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Valamennyi érdeklődését jelző gazdasági szereplő részére 

E-mail útján 

Tárgy: „Szedreskerti Fűtőmű felújítása és melegvíz-kazán füstgáz elvezető rendszer és 
szerelvények, vízkezelési-t nyomástartó berendezések beszerzése, telepítése, 
beüzemelése, fűtőmű homlokzatának felújítása” - kiegészítő tájékoztatás Ill. 

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 l . napján megjelent számában, 2017/§ 104-
208228 nyilvántartási számon megjelent, továbbá tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési 
Értesítő 2017. június 2. napján megjelent számában, 6993/201 7 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. 

A 2017. június 28. napján megküldött kiegészítő tájékoztatáshoz képest Ajánlatkérő 
folytatólagos sorszámmal látja el a jelen kiegészítő tájékoztatásban megválaszolásra 
kerülő kérdést. 

55. Kérdés 

Az alkalmassági követelmény M I .2 pont szerinti épület felújítási munka, 
helyettesíthető olyan referenciával amely kazánház építési munkát tartalmaz? 

Válasz 

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás I I .3) M.I /2. alpontjában meghatározott „legalább I 
db, épület felújításra vonatkozó” referenciával egyenértékűként elfogadhatónak 
tekinti az olyan referenciát, amely új kazánház építési munkálataira vonatkozott, 

követelményeknek („amely építészeti, gépészeti, technológiait villamos erőátviteli és 
irányítástechnikai munkákat valamint kiviteli tervek készítését is tartalmazta”). 

an  előírt  /?.  



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.  

Székesfehérvárt 2017. július 1 1. 
SZÉPHÔ 
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