeményezze a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös 
ajánlattevők kizárását. 
 
73. A kérelmező kijelentette, hogy a 3. kérelmi eleme nem szerepelt az előzetes vitarendezési 
kérelmében, erről az érvénytelenségi okról az iratbetekintésen szerzett tudomást. 
 
74. A kérelmező a 4. kérelmi elemében azt kifogásolta, hogy a 
Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők által ajánlott 
pillangószelep beépítési utasítása szerint a beépítéskor minden esetben javasolt megkerülő 
vezeték kiépítése a nyomásváltozások okozta sokkok minimalizálása érdekében.  
Ennek alapján kérdéses, hogy az ajánlott termékek megkerülő vezeték kiépítése nélkül is 
korlátozás nélkül használhatóak-e a műszaki követelményekben megfogalmazott 
alkalmazásra. 
A megkerülő vezeték kiépítése, és abban szükséges további elzáró szerelvény ára jelentős 
költség, melyre a más gyártók által ajánlott pillangószelepek esetében nincs szükség.  
75. Amennyiben a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők által 
ajánlott pillangószelep megkerülő vezeték kiépítése nélkül nem, vagy csak korlátozottan 
alkalmas a műszaki követelményekben megfogalmazott alkalmazásra, akkor az ajánlatnak 
tartalmaznia kellett volna a megkerülő vezeték kiépítésének az abba kerülő elzáró 
szerelvénynek a költségeit is.  
 
76. Kiemelte továbbá, hogy a by-pass szelep az élettartamot hosszabbítja meg, illetőleg a 
beépítéshez javasolt, ahogy például az Újpesti Erőműben is egy 600-as pillangószelep by-pass 
szelep nélkül működik, így került beépítésre. Ez egy javasolt lehetőség, ez a rendszer igénye. 
Az Újpesti Erőműnél is volt meghibásodás, de nem maga a szelep hibásodott meg, hanem a 
meghajtás alapján a rendszer volt hibás. Az ajánlatkérő a vizsgált közbeszerzési eljárásban is 
kér DN600-as pillangószelepet motorral együtt és erre vonatkozóan az utasítás egyértelműen 
tartalmazza azt, hogy a megkerülő vezetéket kell hozzá építeni. Továbbra is fenntartja a 
kérelmező azt az álláspontját, hogy az ajánlatkérő előírásainak való megfelelés csak és 
kizárólag akkor valósulhat meg, illetőleg akkor fogadhatja el ajánlatkérő, ha a teljes 
berendezés kerül megajánlásra, a szelephez tartozó további vezetékekkel együtt, melyek 
kétséget kizáróan a beépítés elengedhetetlen feltételei. 
 
77. A kérelmező az iratbetekintésen megállapította, hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató 
Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők ajánlatának 142. oldalán a 23. ábrán megkerülő 
vezetékkel ábrázolt pillangószelep mellett szerepel, „hogy elkerüljük a vízütést, és 
csökkentsük a pillangószelepre nyitáskor ható erőt, by-pass szelepet kell beépíteni.” 
Ez olyan tény, mely igazolja, hogy további beszerzések nélkül a nyertesnek nyilvánított 
Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők által ajánlott termékek az 
ajánlatkérő által elvárt feladatra nem alkalmasak teljes körűen. 
A műszaki előírásoktól való eltérésre felhívta az ajánlatkérő figyelmét, de választ nem kapott 
és az ajánlatkérő nem is kísérelte meg ennek tisztázását. 
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78. A fentiek alapján indítványozta, hogy a Döntőbizottság hívja fel Metsys Gazdasági 
Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevőt annak tisztázására, hogy az általa ajánlott 
pillangószelep további költséges beszerzések nélkül is korlátozás nélkül alkalmas-e az 
ajánlatkérésben megfogalmazott feladatra és teljesíti-e a távhővezetékben történő 
alkalmazáshoz szükséges követelményeket.  
Amennyiben további beszerzések nélkül az ajánlott termékek a feladatra nem alkalmasak 
teljes körűen, állapítsa meg a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös 
ajánlattevők ajánlatának érvénytelenségét. 
 
79. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők által felhozott példa 
a Galvani út és a Szerémi út sarkán található nagy átmérőjű gömbcsap nem teljesen helytálló, 
hiszen ott más a szerelvény, illetve megkerülő vezetéket nem minden esetben épít ki az 
ajánlatkérő tehát az, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban beszerzendő szerelvényeket hova 
fogja az ajánlatkérő majd beépíteni, nem tudja a kérelmező. Elképzelhető, hogy olyan helyre, 
ahol nem is épít ki ilyen megkerülő vezetéket.  
Ettől függetlenül minden esetben kell a by-pass szelep a vizsgált pillangó szelep esetén és 
ennek a szükségessége kétséget kizáróan rögzítésre került a Metsys Gazdasági Szolgáltató 
Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők ajánlatában csatolt utasításban. Egyébként maguk a 
közbeszerzési dokumentumok sem tartalmazzák, hogy nem kell tartalmaznia adott esetben 
ezeknek a rendszereknek a by-pass szelepet, és hogy ezt ajánlatkérő majd biztosítja.  
 
80. A kérelmező azt nem vitatta, hogy az ajánlatkérő a by-pass szelepekre vonatkozóan egy 
külön részben előírást tett, de továbbiakban is hangsúlyozza, hogy az ajánlatkérő előírásának 
való megfelelés, hogy ez a rendszer működhessen, csak és kizárólag a hivatkozott elvezető, 
megkerülő vezetékkel együtt valósulhat meg. Egyébként a kérelmező által megajánlott 
konstrukcióhoz, berendezéshez nem kell külön megkerülő vezeték és ezt az ajánlatkérő ismeri 
is. 
 
81. Arra is hivatkozott a kérelmező, hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy 
közös ajánlattevők tárgyaláson becsatolt nyilatkozata 3. oldalának az 1. bekezdése szerint a 
javasolt műszaki megoldás minden szerelvény felhasználás esetén ajánlott és nem egyedi 
jellemzője a Vexve szerelvényeknek. Ehhez képest pedig a kérelmező határozottan állítja és a 
Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők által felhozott példa is azt 
támasztja alá, hogy ez nem egyedi jellemző, hanem ahhoz, hogy a PED-nek, illetőleg a jelen 
esetben az ajánlatkérő előírásának megfeleljen a megajánlott pillangó szelep, ez a megkerülő 
vezeték elengedhetetlenül szükséges. 
 
82. A kérelmező utalt arra is, hogy a beszerzés tárgya szerelvények beszerzése távvezetéki 
beruházásokhoz kapcsolódóan, egyértelműen távvezetékekhez kell beszerezni az ajánlatkérői 
elvárásokban szereplő szerelvényeket. A kérelmező hivatkozott arra is, hogy azért különbség 
van a távvezeték és a távhővezeték vonatkozásában.  
 
83. Ideiglenes intézkedésként kérte a fentiek tisztázásáig a közbeszerzési eljárás 
felfüggesztését, valamint az ajánlatkérő felszólítását, hogy az eljárásba kérelmezőt is vonja 
be, mivel a fent megnevezett kérdések tisztázása jelentős hatással van az ajánlatkérő által 
végzett közszolgáltatási tevékenység ellátásbiztonsága folyamatosságának fenntartására. 
 
84. A kérelmező az ajánlatkérő eljárásjogi kifogásaira reagálva előadta, hogy az előzetes 
vitarendezési kérelem alapvetően az iratbetekintést megelőzően csak és kizárólag az általa a 
nyilvános katalógusokból, nyilvános adatbázisokból elérhető adatokra épülhetett.  Az nem 
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vitatott a kérelmező álláspontja szerint, hogy magára a pillangószelepre vonatkozó műszaki 
specifikációnak való meg nem felelést már akkor is sérelmezte. Az előzetes vitarendezési 
kérelemben szerepeltek a házra, illetőleg az ülékre vonatkozó adatok, mivel ezek fellelhetők 
voltak a katalógusokban. Erre konkrétan tudott nyilatkozni a vitarendezésben, azonban az 
iratbetekintésen szerzett tudomást a 3. kérelmi elem tekintetében a tömörzárása, illetőleg a 4. 
kérelmi elemben nevesített megkerülő vezetékre vonatkozó megajánlásokról, hiszen erre 
vonatkozó konkrét tények, illetőleg adatok a katalógusban nem szerepelnek, ezeket csak az 
iratbetekintésen ismerhette meg. A tudomásra jutás a 3. és 4. kérelmi elem vonatkozásában az 
iratbetekintés időpontja.  
 
85. Megsértett jogszabályi rendelkezésként a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdését, Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) és d) pontját jelölte meg.  
 
Az ajánlatkérő észrevétele 
 
86. Az ajánlatkérő kérte az álláspontja szerint alaptalan kérelem elutasítását és perköltségként 
375.000.-Ft megfizetésére kötelezni a kérelmezőt. 
 
87. Az észrevételében közölte, hogy a kérelmező 2017. augusztus 15. napján a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerinti igazolások bekérését követően, de az összegezés megküldése előtt Metsys 
Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők ajánlatával kapcsolatban előzetes 
vitarendezési kérelmet nyújtott be. Kérelmező a kérelmi elemeit a Metsys Gazdasági 
Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők interneten elérhető katalógusában feltüntetett 
adatokra alapozta. 

 
88. Az 1. kérelemi elemként vitatta a szelepház konstrukcióját és a keményfém ülék 
anyagkövetelménynek való megfelelését és 2. kérelmi elemként rögzítette, hogy valószínűleg 
a benyújtott referenciák sem felelnek meg az előírt műszaki követelményeknek. 
2017. augusztus 18. napján válaszolt az előzetes vitarendezési kérelemre. Mindkét kérelmi 
elem tekintetében a válaszában kifejtette, hogy a kérelmező nem jelölt meg jogsértést, 
amellyel kapcsolatban előzetes vitarendezési kérelmet nyújthatott volna be, illetve az 
összegezés megküldése előtt Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös 
ajánlattevők megajánlásait sem ismerhette meg, ezért kérelme idő előtti, így azt elutasította. 
 
89. A kérelmező előzetes vitarendezési kérelmét nem tudta figyelembe venni, mivel azok 
nem feleltek meg a Kbt. 80. § (2) bekezdésének, azonban – annak érdekében, hogy az 
összegezés megküldését megelőzőn minden kétséget kizáróan meggyőződjön az ajánlatok 
megfelelőségéről – az abban található fenntartásokat megvizsgálta, és megállapította, hogy 
ugyan keményfém ülék anyagkövetelménynek való megfelelés és a referenciák megfelelősége 
tekintetében nem áll fenn kétsége az ajánlattal kapcsolatban, a szelepház anyaga tekintetében 
2017. augusztus 22. napján felvilágosítás-kérést bocsátott ki a Metsys Gazdasági Szolgáltató 
Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők részére, amelyben kérte, hogy igazolják a megajánlott 
konstrukció egyenértékűségét a műszaki leírással szemben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 
46. § (5) bekezdése alapján. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös 
ajánlattevők a felvilágosítást a határidőben megadták, amely alapján meggyőződött a 
megajánlott megoldás műszaki egyenértékűségéről. 
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90. 2017. augusztus 29. napján az eljárás mindegyik része vonatkozásában kiküldte az 
összegezést, amelyben a 4. rész tekintetében Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy 
közös ajánlattevők ajánlatát nyertesnek jelölte meg, míg a kérelmezőt pedig a nyertes 
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőként nevezte meg. 
 
91. A kérelmező 2017. augusztus 31. napján újfent előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott 
be, amelyben 1. kérelmi elemként rögzítette, hogy a gyártó termékkatalógusa alapján a 
szelepház konstrukciója nem felel meg a műszaki leírásnak, 2. kérelmi elemként pedig 
rögzítette, hogy valószínűleg a benyújtott referenciák sem felelnek meg az előírt műszaki 
követelményeknek, emellett iratbetekintési kérelmet nyújtott be. 

