
EKR001128882019

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46791876Fax:+36 46791916Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46533121Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Új fogyasztók távhőellátás kiépítéseKözbeszerzés 
tárgya:

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.Ajánlatkérő 
neve:
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IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

1. rész: DVTK multifunkciós csarnok távhőellátásának kiépítése: primer távhő bekötővezeték kiépítése és hőközpont telepítése, 
mélyépítési, gépészeti, villamos és automatika munkarészekkel. Távfűtési primer bekötő vezeték építés: ~2x 185 nyomvonal 
folyóméter hosszban, előszigetelt vezetékből (DN100/200) közvetlenül földárokba fektetve, vasbeton műtárgy kiépítésével, 
utószigeteléssel, nyomáspróbázva vagy 100% röntgen vizsgálattal. Az intézmény területén 1 db felhasználói blokk hőközpont telepítése
(beépített összteljesítmény 0,8 MW, a blokk hőközpontot ajánlatkérő biztosítja). A munkák gépészeti, villamos és automatika 
munkarészeket tartalmaznak az ajánlati dokumentáció részét képező kiviteli tervek, elrendezési rajzok és ajánlati dokumentáció 
szerint. 2. rész: Otthon téri orvosi rendelő távhőellátásának kiépítése: szekunder távhő bekötővezeték kiépítése, mélyépítési és 
gépészeti munkarészekkel. Távfűtési szekunder bekötő vezeték építés: ~2x 5 nyomvonal folyóméter hosszban előszigetelt vezetékből (
DN40/110) vasbeton védőcsatornában fektetve, utószigeteléssel, nyomáspróbázva vagy 100% röntgen vizsgálattal. A munkák 
mélyépítési és gépészeti munkarészeket tartalmaznak az ajánlati dokumentáció részét képező kiviteli tervek, elrendezési rajzok és 
ajánlati dokumentáció szerint. 3. rész: Bulgárföldi kazánház keringtető szivattyú cseréje gépészeti, villamos és automatika 
munkarészekkel. A munka során el kell végezni a kazánházi téli keringtető szivattyúk cseréjét, új, nagy hatásfokú, fordulatszám 
szabályozós szivattyúk beépítésével (2 db WILO CronoNorm NL 125/315-45/4/6-12 típusú szivattyú beépítése a hozzá tartozó 
frekvencia váltóval), a meglévő csatlakozások és gépalap átépítésével. A munka gépészeti, villamos és automatika munkarészeket 
tartalmaz az ajánlati dokumentáció részét képező kiviteli tervek, elrendezési rajzok és ajánlati dokumentáció szerint. Az elvégzendő 
építési munka részben engedélyköteles tevékenység, az Otthon téri orvosi rendelő és a DVTK multifunkciós csarnok távhőellátó 
vezetékeinek kiépítése vezetékjogi engedély alapján valósul meg. A közműnyilatkozatok, hozzájárulások rendelkezésre állnak. A 
részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás, a kiviteli tervek, az elrendezési rajzok, 
illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza. Ajánlattevőknek az ajánlat részeként nyilatkozatot kell benyújtaniuk a gyártókról és a 
felhasznált termékekről (11. sz. melléklet), valamint a szakmai ajánlat részét képező költségek bontásáról (12.sz. melléklet, részenként
). Az ajánlatnak tartalmaznia kell a távfűtési vezetékek nyíltárkos geodéziai bemérésének költségét (e-közmű törvény előírásainak 
megfelelő pontossággal, nyomvonal bemérés és az épületektől/építményektől a pallérméretek feltüntetésével). Az elkészült bemérést 
Ajánlattevőnek Miskolci Hőszolgáltató Kft. részére digitális (dwg vagy dxf formátumban, EOV rendszerben) és nyomtatott formában (4 
példány, M 1:500) is át kell adnia. Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen: - az építési feladatok határidőre történő 
elvégzése a kiviteli tervek alapján, - a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt 
példányszámban. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési 
dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a 
szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi 
követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (
továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés 
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Új fogyasztók távhőellátás kiépítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Harmadik rész

