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

beépítése, beüzemelése továbbá a meglévő kazán korszerűsítése” kiegészítő 

tájékoztatás 

Tisztelt Címzett! 

A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: „Ajánlatkérő”) „MeIegvíz-kazán valamint füstgáz rendszer és 
szerelvényeinek beszerzése, beépítése, beüzemelése továbbá a meglévő kazán 
korszerűsítése” tárgyában, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. február 1 1. 
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 kérdésre Ajánlatkérő a Kbt. 56. S-a alapján az 
alábbi kiegészítő tájékoztatást adja: 

1. Kérdés 

„A Közbeszerzési Értesítőben megjelent Ajánlati felhívás Ill. 1 .3) Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság minimumkövetelménye szerint legalább I db minimum 10 MW teljesítményű 

forró- vagy melegvizes kazán és füstgázrendszerének telepítésére vonatkozó referenciával kell 
rendelkezni. Kérdésünk: egy rendszeren belül, egy  

kazánházba telepített 3db kazán összteljesítményével igazolható-e a minimum 10 MW 
teljesítmény? 

Válasz: 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás Ill. 1 .3) M.I . alpontjában a következőket írta elő. 

„Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére: M. l. ha nem 
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három 
évből (36 hónap) legalább I db, bármilyen mértékű ellenszolgáltatásért teljesített, minimum 



1O MW teljesítményű forró- vagy melegvizes kazán és füstgázrendszerének telepítésére 
vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. ”  
Ajánlatkérő a felhívás idézett pontjában I db forró- vagy melegvizes kazán berendezés 
és füstgázrendszere, nem pedig egy rendszer (kazánház, kazántelep) összteljesítménye 
vonatkozásában határozta meg a minimum teljesítményt, tehát a referencia tárgyának 
legalább I db, minimum IO MW teljesítményé forró- vagy melegvizes kazán és 
füstgázrendszerének telepítésére kell vonatkoznia. 

Egy rendszeren belül, egy kazánházba telepített több db kazán összteljesítményével 
nem fogadható el a minimum IO MW teljesítmény igazolása. 

Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy ajánlatukat a jelen kiegészítő 

tájékoztatás figyelembevételével készítsék el! 

A kérdésre adott válasz a közbeszerzési dokumentumok részének tekintendő. 

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