 
92. Az iratbetekintés lehetőségét a kért időpontban, 2017. szeptember 4. napján biztosította, 
amely során a kérelmező megtekintette a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy 
közös ajánlattevők ajánlatának, hiánypótlásainak, felvilágosításának és a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerinti igazolásoknak az üzleti titokkal nem érintett részét.  

 
93. Az iratbetekintés napján (2017. szeptember 4.) a kérelmező kiegészítette az előzetes 
vitarendezési kérelmét az iratbetekintés során nyert információkkal, amely álláspontja szerint 
megerősítette abban, hogy a ház konstrukciója nem felel meg a műszaki leírásban előírt 
követelményeknek. 

 
94. Tekintettel arra, hogy már az összegezés megküldését megelőzően meggyőződött a 
Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők által megajánlott 
konstrukció műszaki egyenértékűségéről, nem tudott újabb felvilágosítás-kérést kibocsátani a 
Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján, így az előzetes vitarendezési kérelmet 2017. szeptember 5. 
napján elutasította.  

 
95. Az 1. kérelmi elemmel összefüggésben előadta, hogy ebben azt kifogásolta a kérelmező, 
hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevő által megajánlott 
termék konstrukciója nem felel meg a műszaki leírásban előírt követelményeknek. 
Az elvárására hivatkozással arra utalt az az ajánlatkérő, hogy az eltérő megajánlások esetében 
meg kellett vizsgálnia, hogy a megajánlott megoldás az öntvény/kovácsolt vagy a lemezházas 
konstrukcióval egyenértékű. 
 
96. Az ajánlatok vizsgálata során megállapította, hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – 
Vexve Oy közös ajánlattevők ajánlata megfelel a műszaki leírás tartalmának, azonban a 
kérelmező előzetes vitarendezési kérelme alapján felvilágosítást kért a műszaki 
egyenértékűség igazolására. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös 
ajánlattevő a felvilágosítást megadta, amelyben az egyedi műszaki megoldásokra utaló 
nyilatkozatokat üzleti titokká nyilvánította, azonban a benyújtott nyilatkozat és gyártói 
igazolás alapján meggyőződhetett arról, hogy a megajánlott konstrukció nem lemezházas 
kivitelű, ezt Vexve Oy 2017. augusztus 24. napján benyújtott hiánypótlásában tett 
nyilatkozatával megerősítette, és az egyenértékű a műszaki leírásban előírt öntvény vagy 
kovácsolt konstrukcióval, azok tulajdonságait vizsgálva. 
 
97. A jogorvoslati eljárás megindulásakor újfent megvizsgálta a Metsys Gazdasági 
Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők megajánlását és a következő 
következtetésekre jutott. 
A lemezházas konstrukció olyan kivitelt jelent, amelynél a szerelvény nyomástartó része (ház, 
csatlakozások, fedél) nem öntvényből, kovácsolt darabból vagy cső gyártmányból készülnek, 
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hanem nem hengeres alakúra hajlított lemez alapanyagból. Ehhez képest külön csoportot 
alkotnak a csőből készült részek, lévén ezeket kiforrott cső-gyártástechnológiával 
csőgyártásra szakosodott cégek állítják elő. A csövek általában hosszvarratosak, a hengerelési 
gyártási eljárásnak köszönhetően minőségük megközelítőleg azonos a kovácsolt darabokéval.  
 
98. A felhasznált csövek megfelelnek az EU PED 97/23/EC direktíva, H modul, III. melléklet 
(nyomástartó edényekre vonatkozó nemzetközi előírás) feltételeinek és az EN 10204/3.1 
szerint bizonylatolásra kerültek (Az anyagbizonylatokat jelen jogorvoslati eljárásban tett 
megkeresését követően a megajánlott termékek gyártója a Vexve Oy bocsátotta rendelkezésre, 
és a bizonylatok az észrevételek mellékleteit képezik. Ezen bizonylatok hiányában is a 
műszaki tartalomnak való megfelelőséget meg tudta állapítani.  
A műszaki leírás cső alapanyag felhasználását nem zárta ki. 
Ezen túlmenően egy teljes specifikációs rendszert alakított ki, melybe belefoglalta a belső 
szabályzatában elvártakat is. Ennek megfelelően figyelemmel kell lennie a házra vonatkozó 
elvárásán túlmenően arra, hogy a pillangószelep megfeleljen az ajánlatkérő előírásainak, pl. a 
tervezési hőmérsékletnek, a tervezési nyomásnak, ezen túlmenően a dokumentációjában 
meghatározott ajánlatban megadandó adatok körében egyértelműen rögzített szabványoknak. 
Ennek a feltételrendszernek kellett az ajánlatoknak megfelelni. Ezzel a versenyt akarta 
mindenképpen szélesíteni, hogy ne csak az általa igazából preferált kovácsolt házra 
kerüljenek benyújtásra az ajánlatok, hanem az ettől egy kicsit rosszabbnak minősített 
öntvényre is. Ez utóbbi esetben a zárványok miatt mondja az ajánlatkérő, hogy ez adott 
esetben nem biztos, hogy olyan jó lenne minőségileg, de a verseny érdekében ezt inkább 
megengedőként határozta meg az ajánlatkérő.  
 
99. A szénacél öntvény, illetőleg a kovácsolt ház tekintetében figyelemmel a többi előírásra 
is, akkor olyan konstrukcióval is meg lehet felelni, ami eltér akár az öntöttvas, akár a 
kovácsolt lemezház tekintetében az ajánlatkérő által meghatározottaktól, de benne marad 
még, illeszkedik az elvárások rendszerébe. Ennek felelt meg a Metsys Gazdasági Szolgáltató 
Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők ajánlata.  
Az ajánlatkérő a következő táblázatban mutatta be az egyenértékűséget igazoló vállalásokat: 

Tulajdonság Előírás Ajánlatkérő az 
ajánlat mely pontja 
alapján állapította 
meg a 
megfelelőséget 

Elzáró fajtája: 3 – szorosan 
excentrikus 
pillangószelep 

Ajánlat 90. o. 

Névleges nyomás: PN 25 Ajánlat 90 és 95. o. 

Névleges átmérő: DN200, DN250, 
DN300, DN400, 
DN500, DN600, 
DN700 

DN 300-700Ajánlat 
90. o., DN 200 – 250 
1. hiánypótlás 111 – 
121. o. 

Közeg: Távfűtési víz 
(lágyvíz) 

Az anyagminőségből 
következően 
megfelel (Ajánlat 90. 
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és 101. oldal 

Tervezési hőmérséklet: 140 °C Ajánlat 95. o. 

Tervezési nyomás: 20 bar Ajánlat 95. o. 

Ház anyaga: Szénacél öntvény 
vagy kovácsolt 

Ajánlat 90. o., 3. 
hiánypótlás 6. oldala 

Tányér anyaga: Szénacél vagy 
korrózióálló acél 

Ajánlat 90. o. 

Záró felületek anyaga: Keményfém ülék és 
fém tömítés a 
záróelemnél 
nyomatékkal záró 

Ajánlat 90. és 101. o. 

Kivitel: karimás vagy 
hegtoldatos 

Ajánlat 90. o. 

Kivitel: Két oldalon 
csapágyazott tengely 

Ajánlat 101. o. 

Kivitel: Karbantartást nem 
igénylő kivitel 

Ajánlat 101. o. 

Kivitel: Szennyeződéstől 
védő beépített 
csapágyvédelem 

Ajánlat 101. o. 

Tömör zárás: EN 12266-1/ P 12 
vizsgálatának 
megfelelő Rate A 
kategória szerint 
(cseppmentesen zár) 
Egy oldalon fellépő 
tervezési nyomásnál 
is tömörzárónak kell 
lennie. 

Ajánlat 95. o., 1. 
hiánypótlás 122 - 
123. o. 

KÉZI HAJTÓMŰ 
ADATOK 

 1. hiánypótlás 19 – 
109. o. 

Típus: gyártó választja meg - 

Kivitel: kézi kerékkel 
(kézikar nem 
elfogadható) 

Ajánlat 90. o. 

Kivitel: mindkét irányban 
végállás ütközővel 
(túlfordulás ellen) 

Ajánlat 95. o. 
(mechanical limiter) 
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Kivitel: mechanikus 
helyzetjelzéssel 

Ajánlat 95. o. 

Festés: kültéri kivitel Nem gyártanak más 
fajta festékkel távhő 
szakmában 
pillangószelepet 

HAJTÓMŰADATOK  1. hiánypótlás 19 – 
109. o. 

Típus: AUMA vagy 
egyenértékű 

Ajánlat 90.o. I. 
hiánypótlás 19. o. 

Tápfeszültség: 400 V, 50 Hz, 3 fázis I. hiánypótlás 19.o. 
(a típusjelzésen a 
D400/50 ennek a 
kódja), adattábla adat 

Zárási idő: min 120 sec. A típusjelzésből 
(/45) és az áttételből 
(442:1) 
meghatározható, 
adattábla adat 

Védettség: IP 67 1. hiánypótlás 102. o. 
teteje (IP86, jobb 
mint a kért) 

Festés: kültéri kivitel Nem gyártanak más 
fajta festékkel távhő 
szakmában 
pillangószelepet 

Végállás kapcsoló: irányonként 1 db 1. hiánypótlás 100. o. 

Nyomatékkapcsoló: irányonként 1 db 1. hiánypótlás 100. o. 

Felszereltség: kézi kerékkel 1. hiánypótlás 100. o. 

Felszereltség: mechanikus 
helyzetjelzéssel 

1. hiánypótlás 100. o. 

Funkció: közbenső tetszőleges 
állásban megállítható  

 

1. hiánypótlás 102. o. 
(korrózióvédelem) 

Funkció: mobil áramforrásról 
működtethető legyen 
(aggregátor)  

 

ez csak információ, 
minden hajtóműnél 
lehetséges 
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ajánlatban megadandó 
adatok (magyar 
nyelven, gyártó által 
kiadott dokumentáció, 
illetve katalógus 
formájában): 

  

termék származási 
országa 

 Ajánlat 90. o. 

ház anyaga  Ajánlat 90. o., 3. 
hiánypótlás 6. oldala 

gömb/tányér anyaga   Ajánlat 90. o. 

űlék anyaga és 
műszaki megoldása  

 Ajánlat 90. és 95. o. 

orsó tömítés anyaga és 
műszaki megoldása  

 Ajánlat 101. o. 

gömb/űlék átömlési 
keresztmetszett 
átmérője 

 

 Ajánlat 101. o. 

tengely csapágyazás 
konstrukciója  

 Ajánlat 101. o. 

nyomás – hőmérséklet 
diagram (az üzemi 
paraméterek 
igazolására)  

 

 Ajánlat 95. o., 1. 
hiánypótlás 110. o. 

Kv- érték   Ajánlat 97. o. 

körvonalrajz a fő 
méretekkel  

 

 Ajánlat 95. és 101. o. 

 

metszeti rajz  Ajánlat 101.o. 

darabjegyzék az anyag 
feltüntetésével 

 Ajánlat 101.o.. 

az EN 488 előírásainak 
való megfelelőség 
igazolása 

 

 3. hiánypótlás 6. 
oldala 
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EN 12266-1/A 
előírásainak való 
megfelelőség igazolása 

 Ajánlat 95. o. és 1. 
hiánypótlás 122 – 
123. o. 

teljesítménynyilatkozat 
a 275/2013. (VII. 16.) 
kormányrendelet 
szerint méretenként és 
termékenként 

 Ajánlat 102 – 105. o. 

 
100.  A megajánlott szerelvény megfelel továbbá a kiírás szerinti EN 488 európai uniós 
sztenderd előírásainak is, amely a távhővezetékből a szerelvényre ható erők felvételét és 
károsodás nélküli elviselését írja elő. Ez egyértelműen bizonyítja a szilárdsági 
egyenértékűséget a megajánlott konstrukció vonatkozásában.  
 
