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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

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

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma: EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

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

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 11385174205

Gagarin Utca 52 33831/58

Miskolc HU311 3534

Demeter Csaba

demeter.csaba@miho.hu +36 204443661

KORMOS Ügyvédi Iroda 18291991205

Széchenyi Utca 21-23. I/2.

Miskolc HU311 3525
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

158 911 220Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

NemA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45200000-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000613352021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) 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

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

www.miho.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

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

FAKSZ:00274Dr.Kapcsolattartó személy: Kormos Sándor

kormos.sandor@gmail.com

Közszolgáltató

Gáz és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Avasi DN600 gerincvezeték csere kivitelezés munkái

Építési beruházás

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. 
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II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pont részletezése a megadott 130 nap 
tekintetében : 

II.2.9) További információ:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

701./ Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Távfűtési primer gerincvezeték építés:  
~2x 480 nyomvonal folyóméter hosszban, előszigetelt vezetékből (DN600/800) közvetlenül földárokba fektetve (bontási, építési 
munkákkal és teljes helyreállítással), 2db DN600 méretű gerincvezetéki szakaszoló szerelvény beépítéssel, 100% röntgen vizsgálattal. 
 
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás, a kiviteli tervek, az elrendezési 
rajzok, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Avasi DN600 gerincvezeték csere kivitelezésII.2.1) Elnevezés:

II.2) A beszerzés mennyisége

(ek) értéke)

Miskolc, Csermőkei út, hrsz. 70742/2

Igen

2./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (távfűtési primer 
gerincvezeték építésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy 
műszaki vezetői tapasztalat (IGEN/NEM)

15

3./ Teljesítésbe bevon szakember szakmai tapasztalata (mélyépítésre vonatkozó 
projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat (IGEN
/NEM)

15

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.08.06V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

Avasi DN600 gerincvezeték csere kivitelezésElnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)10003/2021

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

NemEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

IgenNyílt eljárás

NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

 
Üzemkész állapot: Munkaterület átadástól számított 100 naptári nap 
 
Teljesítés kivitelezési határidő (munkaterület helyreállítás, befejezési munkálatok), munkaterület átadástól számított 130 naptári nap. 
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

Nem

Nem

Nem

Igen
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Egyéb cím adatok(közterület 

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

mérnöki szolgáltatás • terület előkészítés • lőszermentesítés • földmunka • dúcolás • víztelenítés • geodézia • közmű  
igénybevétel • bontási munkák • vezetékfektetés, csőszerelés • burkolat helyreállítás • minőségvizsgálatok • gépészeti szerelési 
munkák • közúti szállítási feladatok ellátása • daruzási feladatok • őrzés és vagyonvédelem • veszélyes és nem veszélyes (bontási, 
építési, stb..)

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

158 911 220A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

NemA nyertes ajánlattevő kkv:11097875213A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 23513931Fax:www.sade.huInternetcím:

+36 23513930Telefon:kozbeszerzes@sade.huE-mail:

Szabadság Út 301Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudaörsVáros:MagyarországOrszág:2040Postai irányítószám:

Postai cím:

11097875213Nemzeti azonosítószámSADE-Magyarország Mélyépítő Kft.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

5Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

HU120
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11097875213Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Szabadság Út 301Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudaörsVáros:MagyarországOrszág:2040Postai irányítószám:

Postai cím:

11097875213Nemzeti azonosítószámSADE-Magyarország Mélyépítő Kft.Hivatalos név:

11387963242Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Füredi Utca 74-76.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1144Postai irányítószám:

Postai cím:

11387963242Nemzeti azonosítószámTriut Építőipari Kft.Hivatalos név:

11581916205Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Május 1. Telep 1/B.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MiskolcVáros:MagyarországOrszág:3508Postai irányítószám:

Postai cím:

11581916205Nemzeti azonosítószámBorsodtech Vállalkozásszervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Hivatalos név:

12067541213Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Móricz Zsigmond Út 34.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:LeányfaluVáros:MagyarországOrszág:2016Postai irányítószám:

Postai cím:

12067541213Nemzeti azonosítószámTERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.Hivatalos név:

11585271205Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Üteg Utca 2Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MiskolcVáros:MagyarországOrszág:3527Postai irányítószám:

Postai cím:

11585271205Nemzeti azonosítószámFER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató KftHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

neve, típusa, házszám, egyéb):

HU311

HU11

HU311

HU

HU120
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(A rendszer automatikusan tölti)2021.08.06

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

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

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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