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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Blokk hőközpontok szállítása, beüzemeléseKözbeszerzés 
tárgya:

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000068552020
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IV.2) Adminisztratív információk

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

A közbeszerzési eljárás keretében 3 db blokk hőközpont szállítása és beüzemelése valósul meg az alábbiak szerint:  
 
-        1db, részekre bontható és helyszínen összeszerelhető blokk hőközpont szállítása Miskolc Nemzeti Színház pinceszinti 
hőközpontjához (1200kW fűtés+ légtechnika/150 kW HMV) szállítása és beüzemelése (gépészet és villamos automatika). 
 
-        1db, részekre bontható és helyszínen összeszerelhető blokk hőközpont szállítása Miskolc Nemzeti Színház tetőtéri 
hőközpontjához (402kW fűtés+légtechnika) szállítása és beüzemelése (gépészet és villamos automatika). 
 
-        1db, részekre bontható és helyszínen összeszerelhető blokk hőközpont szállítása DVTK Multifunkciós Csarnok hőközpontjához 
(250/500/400 kW fűtés/légtechnika/HMV) szállítása és beüzemelése (gépészet és villamos automatika). 
 
 
Beüzemelés helyszínei: 
 
-        Miskolci Nemzeti Színház Miskolc, Déryné u. (hrsz.: 2510) 
-        DVTK Multifunkciós Csarnok, Miskolc Andrássy u. (hrsz.: 21681/6) 
 
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy szerződéskötést követően, a blokk hőközpontok gyártásának megkezdése előtt azok 3D-s 
rajzait/látványterveit MIHŐ Kft. részére jóváhagyásra megküldje. Jóváhagyott látványtervek nélkül a hőközpontok gyártása nem 
kezdhető meg. 
Vállalkozó feladata a hőközpont teljeskörű kivitelezését követően (gépészet, villamos és automatika munkarészek) annak 
beüzemelése, a blokk hőközpontok esetleges hibáinak, hiányosságainak javítása, pótlása. 
 
A blokk hőközpontok kialakítása a Reál-Energo Kft. 2019/04 számú kiviteli tervdokumentációja szerinti kell legyen. 
 
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás és a műszaki dokumentáció 
tartalmazza. 
 
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

Blokk hőközpontok szállítása, beüzemelése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet szerint

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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A DH-Szerviz Kft. (4032 Debrecen, Füredi út 76.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelen a következő indok alapján: 
Indoklás I.  
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció 20. pontjának 13. alpontjában az alábbiakat írta elő: 
„Az ajánlathoz szakmai ajánlatot kell csatolni, mely tartalmazza a megajánlott termék részletes műszaki paramétereit, melyből a 
minimális műszaki elvárásoknak való megfelelése egyértelműen megállapítható. Az ajánlathoz az alábbi dokumentumok 
benyújtását írja elő ajánlatkérő: 
-        Blokk hőközpont szerelvénylista a rá vonatkozó releváns adatokkal (pl. gyártmány, típus, méret, kvs érték, nyomásfokozat, 
hőfoktűrés, karimás/menetes kialakítás) 
-        Fődarabok gyártói katalógus lapja és/vagy méretezési adatlapja (hőcserélők, szivattyúk, motoros szabályozó szelepek, 
hőmennyiségmérők, Dp/V szelepek, elzárók, szűrők, visszacsapó szelepek, biztonsági szelep,), T/P diagram diagramok.” 
 
Ajánlattevő nem nyújtotta be ezen dokumentumokat, így szakmai ajánlata nem volt, azaz a szakmai ajánlat olyan mértékű 
jelentős hiánya okán, mely hiánypótlás keretében nem orvosolható (szakmai ajánlat teljes hiánya), az ajánlat nem tekinthető 
teljeskörűnek, így az érvénytelen. 
 
Mindezek alapján elmondható, hogy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, miszerint e) 

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

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:

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

Nem

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel egyik Ajánlattevő sem tett az ajánlati 
felhívásban és közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, így kizárólag érvénytelen ajánlatok kerültek 
benyújtásra. 
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VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az Ind-App Ipari Alkalmazások és Mérnöki Kft. (2040 Budaörs, Gyár Utca 2) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) 
bek. e) pontja alapján érvénytelen a Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv mellékletét képező ajánlatkérői műszaki szakvéleményben 
foglalt indokok alapján: 
Indoklás I.  
Ajánlattevő ajánlatában megajánlott alábbi termékek nem felelnek meg az ajánlatkérő által előírt minimum feltételeknek: 
-        Miskolci Nemzeti Színház tetőtéri hőközpont, radiátoros fűtési kör hőcserélőnél (265 kW, B120THx80/1P) a szekunder 
oldali nyomásesés a megengedett 15 kPa-tól magasabb, 15,7 kPa, míg a DVTK Multicsarnok blokk hőközpont fűtési kör 
hőcserélőnél (250 kW, B12Tx70/1P) a szekunder oldali nyomásesés a megengedett 15 kPa-tól magasabb, 15,1 kPa, ezek nem 
felelnek meg a kiadott műszaki dokumentációban rögzítetteknek. 
-        Miskolci Nemzeti Színház pinceszinti hőközpont HMV hőcserélő esetében a benyújtott ajánlatban Tranter GLP-0008-M-5-
PI-36-2413587 típusú, míg a hiánypótlásban Tranter GCD-016-H-5-PI-28-2418575 típusú hőcserélő szerepel.  
 
