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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54586-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Székesfehérvár: Melegvíz-kazánok
2017/S 030-054586

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

SZÉPHŐ – Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
AK07139
Honvéd utca 1.
Székesfehérvár
8002
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebestyén Györgyi, gazdasági igazgató
Telefon:  +36 22541301
E-mail: kozbeszerzes@szepho.hu 
Fax:  +36 22314252
NUTS-kód: HU211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szepho.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szepho.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.szepho.hu/kozbeszerzesi-eljarasok
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
SZÉPHŐ – Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
AK07139
Honvéd u. 1., Móri úti szárny, I. emelet 114. iroda
Székesfehérvár
8002
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Erzsébet, beszerzési osztályvezető
Telefon:  +36 225413002030
E-mail: kozbeszerzes@szepho.hu 
Fax:  +36 22314252
NUTS-kód: HU211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szepho.hu

mailto:kozbeszerzes@szepho.hu
http://www.szepho.hu
http://www.szepho.hu
http://www.szepho.hu/kozbeszerzesi-eljarasok
mailto:kozbeszerzes@szepho.hu
http://www.szepho.hu
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I.6) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: gőzellátás, légkondicionálás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Melegvíz-kazán, valamint füstgáz rendszer és szerelvényeinek beszerzése, beépítése, beüzemelése továbbá a
meglévő kazán korszerűsítése.

II.1.2) Fő CPV-kód
42161000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
2 db új, földgáztüzelésű, integrált hőhasznosítóval ellátott melegvíz-kazán valamint füstgáz rendszer és
szerelvényeinek beszerzése, beépítése, beüzemelése továbbá a meglévő kazán korszerűsítése a SZÉPHŐ Zrt.
vagyonkezelésében álló, 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 6. szám alatti fűtőerőműben.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
42161000
51135000
71245000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211
A teljesítés fő helyszíne:
8000 Székesfehérvár, Bakony utca 6.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáztüzelésű, integrált hőhasznosítóval ellátott melegvíz-kazán valamint füstgáz rendszer és
szerelvényeinek beszerzése, beépítése, beüzemelése, továbbá a meglévő kazán korszerűsítése vállalkozási
elemekkel vegyes adásvételi szerződés keretében, a SZÉPHŐ Zrt. (AK) vagyonkezelésében álló, 8000
Székesfehérvár, Bakony utca 6. szám alatti fűtőerőművében az alábbi főbb műszaki paraméterek szerint:
1. 2 db új, földgáztüzelésű melegvíz-kazán beszerzése integrált kondenzációs füstgáz-hőhasznosítóval;A
kazánok teljesítménye darabonként, kondenzációs füstgáz-hőhasznosító nélkül számolva: min.19 MW, max.22
MW. Kialakítása: nagyvízterű, egy lángcsöves, háromhuzamú. Felszereltsége: földgázüzemű tüzelőberendezés,
integrált kondenzációs füstgáz-hőhasznosító, irányítástechnika, kazánvezérlő elektronika szekrényben,
szerelvények, szükséges segédüzemi berendezések (szivattyú, ventilátor), biztonsági felszerelés. Szabályozási
tartomány: min.1:8. A beépítésre kerülő égő rendelkezzen O2 szabályozással és zajcsillapító házzal
(szellőzés) kell ellátni.Engedélyezési nyomásszint:13 bar. Kondenzációs hőhasznosító minimálisan elvárt
hőteljesítménye(50 C-on visszatérő hőmérsékletre kalkulálva)1100 kW. A kazánba belépő víz hőmérsékletének
biztosítása visszakeveréssel történjen. A segédüzemi berendezések(szivattyú, ventilátor)frekvenciaváltóval
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legyenek ellátva. Az irányítástechnikát távfelügyeleti és távszabályozási csatlakozási lehetőséggel kell
kialakítani. A kazánok gázvezetékébe és a melegvízvezetékébe kazánonként kalibrált, távfelügyelet fogadására
alkalmas mennyiségmérőket kell beszerelni. A gáznyomás értéke a meglévő csatlakozási ponton 3,5 bar. A
kazán által kibocsátott füstgáz emisszióértékének az üzembehelyezéskor hatályos határérték alatt kell lennie.
A kazánok gázellátását a telephelyen meglévő gázfogadóból kell megoldani. A megajánlott kazánnak és a
tüzelőberendezésnek mo-i szakszervizzel kell rendelkeznie.
2. Füstgázrendszer és szerelvényeinek (korrózióálló acél hőszigetelt füstgázvezeték rendszer, kondenz
semlegesítők, kompenzátor és szerelvények) beszerzése, leszállítása és beüzemelése,amely tartalmazza a
csatlakozások kiépítését és a kazánra való rácsatlakozást. A két kazán közös füstelvezetéséhez szükséges
kéményt 1 db füstgáz csatlakozással AK biztosítja. A füstgáz vezetékekbe kazánonként a visszaáramlást
megakadályozó füstgáz csappantyút kell beépíteni.
3. Kazánok vízoldali kapcsolása.
4. Erőátviteli csatlakozások kiépítése.
5. A meglévő tűzjelző rendszerbe be kell kötni a kazánok villamos leágazásainak kapcsolóit.
6. Meglévő BOSCH gyártmányú UNIMAT UT-L 64 típusú 19,2 MW névleges teljesítményű kazán fejlesztése;
WKG 80/3-A Weishaput égő O2 szabályozással és zajcsillapító házzal történő felszerelése; Hőhasznosítóköri
Grundfos TP125-130/4 típusú meglévő szivattyút külön frekvenciaváltóval el kell látni.
7. Kazántérben lévő gázmotor blokk áthelyezése a gázmotor térbe a szükséges építészeti munkákkal.
8. Keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése, tárolása, elszállítása.
9. Kazánok és a hozzájuk tartozó berendezések zajszigetelése a KD-ban hivatkozott előírások figyelembe
vételével.
10. Karbantartási feladatok elvégzése a KD-ban részletezettek szerint, emelőgerenda és futómacska telepítése.
AT feladata az engedélyes tervdokumentáció ellenőrzése és szükség szerinti felülvizsgálata, aktualizálása,
módosítása, kiviteli tervek elkészítése AK-vel egyeztetve, szállítás, helyszíni szerelés, üzembe helyezés,
tesztek, kalibrációk, kezelőszemélyzet oktatása.
A komplett rendszer létesítésével kapcsolatos hatósági és üzembe helyezési díjakat AT-nek kell viselnie.
A szerződésszerű teljesítés feltétele 15 nap sikeres üzemi próba a teljes rendszerre vonatkozóan, továbbá a
közbeszerzési dokumentumokban(KD-ban)részletezett engedélyek, tanúsítványok, dokumentumok AK részére
történő átadása.
AK az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő mértékű
keretösszeget(tartalékkeretet)biztosít,amelynek részletes szabályait a KD tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Nettó ajánlati ár/Füstgáz-hőhasznosító nélküli beépített teljesítmény aránya (HUF/
MW) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Vállalt teljesítési határidő (szerződés megkötésének napjától számítva, naptári
napokban megadva) – maximum 210 naptári nap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Vállalt műszaki többlettartalom / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4.1. Leszállított rendszer összhatásfoka 100 %-os terhelésen 45 °C-os visszatérő
vízhőmérséklet mellett (%) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4.2. Leszállított rendszer összhatásfoka 50 %-os részterhelésen 45 °C-os visszatérő
vízhőmérséklet mellett (%) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4.3. Leszállított rendszer összhatásfoka 25 %-os részterhelésen 45 °C-os visszatérő
vízhőmérséklet mellett (%) / Súlyszám: 5
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Minőségi kritérium - Név: 5. Garanciális hibaelhárítási, karbantartási munkákkal összefüggésben vállalt
reakcióidő (hiba bejelentése és a hiba elhárításának helyszíni megkezdése közötti maximális idő) – egész
órákban kifejezve / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 55

