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II.szakasz: Tárgy

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://dhrt.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://dhrt.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52509491Fax: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

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Távhővezeték és hőközpont beruházási munkákKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000483272021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

23506088209

Hatvan Utca 12-14

Debrecen HU321 4025

Berecz Attila

titkarsag@dhrt.hu +36 52509480
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IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

87A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A Keretmegállapodás mennyiségi adatai: 
•        Távhőellátó csővezeték beépítése (szabadon és földbe fektetve): NA 25-től NA 600-ig várhatóan 6.000 fm. 
•        Hőátadó egység szerelés: 100 kW-tól 1 500 kW-ig várhatóan 20 db. 
•        Hőközpont épületgépészeti szerelése: 50 kW-tól 1 000 kW-ig várhatóan 80 db.  
•        Hőközpont szakipari karbantartás: várhatóan 50 db.  
•        Távhővezeték műtárgyi karbantartás: várhatóan 150 db  
•        Távhővezetéki szakaszoló szerelvények cseréje, beépítése NA 50-től NA 600-ig várhatóan: 80 db 
 
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 1.200.000.000,- Ft 
 
A Keretmegállapodás időtartama 48 hónap.  
Az eljárás több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. 
Ajánlatkérő legfeljebb 3 ajánlattevővel köt keretmegállapodást. 
A Keretmegállapodásos eljárás második részében, a verseny újranyítás/írásbeli konzultáció felhívásaiban kerülnek meghatározásra a 
konkrét műszaki tartalmak. 
Az évenkénti eloszlás várhatóan egyenletes. 
A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Távhővezeték és hőközpont beruházási munkák

Második rész, XVII. fejezet.

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Az 1. részszempontnál fordított arányosítást alkalmaz ajánlattevő: 
 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10; 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0; 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Ajánlatkérő az egyösszegű nettó vállalkozói díjat értékeli az ajánlatok elbírálása során. Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés 
szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg az értékelési pontszámot. 
A 2-6. részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, 
hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb 
tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedesjegyre való kerekítés mellett. 
P= (Avizsgált – Alegrosszabb) / (Alegjobb – Alegrosszabb) x (Pmax-Pmin) + Pmin 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elemre adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegjobb: 2., 3. részszempontok 36 hónap, 4. részszempont 24 hónap, 5. részszempont 60 hónap, 6. részszempont 0,5 óra 

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1250DH-SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentumok és a 
Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek. 
1. Ajánlati ár (nettó Ft.): 335 092 732 
2. A III.1.3) M2/e) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott első szakember  
hegesztői többlet tapasztalata (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap): 36 
3. A III.1.3) M2/f) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember hegesztői többlet tapasztalata 
(hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap): 36 
4. Többlet jótállás gépészeti berendezésekre (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap): 24 
5. Többlet jótállás távhővezetékekre (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 60 hónap): 60 
6. Jótállási időn belüli javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra, maximális értéke 1,5 óra, legkedvezőbb 
szintje 0,5 óra): 1 
7. A 2. részszempont kapcsán bemutatott szakember neve.: Javora Tamás 
8. A 3. részszempont kapcsán bemutatott szakember neve.: Kormos István

11986270209DH-SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4032 Debrecen, Füredi Út 76

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen



EKR000483272021VI.szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 335 092 732,- Ft. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot ajánlattevő tette, az ajánlat 
érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, és a megajánlott ellenszolgáltatás megfelel az ajánlatkérő 
rendelkezésére álló fedezet összegére tekintettel.

11986270209DH-SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4032 Debrecen, Füredi Út 76

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Alegrosszabb: 1-5. részszempontok 0 hónap, 6. részszempont 1,5 óra 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegypontossággal határozza meg az értékelési pontszámot.

Földmunkák, épületgépészeti munkák, építészeti munkák, elektromos munkák részteljesítése.

Nem ismert.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2021.06.08

2021.06.08
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