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II.szakasz: Tárgy

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 hibaelhárítási munkákKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000210542021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

23506088209

Hatvan Utca 12-14

Debrecen HU321 4025

Berecz Attila

batyi@econetsystem.hu +36 52509480
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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:

48A 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

Keretösszeg a 27 hónapra: nettó 155 millió HUF 
A szerződés további 24 hónapra eső meghosszabbítására: nettó 152 millió HUF 
Tájékoztató adatok: 
Ajánlatkérő tulajdonában és üzemeltetésében levő 88 km hosszúságú debreceni távhővezeték-hálózat és 760 hőközpont 
hibaelhárítása. 
Távhővezeték-hálózaton NA 50- NA 600 mérettartományban várható hibaelhárítások darabszáma 12 hónapra: 15-20 db. 
Hőközponti hibaelhárítás összesen (minden szakágat beleértve) 12 hónapra várhatóan: 300 db. 
A távhővezeték és hőközpont hibaelhárítások száma évenként változó. Ajánlatkérő a keretösszeg min. 70%-ának lehívását vállalja. 
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció 
(árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Távhővezeték és hőközpont hibaelhárítási munkák

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Harmadik rész, XVII. fejezet.

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül
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Az 1-11. részszempont (vállalkozói díj) esetében: fordított arányosítás; 
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. 
A 12-14. részszempont (szakemberek többlet tapasztalata (hónap)] esetében: egyenes  
arányosítás; 
P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszám. 
P max: A pontskála felső határa. 
P min: A pontskála alsó határa. 
Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

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:

1000DH-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. Távhővezeték-hálózat hibaelhárítás csőszerelő rezsióradíj (Ft/óra): 6 963 
2. Távhővezeték-hálózat hibaelhárítás minősített hegesztő rezsióradíja (Ft/óra): 10 966 
3. Hőközpont hibaelhárítás villanyszerelő rezsióradíj (Ft/óra): 4 651 
4. Hőközpont hibaelhárítás műszerész rezsióradíj (Ft/óra): 4 651 
5. Hőközpont hibaelhárítás fűtésszerelő rezsióradíj (Ft/óra): 4 375 
6. Hibaelhárítási anyagkészlet tételeinek végösszege (Ft): 39 611 254 
7. Hőközpont hibaelhárítás szivattyúszerelő rezsióradíj (Ft/óra): 5 042 
8. Távvezetéki hibaelhárítási költségvetési tételek végösszege (Ft): 4 537 409 
9. Hibaelhárítási anyagkészlet rendelkezésre tartásának havi díja (Ft/hó): 345 467 
10. Hőközpont hibaelhárítási anyagkészlet tételeinek végösszege (Ft): 6 327 709 
11. A hibaelhárító kapacitás és készenlét biztosításának díja (Ft/hó): 2 276 363 
12. Az M2/b alkalmassági követelmény esetében bemutatott villanyszerelő szakmunkás hőközpont  
hibaelhárítási, - karbantartási munkával szerzett többlet gyakorlati ideje (minimum 0 hónap,  
legkedvezőbb szintje 36 hónap): 36 
13. Az M2/b alkalmassági követelmény esetében bemutatott elektronikai műszerész szakmunkás  
hőközpont hibaelhárítási, - karbantartási munkával szerzett többlet gyakorlati ideje (minimum 0  
hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap): 36 
14. Az M2/c alkalmassági követelmény esetében bemutatott 1. hegesztő szakember 3-10,7 mm  
falvastagságú acélcső hegesztő munkával szerzett többlet gyakorlati ideje (minimum 0 hónap,  
legkedvezőbb szintje 60 hónap): 60
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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
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. 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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: az V.2.2. pontban meghatározott 1-11. értékelési részszempont szerinti összegek. 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. 
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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)
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

2021.03.30

2021.03.30
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