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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Helyesbítés

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

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Módosítás/helyesbítés/visszavonás

Közzététel dátuma:11653/2021  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

E40 - Ajánlattételi 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
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IV.2.6Szakasz száma:

2021.06.25 12:00Helyesen:

2021.06.18 12:00A következő helyett:

Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi időA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

IV.2.2Szakasz száma:

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

V.1.1) A módosítás oka

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

(KÉ-szám/évszám)09998/2021

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel

IV.1) Adminisztratív információk

IV. szakasz: Eljárás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

44160000-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

www.miho.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

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

FAKSZ:00274Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím: Széchenyi Utca 21-23. I/2.

Miskolc HU311 3525

Kormos Sándor

kormos.sandor@gmail.com

DN600/800 méretű előszigetelt csővezetéki anyagok

EKR000613282021

Árubeszerzés

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

Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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1./ Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási 
rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.  
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 

Helyesen:

1./ Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási 
rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.  
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) 

A következő helyett:

További információk:A módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

VI.3.9Szakasz száma:

2021.06.25 14:00Helyesen:

2021.06.18 14:00A következő helyett:

Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi időA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:
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(A rendszer automatikusan tölti)2021.06.08

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

AJánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbította a Kbt. 52. § (5) bekezdése alapján, továbbá  a közbeszerzési dokumentumok 
módosításra kerültek a Kbt. 55. § (2) bekezdése alapján.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

Előszigetelt idomok: EN 448 
Zsugorkarmantyú: EN489 
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 =0,029 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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