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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1. Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF) 47 709 247,-Ft 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/1. alkalmasság 
tekintetében megajánlott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata 
távhővezetékek és berendezések kivitelezése területén (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 60 3. A 
teljesítésbe bevonásra kerülő M/2. alkalmasság tekintetében megajánlott központi fűtés szerelői vagy csőszerelői végzettséggel 
rendelkező (vagy azzal egyenértékű) szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 
60 4. Többletjótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban 
megadva; ajánlati elem minimum értéke: (36 hónap felett) 0 hónap, legkedvezőbb szintje: (36 hónap felett) 24 hónap, egész 
hónapokban megadva. 4 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (1)-(3) bek. alapján hiánypótlást követően megfelelő és 
érvényes az eljárás valamennyi része vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatában és hiánypótlásában 
megfelelően igazolta a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek történő megfelelőségét, és hogy nem állnak fenn 
vele szemben kizáró okok, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § 
(4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek történő megfelelését és hogy nem áll a kizáró okok 
hatálya alatt, ajánlattevő ajánlata az értékelési szempont szerinti értékelése alapján az 1. helyen áll az eljárás 1. része 

11585271205FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft, Magyarország 3527 Miskolc, Üteg Utca 2

1. Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF) 71 579 378,-Ft 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/1. alkalmasság 
tekintetében megajánlott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata 
távhővezetékek és berendezések kivitelezése területén (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 75 3. A 
teljesítésbe bevonásra kerülő M/2. alkalmasság tekintetében megajánlott központi fűtés szerelői vagy csőszerelői végzettséggel 
rendelkező (vagy azzal egyenértékű) szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 
58 4. Többletjótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban 
megadva; ajánlati elem minimum értéke: (36 hónap felett) 0 hónap, legkedvezőbb szintje: (36 hónap felett) 24 hónap, egész 
hónapokban megadva. 0 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (1)-(3) bek. alapján hiánypótlást követően megfelelő és 
érvényes az eljárás valamennyi része vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatában és hiánypótlásában 
megfelelően igazolta a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek történő megfelelőségét, és hogy nem állnak fenn 
vele szemben kizáró okok, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelel. A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján az igazolások bekérésére nem került sor, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő már az ajánlatában megfelelően 
és hiánytalanul benyújtotta az előírt igazolásokat, továbbá ajánlattevő ajánlata az értékelési szempont szerinti értékelése alapján
a 2. helyen áll az eljárás 1. része vonatkozásában.

11986270209DH-SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4032 Debrecen, Füredi Út 76

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - DVTK multifunkciós csarnok távhőellátásaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2019.08.30

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen
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Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF) 70 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/1. alkalmasság tekintetében 
megajánlott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata távhővezetékek és 
berendezések kivitelezése területén (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 10 3. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2
. alkalmasság tekintetében megajánlott központi fűtés szerelői vagy csőszerelői végzettséggel rendelkező (vagy azzal egyenértékű) 
szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 10 4. Többletjótállás időtartama a kötelező 
36 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: (36 hónap 
felett) 0 hónap, legkedvezőbb szintje: (36 hónap felett) 24 hónap, egész hónapokban megadva. 10 Az ajánlatkérő az 1. értékelési 
részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan 
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 
2019. június 4.; 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel 
leírva: P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P 
max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált 
ajánlat tartalmi eleme Az ajánlatkérő a 2. és 3. értékelési részszempontok esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (
legmagasabb igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása 
során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.; 1. számú melléklet A.1.
ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képletekkel leírva: P = (A vizsgált – A 
legrosszabb) / A legjobb – A legrosszabb)) × (P max - P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (
amennyiben a megajánlás mértéke meghaladja a maximálisan adható 60 hónapot, csak a 60 hónapot kell szerepeltetni a képletben és 
ebben az esetben is a maximum adható 10 pontot adja ajánlatkérő) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az ajánlatkérő a 4. 
értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb jótállás időtartama) 10 pontot ad, a többi 
ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 
2019. évi 106. szám; 2019. június 4.; 1. számú melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. Az 
értékelés módszere képletekkel leírva: P = (A vizsgált – A legrosszabb) / A legjobb – A legrosszabb)) × (P max - P min) + P min ahol: P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (amennyiben a megajánlás mértéke 
meghaladja a maximálisan adható 24 hónapot, csak a 24 hónapot kell szerepeltetni a képletben és ebben az esetben is a maximum 
adható 10 pontot adja ajánlatkérő)) P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a 
vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. Amennyiben a különböző megajánlások között így azonos pontszám keletkezik, abban az
esetben a kerekítés addig folytatódik minden ajánlat esetében, amíg különbség nem lesz az ajánlatok között. (ehhez Ajánlatkérő 
Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (1)-(3) bek. alapján hiánypótlást követően megfelelő és érvényes
az eljárás valamennyi része vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatában és hiánypótlásában
megfelelően igazolta a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek történő megfelelőségét, és hogy 
nem állnak fenn vele szemben kizáró okok, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek
megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek 
történő megfelelését és hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlattevő ajánlata az értékelési szempont 
szerinti értékelése alapján az 1. helyen áll az eljárás 1. része vonatkozásában. A Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján az igazolások bekérésére nem került sor, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő már az ajánlatában 
megfelelően és hiánytalanul benyújtotta az előírt igazolásokat.

