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Valamennyi érdeklődését jelző gazdasági szereplő részére 

 

E-mail útján 

 

 

 

Tárgy: „Szedreskerti Fűtőmű felújítása és melegvíz-kazán, füstgáz elvezető rendszer és 

szerelvényeinek, vízkezelési-, nyomástartó berendezések beszerzése, telepítése, 

beüzemelése, fűtőmű homlokzatának felújítása” – kiegészítő tájékoztatás I. 

 

 

Tisztelt Címzett! 

 

A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: „Ajánlatkérő”) „Szedreskerti Fűtőmű felújítása és melegvíz-kazán, 

füstgáz elvezető rendszer és szerelvényeinek, vízkezelési-, nyomástartó berendezések 

beszerzése, telepítése, beüzemelése, fűtőmű homlokzatának felújítása” tárgyában az 

Európai Unió 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, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (továbbiakban: „Kbt.”) Második rész XV. fejezete 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. §-a alapján 

az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:  

 

1. Kérdés 

Kérjük a rendelkezésre álló teljes tervdokumentációt  

- építészet,  

- gáz engedélyes tervek,  

- villamos blokkséma 

- etc. 

legyenek szívesek rendelkezésre bocsájtani, hogy minden igényt kielégítő és pontos 

árat tudjunk az Önök részére adni! 

 

Válasz 

Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként 

rendelkezésre bocsátja az előzetes terveket (Szedreskerti_KH_építész_gáz_füstgáz.zip), 



2 
 

azzal, hogy az ajánlattevőknek az ajánlatuk elkészítésekor a közbeszerzési 

dokumentumok részéként eredetileg kiadott tenderterveket kell alapul venniük, 

összhangban a közbeszerzési dokumentumok III/3. pontjának (Szakmai ajánlattal 

kapcsolatos elvárások) előírásaival.  

 

Az ajánlati felhívás II.2.4) pontja és a közbeszerzési dokumentumok „Műszaki Leírás” 

fejezetében foglaltak alapján a nyertes ajánlattevő feladata az engedélyes 

tervdokumentáció ellenőrzése és szükség szerinti felülvizsgálata, aktualizálása, 

módosítása.  

 

Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás II.2.4) pontja 

és a közbeszerzési dokumentumok „Műszaki Leírás” fejezetében foglaltak szerint a 

nyertes ajánlattevő feladata továbbá a kiviteli tervek elkészítése. 

 

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 azonos tartalommal valamennyi, az eljárás iránt 

érdeklődését jelző gazdasági szereplő részére egyidejűleg megküldte. 

 

 

Székesfehérvár, 2017. június 20. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 _____________________________ 

 SZÉPHŐ Zrt. 

 Képv.: Szauter Ákos 

                vezérigazgató 

 

 

 

 

1. sz. melléklet: Szedreskerti_KH_építész_gáz_füstgáz.zip  

 


