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Ajánlati felhívás

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

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

Ajánlati/részvételi felhívás

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Blokk hőközpontok szállítása és beüzemeléseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000549512020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

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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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45232142-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000549512020Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.6) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000549512020/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000549512020/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közszolgáltató

Gáz és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Blokk hőközpontok szállítása és beüzemelése

Építési beruházás

Blokk hőközpontok kivitelezése a kiadott műszaki dokumentáció alapján az alábbiak szerint: 
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Blokk hőközpontok telepítése a kiadott műszaki dokumentáció alapján az alábbiak szerint: 
A közbeszerzési eljárás keretében 3db 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.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45232142-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az eljárás 3 db blokk hőközpont kivitelezésére vonatkozik, így a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, 
ha az egy egységként valósul meg. Jelen beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki 
szempontból költséghatékonyabban megoldható a beszerzés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. 
Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és 
szavatossági igénye.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

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). 

Blokk hőközpontok telepítése és beüzemelése

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság telephelye: 3534 Miskolc Gagarin u. 52. sz. 
Villamos-Automatika szekrények építése, beüzemelése: Miskolci Nemzeti Színház Miskolc, Déryné u. 
(hrsz.: 2510), DVTK Multifunkciós Csarnok, Miskolc Andrássy u. (hrsz.: 21681/6) 

Igen

Igen

Miskolci Nemzeti Színház pinceszinti hőközpont, 150kW-os HMV hőcserélő 
hőátviteli együttható (hőátbocsátási tényező) 2000-4500 W/m2°C között értékelve

3

Miskolci Nemzeti Színház pinceszinti hőközpont, 640kW-os Radiátoros rendszer 
hőcserélő hőátviteli együttható (hőátbocsátási tényező) 2000-4500 W/m2°C 
között értékelve

3
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Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Miskolci Nemzeti Színház pinceszinti hőközpont, 560kW-os Légfűtés hőcserélő 
hőátviteli együttható (hőátbocsátási tényező) 2000-4500 W/m2°C között értékelve

3

Miskolci Nemzeti Színház tetőtéri hőközpont, 265kW-os Radiátoros rendszer 
hőcserélő hőátviteli együttható (hőátbocsátási tényező) 2000-4500 W/m2°C 
között értékelve

3

Miskolci Nemzeti Színház tetőtéri hőközpont, 62kW-os Légfűtés hőcserélő 
hőátviteli együttható (hőátbocsátási tényező) 2000-4500 W/m2°C között értékelve

3

Miskolci Nemzeti Színház tetőtéri hőközpont, 75kW-os Csarnok fűtés hőcserélő 
hőátviteli együttható (hőátbocsátási tényező) 2000-4500 W/m2°C között értékelve

3

DVTK Multifunkciós Csarnok hőközpont, 200kW-os HMV hőcserélő hőátviteli 
együttható (hőátbocsátási tényező) 2000-4500 W/m2°C között értékelve

3

DVTK Multifunkciós Csarnok hőközpont, 80kW-os Fűtési hőcserélő hőátviteli 
együttható (hőátbocsátási tényező) 2000-4500 W/m2°C között értékelve

3

DVTK Multifunkciós Csarnok hőközpont, 550kW-os Légtechnika hőcserélő 
hőátviteli együttható (hőátbocsátási tényező) 2000-4500 W/m2°C között értékelve

3

Miskolci Nemzeti Színház pinceszinti hőközponti blokkokba beépítésre kerülő DP
/V szabályozó szelep in-line kivitelű (igen/nem)

1

Miskolci Nemzeti Színház tetőtéri hőközponti blokkokba beépítésre kerülő DP/V 
szabályozó szelep in-line kivitelű (igen/nem)

1

DVTK Multifunkciós Csarnok hőközponti blokkokba beépítésre kerülő DP/V 
szabályozó szelep in-line kivitelű (igen/nem)