Szöveges értékelés:
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Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (1)-(3) bek. alapján hiánypótlást követően megfelelő és érvényes
az eljárás valamennyi része vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatában és hiánypótlásában
megfelelően igazolta a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek történő megfelelőségét, és hogy 
nem állnak fenn vele szemben kizáró okok, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek
megfelel. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások bekérésére nem került sor, figyelemmel arra, hogy 
ajánlattevő már az ajánlatában megfelelően és hiánytalanul benyújtotta az előírt igazolásokat, továbbá 
ajánlattevő ajánlata az értékelési szempont szerinti értékelése alapján a 2. helyen áll az eljárás 1. része 
vonatkozásában.

Szöveges értékelés:

663.22DH-SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

vonatkozásában. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások bekérésére nem került sor, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő 
már az ajánlatában megfelelően és hiánytalanul benyújtotta az előírt igazolásokat.
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Otthon téri orvosi rendelő távhőellátásaRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontra figyelemmel a közbeszerzési eljárásban az eljárás 1. része 
vonatkozásában a „FER-3331” Kft. (3527 Miskolc, Üteg út 2.) ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes 
ajánlatot (1000 pont, értéke: tartalékkeret nélkül számított ajánlati ár: nettó 47.709.247,- Ft, tartalékkerettel növelt ajánlati ár: 
nettó 50.094.709,-Ft)

11585271205FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft, Magyarország 3527 Miskolc, Üteg Utca 2

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Villamos és automatika munkarészek, nyíltárkos geodézia.

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert.

Igen
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (1)-(3) bek. alapján hiánypótlást követően megfelelő és érvényes
az eljárás valamennyi része vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatában és hiánypótlásában
megfelelően igazolta a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek történő megfelelőségét, és hogy 
nem állnak fenn vele szemben kizáró okok, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek
megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek 
történő megfelelését és hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlattevő ajánlata az értékelési szempont 
szerinti értékelése alapján az 1. helyen áll az eljárás 2. része vonatkozásában. A Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján az igazolások bekérésére nem került sor, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő már az ajánlatában 
megfelelően és hiánytalanul benyújtotta az előírt igazolásokat.

Szöveges értékelés:

1000FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (1)-(3) bek. alapján hiánypótlást követően megfelelő és érvényes
az eljárás valamennyi része vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatában és hiánypótlásában
megfelelően igazolta a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek történő megfelelőségét, és hogy 
nem állnak fenn vele szemben kizáró okok, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek
megfelel. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások bekérésére nem került sor, figyelemmel arra, hogy 
ajánlattevő már az ajánlatában megfelelően és hiánytalanul benyújtotta az előírt igazolásokat, továbbá 
ajánlattevő ajánlata az értékelési szempont szerinti értékelése alapján a 2. helyen áll az eljárás 2. része 
vonatkozásában.

