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

I. szakasz: Ajánlatkérő

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Avasi DN600 gerincvezeték csere kivitelezés munkáiKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000613352021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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EKR000613352021V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

2021.05.27

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

107A 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

II.szakasz: Tárgy

Távfűtési primer gerincvezeték építés:  
~2x 480 nyomvonal folyóméter hosszban, előszigetelt vezetékből (DN600/800) közvetlenül földárokba fektetve (bontási, építési 
munkákkal és teljes helyreállítással), gerincvezetéki szakaszoló szerelvény beépítéssel, 100% röntgen vizsgálattal. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Avasi DN600 gerincvezeték csere kivitelezés munkái

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Az 1. értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 
Az 1. értékelési szempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 
Az értékelés módszere képlettel leírva: 
P = (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax- Pmin) + Pmin. 
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi figyelembe kerekítés  
nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. 
Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. Ezt követően a kiszámított 
pontszámok a súlyszámmal megszorzásra kerülnek. 
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 
A 2. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:  
A teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata értékelési szempont esetében a szakember távfűtési primer gerincvezeték 
építésére vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői feladatokra vonatkozó tapasztalata kerül 
értékelésre. Az ajánlatkérő a primer gerincvezeték építésére vonatkozó projektvezető és/vagy építésvezető és/vagy műszaki vezető 
szakember fogalma alatt olyan szakembert ért, aki az adott kivitelezési folyamat szakértelmet igénylő részét szakmailag személyesen 
irányítja. A feladat során kapcsolatot tart a megrendelővel, a projektvezetővel, irányítja és ellenőrzi a dolgozók munkáját. Minden 
szakmai tapasztalat primer gerincvezeték építésével kapcsolatos szakmai tapasztalatnak minősül, amelynek során a bemutatott 
szakember a fenti tevékenységeket végezte. 
Az ajánlati elem alátámasztására ajánlattevőnek be kell nyújtania a szakember sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, rendelkezésre 
állási nyilatkozatát mely tételesen tartalmazza az értékelés alapjául szolgáló projekteket, az alábbi adatokkal: megrendelő neve, címe, 
a projekt tárgya, kivitelezés időtartama, ellátott tevékenységek ismertetése, melyből ellenőrizhető az értékelési részszempont alapján 
releváns szakmai tapasztalat (pl. primer gerincvezeték építésére vonatkozó projektvezető és/vagy építésvezető és/vagy műszaki 

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:

1000

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

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.  
Ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arány értékelési szempontra való tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot.

Szöveges értékelés:

10000SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívás a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályokban foglalt feltételeknek.  
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 158.911.220,- Ft 
2. Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (távfűtési primer gerincvezeték építésre vonatkozó projektvezetői és
/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat (IGEN/NEM): Igen 
3. Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (mélyépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy 
műszaki vezetői tapasztalat (IGEN/NEM): Igen 

11097875213SADE-Magyarország Mélyépítő Kft., Magyarország 2040 Budaörs, Szabadság Út 301

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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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:

Ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arány értékelési szempontra nézve a legkedvezőbb ajánlatot. Az értékelési szempontok 
alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban foglaltakra tekintettel, a megadott ajánlata a legkedvezőbb az alábbiak szerint: 
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 158.911.220,- Ft 
2. Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (távfűtési primer gerincvezeték építésre vonatkozó projektvezetői és
/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat (IGEN/NEM): Igen 
3. Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (mélyépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy 
műszaki vezetői tapasztalat (IGEN/NEM): Igen 

11097875213SADE-Magyarország Mélyépítő Kft., Magyarország 2040 Budaörs, Szabadság Út 301

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)

vezető). 
Amennyiben az ajánlat nem tartalmazza az értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét, annak hiánypótlására nincs 
lehetőség. 
Az IGEN válasz 100 pontot kap, a NEM válasz 0 pontot kap. 
 