1

Nem

Igen

130

Nem
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M1: az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése legalább a 
következő tartalommal: meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező 
időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a referenciát igazolni tudó megrendelő elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, 
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés és 22.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 67.§ (1) bekezdés 114.§ (2) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§-a szerint. Az ajánlattevőnek ajánlatában 
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell 
igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 
ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, 
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az 
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak 
fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontjában foglalt kizárási okra. 
Öntisztázás: ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdéseiben előírtakra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
kapcsolatban a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban leírt feltételek valamelyike megvalósul.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Megrendelő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be a KEHOP-5.3.1-17. pályázati konstrukció keretében (pályázati 
azonosító KEHOP-5.3.1-17-2019-00042). Amennyiben a támogatási kérelem elfogadásra kerül, és a támogatási szerződés létrejön, úgy 
Ajánlatkérő a megvalósítás pénzügyi fedezetének 50%-át KEHOP-5.3.1-17. pályázati konstrukció keretében vissza nem térítendő 
Európai Uniós támogatásból, további 50%-át saját forrásból/beruházási hitelből biztosítja. 

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Nem

Nem

Nem

Igen

KEHOP-5.3.1-17-2019-00042
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Megrendelő a megvalósítás pénzügyi fedezetét részben saját forrásból finanszírozza azzal, hogy a KEHOP-5.3.1-17. pályázati 
konstrukció keretében - KEHOP-5.3.1-17-2019-00042 azonosító számon - támogatási igényt nyújtott be. Amennyiben a támogatási 
kérelem elfogadásra kerül, és a támogatási szerződés létrejön, úgy Ajánlatkérő a megvalósítás pénzügyi fedezetének 50%-át KEHOP-
5.3.1-17. pályázati konstrukció keretében vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból, további 50%-át saját forrásból/beruházási 
hitelből biztosítja. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a jelen szerződésben 
foglalt (tartalék keret nélkül számított) teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeg mértékében biztosítja az előleg 
igénybevételét Vállalkozónak. 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előleg igénybevételét a Megrendelő nem köti biztosíték nyújtásához. 
Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon 
belül kerül kifizetésre. Megrendelő nem él az előleg részletekben való kifizetésével. A fenti határidő teljesítése érdekében Szerződő 
Felek megállapodnak abban, hogy az előlegbekérőt a munkaterület átadását követő 8 naptári napon belül kell a Megrendelőnek 
átadni. 
Az előlegszámla összegével az első résszámlában kell elszámolni. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés az 
előleg elszámolása előtt megszűnne, a szerződés megszűnésének napján (alapuljon az bármely jogcímen) köteles a Vállalkozó a 
felvett, de még el nem számolt előleget késedelmi kamat terhe mellett a megrendelőnek átutalással hiánytalanul visszafizetni. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) késedelmesen teljesít, illetve, ha a szerződés nem 
ment teljesedésbe (meghiúsulás). A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj 30%-nak megfelelő 
összeg. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető. 
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke napi 1%, minden megkezdett naptári napra, de maximum a nettó vállalkozói díj 30%-a. 
A 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó 
a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Vállalkozó mindaddig (minden naptári napra) köteles a késedelmi kötbér 
megfizetésére, ameddig késedelme fennáll. A késedelmi kötbér mind a részteljesítési, mind a végteljesítési határidő tekintetében 
érvényesítésre kerül. A kötbér alapja a vállalkozási szerződésben szereplő, tartalék keret nélküli nettó vállalási díj. Meghiúsulási 
kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető. 
Amennyiben a késedelem a 30 napot eléri, akkor a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni, 
mely esetben a Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére lesz kötelezett. 
A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett 
kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól. 
A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül 
maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi 
indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) 
foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. A Vállalkozó nem kötelezhető kötbér 
fizetésére, ha a késedelmes teljesítése vagy szerződés szerint őt terhelő egyéb kötelezettségének elmulasztása Vis Maior esemény 
következménye. Vis Maiornak minősül minden olyan esemény, amely nem volt előre látható és nem vezethető vissza a Szerződő Felek 
hibájára, mulasztására vagy gondatlanságára 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik  
M1: Az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen (egy vagy több szerződésből származóan), legalább 2 
db, egyenként minimum 400 kW (0,4 MW) összteljesítményű blokk hőközpont telepítésére és beüzemelésére vonatkozó 
szerződésszerűen teljesített referenciával. A referenciamunkának/munkáknak távhőszolgáltató részére végzett, vagy annak ellátási 
területén lévő épülethez kapcsolódó munkából/munkákból kell származnia. A 321/2015 (X.30.) Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján 
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. 
 