101.  A jogorvoslati kérelem külön kiemelte, hogy a lemezházas konstrukció fő jellemzője, 
hogy a házrészen hegesztési varratok találhatók. A kérelmező álláspontja nem helytálló, mert 
a műszaki specifikáció nem zárta ki a házrészen a hegesztési varrat alkalmazását. A világ 
számos nagy és jó hírnevű gyártója a legmagasabb igényeknek is megfelelő elsősorban 
erőművek és atomerőművek részére gyárt ún. blokk-kovácsolt szerelvényeket, amelyek 
szintén tartalmaznak hegesztési varratokat és nem merült fel probléma velük szemben. A 
megfelelő minőség garanciája nem a hegesztési varratok hiánya, és a hegesztési varratok nem 
jelentik azt, hogy az alkalmazott technológia lemezházas kivitelű. A távvezetékekhez számos 
gyártó gyárt a Vexve Oy konstrukciójához nagyon hasonló kivitelt, amely a nemzetközi távhő 
szakmában teljesen elfogadott és bevált, megfelel az előírt műszaki követelményeknek. 

 
102.  A fentiekben ismertetett négy műszaki érv garantálja a Vexve Oy szerelvény 
egyenértékűségét az öntvény vagy kovácsolt házú kivitellel, ezért továbbra is fenntartotta 
álláspontját, miszerint a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők 
megfelelően igazolták a műszaki egyenértékűséget.  
 
103.  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése alapján nem nyilvánítható 
érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő építési 
beruházások, termékek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az 
ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az 
általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki 
leírásban meghatározott követelményeknek. Az ajánlatkérő abban az esetben követett volna el 
jogsértést, ha nem fogadja el az előírással egyenértékű megajánlott terméket és ezzel 
korlátozza a versenyt. 

 
104.  A 2. kérelmi elem körében azt emelte ki az ajánlatkérő, hogy a keményfém ülék 
anyagkövetelménynek való megfelelését érintően az összegezés kibocsátását megelőzően nem 
bocsátott ki a kérdésre vonatkozóan felvilágosítás-kérést, mivel saját maga is meg tudott 
győződni az ajánlat megfelelőségéről. 

 
105.  A közbeszerzési eljárásban a keményfém fogalma nem volt definiálva, a pontos 
anyagminőség vagy keménység értéke nem került előírásra. A kérelmező helyesen adta meg 
az űlék anyagminőségét: Alloy 825 HCr. A keménységi érvelésnél azonban az alapanyag 
(Alloy 825) keménységét vizsgálja, pedig a felületen a HCr (kemény krómozás van), melynek 
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keménysége közismerten magasabb a vizsgált Alloy anyagnál (pont ezért alkalmazzák a 
kopásállóság fokozására). Számtalan gyártó alkalmazza ezt a megoldást, amely a nemzetközi 
gyakorlatban a távhő feladatokra nemzetközileg elfogadott. Tény, hogy a Pentair stellit 
anyaga ennél keményebb felületet ad, azonban ilyen igényt a kiírás nem tartalmazott. A 
kiírásnak mind a Vexve Oy, mind a kérelmező szerelvénye megfelel. 

 
106.  Alapvetően a műszaki leírás ezen követelményének célja az volt, hogy a zárófelület ne 
szénacélból vagy esetleg lágyabb anyagból (pl. teflon) készüljön. A korrózióálló 
(rozsdamentes) anyagok mind alapvetően keményebbek, mint a szénacél, tehát már ezek is 
megfeleltek volna a kiírásnak. A kifogásolt Vexve típus keménykrómrétege felhegesztéssel 
kerül fel a felületre (HCr plating – más szóval plattírozás, ajánlat 95. oldala), ugyanúgy, mint 
a Pentair stellit 21 rétege, tehát a felvitel eljárása megegyezik. A példaként említett arany – 
aranyozás eljárás alapvetően galvanikus eljárás, nem hegesztéses, tehát nem hasonlítható 
össze a Vexve eljárásával, mivel galvanizálást követően az anyagok az idők folyamán 
leválhatnak, míg hegesztést követően egybeolvadnak. 
 
107.  A 3. kérelmi elemmel összefüggésben az elkésettséget kérte vizsgálnia az ajánlatkérő. A 
kérelmező a jogorvoslati kérelemben is több alkalommal a számára időkorlát nélkül 
megismerhető, Vexve Oy interneten elérhető termékkatalógusából szerzett információkra 
alapozta a megajánlásokkal kapcsolatos kétségeit. Erre figyelemmel amennyiben 
megállapításra kerül, hogy tudomásra jutás időpontja a kérelmező szerint jogsértő eljárás 
eredményéről szóló összegezés megküldése, amelynek időpontja 2017. augusztus 29. a 
jogorvoslati kérelem elkésettnek minősül a Kbt. 148. § (3) bekezdésére tekintettel, mivel a 
jogorvoslati kérelem benyújtására 2017. szeptember 14. napján került sor.  
Ez utóbbi esetben kérte annak érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Kbt. 148. § (8) bekezdése 
alapján. 
 
108.  A műszaki leírásra utalva az ajánlatkérő előadta, hogy a tömör zárás: EN 12266-1/ 
P 12 vizsgálatának megfelelő Rate A kategória szerint (cseppmentesen zár) előírásnak a 
Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők megfelelő ajánlatot 
nyújtottak be. 

109.  A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők 1. sz. 
hiánypótlásukban megfelelően igazolták a tömör zárásnak való megfelelést (2017. június 29. 
napján kelt hiánypótlás 122. oldal), amelyet megerősít honlap is. Nem merült fel kételye a 
tömör zárás vonatkozásában, nem volt oka arra, hogy az ajánlatukat érvénytelenné 
nyilvánítsa, mivel az megfelel az előírásoknak. 
Amennyiben a megajánlott termék nem fogja teljesíteni az ajánlatában megajánlott és 
leigazolt paramétereket, alkalmazni fogja a szerződés szerinti jogait vagy adott esetben 
felmondja a szerződést.  
 
110.  Az EU PED/97/23/EC direktíva, illetőleg a 97/23/EK irányelv előírásai a megkerülő 
vezetékről kifejezetten nem rendelkeznek, hanem a külső nyomástartó részekről rendelkeznek 
és nem a belsőkről, tehát egy mozgási lehetőséget biztosít. 
 
111.  Az ajánlatkérő azt hangsúlyozta, hogy a műszaki specifikációival egyértelműen 
meghatározta, hogy mik azok az elvárások, amelyek a pillangószelepre vonatkoznak és ennek 
megfelelően is végezte el a vizsgálatot. A közbeszerzési eljárásban saját maga is észrevett 
bizonyos hiányokat és ezeket pótoltatta is, de egyértelműen meghatározta a műszaki 
specifikációját, egyértelműen meghatározta az elvárásait és az ennek való megfelelést 
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vizsgálta a bírálat során. Azt is megtehette volna, hogy csak a terméknek a megnevezését kéri 
megajánlani és az annak való megfelelést vizsgálja, egy igen, vagy nem nyilatkozatot is 
kérhetett volna, de ajánlatkérőnek kifejezett műszaki előírásai voltak, ezeket megvizsgálta az 
eljárás során és saját maga is, ahogy az előbb is rögzítésre került, kért be még hiánypótlást, 
illetőleg felvilágosításkérés során adatokat, amennyiben ezzel kapcsolatosan kétely merült fel.   
 
112.  Azt is kiemelte az ajánlatkérő, hogy a pillangószelep tekintetében a névleges nyomásra, 
illetőleg a tervezési nyomásra is konkrét előírásai voltak. A névleges nyomásnál PN 25-öt 
határozott meg, a tervezési nyomásnál pedig 20 bar-t és az az EN 12266 szabvány 
egyértelműen a kérelmező által előadottakkal szemben meghatározott vizsgálati 
követelményeket határoz meg és adott esetben a PN 25-ös névleges nyomásnál 27,5 bar 
nyomásra kell a vizsgálatot elvégeznie. Tehát, ha valamely ajánlattevő azt nyilatkozza az 
ajánlatában, illetőleg ezzel kapcsolatosan tett nyilatkozatában, hogy megfelel az EN 12266 
szabványnak, akkor természetesen a 27,5 bar nyomásnak is meg kellett felelnie annak a 
terméknek, ezért az ő előírásának a névleges nyomás, illetőleg a tervezési nyomásnak (20 bar) 
egyértelműen megfelelt. 
 
113.  Az ajánlatkérő szerint a kérelmező által itt előadottakkal összefüggésben úgy néz ki, 
minthogyha előírta volna a végarmatúraként történő alkalmazást, holott erre vonatkozóan az 
ajánlatkérőnek ilyen előírása nem volt.  
 
114.  Kifejezetten hivatkozott arra is, hogy abban az esetben, ha valamely ajánlattevőnek van 
nyilatkozata az EN 12266 szabványra vonatkozó megfelelésről, illetőleg az annak való 
megfelelést tudja igazolni, akkor igenis el kell fogadnia a tömörzárást, hiszen ez a szabvány 
egyértelműen tartalmazza az erre vonatkozó rendelkezéseket. Természetesen semmi nem 
lehet tökéletes, adott esetben, még ha tömörzárónak is nyilvánításra került valamely szelep, az 
sem biztos, hogy ténylegesen úgy van, tehát ajánlatkérő példájával élve, nem is merne 
odaállni egyetlen egy ilyen szerelvény mögé sem, hiszen 130 fokos tervezési hőmérséklet van 
ebben, tehát semmilyen tömörzárás nem lehet 100 %-os, bármilyen hiba bekövetkezhet.  
 
115.  A kérelmezőnek a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről 
és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelettel összefüggésben 
hivatkozott szabályozására reagálva az ajánlatkérő a gyártó (Vexve Oy), a forgalmazó 
(Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft.), a 3. számú melléklet terhelhetőség előírásai alapján a 
használati útmutatóban utalni kell a berendezés élettartamával kapcsolatos jellemzőkre. Az 
ajánlatkérő szerint a hivatkozott előírás az a pont, amiért a beépítési utasításban a megkerülő 
vezetékekről szó esik, mivel annak megléte növeli a szerelvény élettartamát. 
 
116.  Az ajánlatkérő a kopás körében is hivatkozott arra, hogy a c) pont szerint fel kell hívni a 
figyelmet a használati útmutatóban az üzembiztonsághoz szükséges intézkedésekre. A 
használati útmutatóra vonatkozó rendelkezések között nem található olyan, ami ezek kötelező 
betartásra utalna. 

 
117.  A 6. számú melléklet az egyszerű nyomástartó edények alapvető biztonsági 
követelményeit rögzíti. E körben mellékelni kell a használati útmutatót, az edények 
megfelelőségére vonatkozó előírások nem vonatoznak a vevőre, jelen esetben az 
ajánlatkérőre. A gyártók általában a használati útmutató maradéktalan betartásához kötik a 
jótállási kötelezettségüket, amely nem műszaki kérdés. 
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118.  A 4. kérelmi elem körében előadta az ajánlatkérő, hogy azért fogadta el a Metsys 
Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők ajánlatát a pillangó szelepre 
vonatkozó megajánlását, mert álláspontja szerint egyrészt a beépítési utasításban szereplő 
megkerülő vezeték beépítése egy ajánlás, másrészt a by-pass szelepet ebben a közbeszerzési 
eljárásban egy másik részben szerezte be, melyet saját maga fog beépíteni a vizsgált pillangó 
szelep kivitelezése során és erre vonatkozóan nem volt semmilyen műszaki elvárása.  
 
