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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

http://miho.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 304487897Telefon:E-mail:

FAKSZ:00274Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://miho.huA felhasználói oldal címe: (URL)

http://miho.huAz 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 telepítése és beüzemeléseKözbeszerzés 
tárgya:

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000262862020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. EKRSZ_8451789
2

Gagarin Utca 52 33831/58

Miskolc HU311 3534

Demeter Csaba

demeter.csaba@miho.hu +36 46533120

KORMOS Ügyvédi Iroda EKRSZ_1976527
5

Széchenyi Utca 21-23. I/2.

Miskolc HU311 3525

Kormos Sándor

kormos.sandor@gmail.com
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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:

2020.04.06

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

73A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

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

Blokk hőközpontok kivitelezése a kiadott műszaki dokumentáció alapján az alábbiak szerint: 
A közbeszerzési eljárás keretében 3 db blokk hőközpont teljes körű kivitelezése valósul meg az alábbiak szerint:  
- 1db, részekre bontható és helyszínen összeszerelhető blokk hőközpont telepítése és beüzemelése a Miskolc Nemzeti Színház 
pinceszinti hőközpontjához (640kW fűtés, 560kW légtechnika, 150 kW HMV, gépészet és villamos automatika). 
- 1db, részekre bontható és helyszínen összeszerelhető blokk hőközpont telepítése és beüzemelése a Miskolc Nemzeti Színház tetőtéri 
hőközpontjához (265 kW fűtés, 62 kW légtechnika, 75 kW légfűtés, gépészet és villamos automatika). 
- 1db, részekre bontható és helyszínen összeszerelhető blokk hőközpont telepítése és beüzemelése a DVTK Multifunkciós Csarnok 
hőközpontjához (80 kW fűtés, 550 kW légtechnika, 200 kW HMV, gépészet és villamos automatika). 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Blokk hőközpontok telepítése és beüzemelése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Harmadik Rész XVII. FEJEZET

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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Ajánlattevő a rendelkezésre álló határidőn túl nyújtotta be hiánypótlását, így ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdése 

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

Ajánlatkérő megvizsgálta ajánlattevő benyújtott nyilatkozatát és megállapította, hogy a benyújtott ajánlat szerinti szakmai 
tartalom nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás 1 kérdésre 
adott válasza szerint a hőcserélő teljes nyomásesésének csökkentése a csatlakozó csonkok méretének növelésével lehetséges, 
amely módosítás a szakmai ajánlat módosításának minősül az Ajánlatkérő álláspontja szerint. 
A szakmai ajánlat módosítására a Kbt. 71. § (8) bekezdésében rögzítettek szerint és csak igen szűk körben van lehetősége az 
ajánlattevőnek. Az ajánlattevő által tett nyilatkozat és módosítás túlterjeszkedik a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályain. Az 
ott leírtak szerint a benyújtott hiánypótlás tartalma nem tekinthető nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának, 
mivel a kiadott közbeszerzési dokumentumokban előírt adatról van szó (15 kPa). 
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek ide nem értve az 
ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. 

11631554211Komplex Product Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2800 Tatabánya, 
Táncsics Mihály Út 1/C

Ajánlatkérő megvizsgálta Ajánlattevő benyújtott nyilatkozatát és megállapította, hogy a benyújtott ajánlat szerinti szakmai 
tartalom nem felel meg a Közbeszerzési Dokumentumokban előírt feltételeknek. Ajánlatkérő figyelembe vette továbbá 
Ajánlattevő azon nyilatkozatát is, mely szerint a szakmai tartalommal felmerült problémát nem tudja orvosolni. 
Ajánlattevő nyilatkozata szerint a blokk hőközpontok szekunder oldalát oly módon módosította, hogy ezzel az előírt 
nyomásveszteséget csökkenteni tudja. Ajánlatkérő ezen módosítást szakmai ajánlat módosításaként értékeli. A szakmai ajánlat 
módosítására a Kbt. 71. § (8) bekezdésében rögzítettek szerint és csak igen szűk körben van lehetősége az ajánlattevőnek.  
Ajánlattevő által tett nyilatkozat és módosítás túlterjeszkedik a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályain. Az ott leírtak szerint a 
benyújtott hiánypótlás tartalma nem tekinthető nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának, mivel a kiadott 
közbeszerzési dokumentumokban előírt adatról van szó (15 kPa). 
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az 
ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. 

10485587242Szabályozó és Kompenzátor Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1149 
Budapest, Mogyoródi Út 32.

Ajánlattevő nem nyújtotta be a hiánypótlását, így ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert egyéb 
módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

23323962205Titán Service Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3529 Miskolc, Park Utca 16.

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

IgenV.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:

Nem

A Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján mert kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

alapján, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

2020.06.03

2020.06.03
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