
A Mátraházi Gyógyintézet Mátraháza főépület hőszivattyúinak karbantartási és 

távfelügyeleti feladatainak ellátása 

a Kbt. 251. §. (2) bekezdése alapján egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétel felhívása 

 

 

Ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma e-mail 

Mátrai Gyógyintézet 3233 Mátraháza Telefon: 37/574-505 Telefax: 37/374-091 

E-mail: igazgatas@magy.eu 

 

Közbeszerzés tárgya, mennyisége (további információk a dokumentációban): 

A Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephelyén a főépületben található - külön mellékletben 

részletezett típusú és darabszámú- levegő-levegő rendszerű hőszivattyús fűtési rendszer 

időszakos felülvizsgálata, folyamatos távfelügyelete, üzemközben történő üzemeltetési 

beállítások elvégzése és az esetlegesen előforduló meghibásodások javítása vállalkozási 

szerződés keretében. 

 

Szerződés meghatározása:  

Vállalkozási szerződés keretében karbantartási és távfelügyeleti feladtok ellátása a Mátrai 

Gyógyintézet Mátraháza főépületében. 

 

 

Szerződés teljesítésének kezdete: 2011. október 1. 

Az időtartam hónapokban: 11   

 

Teljesítés helye: 

A teljesítés helye: 3233 Mátraháza  

 

 

Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, jogszabályok 

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az Ajánlatkérő, a nyertes ajánlattevő szabályszerűen 

benyújtott számláját az elfogadott és leigazolt teljesítést követően 15 napos átutalással 

fizeti meg a Kbt. 305. § -ban foglaltaknak megfelelően a dokumentációban és szerződési 

feltételekben részletezettek szerint. 

 

 

Közös ajánlattevők: 

Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság 

létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös 

ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. 

 

 

Bírálati szempontok: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) 

pontja szerint 

 

Kizáró okok és igazolásuk: 

Kizáró okok:  

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet az, 

akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d)-e) 

pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.  

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó 

szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró 

okok valamelyike fenn áll.  
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- Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, illetőleg 10% feletti alvállalkozó és erőforrást 

nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok 

valamelyike az eljárás során felmerül. 

Megkövetelt igazolási mód:  

Az ajánlattevőnek (a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön), a 10% feletti 

alvállalkozónak, továbbá erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján 

nyilatkozniuk kell arról, hogy nem tartozik a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá 

 

Gazdasági alkalmassági követelmények: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia 

kell: 

P.1. a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számláját vezető pénzügyi 

intézményétől származó nyilatkozatot (egyszerű másolatban) arra nézve, hogy mióta 

vezeti számláját, és a felhívás megküldését megelőző 2 évben volt-e sorban állás a 

számláján. 

P.2. a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előző két lezárt üzleti évre vonatkozó 

számviteli szabályok szerinti beszámoló mérleg és eredmény-kimutatás részét egyszerű 

másolatban. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdései és a 69.§ 

(4)-(9) bekezdései. 

Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság 

igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást 

nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó ha  

P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy számláján 

a felhívás megküldését megelőző 2 évben sorban állás volt; (külön-külön megfelelés) 

P.2. az utolsó két lezárt üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív. 

(külön-külön megfelelés) 

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak az 

alkalmassági követelménynek önállóan kell megfelelniük. 

 

Műszaki alkalmassági követelmények: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód  

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti alvállalkozónak 

csatolnia kell: 

M.1. A Kbt. 67.§.(3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év 

legjelentősebb a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásának ismertetése és ennek 

igazolására a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti igazolás egyszerű másolata, amely 

tartalmazza, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, 

a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, vagy a korábbi szolgáltatás 

mennyiségére utaló más adat megjelölésé, a teljesítés idejét. Amennyiben az 

alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a 

referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban 

(százalékban) vett részt. 

M.2.  A Kbt. 67.§. (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek bemutatása, 

akiket a be kíván vonni a teljesítésbe, amely tartalmazza ezen személyek önéletrajzát 

és végzettségüket igazoló okirat egyszerű másolatát. A releváns szakmai tapasztalatot 

az önéletrajzban kell szerepeltetni. 



M.3. A Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontja szerint ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 

10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell 

ISO 9001 jelű (vagy azzal egyenértékű) elismert minőségtanúsító intézmény által 

kiállított tanúsítvány, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseket igazoló 

dokumentum egyszerű másolatát. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdései és a 69.§ 

(4)-(9) bekezdései. 

Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság 

igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást 

nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e. 

 

Az alkalmasság minimum követelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó:  

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a pályázat benyújtását megelőző 3 év összességében 

nem rendelkezik legalább 

- 2 db levegő / levegő rendszerű hőszivattyú karbantartására vonatkozó legalább 12 

hónapra szóló karbantartási, üzemeltetési és távfelügyeleti szolgáltatást is tartalmazó 

referenciával 

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 

- 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki igazoltan legalább egy éves 

tapasztalattal rendelkezik hőszivattyús rendszer üzemeltetése terén 

- 2 fő középfokú műszaki végzettségű szakemberrel, akik igazoltan legalább egy éves 

tapasztalattal rendelkezik hőszivattyúk üzemeltetése és karbantartása terén 

M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkezik ISO 9001 jelű vagy azzal 

egyenértékű szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal vagy 

minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseket igazoló dokumentummal 

 

 

Hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. § foglaltak szerint biztosítja. 