Ajánlattevő a hiánypótlás keretében a következő termékeket cserélte le a műszaki minimumelvárásoknak a cserét követően 
megfelelő típusára, ezzel a Kbt. 71. § (8) bekezdését sértve, hiszen a megajánlott termék típusa nem számít nem jelentős, egyedi 
részletkérdésnek, így az hiánypótlás keretében nem módosítható, ezért a hiánypótlás keretében történő cserélése az ajánlat 
kötöttség megsértését, ezáltal az ajánlat érvénytelenségét eredményezi: 
-        DVTK Multicsarnok hőközpont HMV hőcserélő esetében a benyújtott ajánlatban Tranter GCD-016-H-5-PI-63-2413585 
típusú, míg a hiánypótlásban Tranter GCD-016-H-5-PI-70-2418416 típusú hőcserélő szerepel. 
-        Miskolci Nemzeti Színház tetőtéri hőközpont, radiátoros fűtési kör hőcserélőnél a benyújtott ajánlatban SWEP B35Hx50
/1P típusú, míg a hiánypótlásban SWEP B120THx80/1P típusú hőcserélő szerepel. 
-        Miskolci Nemzeti Színház tetőtéri hőközpont, csarnok fűtési kör hőcserélőnél a benyújtott ajánlatban SWEP B16Hx40/1P 
típusú, míg a hiánypótlásban SWEP B28Hx36/1P típusú hőcserélő szerepel. 
-        Miskolci Nemzeti Színház tetőtéri hőközpont, csarnok fűtési kör hőcserélőnél a benyújtott ajánlatban SWEP B16Hx40/1P 
típusú, míg a hiánypótlásban SWEP B28Hx36/1P típusú hőcserélő szerepel. 
-        Miskolci Nemzeti Színház pinceszinti hőközpont, légfűtés kör hőcserélőnél a benyújtott ajánlatban SWEP B56Hx80/1P 
típusú, míg a hiánypótlásban SWEP B320HTH+Lx170/1P típusú hőcserélő szerepel. 
-        Miskolci Nemzeti Színház pinceszinti hőközpont, radiátoros fűtési kör hőcserélőnél a benyújtott ajánlatban SWEP 
B56Hx100/1P típusú, míg a hiánypótlásban SWEP B320HTH+Lx218/1P típusú hőcserélő szerepel. 
-        DVTK Multicsarnok hőközpont, légtechnika kör hőcserélőnél a benyújtott ajánlatban SWEP B56Hx80/1P típusú, míg a 
hiánypótlásban SWEP B35TM2x100/1P típusú hőcserélő szerepel. 
-        DVTK Multicsarnok hőközpont, fűtési kör hőcserélőnél a benyújtott ajánlatban SWEP B56Hx80/1P típusú, míg a 
hiánypótlásban SWEP B35TM2x100/1P típusú hőcserélő szerepel

12902174213Ind-App Ipari Alkalmazások és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2040 
Budaörs, Gyár Utca 2

Az ÓEKSZ Ózdi Energetikai Karbantartó és Szolgáltató Kft. (3600 Ózd ÓKÜ Törzsgyár) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen a következő indok alapján: 
Indoklás I.  
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció 20. pontjának 13. alpontjában az alábbiakat írta elő: 
„Az ajánlathoz szakmai ajánlatot kell csatolni, mely tartalmazza a megajánlott termék részletes műszaki paramétereit, melyből a 
minimális műszaki elvárásoknak való megfelelése egyértelműen megállapítható. Az ajánlathoz az alábbi dokumentumok 
benyújtását írja elő ajánlatkérő: 
-        Blokk hőközpont szerelvénylista a rá vonatkozó releváns adatokkal (pl. gyártmány, típus, méret, kvs érték, nyomásfokozat, 
hőfoktűrés, karimás/menetes kialakítás) 
-        Fődarabok gyártói katalógus lapja és/vagy méretezési adatlapja (hőcserélők, szivattyúk, motoros szabályozó szelepek, 
hőmennyiségmérők, Dp/V szelepek, elzárók, szűrők, visszacsapó szelepek, biztonsági szelep,), T/P diagram diagramok.” 
 
Ajánlattevő nem nyújtotta be ezen dokumentumokat, így szakmai ajánlata nem volt, azaz a szakmai ajánlat olyan mértékű 
jelentős hiánya okán, mely hiánypótlás keretében nem orvosolható (szakmai ajánlat teljes hiánya), az ajánlat nem tekinthető 
teljeskörűnek, így az érvénytelen. 
 
Mindezek alapján elmondható, hogy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, miszerint e) 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

13917212205ÓEKSZ Ózdi Energetikai Karbantartó és Szolgáltató Kft., Magyarország 3600 Ózd, ÓKÜ Törzsgyár

egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
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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:

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:

Nem releváns, tekintettel arra, hogy az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

2020.03.26

2020.03.26
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