
 

 

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C, adószám: 10819067-2-

13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató) ajánlattételi felhívást intéz az Ön cége Felé 

"aknavízmérők beszerzése a 2021-es évre" tárgyban 

A 2021-es évre vonatkozó várható vízmérő felhasználásunk az alábbi bontásban várható:  

DN13 5.000 db. igény esetén lehívható további 20% opció. 

 

 

Azonban a 2021-es évben további aknavízmérőkre is szükségünk lesz, azonban csak egy becsült 

darabszámokat tudunk megadni:  DN20 ~ 30 db. | DN30 ~ 10 db. 

 

Ajánlatukban legyenek szívesek feltüntetni a különböző méretű vízmérők egységárát, továbbá a 

vízmérőhöz használható impulzusadó egységárát is külön tételként. 

 

Ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott ivóvízmérő leírását, amely tartalmazza azok műszaki-

technikai felszereltségét és jellemzőit - legalább kitérve az alkalmassági minimumkövetelmények alatt 

felsorolt műszaki jellemzőkre  

 

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint 

(HUF). Az Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés esetén, az ellenérték kifizetését igazolt teljesítés 

alapján, számla ellenében teljesíti 15 napos fizetési határidővel.  

 

A mérőknél az ajánlati ár képzésénél vegye figyelembe az ajánlattevő, hogy az ajánlatkérő minden 

egyes új ivóvízmérő leszállítását követően 1-1 db különböző típusú, gyártmányú, 2021-ben lejáró 

hitelesítésű ivóvízmérőt ad tulajdonba az ajánlattevőnek. Amennyiben az ajánlattevő úgy teszi meg az 

ajánlatát, hogy igényt tart az ajánlatkérő által felajánlott használt ivóvízmérőkre, úgy nyilatkozatban 

meg kell adni az 1 darabra vonatkoztatott átlagos beszámítási nettó értéket. 

 

 

Alkalmassági minimum követelmények: 

 

- fehér (vagy erősen világos) alapon fekete (vagy erősen sötét) számokkal a kijelzőjén a jól 

olvashatóság érdekében, 

- jól olvasható, nem eltávolítható gyári számmal, 

- visszacsapó szeleppel, 

- kijelzőjén párásodás mentes kivitellel, vagy páratörlő karral, 

- az mérő- és kijelző-szerkezete mágnesre nem reagáló tulajdonsággal, 

- a mérőház nem rendelkezik olyan mechanikai feszültség ellenálló képességgel, amely által elviseli az 

acélcsövek közé történő beépítésből származó hőtágulási és a szükséges mértékig felmerülő szerelési 

feszültségeket, 

- impulzus jeladásra alkalmas kivitellel, 

- pontossága legalább MID hitelesítésű R160 legyen. 

- minimum 5 l/h indulási érzékenységgel, 

- olyan külső geometriai mérettel, hogy beleférjen az ajánlatkérőnél rendszeresített műanyag 

biztonsági dobozba. (igény esetén társaságunk biztosít mintapéldányt a plombadobozra vonatkozóan) 

 

-A vízmérő mérőeszköz 2021-es hitelesítésű legyen. A mérőn elhelyezett tanúsító jelen látható 

évszámot követő nyolcadik év végéig tekintendőek hitelesnek (a mellékvízmérő hitelesítési évét a 

MKEH (előzőleg OMH) vagy az Európai Unió plombajelzése mutatja). 

A hitelesítési idő lejáratáig a MKEH plombazsinór ellenálló képessége a várható környezeti 



hatásoknak megfelelő anyagminőségű legyen. 

 

    

Értékelési szempont: Ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb alapján értékeli az érvényes 

ajánlatokat. 

Ajánlatukat e-mailben szíveskedjenek megküldeni a beszerzes@erdivizmuvek.hu címre pdf. 

formátumban, az aláírásra jogosult kézjegyével ellátva. 

Amennyiben élni kívánnak az ajánlatadás lehetőségével, úgy kérem, hogy a fentiekben foglaltaknak 

megfelelően legkésőbb: 2020.12.07. 11:00 óráig szíveskedjenek megküldeni megtisztelő ajánlatukat. 

A felhívással felmerült kérdések kapcsán forduljanak hozzánk bizalommal a 

beszerzes@erdivizmuvek.hu -email címen. 

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az 

Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár 

megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel. 
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