Az egyéb érdekelt észrevétele 
 
119. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők kérték a 
megalapozatlan jogorvoslati kérelem elutasítását és 380.000.-Ft perköltség megtérítését. 
Előadták, hogy a közbeszerzési eljárásban üzleti titoknak nyilvánított adataik tekintetében az 
üzleti titkot nem kívánják foldani. 
Érdemben az 1. kérelmi elem kapcsán azt emelték ki, hogy mindenben csatlakoznak az 
ajánlatkérő által előadott érvekhez, azokat saját nyilatkozatukként is kérték figyelembe venni. 
Az ajánlatkérő által beszerezni kívánt szerelvényekre különböző szabványok vonatkoznak, 
amit mind a gyártóknak, mind az értékesítésben részt vevők be kell tartaniuk. Ezt független 
szakértői testületek vizsgálják és az ennek való megfelelést bizonylatolással hitelesítik. A 
kiadott tanúsítványok tanúsítják az adott termék szabványnak való megfelelését és egyben 
szavatolják a minőségét. A kérelmező nem csatolt bizonyítékot arra vonatkozóan, amely a 
releváns tanúsítási eljárások eredményét, az ajánlatukban csatolt dokumentumok eredményeit 
cáfolná. 

 
120.  Az általuk megajánlott Vexve pillangó szelepek megfelelnek a távhő rendszerekbe 
beépíthető szerelvényekre vonatkozó előírásoknak, rendelkeznek a megfelelő bizonylatokkal, 
mind az 1. és mind a 2. kérelmi elemben kifogásolt megajánlásuk megfelelt az ajánlatkérői 
elvárásoknak, előírásoknak. A pillangó szelepek nem igényelnek olyan további berendezések 
beépítését, amelyek ne lennének javasoltak azonos körülmények között egyéb gyártmányú és 
kialakítású szerelvények esetében is abból a célból, hogy azok működését segítsék és az 
élettartamát  meghosszabbítsák. 

 
121.  Az 1. kérelmi elemmel összefüggésben előadták, hogy az általuk megajánlott ház 
alapanyaga hosszvarratos acélcső, nem használnak lemez alapanyagot, bizonylatoltan első 
osztályú minőségű, megfelel a nyomástartó edényekre vonatkozó előírásoknak. Nem 
lemezből formált ház, mert a lemezből készült termékekre más előírások és bizonylatok 
vonatkoznak, mint a csőből készült termékekre. A lemeznek, mint anyagnak valóban 
alacsonyabb kritériumokat kell teljesítenie. Az ebből készült szerelvény alkatrész (ház) 
valóban nem olyan kielégítő minőségű eszköz. A csőre a nyomástartó edényekre vonatkozó 
előírások érvényesek, az abból készült alkatrészek (ház) minősítése is magasabb szintű. Az 
általuk megajánlott cső gyártása csúcstechnológiás, automatahegesztő berendezésekkel, 
minősített hegesztő által. A kialakítása kifejezetten távhő követelményeire egyedien 
kifejlesztett konstrukció, amely eleget tesz a távhőrendszerekben előforduló műszaki 
követelményeknek, ide értve a hőmérséklet- és nyomástűrést, mindkét irányból történő 
tömörzárást. A Vexve innovációs, egyedi kialakítású pillangó szelepe célirányosan a távhő 
területére kifejlesztett, az üzemi körülményeket figyelembe vevő termékcsalád. Előnyei ennek 
a konstrukciónak a hagyományos pillangó szelepekkel szemben többek között az, hogy nem 
öntött házas, lényegesen könnyebb, így a beépítése költségtakarékosabb, emellett első 
osztályú acélcsőből készül, mely kiküszöböli a zárványok előfordulását. Az általuk 
megajánlott cső megfelel a nyomástartó edényekre vonatkozó EN 97/23/EC direktívának, és 
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tulajdonképpen előgyártmánynak tekinthető és nem sorolható a negatív megfogalmazású 
lemezházas kivitelű termékek közé. 
 
122.  Álláspontjuk szerint azok a felvetések, illetőleg azok a szakmai, műszaki kifogások, 
amelyeket a kérelmező előadott akár az írásbeli, akár a szóbeli nyilatkozatában, ezek 
feltételezéseken alapulnak. A kérelmező az üzleti titkokká nyilvánított adatok ismerete nélkül 
csak feltételezhet bizonyos dokumentumok és tények alapján valamit, de a konkrét 
megajánlását nem ismerheti, ennek hiányában természetesen csak feltételezésekre alapíthatja 
a kérelmét. Ezen túlmenően pedig, ha az ajánlatkérő valamely előírása nem volt a kérelmező 
számára egyértelmű, kérhetett volna a közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatást. 
 
123. Hangsúlyozták egyetértve az ajánlatkérő által előadottakkal, hogy az általuk alkalmazott 
konstrukció, azok a nyilatkozatok és adatok, amelyeket egyébként megadott a közbeszerzési 
eljárásban egyértelműen alátámasztják, hogy az ajánlatkérő műszaki specifikációjának 
megfelelő illetőleg azzal egyenértékű megoldást ajánlottak a ház vonatkozásában és még 
egyszer kiemelték, hogy nem lemezházas konstrukcióról van szó.  
 
124.  A 2. kérelmi elemben az ülék anyaga 825+HCr saválló ötvözet keményfém bevonattal, 
mely kiválóan megfelelő keménységű a távfűtésben előforduló üzemi paramétereknek. Az 
egyedi kialakítású fém ülék flexibilis, az anyaga krómozott felületű saválló acélötvözet, 
megoldást kínálva a hőmérsékletváltozásokkal járó anyagtágulásokból adódó 
méretelváltozásokra. Mivel a teljes ülékgyűrű fém, az ülék felülete is fém, kiküszöbölve az 
anyagok különböző kopásállósága miatt esetleg fellépő szivárgást, továbbá a megnövelt 
kopásállósága hosszabb élettartamot biztosít azzal, hogy a kopásfelület vastagságáról nincs az 
ajánlatukban adat, így arról a kérelmezőnek nincs konkrét adata. 
 
125.  A 3. kérelmi elem tekintetében arra mutattak rá a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – 
Vexve Oy közös ajánlattevők, hogy a szivárgásmentesség vizsgálati módszereire szigorú 
műszaki előírások vonatkoznak. Ezek alapján a Vexve Oy gyártó minden egyes termékére 
elvégzi a szükséges tömörzárási vizsgálatokat, és annak megfelelőségéről kiállítja a 
tömörzárási bizonylatot. Az ajánlatkérői előírás szerinti az EN 12266-1/P 12 vizsgálatnak 
megfelelő A kategória szerinti bizonylatolásnak megfelelnek az általuk megajánlott pillangó 
szelepek. 

 

126.  Álláspontjuk szerint van a névleges-, a tervezési- és az üzemi nyomás. A névleges 
nyomás az a 25 bar, mely meg van határozva a műszaki specifikációban. A tervezési nyomás 
pedig azt jelenti, hogy ahhoz viszonyítják a meghatározott nyomáselvárást és az ajánlatkérő a 
tervezési nyomást 20 barban határozta meg. A harmadik pedig az üzemi nyomás az kb. 12 
bar. Tehát az üzemi nyomás a legalacsonyabb és kérelmező hivatkozott arra, hogy ezzel az 
üzemi nyomással kell a vizsgálatot elvégezni, de ezzel szemben a névleges nyomással kell a 
vizsgálatot elvégezni. A névleges nyomásnak az 1,1-szeresét kell figyelembe venni és ezért 
jön ki a 27,5 bar. Az a megajánlás, illetőleg az a nyilatkozat, amit egyébként az ajánlatuk 95. 
oldalán becsatolt angol nyelvű szövegben 5. számú mellékletként rögzítettek, hogy megfelel 
az EN 12266 szabványnak, illetőleg a hiánypótlásuk 122.-123. oldalán szintén nyilatkoztak, 
hogy ennek a szabványnak megfelel a megajánlásuk. Az a szerelvény, ami hivatkozott a 
szabványnak megfelel, a szabvány előírásából is következően tömörzáró. Ha a tömörzárási 
próba szabványának megfelel, akkor természetesen az ajánlatkérő előírásának megfelelően 
tömörzárónak kell tekinteni.  
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127.  A 4. kérelmi elem tekintetében az általuk csatolt beépítési, kezelési és karbantartási 
utasítás felhívja a figyelmet arra, hogy a nagyméretű szerelvények felhasználásakor a 
szerelvény élettartama meghosszabbítható a by-pass ág beépítésével. A javasolt műszaki 
megoldás minden szerelvény felhasználása esetén ajánlott, nem egyedi jellemzője a Vexve 
szerelvényeknek, ez a gyártó plusz instrukciója. Az utasításban szereplő behegesztést segítő 
toldalék használata szintén a beépítést segítő javaslat, de nem kötelező érvényű, pontos, 
szakszerű beépítés esetén elhagyható. Ez nem a Vexve szerelvények egyedi jellemzője, 
hanem a rendszerek jellemzője. 
Ennél részletesebb ismertetés a gyártó know-how-hoz fűződő jogát sértené. 
A Vexve pillangó szelep eltérősége a kivitelben és nem a műszaki tartalomban, a 
megfelelőségben mutatható ki. A Vexve termékek a szélsőséges skandináv időjárás mellett és 
a világ több pontján is problémamentesen üzemelnek, ez által is szavatolják az ajánlatkérői 
előírásoknak való megfelelést. 
Példát is hoztak fel arra, hogy a pillangószelep miként kerül adott esetben beépítésre. A 
Galvani út és a Szerémi út sarkán van egy nagy átmérőjű gömbcsap, ahol szintén van bypass 
szelep, ez a rendszerhez kapcsolódik attól függetlenül, hogy ott teljesen más dologról van szó 
és mégis egy by-pass szelep van beépítve. Az Újpesti Erőműben is egy 600-as pillangószelep 
(amit az ajánlatkérő a jelen eljárásban is kért) by-pass szelep nélkül működik, így került 
beépítésre. Ez egy javasolt lehetőség, alapvetően a rendszer igénye, n az Újpesti Erőműnél is 
volt egy rendszerprobléma, de nem maga a szelep hibásodott meg, hanem a rendszer.  
 
128.  A Döntőbizottság által megtartott második tárgyalásról kézült jegyzőkönyv 6. oldal, 
utolsó bekezdés, utolsó sorában szereplő „vagy kovácsolt lemezházat kér megajánlani” 
kitétellel összefüggésben észrevételezték, hogy „kovácsolt lemezház” nem létezik. A pontos 
kifejezés a kovácsolt házat kért megajánlani az ajánlatkérő. 
A jegyzőkönyvben rögzített műanyag felrakó hegesztéses eljárás vonatkozásában a jelen 
műszaki megoldások között műanyaghegesztés nem lehetséges. A tárgyalás során az 
ajánlatkérő képviselője is kérte javíttatni hegesztéses felrakó eljárásra. 
Az általa felhozott példa körében azt kérte figyelembe venni, hogy itt is lépett fel probléma a 
rendszerben, ez azonban a rendszer és nem a pillangószelep hibájából adódott. 
 
129.  A szabványra történő hivatkozás és annak alátámasztása körében a szivárgásmentes 
ellenőrzésről a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és 
megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet, amelynek 5. melléklete 
tartalmazza a vonatkozó előírásokat. A melléklet további uniós előírásokra hivatkozik. A jelen 
esetben ez a 97/23/EK az európai parlamenti és tanácsi irányelv a nyomástartó 
berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, amely nem tartalmaz 
tesztelésre vonatkozó előírásokat.  
A tesztelés előírásokat az EN 12266-1: 2012 szabvány tartalmazza.  
Az ülék zárására vonatkozó tesztelés leírása a 4.2.2 pontban található.  
„A.4 Ülék szivárgásmentesség, tesztelési előírás P12  
A.4.2.2 Tesztelés; nyomás  
A tesztelési nyomásnak minimum a maximálisan megengedett nyomáskülönbség 1,1 
szeresének kell lennie, kivéve, ha a tesztelőközeg gáz, a tesztelési nyomás lehet alacsonyabb, 
mint a maximálisan megengedett nyomáskülönbség 1,1 szerese vagy (6+/- 1) bar.”  
 