 

Ajánlattételi határidő: 2011. szeptember 22. 10:00 óra  
 

Ajánlatok benyújtásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Mátraházi Gyógyintézet Mátraháza főigazgatói titkárság 

Jelenlétre jogosultak a Kbt. 80. §. (2) bekezdése szerint 

 

Ajánlattétel nyelve: magyar 

 

Ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

Mátraházi Gyógyintézet Mátraháza főigazgatói iroda 

Időpont: 2011. szeptember 22. 10:00 óra 

 

Az eljárásban lehet-e tárgyalni: nem 

 

Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről készült összegzés megküldését 

követő 10. nap. Amennyiben ez a nap hétvégére vagy ünnepnapra esek, akkor az ezt követő 

első munkanap. 

 

Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011. szeptember 6. 

 



Részajánlattétel, többváltozatú ajánlat lehetősége: nem 

 

Az ajánlattevő alkalmazza a Kbt. 253. § (1) bekezdését: nem  



1. sz. melléklet 

 

A karbantartás szerződés az alábbiakban felsorolt Mitsubishi Electric berendezésekre terjed 

ki: 

 

Berendezések Leírás db 

PKFY-P15VBM-E oldalfali 279 

PKFY-P20VBM-E oldalfali 35 

PKFY-P25VBM-E oldalfali 53 

PKFY-P32VBM-E oldalfali 20 

PLFY-P20VCM-E kazettás 5 

PLFY-P25VCM-E kazettás 1 

PEFY-P15VMS1-E légcsatornás 104 

PEFY-P20VMS1-E légcsatornás 32 

PEFY-P25VMS1-E légcsatornás 15 

PEFY-P32VMS1-E légcsatornás 10 

PEFY-P40VMS1-E légcsatornás 12 

PCFY-P40VKM-E mennyezeti 2 

PUHZ-HRP125YHA hőszivattyú 1 

PUHY-HP200YHM-A VRF hőszivattyú 5 

PUHY-HP250YHM-A VRF hőszivattyú 29 

 

 Karbantartás a fűtési időszakban négy alkalommal, az alábbi hónapokban kerül 

elvégzésre: 

1. november 

2. január 

3. március 

4. május 

*A 2011. éves szolgáltatási időszak 2011. október 7-én veszi kezdetét. 



KARBANTARTÁSI MUNKÁK TARTALMA 

 

 

Kapcsolat felvétel a helyi üzemeltetővel, a gépek működésének értékelése. 

 A berendezés üzemelési tapasztalatainak értékelése 

 Automatika elemek működésének vizsgálata, szükség szerint utánállítása 

 Vezérlő-, retesz és védelmi elemek működésének ellenőrzése, szükség szerinti 

utánállítása 

 Elektromos csatlakozások ellenőrzése, utánhúzása, feszültségek, 

áramfelvételek mérése, ellenőrzése 

 Üzemi és hibajelzések ellenőrzése, próbája 

 Elektromos sorkapcsok utánhúzása 

 

Aggregátorok és hűtőegységek 

 Üzemi nyomó- és szívóoldali nyomások – ha lehetséges olajnyomás különbség 

– mérése, rögzítése munkalapon 

 Olajfűtés működésének ellenőrzése 

 Külső tisztítás 

 Csatlakozások utánhúzása 

 Tömítetlenségre utaló jeleknél szivárgáskeresés, gáztöltet ellenőrzés, garancia 

időn túl rendelésre javítás 

 Folyadékszűrő eltömődöttségének ellenőrzése 

 Kompresszorok áramfelvételének ellenőrzése, összehasonlítása a megadott 

névleges értékkel, a mért értékek munkalapon rögzítése 

 Elektromos csatlakozások ellenőrzése,  szükségszerinti utánhúzása 

 Vezérlések és szabályozások működésének ellenőrzése 

 Kompresszor hőmérsékletének ellenőrzése 

 

Kültéri egységek 

 Üzemi nyomó- és szívóoldali nyomások mérése, rögzítése munkalapon (évente 

egyszer) 

 Külső tisztítás 

 Hűtőköri csatlakozások utánhúzása 

 Tömítetlenségre utaló jeleknél szivárgáskeresés, gáztöltet ellenőrzés, garancia 

időn túl rendelésre javítás 

 Adagoló működésének ellenőrzése (évente egyszer túlhevítés mérése, 

munkalapon rögzítése) 

 Folyadékszűrő eltömődöttségének ellenőrzése 

 Kompresszorok áramfelvételének ellenőrzése, összehasonlítása a megadott 

névleges értékekkel, a mért értékek munkalapon rögzítése 

 Elektromos csatlakozások ellenőrzése,  szükségszerinti utánhúzása 

 Vezérlések és szabályozások működésének ellenőrzése 

 Kompresszor hőmérsékletének ellenőrzése 

 Léghűtő ventillátorok csapágyainak ellenőrzése (zajosság, melegedés, kopás) 

 Kondenzátor ventillátormotorok áramfelvételének mérése, munkalapon 

rögzítése (évente egyszer) 

 Levegő hőcserélők elpiszkolódásának ellenőrzése, szükségszerinti tisztítása 

 Rugalmas alátámasztások ellenőrzése 



 

Beltéri egységek 

 Ventilátor csapágyak üzemének ellenőrzése 

 Rugalmas alátámasztások ellenőrzése 

 Légszűrők tisztítása 

 Elektromos csatlakozások ellenőrzése, utánhúzása 

 Távszabályozó működésének ellenőrzése 

 A beltéri egység funkcióinak ellenőrzése 

 Hűtőköri csatlakozások ellenőrzése szivárgás szempontjából 

 Cseppvíz elvezetés ellenőrzése dugulás szempontjából, szükségszerinti 

tisztítása 

 Külső burkolat tisztítása 

 


