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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

FAKSZ:00274Dr.

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.miho.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.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

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:9998/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.Ajánlatkérő 
neve:

DN600/800 méretű előszigetelt csővezetéki anyagokKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000613282021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 11385174205

Gagarin Utca 52 33831/58

Miskolc HU311 3534

Lovas Richárd

lovas.richard@miho.hu +36 204806757

KORMOS Ügyvédi Iroda 18291991205

Széchenyi Utca 21-23. I/2.

Miskolc HU311 3525

Kormos Sándor
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44160000-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000613282021Hivatkozási 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/EKR000613282021/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/EKR000613282021/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

www.miho.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.miho.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 46322490Fax:+36 304487897Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

kormos.sandor@gmail.com

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közszolgáltató

Gáz és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

DN600/800 méretű előszigetelt csővezetéki anyagok
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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)

DN600/800 méretű, előszigetelt gyártmányú acél haszoncsöves, KPE köpenycső burkolatú, PURHAB szigetelésű, jelzőeres kivitelű 
vezetékrendszer és elemeinek szállítása 
 
-        76 db 12 m hosszú (összességében 912 m)  egyenes előszigetelt csővezeték (L=12m) 
-        1 db 12 m hosszú egyenes előszigetelt csővezeték UV álló köpenycsővel (L=12m) 
-        2,00 db Standard 90°ívidom (1,2x1,2m) UV álló köpenycsővel 
-        30,00 db        Standard 90°ívidom (1,2x1,2m) 
-        2,00 db Elektromosan szigetelt fixponti idom KPE köpenyben 
-        130 db Zsugorkarmantyú 800 mm-es köpenycsőhöz  
-        2 db Zsugorkarmantyú 800 mm-es köpenycsőhöz, UV álló kivitelben 
-        4,00 db Zippzáras zsugorvégsapka 800 mm-es köpenycsőhöz 
-        1992,00 db Tágulási párna, III. méret (40x120x1000mm) 
-        480,00 l        PURHAB ANYAG karmantyúhoz A komponens 
-        663,00 l        PURHAB ANYAG karmantyúhoz B komponens 
-        160,00 db Alátámasztó gerenda/párnafa (csövek alátámasztására) 100 x 100 x 2000 mm 
-        1,00 db Ellenőrző doboz ST-3000-1 
-        1,00 klt Megrendelő által kért ütemezésben munkaterületre szállítás, Csermőkei út 70742/2 hrsz 
-        1,00 klt Utószigetelési munkák több ütemben

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

44160000-9

Fő CPV-kód:

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 a kivitelezési munka egy műszaki egységet képez, a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben 
biztosítható, ha az egy egységként valósul meg.

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:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa: Árubeszerzés

DN600/800 méretű, előszigetelt gyártmányú acél haszoncsöves, KPE  köpenycső burkolatú, PURHAB szigetelésű vezetékrendszer és 
elemeinek szállítása

DN600/800 méretű előszigetelt csővezetéki anyagok

Miskolc, Csermőkei út, hrsz: 70742/2

Igen

Nem

Nem

Igen
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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. a) és b) pontjában foglalt kizárási okra. 
 

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 h)-k), és m) 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

II.2.13) További információ:

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:

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:

Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)

Megnevezés

Ár szempont:

130

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé.

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

Előleg: nyertes ajánlattevő 5% mértékű előleg igénybevételére jogosult. 
1. részszámla az eljárás alapján megkötött szerződés szerinti csővezetéki anyagok, ívidomok, párnafa, és karmantyúk legalább 40%-
nak leszállítását követően, szállítólevél alapján, 
2. részszámla minden megrendelt anyag leszállítását követően, szállítólevél alapján,  
3. részszámla, amely végszámla is egyben minden megrendelt anyag leszállítását és utószigetelés elvégzését követően, az 
utószigetelési munka szerződés szerinti költségéről. 

