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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Blokk hőközpontok szállítása, beüzemeléseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000068552020
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II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

42511100-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Regionális/helyi szintű

Egyéb tevékenység:

Gőzellátás, légkondicionálás

Árubeszerzés

Blokk hőközpontok szállítása, beüzemelése

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. 
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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). 
 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

45232141-2

44621100-0

42510000-4

39715200-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését abból a szempontból, hogy a részajánlat tétel lehetősége biztosítható-e, de az gazdasági, 
műszaki és minőségi, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve ésszerűtlen lenne, 
tekintettel arra, hogy az eljárás 3 db blokk hőközpont szállítására és beüzemelésére vonatkozik, így a biztonságos és hatékony 
munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg. Jelen árubeszerzés, 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 tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Szállítás: MIHŐ Kft., 3534 Miskolc Gagarin u. 52. sz. alatti telephelye 
 
Villamos-Automatika szekrények szállítása, beüzemelés 
 
-        3525 Miskolci Nemzeti Színház, Miskolc Déryné u. 1. (hrsz.: 2510) 
-        DVTK Multifunkciós Csarnok, 3533 Miskolc Andrássy u. (hrsz.: 21681/6) 

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

2020.05.30

Blokk hőközpontok szállítása, beüzemelése

Szállítás: MIHŐ Kft., 3534 Miskolc Gagarin u. 52. sz. alatti telephelye 
 
Villamos-Automatika szekrények szállítása, beüzemelés 
 
-        3525 Miskolci Nemzeti Színház, Miskolc Déryné u. 1. (hrsz.: 2510) 
-        DVTK Multifunkciós Csarnok, 3533 Miskolc Andrássy u. (hrsz.: 21681/6) 
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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:

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)

NemA szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

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:

Legalacsonyabb árral bíró ellenszolgáltatás

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

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)

 
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. 

Igen

Nem

Nem

Igen

2020.03.02 2020.05.30

Nem

Nem

Nem
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Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell 
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti 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) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus 
űrlapként létrehozta a Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles 
kitölteni. 
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), 
m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus 
űrlapként létrehozta a 67. § (4) bek-re vonatkozóan a nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában 
köteles kitölteni. 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, 
azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 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. 
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.  
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő 
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot 
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az 
ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. 
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben 
a kizáró okok az eljárás során következnek be. 
Ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó 
kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő az Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
köteles elvégezni a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint.

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

Kiegészítés a II.1.5. ponthoz: 
 
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
Blokk hőközpontok (villamos-automatika szekrénye nélkül) leszállítása: legkésőbb 2020. május 30.-ig 
DVTK Multifunkciós Csarnok blokk hőközponthoz tartozó villamos-automatika szekrény szállítása és a hőközpont beüzemelésének 
határideje: 2020. szeptember 30. 
Miskolci Nemzeti Színház blokk hőközpontokhoz tartozó villamos-automatika szekrények szállítása és a hőközpontok beüzemelésének 
határideje: 2020. augusztus 14. 
Ajánlatkérő a határidők tekintetében előteljesítést elfogad. 
 
Kiegészítés a II.2.7. ponthoz:  
 
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített kezdő időpont a jelen közbeszerzési eljárásra irányadó 
jogszabályokban előírt határidők figyelembe vételével kalkulált tervezett időpont, mely tervezett időpont a tárgyi közbeszerzési eljárás 
befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. 
 
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
Blokk hőközpontok (villamos-automatika szekrénye nélkül) leszállítása: legkésőbb 2020. május 30.-ig 
DVTK Multifunkciós Csarnok blokk hőközponthoz tartozó villamos-automatika szekrény szállítása és a hőközpont beüzemelésének 
határideje: 2020. szeptember 30. 
Miskolci Nemzeti Színház blokk hőközpontokhoz tartozó villamos-automatika szekrények szállítása és a hőközpontok beüzemelésének 
határideje: 2020. augusztus 14. 
Ajánlatkérő a határidők tekintetében előteljesítést elfogad.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Nem
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Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg. 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 
 
M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától/megküldésétől visszafelé számított 3 évben teljesített legalább 1db 1200 kW (1,2 MW) 
teljesítményű, és 1db 300 kW (0,3 MW) teljesítményű blokk hőközpont szállítására és beüzemelésére vonatkozó, Magyarországi 
távhőszolgáltatónál teljesített szerződéssel, referenciával.  
Az M/1. alkalmassági feltétel esetén Ajánlatkérő a Magyarországi távhőszolgáltató alatt Magyarország területén működő, Magyar 
Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (korábban Magyar Energia Hivatal) által kiadott távhőszolgáltatói működési engedéllyel 
rendelkező szolgáltatót tekinti.  
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek kezdési és befejezési dátuma is a 
felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik. Amennyiben a bemutatni kívánt blokk hőközpont szállítás és 
beüzemelés osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész 
kezdő és befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás feladásától/megküldésétől visszafelé számított 36 
hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények 
keretében előírt egyéb feltételeknek is. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M/1 Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. 
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: 
Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésének 
napjától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szállításait. 
Csatolandó a 321/2015.  Korm. rendelet 23. §-a szerinti igazolás vagy nyilatkozat. Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a 
következő adatokat kell tartalmaznia:  
a teljesítés ideje és helye,  
a szerződést kötő másik fél megnevezése,  
a szerződés tárgya,  
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  
A referencia igazolásnak, illetve nyilatkozatnak az alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározottaknak megfelelően kell 
tartalmaznia a szállítás tárgyát, mennyiségét és az ellenszolgáltatás összegét. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben 
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság 
igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, 
figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják 
meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban). 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6)-(7) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván 
megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései szerint köteles igazolni. 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek (M1) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.  