130.  A megküldött dokumentumokat összevetve megállapítható, hogy még a szabványokban, 
sőt egy szabványon belül is különféle módon nevezik üzeminek, tervezésinek, maximális 
nyomásnak azzal, hogy zavaróan az NGM rendelet fogalom meghatározásainak 19. pontja 
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szerint is a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) az a legnagyobb megengedhető nyomás, 
amelyre a berendezést tervezték; értékét és helyét a gyártó adja meg. 
 
131.  Ezzel szemben a 8. melléklet (Az egyszerű nyomástartó edények jelölése és adatai) 5. 
fejezetének (Fogalommeghatározások és jelölések) 5.1.1. illetve 5.1.2. pontjában a „P” a 
tervezési nyomás, „PS” az üzemi nyomás.  
A vonatkozó szabvány azonban pontosan fogalmaz, miszerint a maximálisan megengedett 
nyomáskülönbség, amely nem más, mint a szerelvény-gyártó által meghatározott névleges 
nyomása.  

  
A Döntőbizottság döntése és annak indokai 
 
132.  A Döntőbizottság a felhívás feladásának időpontjában 2017. április 12. napján hatályos 
törvényi rendelkezések alapján bírálta el a jogorvoslati kérelmet. 
 
133.  A Döntőbizottság először a kérelmező bizonyítási indítványait vizsgálta meg, a 
következők alapján azokat elutasította. 
 
134.  A Kbt. 145. § (1) bekezdése értelmében a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására - e 
törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott kormányrendelet eltérő 
rendelkezése hiányában - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
135. A Kbt. 156. §-a szerint  
(1) A Közbeszerzési Döntőbizottság a folyamatban lévő ügyben kérelemre vagy hivatalból - a 
jogorvoslati eljárással érintett közbeszerzési eljárás (vagy beszerzés) alapján történő 
szerződéskötésig - az eset összes körülményére tekintettel ideiglenes intézkedés elrendeléséről 
dönthet, ha valószínűsíthető a közbeszerzésre, valamint a közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseinek, illetve alapelveinek megsértése vagy ennek veszélye fennáll. 
(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság ideiglenes intézkedésként 
a) a közbeszerzési eljárás felfüggesztését rendeli el; 
b) felszólítja a közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjét, hogy az eljárásba a kérelmezőt vonja be. 
(3) A közbeszerzési eljárás felfüggesztése a felhívásban előírt és folyamatban lévő határidőket 
a felfüggesztés időtartamával meghosszabbítja. 
 
136.  A Ket. 50. § (1) bekezdése alapján a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges 
tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást 
folytat le. 
A Ket. 50. § (4) bekezdése szerint a hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, 
amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél 
nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, 
a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. 
A Ket.  50. § (5) bekezdése értelmében a hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó 
bizonyítási eszközt. Törvény előírhatja, hogy a hatóság a határozatát kizárólag valamely 
bizonyítási eszközre alapozza, továbbá jogszabály meghatározott ügyekben kötelezővé teheti 
valamely bizonyítási eszköz alkalmazását, illetve előírhatja valamely szerv véleményének a 
kikérését. 
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137.  Ezen jogszabályi rendelkezések alapján a Döntőbizottság nem találta indokoltnak a 
Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők kérelmező által kért 
nyilatkozatát egyrészt azért, mert a kérelmező a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve 
Oy közös ajánlattevőket a jogorvoslati kérelemmel érintett tárgyban kérte az ajánlatuk 
érvényességével összefüggésben nyilatkoztatni, mely a jogorvoslati eljárás tárgya.  
Másrészt a jogorvoslati eljárás felfüggesztésére azért nem látott lehetőséget, mert a 
jogorvoslati kérelem tárgyában kért nyilatkozatokra hivatkozással kérte azt a kérelmező, a 
jogorvoslati kérelmet a Döntőbizottságnak a jogorvoslati eljárás során, annak időkeretében 
kell elbírálnia, így az ideiglenes rendelkezés alkalmazására nem kerülhetett sor. 
 
138.  A Döntőbizottság ezt követően azt vizsgálta mint eljárásjogi kérdést, hogy a kérelmező 
3. és 4. kérelmi eleme elkésetten került-e előterjesztésre, mivel azok nem szerepeltek az 
előzetes vitarendezési kérelmében, csupán az iratbetekintést követően terjesztette azokat elő a 
kérelmező. 
 
139.  A Kbt. 148. § (1) bekezdése értelmében a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása 
kérelemre vagy hivatalból indul. 
A (2) bekezdés alapján kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az ajánlattevő, közös ajánlattétel 
esetén bármelyik ajánlattevő, a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén 
bármelyik részvételre jelentkező vagy az egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét az e 
törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. (E bekezdésben 
foglaltak a továbbiakban együtt: kérelmező.) 
A (3) bekezdés alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a 
kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró 
jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz 
napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet 
előterjeszteni nem lehet. 
A (7) bekezdés szerint a (3)-(4) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra 
jutása időpontjának kell tekinteni 
c) a közbeszerzési eljárást lezáró döntésben szereplő, a megtekintett iratokat érintő 
jogsértéssel kapcsolatban az iratbetekintés befejezésének napját, ha a kérelmező az írásbeli 
összegezés kézhezvételét követő tíz napon belül az ajánlat(ok)ba betekintett az ajánlatkérőnél 
vagy a Közbeszerzési Döntőbizottságnál; 
d) ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben előzetes vitarendezést kérelmeztek és 
da) ha az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját határidőben megküldte, de egyéb 
intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében az ajánlatkérői álláspont megküldésének 
időpontját; 
db) ha az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját határidőben nem küldte meg, 
ezen jogsértés tekintetében az ajánlatkérői álláspont megküldésére vonatkozó határidő 
lejártának napját. 
A (10) bekezdés alapján a (3)-(9) bekezdés szerinti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. 
 
140. A Kbt. kógens szabályozása meghatározza, hogy a kérelmezők milyen határidővel 
fordulhatnak jogorvoslatért a Döntőbizottsághoz. A Kbt. szubjektív és objektív határidőkkel 
határolja be a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló időtartamot, melyek jogvesztő 
határidők. 
A jogorvoslati határidők jogvesztő jellege azt jelenti, hogy a határidő letelte után az 
igényérvényesítés lehetősége kizárt. Nem áll fenn jogi lehetőség a határidők nyugvására, 
meghosszabbodására sem, illetve eltérő határidők és időtartamok sem határozhatóak meg 
semmilyen indokra alapítottan. 
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141. A jogorvoslati jog gyakorlása tekintetében az ehhez elválaszthatatlanul kapcsolódó 
jogvesztő jogorvoslati határidők egyik leglényegesebb alappillére az érintett gazdasági 
szereplő tudomásszerzése, azaz az a szubjektív tudatállapoton és objektív tényeken alapuló 
állapot, ami alapján az érintett gazdasági szereplő a rendelkezésére álló tények és adatok 
alapján értesül valamely, az ajánlatkérő vagy egyéb érdekelt fél tevékenysége, eljárási 
cselekménye, mulasztása alapján - a gazdasági szereplő által vélelmezett - jogsértésről. 
A Kbt. a tudomásra jutást nevesíti a 148. §-ban olyan kiindulópontként, amely meghatározza 
a jogorvoslati jog gyakorlásának kereteit mind a kérelmezői pozíció alapjaként, mind a 
határidők tekintetében. 
 
142. A tudomásra jutást kell vizsgálni ennek megfelelően a jogorvoslati határidők 
megtartottsága körében, a tudomásra jutással kezdődnek a Kbt. 148. §-ában nevesített 
jogorvoslati határidők. 
 
143. Azt is hangsúlyozza a Döntőbizottság, hogy a jogorvoslati jog gyakorlása tekintetében 
valamely tényről, adatról, cselekményről vagy mulasztásról minden esetben egy alkalommal 
lehet tudomást szerezni. Ez vonatkozik alapesetben arra is, ha az érintett gazdasági szereplő 
iratbetekintésen vesz részt az ajánlatkérőnél illetve a Döntőbizottságnál, illetve e körben 
előzetes vitát is kezdeményez.  
 
144. A két jogintézmény alkalmazása esetén is szükséges vizsgálni, hogy mi volt az az 
időpont amikor a gazdasági szereplő tudomására jutottak azok a tények, adatok, amelyek 
alapján a vélt jogsértésről tudomással bírt. 
Ennek körében fontos annak vizsgálata, hogy az érintett az iaratbetekintésen miről szerzett 
tudomást, illetve milyen tények, adatok kerültek birtokába az előzetes vitarendezési eljárás 
során.   
Amennyiben az iratbetekintést követően az előzetes vitarendezés eredményeképpen nem 
került a birtokába semmilyen új adat, tény az érintett gazdasági szereplőnek, hanem csupán 
megerősítésre került a korábban már tudott tény, vagy adat, akkor a tudomásra jutás csak és 
kizárólag az iratbetekintéshez, mint a tényleges tudomásra jutás időpontjához és tényéhez 
kötődhet, továbbá ehhez igazodik a jogorvoslati határidő kezdő időpontja is. 
Amennyiben az előzetes vitarendezési kérelem került előbb benyújtásra és az követően került 
sor az iratbetekintésre és az iratbetekintés körében – az iratbetekintés vonatkozásában csak 
abban a körben biztosított az iratbetekintés, melyet az erre irányuló kérelem tartalmaz – kerül 
a gazdasági szereplő olyan helyzetbe, hogy addig nem ismert tényről szerzett tudomást, akkor 
a tudomásra jutás időpontja az iratbetekintés befejezésének a napja. 
A gazdasági szereplőnek ezek figyelembe vételével kell a nyitva álló jogorvoslati határidőn 
belül a jogorvoslati kérelmét előterjesztenie. 
 
145. Az is lényeges, hogy a tudomásra jutásként értékelendő tény, adat, eljárási cselekmény 
minden esetben más és más tény vagy adat, eljárási cselekmény, ajánlatkérői vagy a 
közbeszerzési eljárásban érintett egyéb résztvevői magatartás lehet, sőt ezt befolyásolják 
külső körülmények is, amelyeket a konkrét tudomásra jutás tekintetében minden esetben 
különös gondossággal kell vizsgálni. 
 
146. A jelen közbeszerzési eljárásban a kérelmező előbb nyújtotta be az előzetes 
vitarendezési kérelmét és azt követően tekintett be a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – 
Vexve Oy közös ajánlattevők közbeszerzési dokumentumaiba, így ugyan a kérelmező az 
előzetes vitarendezési kérelemre adott ajánlatkérői választ jelölte meg tudomásra jutásként, az 
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iratbetekintés befejezésére 2017. szeptember 4-én került sor. Az előzetes vitarendezési 
kérelemben megjelölt két kifogáson túl (1. és 2. jogorvoslati kérelmi elem) a kérelmező a 3. 
és 4. kérelmi elem tekintetében csak az iratbetekintésen szerzett tudomást azok tartalmáról, 
tekintettel arra, hogy azokra vonatkozó megajánlás, illetve a beépítési utasítást a kérelmező az 
iratbetekintésen ismerte meg. 
A jogorvoslati kérelem 2017. szeptember 14-én került benyújtásra, így a 3. és 4. kérelmi elem 
tekintetében a jogorvoslati kérelem a tíz napos határidő utolsó napján került benyújtásra, nem 
elkésetten, így a 3. és 4. kérelmi elem vizsgálatának nincs eljárásjogi akadálya. 
 
147. A Döntőbizottság ezt követően az érdemi vizsgálatot végezte el, és az 1. kérelmi elem 
tekintetében az alábbi indokokra figyelemmel megállapította, hogy az alapos. 
 