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

Késedelmi kötbér mértéke napi 1% a nettó vállalási díjra vetítve, maximum 30%. 
Meghiúsulási kötbér: nettó vállalási díj 30%-a. 
Jótállás időtartama: 60 hónap 

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

Ajánlattevő (közös ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik: 
 
M1: Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított 
megelőző 60 hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) legalább 1 db, acél haszoncsöves, előszigetelt távhővezetéki rendszer 
vezetékre és elemeire vonatkozó, teljesített szállítási szerződéssel. 
A bemutatott referenciával kapcsolatos elvárás, hogy annak keretén belül megvalósult minimum DN300 méretű vagy nagyobb és 
minimum 400 fm, acél haszoncsöves, előszigetelt távhővezeték teljesített szállítása. 
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek kezdési és befejezési dátuma is a 
felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül esik. 
 
M2: a közbeszerzés tárgyában meghatározott, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, a beszerzés tárgya szerinti termék 
gyártására vonatkozó MSZ EN ISO 9001 Minőség Irányítási Rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M1: A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés  alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap 
legjelentősebb szállításainak ismertetése legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja); a szerződést 
kötő másik fél (neve, székhelye, referenciát kiállító személy: neve, beosztása, telefonszáma, telefax száma vagy e-mail címe,) a 
szállítás tárgya (jelen felhívásban használt elnevezések szóhasználatának megfelelően), továbbá arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2)]. 
 
M2: elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány csatolása, amely tanúsítja, hogy a 
leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel az előírt szabványoknak. [321/2015 (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek i.) pont] 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

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]:

Öntisztázás: ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdéseiben előírtakra. 
 

Nem

Nem

Nem
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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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

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

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:

NemA 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

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

2021.06.18 12:00
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1./ Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell 
eljárni.  

VI.3.9) További információk:

Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

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

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

-

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

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

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Kiegészítő 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

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-a, valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakat alkalmazza.

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)

HU
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Nem

Nem
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Igen

Nem
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.06.08

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

2./Be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert 
alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bekezdés). 
3./ Az ajánlatot az ajánlati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni (Kbt. 66. § (1) 
bekezdés).  
4./ Ajánlatkérő a Kbt.71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  
5./ Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot  
6./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek történő megküldését követő 10. 
napot követően.  
7./ Ajánlatkérő a jelen felhívásban rögzített alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 
határozta meg az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontja esetében. 
8./ Közös Ajánlattevőknek közös nyilatkozatban meg kell nevezniük a képviselő céget, illetve a szerződésszerű teljesítésért 
egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk (Kbt.35. §). 
9./ Szakmai ajánlat keretében az ajánlattevő köteles megadni az alábbi adatokat a beszerezni kívánt anyagokkal kapcsolatosan oly 
módon, hogy Ajánlatkérő minden kétséget kizáróan meggyőződhessen a megajánlott anyagok megfelelőségéről. 
10./ Előszigetelt csővezetéki rendszer elemeivel kapcsolatos előírások:  
Az előreszigetelt csővezetéki rendszer elemei az alábbi szabványokban rögzítettek szerinti tulajdonságokkal/kialakítással kell 
rendelkezzenek: 
Haszoncső: spirálvarratos acélcső EN 10217-5; P 235 GH vagy P265GH 
Előszigetelt idomok: EN 448 
Zsugorkarmantyú: EN483 
Előszigetelt cső - EN253 
Burokcső (KPE): a KPE köpenycső belülről koronaérdesített felülettel kerüljön kialakításra, varratnélküli kemény polietilén (HDPE) 
DIN8075 szerint. 
Szigetelés: Kemény puliuretán hab, FCKW mentes, térfogatsúly min. 55 kg/m3 (EN 253)  
hővezetési tényező megengedett maximális értéke =0,0029 W/mK 
Az előreszigetelt vezetékbe épített jelzőrendszer Nordic technológiának megfelelő legyen a csővezetékek hosszméretre szabva, 
hegesztésre előkészített csővégekkel készüljenek (műszaki adatlap, leírás csatolása szükséges) 
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