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 210
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1. A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő nem munkanapokban, hanem naptári napokban értendő,
amelynél kedvezőbb vállalást ajánlatkérő az értékelési szempontok között értékel.
2. A II.1.5) és II.2.6.) pontokban megadott érték technikai szám a hirdetmény feladása érdekében, ajánlatkérő
nem kívánja megadni a beszerzés becsült értékét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatában a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevőnek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
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Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III.
fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. b) pont alapján kizárja azt a gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok
az eljárás során következett be. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével
bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a
188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti
– jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg
köteles benyújtani. [Kbt. 64. § (1)-(2) bek.]
Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdését.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, abban az esetben nemleges
tartalmú nyilatkozatot kérjük csatolni az ajánlatba.
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok)at a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozóan kell
megtenni, továbbá a nyilatkozat(ok) kelte nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának napja.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell csatolni:
P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről és ugyanezen időszakban
a közbeszerzés tárgyából (melegvíz-kazán valamint füstgáz rendszer és szerelvényeinek értékesítése,
beépítése, beüzemelése, és/vagy kazán korszerűsítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő az előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az érintett ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági minimumkövetelménynek. Ajánlatkérő a Kr. 2 § (5) bekezdésében foglaltak alapján a P.1. pont
szerinti alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdésében foglaltak irányadók, továbbá az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy
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személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az
ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Minősített ajánlattevők vonatkozásában Ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bekezdése szerinti igazolást is elfogadja.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az
adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV. fejezetének megfelelően kell
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
P.1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három),
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen minimum nettó 430 000 000 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 és/vagy
kazán korszerűsítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (az árbevételi adatok
a közös ajánlattevők által összeadhatók).