148.  Ebben azt kifogásolta a kérelmező, hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve 
Oy közös ajánlattevők ajánlata érvénytelen a Kbt. 69. (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés d) és e) pontja alapján, mert az általuk a 4. részben megajánlott pillangó szelep 
háza nem felelt meg az ajánlatkérő által meghatározott műszaki specifikációnak, hogy a ház 
nem lehet lemezes és az elvárással nem egyenértékű. 
 
149.  A Kbt. 2. § (7) bekezdése szerint e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, 
amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény rendelkezéseinek 
alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás 
előkészítése, lefolytatása, a szerződés megkötése és teljesítése, illetve a közbeszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárás során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás 
céljával összhangban a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. 
150.  A 307/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján e rendelet hatálya a Kbt. szerinti 
közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokra terjed ki. 
A (2) bekezdés szerint a közszolgáltatói szerződések megkötésére irányuló közbeszerzési 
eljárásokra a Kbt. Második Részének szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 
 
151. A 307/2015. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a közbeszerzési 
eljárás lehet nyílt eljárás.  
 
152. A Kbt. 3. § 30. pontja alapján e törvény értelmében műszaki egyenértékűség fogalma a 
következő: létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó műszaki paramétere, 
amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több létesítmény, termék vagy szolgáltatás is 
teljesítheti. 
 
153.  A Kbt. 3.§ 37. pont szerint szakmai ajánlat a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki 
leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat. 
 
154.  A Kbt. 21. § (1) bekezdése alapján az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű 
közbeszerzési eljárásokra a Második Részt, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat 
elérő értékű közbeszerzési eljárásokra a Harmadik Részt alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e 
törvény másként rendelkezik. Jogszerűen jár el az ajánlatkérő akkor is, ha e törvény valamely 
közbeszerzés megvalósítására a Harmadik Rész alkalmazását rendeli, az ajánlatkérő azonban 
a Második Rész szabályait alkalmazva folytatja le a közbeszerzési eljárást. 
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155.  A Kbt. 50. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárást megindító felhívás a 
közbeszerzési eljárás egyes fajtáira irányadó szabályok szerint ajánlati felhívás, részvételi 
felhívás, ajánlattételi felhívás vagy közvetlen részvételi felhívás lehet. 
 
156.  A Kbt. 50. § (2) bekezdés d) pontja alapján a felhívás tartalmazza a közbeszerzés tárgyát 
és mennyiségét. 
 
157.  A Kbt. 58. §-a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 
 

(1) Az ajánlatkérő köteles megadni a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét - adott esetben 
opcionális rész megadásával - az eljárást megindító felhívásban, valamint előzetes 
tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén az előzetes tájékoztatóban is. 
(2) Az ajánlatkérő köteles megadni az eljárást megindító felhívásban vagy a további 
közbeszerzési dokumentumokban a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást. A 
műszaki leírás azoknak az előírásoknak az összessége, amelyek meghatározzák azokat a 
közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés 
tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. 
E jellemzők utalhatnak a kért építési beruházás, áru vagy szolgáltatás előállításának és 
nyújtásának folyamatára vagy módszerére, vagy életciklusa bármely más szakaszának 
valamely konkrét folyamatára, akkor is, ha ezek a tényezők végeredményben nem 
befolyásolják az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás tulajdonságait, feltéve, hogy 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához [76. § (7) bekezdés], valamint annak értékéhez és 
céljaihoz képest arányosak. 
(3) A műszaki leírásnak valamennyi gazdasági szereplő számára egyenlő hozzáférést kell 
lehetővé tennie, és nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a verseny 
biztosítását a közbeszerzés során. 
(4) A műszaki leírás meghatározására és tartalmára vonatkozó részletes szabályokat külön 
jogszabály határozza meg. 
 
158.  A Kbt. 66. § (1)-(2) bekezdései a következőket tartalmazzák 
(1) Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
elkészítenie és benyújtania. 
(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati 
vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
 
159.  A Kbt. 69. § (1)-(4) bekezdése értelmében 
(1) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell 
vizsgálnia, hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az 
ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb 
tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 
71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - több szakaszból álló 
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eljárásban a részvételi szakaszban - ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés 
szerint elérhető adatbázisok adatait is. 
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az 
értékelési szempontok szerint értékeli. 
(4) Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő 
határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott 
esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. 
 
160. A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb 
időn belül köteles elbírálni. 
 
161. A Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és 
részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, 
valamint az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, 
nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre 
jelentkezőtől felvilágosítást kérni. 
 
162. A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja értelmében az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés 
érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit. 
 
163.  A Kbt. 81. § (1) és (2) bekezdése alapján 
(1) A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt 
gazdasági szereplő ajánlatot tehet. 
(2) A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul. 

 
164.  A Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján a nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. A nyílt 
eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. 
 
165. A 321/2015. Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a közbeszerzési 
műszaki leírást - az Európai Unió jogával összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok 
sérelme nélkül - az ajánlatkérő választása szerint teljesítmény-, illetve funkcionális 
követelmények megadásával, ideértve a környezetvédelmi jellemzőket is kell meghatározni. 
 
166. A 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a szerződés tárgya által 
indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem 
hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely 
egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy 
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy 
gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez 
vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha 
nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. 
Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. 
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167. A 321/2015. Korm. rendelet 46. § (4) bekezdése értelmében a (2) bekezdés a) pontjára 
való hivatkozás esetén a követelményeket úgy kell meghatározni, hogy ezek kellően pontosak 
legyenek ahhoz, hogy lehetővé tegyék az ajánlattevők számára a szerződés tárgyának 
megállapítását, az ajánlatkérők számára pedig a szerződés odaítélését. Az említett pontra való 
hivatkozás esetén nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely 
európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi 
szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki 
ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított 
teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában 
megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak 
megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. 

 
168.   A 321/2015. Korm. rendelet 46. § (6) bekezdése alapján a (4) és (5) bekezdés 
alkalmazásában megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ában említett bizonyítási 
eszközök. Az ajánlatkérő köteles elfogadni a más tagállamokban székhellyel rendelkező 
elismert szervezet által kiadott tanúsítványokat is. 

 
169.   A közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatokat az eljárást megindító felhívásban úgy kell 
megadnia az ajánlatkérőnek, hogy annak alapján a gazdasági szereplők meg tudják ítélni, 
hogy az eljárásban tudnak-e ajánlatot benyújtani. 
 
170. A műszaki elvárásoknak való megfelelés alapvető fontosságú az ajánlatok bírálata során 
annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy az ajánlat érvényes-e vagy érvénytelen, illetve a 
szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek többek között ennek megfelelően kell a 
szerződést teljesítenie. 
 
171. Az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során az előírásai alapján kell eldöntenie, hogy 
az ajánlatok az előírásoknak megfelelnek-e és amennyiben megfelelnek, meg kell állapítania 
az ajánlat érvényességét, ellenkező esetben az érvénytelenséget. 
Az ajánlatkérő azonban csak az általa konkrétan és egyértelműen meghatározott feltételeket 
kérheti számon az ajánlatkérőktől, illetve az ajánlatkérő az általa meghatározott feltételeknek, 
így a műszaki specifikációjának megfelelő ajánlatot nyilváníthatja érvényesnek. A műszaki 
specifikációjának meg nem felelő ajánlatot a Kbt. szerinti vizsgálati kötelezettsége teljesítése 
után köteles érvénytelenné nyilvánítani.  
Érvénytelenséget arra vonatkozóan lehet megállapítani, amit a Kbt. illetve a vonatkozó 
közbeszerzési jogszabályok, vagy maga az ajánlatkérő határoz meg.  
Az ajánlatkérő feladata, hogy a felhívásban, illetve a dokumentációban pontosan 
meghatározza a közbeszerzés tárgyát, annak paramétereit egyértelműen közölje. A törvényi 
kötelezettség az ajánlatkérő saját érdeke is egyben, hiszen nála merült fel a beszerzési igény, ő 
tudja, hogy milyen célra, milyen funkciókkal rendelkező, milyen műszaki jellemzőkkel bíró 
eszközre van szüksége. A meghatározott szakmai, műszaki előírások teljesítése az érvényes 
ajánlat feltétele, azaz az ajánlatkérő által kinyilvánított, jogorvoslattal meg nem támadott 
elvárások mind az ajánlatkérőt, mind az ajánlattevőket köti.  
 
172.  A Kbt. szabályozásrendszerében és a 307/2015. Korm. rendelet szabályai alkalmazásával 
a közszolgáltató ajánlatkérő az általa alkalmazott nyílt eljárásban az általa meghatározott 
feltételekhez, elvárásokhoz az ajánlattételi határidőt követően kötve van. Ez alapján köteles a 
Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésének az alkalmazásával megvizsgálni a benyújtott ajánlatok 
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kizáró okok, alkalmasság kivételével valamennyi vállalását és dönteni az ajánlatok 
érvényességéről az általa meghatározott paraméterek alapján. 
 
173. A vizsgált eljárásban az ajánlatkérő a 4. részben a pillangó szelep tekintetében annak 
házára azt határozta meg, hogy a megajánlott ház szénacél öntvény vagy kovácsolt lehet, 
lemezházas konstrukció nem elfogadható. A vállalásokat magyar nyelven, gyártó által kiadott 
dokumentációval, illetve katalógussal kellett igazolni, így a ház anyagára vonatkozó vállalást 
is. Igazolni kellett az EN 488 és az EN 12266-1/A előírásainak való megfelelőséget, a 
teljesítménynyilatkozatot csatolni kellett a 275/2013. (VII. 16.) kormányrendelet szerint 
méretenként és termékenként. 
A fenti adatokat gyári dokumentációval (katalóguslap, gyári diagram, rajz, nyilatkozat) kellett 
igazolni. Az anyagokat szabvány szerinti jelöléssel kell megadni. 
Az ajánlatkérő előírása alapján a szerződés teljesítése során be kell nyújtani többek között a 
PED 97/23/EC szerinti megfelelőségi nyilatkozatot, az EN 10204/3.1 szerinti 
anyagbizonylatot (vegyi összetétel és szilárdsági adatok), az EN 10204/3.1 szerinti 
nyomáspróba- és tömörzárási próba jegyzőkönyvét, a beépítési, kezelési, karbantartási 
utasítás magyarul a szerelvényről és a hajtóműről is. 
 
174. A fenti előírás alapján a 4. részben a pillangó szelep háza csak és kizárólag szénacél 
öntvényből készülhet vagy kovácsolt lehet, és az ajánlatkérő még azt is egyértelműen közölte, 
hogy a lemezből készült ház nem fogadható el. Ennek megfelelően csak az a szakmai ajánlat 
lehet érvényes, amelyben a pillangó szelep háza szénacél öntvény vagy a ház kovácsolt, más 
érvényes megoldást az ajánlatkérő nem engedett. 
 

175. Az ajánlatkérő további előírásai nevesítették a vonatkozó szabványokat és a vonatkozó 
európai uniós direktívát, melyeknek a megajánlott pillangó szelepnek meg kellett felelniük. 

 

176. Az ajánlatkérő előírását figyelembe véve – miután az ajánlatkérő semmilyen speciális 
elvárást nem adott meg az öntvényből készült vagy a kovácsolt házra vonatkozóan - vannak 
hidegen hajlított acél idomok (spirálvarratos cső stb.), ahol a szilárdság lehet 235 N/mm2 
vagy 355 N/mm2. Vékonyfalú, maximum 2-5 mm.  

A melegen hengerelt acél idomok (pl. hosszvarratos cső) (EN 10217-2), a szilárdsága 
megfelel a vékony anyag szilárdságának. A falvastagság a technológia miatt vastagabb (5 mm 
– 20 mm). 
Az acél öntvények nagyobb falvastagsággal is készülhetnek, de az acél szilárdsága 350 
N/mm2-nél kezdődik és akár 900 N/mm2 is lehet. 
 