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

-

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Nem kerül előírásra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

-

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Nem kerül előírásra.

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

benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - 
ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető 
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Miniszterelnökség részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési 
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi 
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 
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IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 
A megvalósítás pénzügyi fedezetének 100 %-át saját forrásból finanszírozza.  
Ajánlatkérő 2019.05.30. napján támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be a KEHOP-5.3.1-17. pályázati konstrukció 
keretében, melyben szerepel a Miskolci Nemzeti Színház. 
távhőellátása is. 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. Jelen esetben a szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bek. 
a) pontja szerinti módosításnak minősül, így ezen pont rendelkezései alkalmazandók. 
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, amennyiben 
az előlegre nyertes ajánlattevő igényt tart. Az előleg a szerződéskötést követő 15 napon belül, előleg számla ellenében kerül 
kifizetésre. 
Nyertes ajánlattevő a leszállított termékekről – teljesítésigazolás csatolásával – 1 db számla kiállítására jogosult, melyet Ajánlatkérő a 
Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bek., illetve a Ptk. 6:130.§ (1) bek. szerint a számla kézhezvételét követő 30 napos fizetési határidővel, 
átutalással fizet meg. 
Számla benyújtására Ajánlatkérő által a hiány-, és hibamentesen leszállított árura vonatkozóan kibocsátott teljesítésigazolás 
birtokában a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kiállítottan van lehetőség. 
Az előlegszámla összege az 1. részszámlában számolható el. 
 
 
 
 
Részszámlázás: 
Ajánlatkérő részszámlázást biztosít az alábbiak szerint: a nyertes ajánlattevő kettő részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult.  
•        1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 85 %-ának megfelelő összegről, a blokk hőközpontok (villamos-
automatika szekrénye nélkül) leszállítását követően: 
•        2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 8 %-ának megfelelő összegről, A DVTK Multifunkciós Csarnok 
vagy a Miskolci Nemzeti Színház blokk hőközpontjaihoz tartozó villamos-automatika szekrények szállítása és a hőközpont(ok) 
beüzemelését követően 
•        Végszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 7 %-ának megfelelő összegről, mindhárom hőközponthoz tartozó 
villamos-automatika szekrények szállítását és a hőközpontok beüzemelését (sikeres beüzemelési jegyzőkönyv) követően  
Számla benyújtására Ajánlatkérő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában, a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően van 
lehetőség.  
A teljesítés igazolás az alábbiak szerint történik: 
- Ajánlatkérő által aláírt szállítólevél a blokk hőközpontok átvételéről. 
- Teljesítés igazolás a blokk hőközpontok beüzemeléséről (villamos automatika szekrény leszállítása és hőközpont beüzemelése) 
A szerződés szerinti vállalás akkor minősül teljesítettnek, ha a blokk hőközpontok beüzemelése során megállapításra kerül, hogy a 
szerződés tárgyát képező berendezések az ajánlati kiírás szerint, az érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok és előírások 
szerinti minőségben elkészült, a hőközpontok a létesítmények hőenergia ellátását biztosítani képesek.  
Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltakat teljes körben alkalmazza. 
Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő köteles a Ptk. 6:155.§ szerint eljárni.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

 
Késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni, ha olyan okból amiért felelős (Ptk. 6:186.§), késedelmesen 
teljesít. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke napi 1%, minden megkezdett naptári napra, de maximum a szerződés szerinti 
nettó ellenérték 30%-a. A 30 napot meghaladó késedelem esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani
/elállni, mely okán nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Nyertes ajánlattevő mindaddig (minden naptári 
napra) köteles a késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig késedelme fennáll. A kötbér alapja a teljes szerződés szerinti nettó 
ellenérték. 
Meghiúsulási kötbér: nyertes ajánlattevő kötbérfelelősséggel tartozik, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés nem 
ment teljesedésbe (meghiúsulás). A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenérték 30%-a. Meghiúsulási kötbér 
érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető. 
Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában 
az átadás-átvételt követő naptól számítva 36 hónap teljeskörű jótállást vállal. Nyertes Ajánlattevő jótállási kötelezettsége – az érintett 
hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően: 
- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat (amennyiben erről az Eladó a Vevőt az átadáskor írásban részletesen tájékoztatta) 
- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 
- elemi csapás, 
- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 
- a szükséges karbantartás hiánya (amennyiben erről az Eladó a Vevőt az átadáskor írásban részletesen tájékoztatta) 
miatt következett be. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződés tervezet/a szerződéses feltételek tartalmazzák. 
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1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító 
felhívást megküldte, illetve akik az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR rendszerben. A gazdasági szereplő, amelynek 
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek 
az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

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

Gyorsított eljárás Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2020.02.11 10:00

HU

30

2020.02.11 12:00

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)2020.01.31

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.  
3.Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó 
szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 
35. § (1)-(8) bekezdéseire. 
4.Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.  
5.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) 
bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell 
létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként 
kitölteni. 
6.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.  
7.Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti, alvállalkozókra vonatkozó információk ajánlatban történő 
feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó 
8.Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 
9.Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nemmagyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés). 
10.Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a 
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 
11.A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő 
szerint értendő. (CET) 
12.A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény 
és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 
13.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 
14. 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 
15. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a költségvetést kitöltött formában. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is 
be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban, illetve szerkeszthető .xls formátumban is. Ajánlattevőnek ajánlata 
részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést. 
16.Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő 
feltüntetését. 
17.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra, melyről ajánlattevőknek 
nyilatkozatot kell benyújtaniuk. 
18. Közreműködő FAKSZ: dr. Kisely Alexandra (lajstromszám: 00113) 
19. Értékelési szempontok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
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