Szöveges értékelés:

655.84DH-SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF) 3 297 543,-Ft 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/1. alkalmasság 
tekintetében megajánlott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata 
távhővezetékek és berendezések kivitelezése területén (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 60 3. A 
teljesítésbe bevonásra kerülő M/2. alkalmasság tekintetében megajánlott központi fűtés szerelői vagy csőszerelői végzettséggel 
rendelkező (vagy azzal egyenértékű) szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 
60 4. Többletjótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban 
megadva; ajánlati elem minimum értéke: (36 hónap felett) 0 hónap, legkedvezőbb szintje: (36 hónap felett) 24 hónap, egész 
hónapokban megadva. 4 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (1)-(3) bek. alapján hiánypótlást követően megfelelő és 
érvényes az eljárás valamennyi része vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatában és hiánypótlásában 
megfelelően igazolta a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek történő megfelelőségét, és hogy nem állnak fenn 
vele szemben kizáró okok, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § 
(4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek történő megfelelését és hogy nem áll a kizáró okok 
hatálya alatt, ajánlattevő ajánlata az értékelési szempont szerinti értékelése alapján az 1. helyen áll az eljárás 2. része 
vonatkozásában. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások bekérésére nem került sor, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő 
már az ajánlatában megfelelően és hiánytalanul benyújtotta az előírt igazolásokat.

11585271205FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft, Magyarország 3527 Miskolc, Üteg Utca 2

1. Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF) 5 026 924,-Ft 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/1. alkalmasság 
tekintetében megajánlott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata 
távhővezetékek és berendezések kivitelezése területén (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 75 3. A 
teljesítésbe bevonásra kerülő M/2. alkalmasság tekintetében megajánlott központi fűtés szerelői vagy csőszerelői végzettséggel 
rendelkező (vagy azzal egyenértékű) szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 
58 4. Többletjótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban 
megadva; ajánlati elem minimum értéke: (36 hónap felett) 0 hónap, legkedvezőbb szintje: (36 hónap felett) 24 hónap, egész 
hónapokban megadva. 0 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (1)-(3) bek. alapján hiánypótlást követően megfelelő és 
érvényes az eljárás valamennyi része vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatában és hiánypótlásában 
megfelelően igazolta a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek történő megfelelőségét, és hogy nem állnak fenn 
vele szemben kizáró okok, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelel. A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján az igazolások bekérésére nem került sor, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő már az ajánlatában megfelelően 
és hiánytalanul benyújtotta az előírt igazolásokat, továbbá ajánlattevő ajánlata az értékelési szempont szerinti értékelése alapján
a 2. helyen áll az eljárás 2. része vonatkozásában.

11986270209DH-SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4032 Debrecen, Füredi Út 76

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontra figyelemmel a közbeszerzési eljárásban az eljárás 2. része 
vonatkozásában a „FER-3331” Kft. (3527 Miskolc, Üteg út 2.) ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes 
ajánlatot (1000 pont, értéke: tartalékkeret nélkül számított ajánlati ár: nettó 3.297.543,- Ft, tartalékkerettel növelt ajánlati ár: 
nettó 3.462.420,-Ft).

11585271205FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft, Magyarország 3527 Miskolc, Üteg Utca 2

