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Ajánlatkérő: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. (8002 

Székesfehérvár, Honvéd u. 1.) 

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Szedreskerti Fűtőmű felújítása és melegvíz-kazán, füstgáz 

elvezető rendszer és szerelvényeinek, vízkezelési-, nyomástartó berendezések beszerzése, 

telepítése, beüzemelése, fűtőmű homlokzatának felújítása”  

 

 2017. 06. 14. napján 11:00 órakor 
 

Jelen jegyzőkönyv készült Székesfehérváron, 2017. június 14-án 11.00 órai kezdettel, a SZÉPHŐ 

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt., mint Ajánlatkérő által „Szedreskerti 

Fűtőmű felújítása és melegvíz-kazán, füstgáz elvezető rendszer és szerelvényeinek, 

vízkezelési-, nyomástartó berendezések beszerzése, telepítése, beüzemelése, fűtőmű 

homlokzatának felújítása” tárgyában az Európai Uniós Hivatalos Lapjának 2017. június 1. 

napján megjelent számában, 2017/S 104-208228 nyilvántartási számon megjelent, továbbá 

tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 2017. június 2. napján megjelent számában, 

6993/2017 iktatószámon közzétett ajánlati felhívással megindított, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) Második rész XV. fejezetében (a 

közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015 

(X.27.) Korm. rendelet megfelelő alkalmazásával) foglaltak szerint lefolytatandó, uniós nyílt 

közbeszerzési eljárás keretében megtartott helyszíni bejárásról.  

 

A helyszíni bejárásra a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 

telephelyén, a 8000 Székesfehérvár, Szedreskerti ln. 1. szám alatt került sor. 

 

Jelen vannak: a jelenléti ívnek megfelelően.  

 

A jegyzőkönyvvezető köszönti a megjelenteket és felkéri őket, hogy a jelenléti ívet 

szíveskedjenek aláírni. Azon érdeklődőket, akik a Közbeszerzési Dokumentumok letöltését még 

nem igazolták vissza, az Ajánlatkérő felkéri a Visszaigazoló adatlap kitöltésére, megküldésére.   

 

Ajánlatkérő képviselője tájékoztatja a megjelent érdeklődőket, hogy a helyszíni bejárás célja 

a közbeszerzési eljárás tárgyával összefüggő helyszín megtekintése. Abban az esetben, ha az 

érdeklődő gazdasági szereplőknek bármilyen jellegű kérdése felmerül, azt írásban jelezhetik 

Ajánlatkérő felé, amire az Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint ad választ. 

 

Az Ajánlatkérő képviselője ezt követően a helyszínt megmutatja az érdeklődők részére.  

 

Ajánlatkérő képviselője kijelenti, hogy a Kbt.-ben foglaltak szerint a helyszíni bejárásról készített 

jegyzőkönyvet 5 napon belül megküldi valamennyi érdeklődését jelző gazdasági szereplő 

részére. 

 

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az Ajánlatkérő képviselője befejezettnek 

nyilvánítja a helyszíni bejárást.  
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Papp Erzsébet 

Jegyzőkönyvvezető 

 