177. Az ajánlatkérő előírta, hogy a műszaki elvárásának a pillangó szelep házaként megfelel 
a kovácsolt ház is. Az ajánlatkérő további előírásai között hivatkozott a PED 97/23/CE 
nyomástartó edényekre vonatkozó direktívára is. A direktíva az anyagminőségek (EN 1503) 
cím alatt a szénacél anyagok között megkülönbözteti a kovácsolt acélt (EN 10222-2) és az 
öntött acélt (EN 10213-2).  
Az ajánlatkérő sem az öntött szénacél házra, sem a kovácsolt házra nem adott ezek általános 
értelmezésétől (szakmai értelmezés) eltérő fogalmat, így ezen meghatározásokat szakmában 
általánosan elfogadott értelmezés szerint kellett figyelembe venni. Az acél öntvény olyan 
öntödei végtermék, amely folyékony acélnak homok-, fém vagy egyéb tűzálló anyagból 
készült formába való öntésével és dermedésével kapja meg a végleges alakját. Az öntvény, 
vagy kovácsoltvas nem tartalmaz hegesztési varratokat sem.  
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178. A felek elismerték, hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös 
ajánlattevők pillangó szelep háza nem szénacél öntvény. A kovácsolt ház tekintetében a 
Döntőbizottság a következőket állapította meg. A kovácsolás a fémek képlékeny alakításának 
egyik módszere. A kovácsoláskor a fémet ütésekkel vagy nyomással formálják, mely 
történhet melegen, hidegen vagy félmelegen. A kovácsolás az eredeti szövetszerkezetet 
finomabbá teszi, a szálelrendeződés a majdani igénybevételnek megfelelően alakítható és 
ezáltal javulnak a darab mechanikai tulajdonságai. 
 
179. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők az általuk 
megajánlott cső (pillangó szelep háza) tekintetében azt közölték, hogy nem lemezből formált 
ház. Az általuk megajánlott cső gyártása csúcstechnológiás, automata hegesztő 
berendezésekkel, minősített hegesztő által. A cső kialakítása kifejezetten távhő 
követelményeire egyedien kifejlesztett konstrukció, amely eleget tesz a távhőrendszerekben 
előforduló műszaki követelményeknek, ide értve a hőmérséklet- és nyomástűrést, mindkét 
irányból történő tömörzárást. A Vexve innovációs, egyedi kialakítású pillangó szelepe 
célirányosan a távhő területére kifejlesztett, az üzemi körülményeket figyelembe vevő 
termékcsalád. Előnyei ennek a konstrukciónak a hagyományos pillangó szelepekkel szemben 
többek között az, hogy nem öntött házas, lényegesen könnyebb, így a beépítése 
költségtakarékosabb, emellett első osztályú acélcsőből készül, mely kiküszöböli a zárványok 
előfordulását. Az általuk megajánlott cső megfelel a nyomástartó edényekre vonatkozó EN 
97/23/EC direktívának, és tulajdonképpen előgyártmánynak tekinthető. 
 
180. Ezen nyilatkozat alapján egyértelműen az állapítható meg, hogy a Metsys Gazdasági 
Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők pillangó háza nem lemezes konstrukció, 
azonban nem is szénacél ötvény és nem is kovácsolt ház, hanem egy olyan egyedi termék, 
amely nem minősíthető egyik, az ajánlatkérő által meghatározott és elfogadásra kerülő 
konstrukciónak sem. Az ajánlatkérő csak és kizárólag a szénacél öntvény és a kovácsolt házat 
mint elvárásnak megfelelő megoldást határozta meg és ehhez a Kbt. kógenciája okán kötve 
van, nem fogadhatta volna el egyenértékűként a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve 
Oy közös ajánlattevők pillangó szelepe  házának konstrukcióját – még akkor sem, ha az nem 
lemezes – mert az az ajánlatkérő által meghatározott két másik konstrukciós elvárásának nem 
felelt meg. 
 
181. A fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató 
Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők ajánlata érvénytelen volt a közbeszerzési eljárás 4. 
részében a pillangó szelep házára vonatkozó műszaki specifikációnak való meg nem felelés 
alapján, így az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Kbt. 69. § 
(2) bekezdését.  
 
182. A Döntőbizottság ezt követően megvizsgálta a kérelmező 2. kérelmi elemét. Ebben azt 
kérte vizsgálni a kérelmező, hogy a közbeszerzési eljárás 4. részében a Metsys Gazdasági 
Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők által a pillangó szelep üléke tekintetében 
adott megajánlás nem felelt meg a műszaki specifikációnak, illetve azzal nem egyenértékű. 
 
183. A Döntőbizottság az 1. kérelmi elem tekintetében hivatkozott jogszabályi rendelkezések 
és levezett jogi álláspont fenntartásával a következőket állapította meg. 
 
184. Az ajánlatkérő a pillangó szelep üléke tekintetében azt írta elő a műszaki 
specifikációjában, hogy a záró felületek anyaga Keményfém ülék és fémtömítés a 
záróelemnél. Az ajánlatban meg kellett adni az ülék anyagát és műszaki megoldását. A 
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megajánlott adatokat gyári dokumentációval (katalóguslap, gyári diagram, rajz, nyilatkozat) 
kell igazolni. Az anyagokat szabvány szerinti jelöléssel kell megadni. 
Szállítandó dokumentáció a szerződés teljesítése során többek között PED 97/23/EC szerinti 
megfelelőségi nyilatkozat és az EN 10204/3.1 szerinti anyagbizonylat (vegyi összetétel és 
szilárdsági adatok). 
 
185. A DN 15-400 acél, P235GH (1.0345) szerelvény tekintetében az ülék anyaga: PTFE+C 
volt a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők ajánlatában, a  DN 
300-500 acél, P235GH (1.0345) és a DN 600-800 acél, P355NL1 (1.0566) szerelvény esetén 
az ülék anyaga: Alloy 825, HCr felülettel. 
 
186. A közbeszerzési eljárásban megadott műszaki specifikáció vizsgálata alapján azt 
állapította meg a Döntőbizottság, hogy az ajánlatkérő keményfém üléket kért megadni. Ehhez 
az előírásához semmilyen további jelzőt, vagy attól eltérő fogalmat nem adott meg, a pontos 
anyagminőség vagy keménység értéke nem került előírásra, így ebben az esetben is a 
szakmailag általánosan elfogadott értelmezést kell figyelembe venni. 
 
187. Az ajánlatkérő előírásának az általa meghatározott műszaki specifikáció alapján csak az 
az ülék felel meg, mely keményfémből készült és nem felel meg az, ahol az ülék felületén van 
HCr kemény krómozás, maga a teljes ülék nem keményfémből készül. 
A vizsgált Vexve típusnál a kemény króm réteg felhegesztéssel kerül fel a felületre (HCr 
plating – plattírozás), azonban maga az ülék anyaga Alloy 825 nem keményfém (keménysége 
a Rockwell skálán HRC 0-4, melyet az ajánlatkérő sem viatott), így az ülék keményfém 
bevonatú és nem az előírt keményfém ülék. 
 
188. A Döntőbizottság álláspontja szerint a keményfém ülékkel – ahol a teljes ülék 
keményfémből készült – nem egyenértékű az az ülék, ahol nem teljes egészében keményfém 
az ülék anyaga, és csupán az ülék felületén van kéményfém bevonat. 
 
189. Az ajánlatkérő azon hivatkozására, mely szerint a keményfém fogalma nem volt 
definiálva, a pontos anyagminőség vagy keménység értéke nem került előírásra, így elfogadta 
az ülék felületén történő keményfém krómozást, mint elvárásával egyenértékű megoldást, 
nem helytálló. A Kbt. kógenciája illetve ebből fakadóan az ajánlatkérő előírásokhoz való 
kötöttsége alapján az ajánlatok bírálata során nem térhet el az általa előírtaktól, az ott 
meghatározott elvárásoktól, azokhoz később, az előírásból fakadó tartalomhoz képest újabb 
tartalmat nem rendelhet. Amennyiben a műszaki elvárásainak az ülék felületén megvalósuló 
keményfém krómozás is megfelelő lett volna, ezt kifejezetten rögzítenie kellett volna a 
műszaki specifikációjában, mivel a keményfém ülék előírásból ez a műszaki megoldás nem 
következik. 
 
190. A fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató 
Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők ajánlata érvénytelen volt a közbeszerzési eljárás 4. 
részében a pillangó szelep ülékére vonatkozó műszaki specifikációnak való meg nem felelés 
alapján, így az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Kbt. 69. § 
(2) bekezdését.  
 
191. A Döntőbizottság a 3. kérelmei elemnél – fenntartva az előző két kérelmi elemnél 
előadottakat – azt állapította meg, az az alábbi indokok szerint alapos. 
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192. Ebben azt kifogásolta a kérelmező, hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve 
Oy közös ajánlattevők ajánlatában a közbeszerzési eljárás 4. részében megajánlott pillangó 
szelep tömör zárásának az EN 12266-1/ P 12 vizsgálatának megfelelő Rate A kategória 
szerintinek kell lennie (cseppmentesen zár) és az egy oldalon fellépő tervezési nyomásnál is 
tömörzárónak kell lennie elvárásnak nem felelt meg és azzal nem is egyenértékű. 
 
193. Az ajánlatkérőnek ebben a körben az volt a műszaki elvárása, hogy pillangó szelep 
tömör zárásának az EN 12266-1/ P 12 vizsgálatának megfelelő Rate A kategória szerintinek 
kell lennie (cseppmentesen zár) és az egy oldalon fellépő tervezési nyomásnál is 
tömörzárónak kell lennie. Az ajánlatban meg kellett adni (magyar nyelven, gyártó által kiadott 
dokumentáció, illetve katalógus formájában) a nyomás-hőmérséklet diagramot az üzemi 
paraméterek igazolására, a beépítési, kezelési, karbantartási utasítáts magyarul szerelvényről 
és hajtóműről is. A szerződés teljesítése során csatolni kell az EN 10204/3.1 szerinti 
nyomáspróba és tömörzárási próba jegyzőkönyvét. 
Az ajánlatkérő rögzítette ezen kívül, hogy a névleges nyomás: PN 25, a közeg távfűtési víz 
(lágyvíz), a tervezési hőmérséklet: 140 °C, a tervezési nyomás: 20 bar. 
 
194. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők hiánypótlásában 
egyértelműen azon nyilatkozat került csatolásra, hogy a Vexve pillangó szelepek mindkét 
irányból az EN 12266-1 szerinti „A” szivárgási rátájú elzárású szerelvények.  
 
195. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők által megajánlott 
pillangó szelep tekintetében azt is megállapította a Döntőbizottság, hogy (hiánypótlás 111. 
oldal) a DN200-250 pillangó szelep esetén a megajánlásuk PN25 volt, és a 110. oldalon 
található nyomás/hőmérséklet diagram szerint -40 és +200 celsius fok közötti tartományokba 
használható a szelep.  
 
196. A csővezeték beépítési utasítása alapján azonban a csővezeték végére történő beépítés 
tekintetében nem használható a pillangó szelepet végelzáróként – vakkarima beépítése a 
szerelvény után mindig javasolt. Amennyiben a szerelvény csővezeték végére kerül 
elhelyezésre, az oxigénben dús víz vagy a levegővel való érintkezés megnöveli a korrózió 
kockázatát s szerelvény szabadon hagyott végénél. A korrózió elkerülése érdekében a szelep 
utáni részt fel kell tölteni oxigénmentes vízzel. Amennyiben a pillangó szelep a csővezetéket 
elzáró vakkarimához közel helyezkedik el, a szerelvény ne legyen teljesen zárt állapotban. A 
szerelvénynek enyhén nyitott állapotban kell lennie elkerülendő, hogy elzárt rész keletkezzen 
a szerelvény és vakkarima között. Az elzárt részen lévő víz tágulása károsíthatja a 
szerelvényt. 
 