A 3. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:  
A teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata értékelési szempont esetében a szakember mélyépítési projekt kivitelezésében 
szerzett projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői feladatokra vonatkozó tapasztalata kerül értékelésre. 
Az ajánlatkérő a mélyépítési projektvezető és/vagy építésvezető és/vagy műszaki vezető szakember fogalma alatt olyan szakembert 
ért, aki az adott kivitelezési folyamat szakértelmet igénylő részét szakmailag személyesen irányítja. A feladat során kapcsolatot tart a 
megrendelővel, a projektvezetővel, irányítja és ellenőrzi a dolgozók munkáját. Minden szakmai tapasztalat mélyépítési szakmai 
tapasztalatnak minősül, amelynek során a bemutatott szakember a fenti tevékenységeket végezte.  
Az ajánlati elem alátámasztására ajánlattevőnek be kell nyújtania a szakember sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, rendelkezésre 
állási nyilatkozatát mely tételesen tartalmazza az értékelés alapjául szolgáló projekteket, az alábbi adatokkal: megrendelő neve, címe, 
a projekt tárgya, kivitelezés időtartama,

• mérnöki szolgáltatás • terület előkészítés • lőszermentesítés • földmunka • dúcolás • víztelenítés • geodézia • közmű 
igénybevétel • bontási munkák • vezetékfektetés, csőszerelés • burkolat helyreállítás • minőségvizsgálatok • gépészeti szerelési 
munkák

Az ajánlat benyújtásakor nem ismert.



EKR000613352021

VI.szakasz: Kiegészítő információk

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: - pont folytatása karakterkorlátozás 
miatt: 
 
ellátott tevékenységek ismertetése, melyből ellenőrizhető az értékelési részszempont alapján releváns szakmai tapasztalat (pl. 
mélyépítésre vonatkozó projektvezető és/vagy építésvezető és/vagy műszaki vezető). 

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:

2021.08.05Lejárata:2021.07.27Kezdete:

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:

Ajánlattevő hiánypótlás keretében benyújtotta a 3-as értékelési szemponttal kapcsolatban kitöltött EKR nyilatkozaton szereplő 
szakemberek közül az egyik nevezett (P.Gy.) szakember szakmai önéletrajzát. A benyújtott szakmai önéletrajz alapján továbbra 
sem állapítható meg az Ajánlatkérő által előírt 3. értékelési szempontban előírt kitétel. 
Ajánlatkérő a 3. értékelési szempontban az alábbiakat írta elő: 
Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (mélyépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy 
műszaki vezetői tapasztalat (IGEN/NEM) 
 
Továbbá Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem javította az EKR rendszerben a Nyilatkozat összeállító felületen „A 2. 3. 
értékelési szempontban megjelölt szakemberek” elnevezésű nyilatkozatmintát, mert a 3. értékelési szempontban megjelölt 
szakember neve esetében továbbra is három szakember szerepel. 
 
A fentiekre való tekintettel Ajánlattevő nem a hiánypótlási felhívásnak megfelelően 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. 
 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

12067541213TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft., Magyarország 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond Út 34.

2021.07.26

2021.07.26



EKR000613352021

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Amennyiben az ajánlat nem tartalmazza az értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét, annak hiánypótlására nincs 
lehetőség. 
 
Az IGEN válasz 100 pontot kap, a NEM válasz 0 pontot kap. 
 
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: - Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: pont folytatása karakterkorlátozás miatt: 
 
• közúti szállítási feladatok ellátása • daruzási feladatok • őrzés és vagyonvédelem • veszélyes és nem veszélyes (bontási, építési, 
stb..) 
 
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján el nem bírált ajánlatok a tárgyi közbeszerzési eljárásban:  
 
1./ Ajánlattevő neve: FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 3527 Miskolc, Üteg utca 2. 
Adószáma: 11585271-2-05 
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 188.742.931,- Ft 
2. Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (távfűtési primer gerincvezeték építésre vonatkozó projektvezetői és/vagy 
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat (IGEN/NEM): Igen 
3. Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (mélyépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki 
vezetői tapasztalat (IGEN/NEM): Igen 
 
2./ Ajánlattevő neve: Triut Építőipari Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1144 Budapest, Füredi utca 74-76. 
Adószáma: 11387963-2-42 
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 196.166.744,- Ft 
2. Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (távfűtési primer gerincvezeték építésre vonatkozó projektvezetői és/vagy 
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat (IGEN/NEM): Igen 
3. Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (mélyépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki 
vezetői tapasztalat (IGEN/NEM): Igen 
 
3./ Ajánlattevő neve: Borsodtech Vállalkozásszervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság 
Ajánlattevő székhelye: 3508 Miskolc, Május 1. Telep 1/B. 
Adószáma: 11581916-2-05 
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 199.998.181,- Ft 
2. Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (távfűtési primer gerincvezeték építésre vonatkozó projektvezetői és/vagy 
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat (IGEN/NEM): Igen 
3. Teljesítésbe bevon szakember szakmai tapasztalata (mélyépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki 
vezetői tapasztalat (IGEN/NEM): Igen 
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