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF) 70 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/1. alkalmasság tekintetében 
megajánlott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata távhővezetékek és 
berendezések kivitelezése területén (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 10 3. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2
. alkalmasság tekintetében megajánlott központi fűtés szerelői vagy csőszerelői végzettséggel rendelkező (vagy azzal egyenértékű) 
szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 10 4. Többletjótállás időtartama a kötelező 
36 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: (36 hónap 
felett) 0 hónap, legkedvezőbb szintje: (36 hónap felett) 24 hónap, egész hónapokban megadva. 10 Az ajánlatkérő az 1. értékelési 
részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan 
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 
2019. június 4.; 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel 
leírva: P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P 
max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált 
ajánlat tartalmi eleme Az ajánlatkérő a 2. és 3. értékelési részszempontok esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (
legmagasabb igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása 
során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.; 1. számú melléklet A.1.
ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képletekkel leírva: P = (A vizsgált – A 
legrosszabb) / A legjobb – A legrosszabb)) × (P max - P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (
amennyiben a megajánlás mértéke meghaladja a maximálisan adható 60 hónapot, csak a 60 hónapot kell szerepeltetni a képletben és 
ebben az esetben is a maximum adható 10 pontot adja ajánlatkérő) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az ajánlatkérő a 4. 
értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb jótállás időtartama) 10 pontot ad, a többi 
ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 
2019. évi 106. szám; 2019. június 4.; 1. számú melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. Az 
értékelés módszere képletekkel leírva: P = (A vizsgált – A legrosszabb) / A legjobb – A legrosszabb)) × (P max - P min) + P min ahol: P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (amennyiben a megajánlás mértéke 
meghaladja a maximálisan adható 24 hónapot, csak a 24 hónapot kell szerepeltetni a képletben és ebben az esetben is a maximum 
adható 10 pontot adja ajánlatkérő)) P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a 
vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. Amennyiben a különböző megajánlások között így azonos pontszám keletkezik, abban az
esetben a kerekítés addig folytatódik minden ajánlat esetében, amíg különbség nem lesz az ajánlatok között. (ehhez Ajánlatkérő 
Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

Villamos és automatika munkarészek, nyíltárkos geodézia.

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert.



EKR001128882019
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF) 18 985 067,-Ft 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/1. alkalmasság 
tekintetében megajánlott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata 
távhővezetékek és berendezések kivitelezése területén (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 60 3. A 
teljesítésbe bevonásra kerülő M/2. alkalmasság tekintetében megajánlott központi fűtés szerelői vagy csőszerelői végzettséggel 
rendelkező (vagy azzal egyenértékű) szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 
60 4. Többletjótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban 
megadva; ajánlati elem minimum értéke: (36 hónap felett) 0 hónap, legkedvezőbb szintje: (36 hónap felett) 24 hónap, egész 
hónapokban megadva. 4 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (1)-(3) bek. alapján hiánypótlást követően megfelelő és 
érvényes az eljárás valamennyi része vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatában és hiánypótlásában 
megfelelően igazolta a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek történő megfelelőségét, és hogy nem állnak fenn 
vele szemben kizáró okok, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § 
(4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek történő megfelelését és hogy nem áll a kizáró okok 
hatálya alatt, ajánlattevő ajánlata az értékelési szempont szerinti értékelése alapján az 1. helyen áll az eljárás 3. része 
vonatkozásában. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások bekérésére nem került sor, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő 
már az ajánlatában megfelelően és hiánytalanul benyújtotta az előírt igazolásokat.

11585271205FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft, Magyarország 3527 Miskolc, Üteg Utca 2

1. Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF) 19 322 007,-Ft 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/1. alkalmasság 
tekintetében megajánlott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata 
távhővezetékek és berendezések kivitelezése területén (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 75 3. A 
teljesítésbe bevonásra kerülő M/2. alkalmasság tekintetében megajánlott központi fűtés szerelői vagy csőszerelői végzettséggel 
rendelkező (vagy azzal egyenértékű) szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 
58 4. Többletjótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban 
megadva; ajánlati elem minimum értéke: (36 hónap felett) 0 hónap, legkedvezőbb szintje: (36 hónap felett) 24 hónap, egész 
hónapokban megadva. 0 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (1)-(3) bek. alapján hiánypótlást követően megfelelő és 
érvényes az eljárás valamennyi része vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatában és hiánypótlásában 
megfelelően igazolta a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek történő megfelelőségét, és hogy nem állnak fenn 
vele szemben kizáró okok, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelel. A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján az igazolások bekérésére nem került sor, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő már az ajánlatában megfelelően 
és hiánytalanul benyújtotta az előírt igazolásokat, továbbá ajánlattevő ajánlata az értékelési szempont szerinti értékelése alapján
a 2. helyen áll az eljárás 3. része vonatkozásában.