197. Ez alapján az volt megállapítható, hogy Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy 
közös ajánlattevők által megajánlott pillangó szelep tömörzárása nyilatkozatuk szerint ugyan 
megfelelt az EN 12266-1 szerinti „A” szivárgási rátájú elzárású szerelvénynek, azonban a 
pillangó szelep nem használható végelzáróként, így nem felel meg a cseppmentesen zár és az 
egy oldalon fellépő tervezési nyomásnál is tömörzárónak kell lennie elvárásnak. 

 

198. A fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató 
Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők ajánlata érvénytelen volt a közbeszerzési eljárás 4. 
részében a pillangó szelep tömörzárására vonatkozó műszaki specifikációnak való meg nem 
felelés alapján, így az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 
Kbt. 69. § (2) bekezdését. 
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199. A Döntőbizottság ezt követően a 4. kérelmi elemet vizsgálta meg. A kérelmező ebben azt 
kérte vizsgálni, hogy a Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők 
által ajánlott pillangószelep beépítési utasítása szerint a beépítéskor minden esetben javasolt 
megkerülő vezeték kiépítése a nyomásváltozások okozta sokkok minimalizálása érdekében, 
így az ajánlott termékek megkerülő vezeték kiépítése nélkül korlátozás nélkül nem 
használhatóak a műszaki követelményekben megfogalmazott követelmények esetén. 
 
200. A Döntőbizottság megvizsgálta az ajánlatkérő elvárását e körben és megállapította, 
hogy az ajánlatkérő a pillangó szelep beépítésével összefüggésben a megkerülő vezetékek 
körében nem tett semmilyen műszaki előírást. 
 
201. A Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft. – Vexve Oy közös ajánlattevők beépítési 
utasításában a megkerülő vezetékek kiépítése (by-pass szelep) ajánlott, de az ajánlatkérő a by-
pass szelepeket saját maga kívánja beszerezni és beépíteni, amire lehetősége van a 
közbeszerzési eljárása 4. részére vonatkozó műszaki specifikáció alapján. 
 
202. A fentiek alapján a Döntőbizottság a kérelmező 4. kérelmi elemét elutasította. 
  
203. A Döntőbizottság a fentiek alapján a Kbt. 144. § (1) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében eljárva a – fenti indokokra tekintettel – a Kbt. 165. § (2) bekezdés d) pontja 
alapján megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette az 1-3. kérelmi elem körében a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Kbt. 69. § (2) bekezdését, ezért a Kbt. 165. § (3) 
bekezdés b) pontja alapján megsemmisítette az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása 4. részében 
hozott az eljárást lezáró és az ezt követő valamennyi döntését és a Kbt. 165. § (3) bekezdés d) 
pontja alapján bírságot szabott ki.  
A Döntőbizottság a Kbt. 165. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 4. kérelmi elemet elutasította. 
 
204.  A Kbt. 165. § (4) bekezdés értelmében a (3) bekezdés d) pontja szerinti bírság összege 
– a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a közbeszerzési eljárás becsült 
értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének legfeljebb 
10%-a. 
Az (5) bekezdés rögzíti, hogy ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben előzetes 
vitarendezést kezdeményeztek és az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját 
megküldte, de egyéb intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében a (3) bekezdés d) pontja 
szerinti bírság összege – a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a közbeszerzési 
eljárás becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész 
értékének legfeljebb 15 %-a. 
A (11) bekezdés alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e 
a bírság kiszabása, valamint a bírság összegének, illetve az eltiltás időtartamának 
megállapításában az eset összes körülményét – így különösen a jogsértés súlyát, a 
közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre 
gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek az 
eljárást segítő az eljárást segítő együttműködő magatartását, a jogsértés megtörténte és a 
jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt hosszú időtartamot, támogatásból megvalósult 
beszerzés esetén azt a körülményt, ha a jogsértéshez más szerv eljárásban a támogatás 
visszafizetésére vonatkozó szankció kapcsolódhat – figyelembe veszi. A bírság összegének és 
az eltiltás időtartamának megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés 
nyilvánvalóan szándékos volt.  
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205. A Döntőbizottság a bírság kiszabását indokoltnak tartotta, mivel az ajánlatkérő súlyos 
jogsértést követett el azzal, hogy olyan közös ajánlattevők ajánlatát nyilvánította érvényessé, 
akiknek az ajánlata három okból is érvénytelen volt. A bírság mértékének megállapítása során 
a Döntőbizottság az eset valamennyi körülményét mérlegelte. A Döntőbizottság figyelembe 
vette a beszerzés értékét (110.000.000.-Ft), azt hogy az ajánlatkérő jogsértő magatartása 
egyértelműen kihatott az eljárás eredményére. Azt is figyelembe vette, hogy a jogsértés az 
eljárás lezáró döntés megsemmisítésével orvosolható. 
A Döntőbizottság figyelembe vette továbbá, hogy az ajánlatkérő a törvényben 
meghatározottakon túlmenően együttműködő magatartást nem tanúsított, csupán részére a 
törvényben lehetővé tett cselekményeket valósította meg.  
A fentiekben felsorolt indokok alapján a Döntőbizottság a rendelkező részben nevesített 
bírság kiszabását tartotta indokoltnak. 
209. Az eljárási költség összegét a Döntőbizottság a következőkre figyelemmel állapította 
meg a rendelkező részben meghatározottak szerint. 
A kérelmező 625.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg. 
A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem három elemének helyt adott, egy elemet elutasított. 
 
210. A Ket. 72. § (1) bekezdése alapján a határozatnak - ha jogszabály további követelményt 
nem állapít meg - tartalmaznia kell az eljárási költségek viseléséről szóló döntést, ha arról a 
hatóság nem külön dönt.  
 
211. A Ket. 153. § 1., 2. és 6. pontjai szerinti eljárási költségek: 1. az eljárási illeték, 2. az 
igazgatási szolgáltatási díj, 6. az ügyfél képviseletében eljáró személy költsége. 
 
212. Ket. 157. § (2) bekezdése a következőkről rendelkezik:  
(2) Az ellenérdekű ügyfelek részvételével folyó eljárásban a hatóság - ha egyes költségek 
tekintetében jogszabály másként nem rendelkezik - a 153. §-ban meghatározott eljárási 
költségek viselésére kötelezi 
a) a kérelem elutasítása esetén a kérelmező ügyfelet, 
b) a kérelemnek megfelelő döntés esetén az ellenérdekű ügyfelet, 
c) az eljárás megszüntetése esetén azt az ügyfelet, akinek eljárási cselekménye folytán az 
eljárási költség felmerült. 
(3) Ha a határozat a kérelemnek részben ad helyt, a hatóság az eljárási költség általa 
megállapított arányban való viselésére kötelezi a kérelmező ügyfelet, illetve az ellenérdekű 
ügyfelet. 
 
213. A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 
45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 2. § (1)-(3) bekezdései szerint: 
(1) A Közbeszerzési Döntőbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 158. § (1) bekezdésétől eltérően az eljárási költségekről való döntés 
keretében az igazgatási szolgáltatási díjról a (2)-(3) bekezdés szerint rendelkezik. 
(2) Amennyiben a jogorvoslati ügyet lezáró érdemi határozatban a Közbeszerzési 
Döntőbizottság a Kbt. 165. § (2) bekezdés c)-f) pontja szerinti döntéseket hoz, a befizetett 
igazgatási szolgáltatási díj 200 000 forintot meghaladó része a kérelmezőnek a Közbeszerzési 
Döntőbizottság érdemi határozatának megküldését követő 8 napon belül visszajár. Az 
igazgatási szolgáltatási díj összegéből 200 000 forint ilyenkor is a Közbeszerzési Hatóság 
saját bevétele, amelynek viseléséről a Közbeszerzési Döntőbizottság a Ket. szerint az eljárási 
költségekre vonatkozó általános szabályok szerint rendelkezik. Az alaptalan kérelem esetében 
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a díj nem kerül visszatérítésre, a kérelmező viseli az igazgatási szolgáltatási díj teljes 
összegét. 
(3) Amennyiben a kérelmező jogorvoslati kérelmében több jogsértés megállapítását is kérte, 
de a Közbeszerzési Döntőbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a kérelemnek csak 
részben ad helyt, az igazgatási szolgáltatási díjnak a Közbeszerzési Hatóság (2) bekezdés 
szerinti saját bevételével csökkentett részét az alapos és alaptalan kérelmek arányának 
figyelembevételével téríti vissza a kérelmezőnek. 
 
214. A részben alapos jogorvoslati kérelemre tekintettel a Döntőbizottság rendelkezett 
kérelmező a 200.000.-Ft-tal csökkentett igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről és az 
ajánlatkérő kötelezéséről a 150.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj viselésére. 
 
215.  A kérelmező 665.443.-Ft eljárási költség (ügyvédi munka- és megbízási díj) 
megfizetésére kérte kötelezi az ajánlatkérőt, amennyiben jogorvoslati kérelme eredményre 
vezet. 
 
216. A Ket. 158. § (1)-(4) bekezdése alapján  
(1) Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 
illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 
(2) Az egyéb eljárási költség összegét általában az érintett által bemutatott bizonyíték alapján 
kell megállapítani. 
(3) A hatóság a szakértő díját - a szakértő által benyújtott díjjegyzék alapulvételével - a 
szakvélemény beérkezését, a szakértő meghallgatása esetében a meghallgatását követően 
tizenöt napon belül állapítja meg. A szakértő díját az eljáró hatóság állapítja meg akkor is, ha 
a szakértőt a megkeresett hatóság rendelte ki. 
(4) A hatóság - tekintettel a 154. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra - az indokolatlanul 
magas egyéb eljárási költség helyett alacsonyabb összeget állapít meg. 
 
217. A kérelmező összesen 665.443.-Ft ügyvédi képviseleti- és munkadíjat kért eljárási 
költségként megtérítetni, a benyújtott dokumentumokra hivatkozva ügyvédi tevékenység és 
jogi képviselet ellátására alapítva. 
A Ket. alapján kiszabandó eljárási költségek tekintetében csak az igazolt költségeket 
fogadhatja el a Döntőbizottság és az ügyfél köteles eljárási cselekményeit a célszerűség 
figyelembevételével teljesíteni, továbbá a Döntőbizottság az indokolatlanul magas egyéb 
eljárási költség helyett alacsonyabb összeget állapíthat meg. 
 
218. A Döntőbizottság e körben figyelembe vette, hogy a kérelmező képviselője több 
nyilatkozatot szerkesztett, részt vett a két döntőbizottsági tárgyaláson, amin részvétele öt és 
fél órán át tartott, továbbá a jogorvoslati kérelem eredményességét és ezen indokokra 
tekintettel 497.000.-Ft mérsékelt összegben határozta meg az eljárási költséget. 
 
219. A Döntőbizottság a Ket. 72. § (1) bekezdés de) pontja, a Ket. 157. § (2) és (3) bekezdése 
alapján rendelkezett a költségek viseléséről, figyelemmel a Közbeszerzési Döntőbizottság 
eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 2. § 
(2)-(3) bekezdésére.  
 
220. A Döntőbizottság hatásköre és illetékessége a Kbt. 145. § (2)-(5) bekezdésein alapul. 
A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági felülvizsgálatára - mivel 
az ajánlatkérő székhelye Budapesten található - a Pp. 326. § (14) bekezdés b) pontja alapján a 
Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes. 



44 
 

A Kbt. 172. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntőbizottság a felek 
figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a határozat bírósági 
felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben kell kérni. 
A jogi képviselővel eljáró fél, illetve a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
számára a Pp. 340/B. §-a írja elő az elektronikus út kötelező alkalmazását. 
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