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6. 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 2021. július 10. napjától hatályos 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 „Távhővezeték és hőközpont beruházási munkák” tárgyban 2021. május 7-én K.É.-
7896/2021 iktatószámon közzétett ajánlati felhívással indult, a Kbt. 117. §-a szerinti 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 2021. június 10-én került aláírásra. 
 
4. Az adott konzultáció tárgya, illetőleg mennyisége: 

 Tárgya: 
”Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 7-13 sz. Belvárosi Hotel távhőellátásba történő 
bekapcsolásához távhővezeték és hőfogadó állomás építés.”  
 

 Mennyisége:   
 Előreszigetelt távfűtési vezeték NÁ65/140 KPE: 84fm, 
 Hőfogadó állomás 920 kW: 1db.  

 
A részletes feltételeket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 
 

5. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés.   
 
6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: A Műszaki kivitelezési véghatáridő: 

Munkaterület átadástól számított 136. nap. (Munkaterület átadása: Távvezeték építéshez generál 
kivitelező által várhatóan 2021. október 15., hőfogadó állomás építéshez generál kivitelező által 
várhatóan 2022. február hónapban). Amennyiben a generál kivitelező általi munkaterület átadás 
időpontja módosul, akkor a műszaki kivitelezés véghatárideje annak megfelelően változik. 

 
7. A teljesítés helye: Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 7-13.  
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8. Az ajánlat benyújtására vonatkozó információk: 

Az ajánlattételi határidő: 2021.10.11. 9:30 óra 
Az ajánlattétel nyelve: magyar 
Az ajánlatok benyújtásának helye: Elektronikus úton, https://ekr.gov.hu/ 

 
9. Az ajánlat felbontására vonatkozó információk: 

Az ajánlat felbontásának helye: https://ekr.gov.hu/  
Ideje: Az ajánlattételi határidőt követő 2 órán belül. 

 
10. Ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap 

 
11. Egyéb információk: 

11.1. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a konzultáció során a keretmegállapodásban 
foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot köteles tenni, a 
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: 2021.09.30. 10:00 óra, Helyszíne: Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 7-13.    

11.4. Az ajánlatba csatolandó: 
 Összesítés az engedményekről 
 Kitöltött költségvetés 

11.5. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlattételi határidőre és az 
elektronikus bontásra vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés 
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15-17. §-a 
tartalmazza. 

 
12. A konzultációra szóló felhívás megküldésének napja: 2021.09.28.  
 

Mellékletek: 
 

1. Összesítés az engedményekről (minta) 
2. Szerződés tervezet 
3. Tervek és árazatlan költségvetések 
4. Műszaki dokumentáció 

 
 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy közbeszerzési dokumentumokban előírt típus 
megnevezések tájékoztató jellegűek, ezektől Ajánlatkérő eltérhet, amennyiben dokumentáltan 
igazolni tudja, hogy az alkalmazott másik típus az eredeti típussal teljesen egyenértékű és az 
elvárt paramétereknek hiánytalanul megfelel. Ebben az esetben Ajánlatkérő az ajánlatban kéri 
a megfelelőség és egyenértékűség igazoláshoz szükséges műszaki dokumentumokat benyújtani. 

 