Az M1. alkalmassági feltétel esetén Ajánlatkérő magyarországi távhőszolgáltató alatt Magyarország területén működő, a Magyar 
Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (korábban Magyar Energia Hivatal) által kiadott távhőszolgáltatói működési engedéllyel 
rendelkező szolgáltatót tekinti.  

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

§ (3) bekezdése szerint]. A Kbt. 67.§ (1) bekezdés 114.§ (2) bekezdés szerint. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági 
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági 
követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

Nem

Nem

Nem
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IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi kötelezővé a nyertes közös ajánlattevők számára gazdálkodó szervezet létrehozását.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Felek által meghatározott számlázási ütem és határidő: 
1. részszámla: a Miskolci Nemzeti Színház 2db és DVTK Multifunkciós Csarnok 1 db blokk hőközpontjainak (villamos-automatika 
szekrénye nélkül) leszállítását követően: 80%, 
2. részszámla: a DVTK Multifunkciós Csarnok hőközpont villamos-automatika szekrényének leszállítását és beüzemelését (sikeres 
beüzemelési jegyzőkönyv) követően nyújtható be: mértéke 10%, 
3. részszámla, amely végszámla is egyben: A Miskolci Nemzeti Színház hőközponti blokkok villamos-automatika szekrényeinek 
leszállítása és hőközpontok beüzemelését követően, 10%. 
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint.

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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IgenAjánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a 
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az 
ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A Kbt. 68. §-a szerint

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

2020.07.16 12:00

HU

60

2020.07.16 14:00

 Az ajánlatnak az ajánlattételi felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell 
elektronikusan beérkeznie. 

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 

(A rendszer automatikusan tölti)2020.06.29

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

1./ Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat. 
2./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére 
és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés]. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő 
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjai szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt . 67.§ (4) bekezdés]. 
3./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek történő megküldését követő 10. 
napot követően; amennyiben ez a nap nem munkanapra esik az ezt a napot követő (első) munkanapon. 
4./ Az ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
5./ Ajánlatkérő a jelen felhívásban rögzített alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 
határozta meg az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontja esetében. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés]. 
6./ Az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési 
eljárásban. 
7./ Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Az 1. értékelési szempont esetén AK a fordított arányosítás módszerét 
alkalmazza. A 2-10. értékelési szempontok esetén AK az arányosítás módszerét alkalmazza. A 11-13. értékelési szempont esetében az 
IGEN válasz 100 pontot, a NEM válasz 0 pontot kap. 
8./ Nyertes Ajánlattevőnek a vállalkozási szerződében 36 (harminchat) hónap jótállást kell vállalnia az elvégzett munkák tekintetében. 
A jótállás a sikeres átadás-átvétel befejezésekor kezdődik.  
9./ Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 
10./ 2.20        Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat keretében csatolnia kell a felolvasólapon jelölt és értékelési szempont alapján 
megajánlott gép megnevezését (gyártót és típust), származási helyét és pontos paramétereit tartalmazó dokumentumokat, különös 
tekintettel a műszaki leírásban leírtakra, illetőleg az értékelés körében figyelembe veendő adatokra, olymódon, hogy az a bírálat 
során a csatolt dokumentumból egyértelműen ellenőrizhető legyen. A csatolt adatlapból pontosan ki kell derülnie a felolvasólapon 
jelzett értéknek. 
11./ Ajánlattevőnek 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy a meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszti. A felelősségbiztosításnak szerződés teljes időtartamára, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre és legalább ajánlata 
szerinti forint éves összegre terjedően, legalább 40.000.000.- Ft/év és 20.000.000. -Ft/káresemény értékre kell vonatkoznia. Az 
érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjában át kell adni a Megrendelő részére. 
12./ FAKSZ: dr. Kormos Sándor (00274).

VI.3.12) További információk:

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – 
az ajánlatok értékelését követően végzi el.

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok 
értékelését követően végzi el.

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

100-0

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemAjánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba 
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében

alvállalkozókat.

1. értékelési részszempont: fordított, 2-10. értékelési részszempont: arányosítás, 11-13. értékelési részszempont: IGEN/NEM.
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előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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