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Tárgy: „Melegvíz-kazán valamint füstgáz rendszer és szerelvényeinek beszerzése, 

beépítése, beüzemelése továbbá a meglévő kazán korszerűsítése” — kiegészítő 

tájékoztatás Ill. 

Tisztelt Címzett! 

A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: „Ajánlatkérő”) „Melegvíz-kazán valamint füstgáz rendszer és 
szerelvényeinek beszerzése, beépítése, beüzemelése továbbá a meglévő kazán 
korszerűsítése” tárgyában, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. február I l . napján, 
201 7/S 030-054586 nyilvántartási számon közzétett ajánlati felhívással, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Második 
Része szerinti, uniós eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított, a 
közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 
307/2015 (X.27.) Korm. rendelet megfelelő alkalmazásával. 

A közbeszerzési eljárás folyamán érkezett kérdésekre Ajánlatkérő a Kbt. 56. S-a alapján 
az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja: 

A 2017. március 9. napján megküldött kiegészítő tájékoztatáshoz képest Ajánlatkérő 
folytatólagos sorszámmal látja el a jelen kiegészítő tájékoztatásban megválaszolásra 
kerülő kérdéseket.  

18. Kérdés 

Az ajánlattételi felhívás P.I . pontjában Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyából származó 
árbevételt úgy határozza meg, miszerint „melegvíz-kazán valamint füstgáz rendszer és 
szerelvényeinek értékesítése, beépítése, beüzemelése és/vagy kazán korszerűsítése” 
minimum nettó 300 millió forint értékben, amely a kért minimumkövetelmény szerint a teljes 
árbevétel közel 70%-a. A felhívásban megjelölt CPV kód (51 135000-7 kazánszerelési 
szolgáltatás) egy bővebb szerelési munkát jelöl, melyre tekintettel kérjük szíveskedjen 
módosítani a közbeszerzés tárgyából származó árbevétel megfogalmazást úgy, hogy 
„kazánberendezések valamint füstgáz rendszer és szerelvényeinek értékesítése, beépítése, 
beüzemelése és/vagy kazán korszerűsítése”.  

Válasz  

Az ajánlati felhívás 11.1 . l), 11.1 .4) és 11.2.4) pontja alapján a közbeszerzés 

tárgya „melegvíz-kazán, valamint füstgáz rendszer és szerelvényeinek beszerzése, 

beépítése, beüzemelése továbbá a meglévő kazán korszerűsítése”. 
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 Ajánlatkérő az ajánlati felhívás Ill. 1 .2) P.I . pontjában az alábbiakat 

írta elő. 
 „Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha: P. l. 

nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 
(három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen minimum nettó 430 
millió HUF teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel és 
összesen minimum nettó 300 millió forint közbeszerzés tárgyából (melegvíz-
kazán valamint füstgáz rendszer és szerelvényeinek értékesítése, beépítése, 
beüzemelése, kazán korszerűsítése) származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétellel. ” 

Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi követelményeket a 

közbeszerzés tárgyával összhangban határozta meg. A közbeszerzés tárgya az 

ajánlati felhívás 11.2.4) pontjában került részletesen meghatározásra, amelyhez 

kapcsolódóan a felhívás 11.1 .2) pontjában a 421 61 000 (Melegvíz-kazánok) fő 

CPV kód került megadásra, a felhívás 11.2.2) pontjában a további CPV kódok 

szerepelnek. 

Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adatok megadása során a 

melegvíz-kazánnal egyenértékűként elfogadhatónak tekinti a forróvíz-kazánokat 

és gőzkazánokat is. 
A felhívás Ill. I .2) P.I. pontja alapján a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel 
tekintetében Ajánlatkérő továbbá lehetővé tette, hogy melegvíz-kazán valamint füstgáz 
rendszer és szerelvényeinek értékesítése, beüzemelése, korszerűsítése, illetve 
vagylagosan „kazán korszerűsítése” munkákból származó árbevételi adatok is 
figyelembe vételre kerüljenek. Kazán korszerűsítésként minden olyan munka 
elfogadható, amely kazán felújítására, átépítésére irányult vagy szerkezeti elemeinek 
cseréjeként végeztek. 

19. Kérdés 

Az ajánlattételi felhívás M.I . pontjában Ajánlatkérő forró- vagy melegvizes kazán és 
füstgázrendszerének telepítése tárgyé referenciát kér. Társaságunk rendelkezik az 
eljárásban megjelölt követelményeknek megfelelő teljesítményű technológia gőzigényt 
kiszolgáló kazánok és kiegészítő berendezéseinek tervezése, engedélyeztetés szállítása 
és kivitelezése referenciával  Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy Ajánlatkérő 
elfogadja-e egyenértékűnek a gőzrendszer tervezése és kivitelezése tárgyé referenciát, 
az általa megjelölt referencia minimumkövetelménnyel, tekintettel arra, hogy egy 
magasabb színvonalat képvisel a referencia igényekben megfogalmazott meleg vizes 
kazán rendszerekhez képest. 

Válasz 

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III. 1 .3) M. 1 . pontjában meghatározott „forró- 

vagy melegvizes kazán” alatt egyenértékűként elfogadhatónak tekinti a gőzkazánt 

is, amelynek az M.]. pontban előírt teljesítmény követelményeket (min. 10 MW 

16t/h gőztermelést teljesítenie kell.) 
A referenciamunkának az ajánlati felhívás M.I. pontjával összhangban telepítésre 
(kivitelezésre) kell vonatkoznia, tervezési munka kizárólag az adott telepítési, 
kivitelezési munkával együttesen fogadható el, önálló referenciamunkaként nem.  
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20. Kérdés 

Kérjük szíveskedjenek nyilatkozni, hogy rendelkeznek meglévő érvényes tűzvédelmi, 
villámvédelmi, érintésvédelmi hibátlan jegyzőkönyvekkel. 

Válasz 

A meglévő berendezéseinkre rendelkezünk érvényes tűz-, villám- és érintésvédelmi 

jegyzőkönyvekkel. 

Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy ajánlatukat a jelen kiegészítő 

tájékoztatás figyelembevételével készítsék el! 

A kérdésre adott válaszok a közbeszerzési dokumentumok részének tekintendők. 

Ajánlatkérő a jelen tájékoztatást valamennyi, az eljárás iránt érdeklődését kifejező 
gazdasági szereplő részére egyidejűleg megküldte. 

Székesfehérvár, 2017. március 10. 

SZÉPHÖ 
SZÉKESFEHÉRVÁRI 
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