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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 IV. 

 

 

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 kérdésekre Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján 

az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja. 

 

A 2017. július 11. napján megküldött kiegészítő tájékoztatáshoz képest Ajánlatkérő 

folytatólagos sorszámmal látja el a jelen kiegészítő tájékoztatásban megválaszolásra 

kerülő kérdéseket. 

 

 

56. kérdés 

A 36. kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válasz szerint Ajánlatkérő módosítja a 

dokumentációt (az építész költségvetés 12. és 13. tételéről van szó), ez azonban nem 

történt meg a módosított költségvetésben, kérjük felülvizsgálni. 

 

Válasz 

A 2017. június 28. napján küldött kiegészítő tájékoztatás 36. kérdése az alábbiakat 

tartalmazta.  
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„A tender műszaki leírásának 3.4.1 A szükséges építészeti átalakítások c. fejezete szerint 

„A panelfalban a megadott tengelyvonalakkal, 3 db nagyméretű 3,0x1,0 m-es 

szellőzőzsalu beépítése is szükséges.” – ezzel szemben a költségvetési kiírás építészeti 

munkarész 12. és 13. tételében 6 db 1m x 1m és 10 db 1m x 0,30 m zsalu szerepel. Kérjük 

feloldani az ellentmondást.” 

 

Ajánlatkérő a kérdésre adott válaszában jelezte, hogy „módosítani kívánja az ajánlati 

felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, mely módosítás érinteni fogja a jelen 36. 

pont szerinti kérdést, így a kérdéssel kapcsolatban további információt a módosítás 

fog tartalmazni.” 

 

Ajánlatkérő a 2017. július 5. napján, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017/S 126-

257657 iktatószámon megjelent korrigendummal módosította az eljárást megindító 

felhívás II.2.4) 6. alpontját, és ezzel egyidejűleg a Tenderterv 3.4.1. pontját [lásd 

8601_Módosított tender_terv_20170705 15. oldal], mely szerint a nyertes ajánlattevő 

feladata  „6 db nagyméretű 1,0x1,0 m-es, és 10db 1,0x0,3m szellőzőzsalu beépítése a 

panelfalba”, összhangban az árazatlan költségvetés építészet munkalap 12. és 13. 

tételével.  

 

57. kérdés 

A gépész költségvetés 85.ben szereplő HYDRO FIL 35 szűrő berendezés tételnél az 

alábbi megjegyzés szerepel „külön tételként szerepeltetjük”. Kérjük, szíveskedjen 

pontosítani, hogy ez mit jelent. Szükséges-e a tétel árazása? Vagy egységárat kell csak 

megadni? 

 

Válasz 

A módosított árazatlan költségvetési kiírásban Ajánlatkérő külön tételekre bontotta az 

árazatlan költségvetés gépészet munkalapjának korábbi 86. tételét az alábbiak 

szerint.  

 

Módosított árazatlan költségvetés_20170705.xls Gépészet munkalap 84. és 85.tétel: 

 

84 

Vízkezelő berendezés szállítása, telepítése és beüzemelése a 
kazánok és távhőrendszer pótvízellátására a városi ivóvíz 
hálózatból. 
Fő elemei: 
Kézi visszamosású védőszűrő 
Duplex 1.5/350 ipari kétoszlopos vízlágyító 
RO berendezés 2000 lit/h permeátum teljesítménnyel 
DN32 impulzusadós hidegvízmérő a vegyszeradagolók 
vezérléséhez 
2 db 2,5 lit/h vegyszeradagoló állomás 
Automata vezérlőegység 1 rend 
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85 HYDRO-FIL 35 tip. részáramú szűrő tervezése, beépítése 
távhő vezeték rendszerbe a működéséhez szükséges 
minden kiegészítővel kompletten 1 rend 

 

Fentieknek megfelelően a módosított árazatlan költségvetés gépészet munkalap 84. 

és a 85. soraiban szereplő tételeket külön-külön kell beáraznia ajánlattevőnek, mindkét 

tételre vonatkozó nettó anyagár és nettó munkadíj megadása egyaránt szükséges az 

ajánlatban.  

 

Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy ajánlatukat a jelen kiegészítő 

tájékoztatás figyelembevételével készítsék el! 

 

A kérdésekre 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. július 12. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 _____________________________ 

 SZÉPHŐ Zrt. 

 Képv.: Szauter Ákos 

                vezérigazgató 

 

 

 


