
  

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: MIHŐ Kft. 

Postai cím: Gagarin u. 52. 

Város: Miskolc Postai irányítószám: 3534 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Távhő vezeték karbantartásához és hibaelhárításához 
kapcsolódó mélyépítési munkák végzése” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

„Távhő vezeték karbantartásához és hibaelhárításához kapcsolódó mélyépítési 
munkák végzése” 

Távfűtési vezeték karbantartásához és hibaelhárításához kapcsolódó mélyépítési tevékenységek 

végzése Miskolc város közigazgatási területén. Primer-, szekunder-, meleg- hidegvíz, cirkulációs- 

és egyéb MIHŐ Kft. tulajdonú közművezetékek hibahelyeinek lokális feltárása közterületen, 

telephelyen, épületben, és azok helyreállítása. 

 

Elvégzendő feladatok részletezése: 

 

Terület előkészítés, földmunkák, kiegészítő tevékenységek (mint ideiglenes melléklétesítmények 

építése, szükség szerinti aknák építése stb.)  

Speciális tevékenységek (amelyek például csőátvezetés, út alatt, meder alatt, hídon épületben), 

és a hibaelhárításokhoz kapcsolódó szállítási, rakodási, telephelyi elhelyezési, emelési feladatok 

ellátása.   

Közterület és úthelyreállítások, a közút és közterület kezelő előírásainak megfelelően, a szükség 

szerinti bizonylatolásokkal, melyek tartalmazzák az útjelzések helyreállítását is. Szakfelügyeletek 

megrendelése, finanszírozása, szükséges közműegyeztetések elvégzése. 

 

Az elvégzendő építési munka nem építési engedélyköteles tevékenység. 



  

 

 

Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, 

így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan 

költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása. 

 

A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

részét képező műszaki leírás tartalmazza. 

CPV: 
Fő tárgy:  
45000000-7 Építési munkák 
További tárgyak: 
45200000-9 Teljes vagy részleges magas és mélyépítési munka 
45221250-9 Mélyépítési munkák alagút és aluljáró kivételével 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 
Harmadik rész, nemzeti eljárásrend 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész, nemzeti 
eljárásrend szerinti (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti) hirdetmény és tárgyalás nélküli 
közbeszerzési eljárás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását 
megalapozó körülmények ismertetése: - 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását 
megalapozó körülmények ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító 
felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának 
napja: 22017/05/10 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett 
intézkedések ismertetése: 2 



  

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 
indoka: - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés 

Az eljárás eredményes volt ˇ igen ˇ nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2  

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

ˇ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

ˇ A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ˇ igen ˇ nem 

 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i):  

1. Ajánlattevő: 

Név: DH-SZERVIZ Kft. 

Székhelye: 4032 Debrecen, Füredi u. 76. 

 

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 



  

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 74.920.293, Ft/év 

2. Bontás megkezdése a riasztás időpontjától 

számítva (60-120 perc) 
120 perc 

3. Egyszeri kiszállási díj értéke (nettó HUF) 207.360, Ft 

Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmassági követelményeket nem határozott meg. 

Ajánlattevő az ajánlatával kapcsolatban kiírt hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget 

tett, Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta, hogy nem áll a 

kizáró okok hatálya alatt, ajánlata érvényes. 

2. Ajánlattevő: 

Név: „FER-3331” Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 3527 Miskolc, Üteg út 2. 

 

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 74.896.968, Ft/év 

2. Bontás megkezdése a riasztás időpontjától 

számítva (60-120 perc) 
90 perc 

3. Egyszeri kiszállási díj értéke (nettó HUF) 175.000, Ft 

Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmassági követelményeket nem határozott meg. 
Ajánlattevő az ajánlatával kapcsolatban kiírt hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget 
tett, Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta, hogy nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt, ajánlata érvényes.  

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

 (Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára 
az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

    DH-SZERVIZ Kft. 

„FER-3331” Építőipari és 

Kereskedelmi Kft. 

Részszempont Súlyszám 
Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pont * 

súlyszám 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési pont * 

súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár 

összesen (HUF) 
50 9,9 495 10 500 



  

2. Bontás megkezdése a 

riasztás időpontjától 

számítva (60-120 perc) 

15 7,5 112,5 10 150 

3. Egyszeri kiszállási díj 

értéke (nettó HUF) 
35 8,4 294 10 350 

Összesen: - - 901,5 - 1000 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 2 

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: 2 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány:  

Értékelési szempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 50 

2. Bontás megkezdése a riasztás időpontjától számítva (60-120 perc) 15 

3. Egyszeri kiszállási díj értéke (nettó HUF) 35 

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok 
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 
147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás 
módszere tartalmazza.  

Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a megajánlott számból levonja az elvárható 
legjobb számot (60 perc) és az így kapott legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legrövidebb idő) 
10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet A pontszámok kiszámítása során 
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere 
tartalmazza. 

Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb kiszállási díj) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok 
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 
147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás 
módszere tartalmazza. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 

1. Ajánlattevő: 
Név: „FER-3331” Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 3527 Miskolc, Üteg út 2. 

 

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 



  

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 74.896.968, Ft/év 

2. Bontás megkezdése a riasztás időpontjától 

számítva (60-120 perc) 
90 perc 

3. Egyszeri kiszállási díj értéke (nettó HUF) 175.000, Ft 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő tette a rendelkezésére álló anyagi fedezet nettó 
összegére és az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontra figyelemmel a legjobb ár-
érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot (1000 pont, értéke nettó 74.896.968,-Ft). 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, 
az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 ˇ igen ˇ nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: - 

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 
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

1. Ajánlattevő: 
Név: B BUILD&TRADE – Scorpio-Trans Konzorcium 

Székhelye: 1172 Budapest, Cinkota út 49. 

 

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 94.488.140, Ft/év 



  

2. Bontás megkezdése a riasztás időpontjától 

számítva (60-120 perc) 
120 perc 

3. Egyszeri kiszállási díj értéke (nettó HUF) 200.000 Ft 

Ajánlattevő a kiírt hiánypótlási felhívásban foglalt kötelezettségeinek határidőben 

nem tett eleget, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által 
tett intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2017/06/30) / Lejárata: (2017/07/04) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/06/29) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/06/29) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:  

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
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