11986270209DH-SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4032 Debrecen, Füredi Út 76

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

3 - Bulgárföldi kazánház keringtető szivattyú cseréjeRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF) 70 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/1. alkalmasság tekintetében 
megajánlott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata távhővezetékek és 
berendezések kivitelezése területén (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 10 3. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2
. alkalmasság tekintetében megajánlott központi fűtés szerelői vagy csőszerelői végzettséggel rendelkező (vagy azzal egyenértékű) 
szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 10 4. Többletjótállás időtartama a kötelező 
36 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: (36 hónap 
felett) 0 hónap, legkedvezőbb szintje: (36 hónap felett) 24 hónap, egész hónapokban megadva. 10 Az ajánlatkérő az 1. értékelési 
részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan 
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 
2019. június 4.; 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel 
leírva: P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P 
max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált 
ajánlat tartalmi eleme Az ajánlatkérő a 2. és 3. értékelési részszempontok esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (
legmagasabb igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása 
során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.; 1. számú melléklet A.1.
ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képletekkel leírva: P = (A vizsgált – A 
legrosszabb) / A legjobb – A legrosszabb)) × (P max - P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (
amennyiben a megajánlás mértéke meghaladja a maximálisan adható 60 hónapot, csak a 60 hónapot kell szerepeltetni a képletben és 
ebben az esetben is a maximum adható 10 pontot adja ajánlatkérő) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az ajánlatkérő a 4. 
értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb jótállás időtartama) 10 pontot ad, a többi 
ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 
2019. évi 106. szám; 2019. június 4.; 1. számú melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. Az 
értékelés módszere képletekkel leírva: P = (A vizsgált – A legrosszabb) / A legjobb – A legrosszabb)) × (P max - P min) + P min ahol: P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (amennyiben a megajánlás mértéke 
meghaladja a maximálisan adható 24 hónapot, csak a 24 hónapot kell szerepeltetni a képletben és ebben az esetben is a maximum 
adható 10 pontot adja ajánlatkérő)) P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a 
vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. Amennyiben a különböző megajánlások között így azonos pontszám keletkezik, abban az
esetben a kerekítés addig folytatódik minden ajánlat esetében, amíg különbség nem lesz az ajánlatok között. (ehhez Ajánlatkérő 
Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (1)-(3) bek. alapján hiánypótlást követően megfelelő és érvényes
az eljárás valamennyi része vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatában és hiánypótlásában
megfelelően igazolta a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek történő megfelelőségét, és hogy 
nem állnak fenn vele szemben kizáró okok, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek
megfelel. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek 
történő megfelelését és hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlattevő ajánlata az értékelési szempont 
szerinti értékelése alapján az 1. helyen áll az eljárás 3. része vonatkozásában. A Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján az igazolások bekérésére nem került sor, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő már az ajánlatában 
megfelelően és hiánytalanul benyújtotta az előírt igazolásokat.

Szöveges értékelés:

1000FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69. § (1)-(3) bek. alapján hiánypótlást követően megfelelő és érvényes
az eljárás valamennyi része vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatában és hiánypótlásában
megfelelően igazolta a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek történő megfelelőségét, és hogy 
nem állnak fenn vele szemben kizáró okok, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek
megfelel. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások bekérésére nem került sor, figyelemmel arra, hogy 
ajánlattevő már az ajánlatában megfelelően és hiánytalanul benyújtotta az előírt igazolásokat, továbbá 
ajánlattevő ajánlata az értékelési szempont szerinti értékelése alapján a 2. helyen áll az eljárás 3. része 
vonatkozásában.

Szöveges értékelés:

884.45DH-SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.12.09Lejárata:2019.12.03Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontra figyelemmel a közbeszerzési eljárásban az eljárás 3. része 
vonatkozásában a „FER-3331” Kft. (3527 Miskolc, Üteg út 2.) ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes 
ajánlatot (1000 pont, értéke: tartalékkeret nélkül számított ajánlati ár: nettó 18.985.067,- Ft, tartalékkerettel növelt ajánlati ár: 
nettó 19.934.320,-Ft)

11585271205FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft, Magyarország 3527 Miskolc, Üteg Utca 2

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Villamos és automatika munkarészek, nyíltárkos geodézia.

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert.

2019.12.02

2019.12.02



EKR001128882019

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:




