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48. Konzultációs felhívás 
 

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Hatvan u. 12-
14.), mint megrendelő, 

valamint a 
DH Szerviz Kft. (4032 Debrecen, Füredi út 76.) 

 mint vállalkozó 
között 2017. július 10. napján létrejött keretmegállapodás alapján 

 
1. Ajánlatkérőre vonatkozó adatok: 

Név: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 
Kapcsolattartó: titkárság 
Telefon: +36 52 509-480 
Fax: +36 52 509-491 
E-mail: titkarsag@dhrt.hu  

 
2. Hivatkozás a jelen konzultációs felhívás alapját képező keretmegállapodásos eljárásra: 

Az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Harmadik 
Része alapján „Keretmegállapodásos vállalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, 
felújítására, karbantartására, valamint hőközponti épületgépészeti és villamos építési, 
felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, szigetelés, lakatos) karbantartási 
munkák elvégzésére” tárgyban a Közbeszerzési Értesítő 2017/78. számában 2017. május 15-én 
K.É. - 6198/2017 iktatószámon közzétett ajánlati felhívással indult, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként a Kbt. 105. § (1) 
bekezdés c) pontjában meghatározottaknak megfelelően. 

 
3. Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra: 

Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a keretmegállapodás 2017. július 10-én került aláírásra. 
 
4. Az adott konzultáció tárgya, illetőleg mennyisége: 

 
„Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év I. ütem” 

 
A konzultáció mennyiségi adata: 

 Magasan vezetett tartószerkezet fém részeinek festése speciális anyaggal három 
rétegben 332 m2 felületen. 

 
A részletes feltételeket a konzultációs felhíváshoz mellékelt vállalkozási szerződés tervezet 
tartalmazza. 
 

5. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés. 
 

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: A Műszaki kivitelezési véghatáridő: 
2021.08.16. 

 
7. A teljesítés helye: Debrecenben a Tarányi József utca – Lónyai utca sarkától a Budai Ézsaiás u.-i 

Intézményi terület sarkáig tartó szakaszon. 
 
8. Az ajánlat benyújtására vonatkozó információk: 

Az ajánlattételi határidő: 2021.07.08. 14:00 óra 
Az ajánlattétel nyelve: magyar 
Az ajánlatok benyújtásának helye, címe:  
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
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Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. V. emelet Titkárság 
 
9. Az ajánlat felbontására vonatkozó információk: 

Az ajánlat felbontásának helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. V. emelet Titkárság 
Ideje: Azonos az ajánlattételi határidővel. 

 
10. Ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap 

 
11. Egyéb információk: 

11.1. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy az írásbeli konzultáció során a 
keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb 
ajánlatot köteles tenni, az írásbeli konzultáció során tett ajánlatához az ajánlattevő a 
konzultációra szóló felhívásban meghatározott határidőig kötve van.  

11.2. Az írásbeli konzultáció során tett ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról az ajánlatkérő 
értesíti az ajánlattevőt. 

11.3. Ajánlatkérő Ajánlattevő számára Helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja. A 
Helyszíni bejárás időpontja: 2021.07.06.   10:00 óra 

11.4. Az ajánlatba csatolandó: 
 Ajánlati lap (felolvasó lap) 
 Nyilatkozat a szerződés tervezet elfogadásáról. 
 Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. (A nemleges 

nyilatkozatot is csatolni kell.) 
 Kitöltött költségvetés 

11.5. Az ajánlatot 1 eredeti példányban kell benyújtani magyar nyelven, írásban, továbbá a 
teljes eredeti példányt elektronikus formában, sokszorosíthatóan (.pdf vagy .tif, illetve az árazott 
tétellistát .xls formátumban is, CD/DVD-n) zártan. Az elektronikus formában és a papíralapon 
benyújtott dokumentumok tartalmának meg kell egyezniük. Eltérés esetén ajánlatkérő a 
papíralapon benyújtott eredeti ajánlatot tekinti irányadónak, illetőleg érvényesnek. 
Az ajánlatot zárt borítékban (dobozban) közvetlenül vagy postai úton kell eljuttatni az eljárást 
megindító felhívásban megjelölt címre az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat lezárt 
csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Debrecenben távhővezeték karbantartása 
2021. év I. ütem”, valamint „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”. A 
postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. 
Közvetlen leadás munkanapokon 9.00 és 15.00 között lehetséges, kivéve a pénteket és az 
esetleges szombati munkanapokat, amikor 9.00 és 12.00 között, illetve az ajánlattételi határidő 
lejártának napját, amikor 9.00 és az ajánlattételi határidő lejártának időpontja között. 
A csomagoláson az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: 

 ajánlatkérő neve és címe, 
 ajánlattevő neve és címe, 
 az ajánlat tárgya.  

 
A közvetlenül benyújtott csomag átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. 
 

12. A konzultációra szóló felhívás megküldésének napja: 2021.07.05. 
 

Mellékletek: 
1. Ajánlati lap (felolvasó lap) 
2. Összesítés engedményekről 
3. Szerződés tervezet 
4. Árazatlan költségvetés 
5. Műszaki dokumentáció 

 