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell csatolni:
M.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, a beszerzés
tárgyával megegyező (forró- vagy melegvizes kazán és füstgázrendszerének telepítése) tárgyú referenciáinak
ismertetése legalább az alábbi tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
— a beszerzés tárgya, mennyisége és rövid leírása (olyan részletességű leírása, amely alapján az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető, telepített kazán teljesítménye (MW)),
— az ellenszolgáltatás nettó értéke,
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hónap szerinti bontásban),
— kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, továbbá
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
— a Kr. 22. § (1) bekezdésének megfelelő igazolással vagy nyilatkozattal.
A Kr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a
fentiekben előírt adatokat.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági minimumkövetelménynek. Ajánlatkérő a Kr. 2 § (5) bekezdésében foglaltak alapján az M.1. pont
szerinti alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében foglaltak irányadók, továbbá az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy
személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az
ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
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Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az
adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV. fejezetének megfelelően kell
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére:
M.1. ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évből (36
hónap) legalább 1 db, bármilyen mértékű ellenszolgáltatásért teljesített, minimum 10 MW teljesítményű forró-
vagy melegvizes kazán és füstgázrendszerének telepítésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített referenciával.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
AK által alkalmazni kívánt szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér,
jótállás (kazánra, tüzelőberendezésre, füstgáz-hőhasznosító berendezésre, irányítástechnikára, kapcsolódó
szerelvényekre, segédüzemi berendezésekre, füstgázrendszerre és szerelvényeire (kémény nélkül), kondenz
semlegesítőkre, kompenzátorra és szerelvényekre min. 24 hónap teljes körű jótállás, ezen időszakon belüli
garanciális javítások, karbantartások), előleg-visszafizetési biztosíték (az igényelt előleg összegének megfelelő
mértékben), a teljes nettó ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő mértékű garanciális biztosíték, az utolsó
részszámla (végszámla) ellenértékből visszatartás útján [részletes információk a KD-ban és a VI. 3) pontban].
AT-nek nyilatkozni kell a garanciális biztosíték jelen pontban előírtak szerinti határidőben történő rendelkezésre
bocsátásáról [Kbt. 134. § (5) bek.].

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF, és nem köthető semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához.
2. AK a Kbt. 135. § (8) bek. alapján a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő
összegű előleget biztosít a KD-ban részletezettek szerint.
3. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen
kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül
átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (Kbt. 135. § (1), (5)-(6), Ptk.
6:130. § (1)-(2), 6:155.§ (1), Art. 36/A. §). AK részszámlázási lehetőséget biztosít a KD-ban foglaltak szerint
(a szerződés tárgyát képező összes berendezés leszállítását követően 60 %, a teljes rendszer sikeres üzemi
próbát és a szükséges hatósági engedélyek és dokumentációk rendelkezésre állását és AK részére történő
átadását követően 30 %.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Közös ajánlattétel esetén irányadó előírások: Több AT közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén
valamennyi közös ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő (AK) felé. A közös ajánlattevők kötelesek
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
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közös ajánlattevők megjelölését [Kbt. 35. § (2) és (3) bek.] A közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt
nem változhat.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/03/2017
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 16/04/2017

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/03/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:
8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1., Móri úti szárny, I. emelet, 114. iroda.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. A Közbeszerzési dokumentumokat(KD) ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek(AT) vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az I.3.pont szerinti címen az ajánlattételi határidő
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lejártáig. A KD letöltését (I.3.pont) az annak mellékletét képező, a kozbeszerzes@szepho.hu  e-mail címre
megküldött adatlappal kell igazolni.
2. A II.2.5.pontban megadott értékelési szempontok alapján történő értékelés során adható pontszámok:
1-10 pont. Módszer: a 4.1.-4.3.alszempontok esetében egyenes arányosítás, a többi szempontnál fordított
arányosítás. A 4.1.-4.3.alszempontok vonatkozásában megajánlott értéket AT-nek gyártói nyilatkozat
becsatolásával kell igazolnia.
3. AK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest a III.1.2. és III.1.3.pontban szigorúbban állapította meg az alkalmassági követelményeket.
4. Az ajánlatot 1 eredeti pld-ban papíron és az ajánlat szkennelt pld-át tartalmazó 1 db elektronikus másolati
pld-ban zárt, roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani, amelyen a „Melegvíz-kazán valamint
füstgáz rendszer és szerelvényeinek beszerzése, beépítése beüzemelése továbbá a meglévő kazán
korszerűsítése – Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” feliratot kell feltüntetni. Az ajánlat részletes
formai követelményeit a KD tartalmazza.
5. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt.66. § (5) bek.-nek megfelelő és a KD mellékletét képező Felolvasólapot
kitöltve, és az AT eredeti nyilatkozatát a Kbt.66. § (2) bek.-re vonatkozóan.
6. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) és (6) bek. szerint, és az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat. Nemleges nyilatkozat is
csatolandó.
7. Az ajánlathoz csatolni kell a KD mellékletét képező árazatlan költségvetést kitöltve. Az ajánlati árnak a teljes
megvalósítás valamennyi költségét magában kell foglalnia.
8. AK a Kbt. 61.§(4)bek.-re figyelemmel megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat
eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel objektíve sem lehetséges a beszerzendő
eszközök és az ellátandó feladatok körére és szerves kapcsolatára figyelemmel.
9. AK a III.1.7.)2. alpontban meghatározott előleg folyósítását a szerződés szerinti, nettó ellenszolgáltatás 10
%-ának megfelelő mértékű előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához köti, mely az ajánlattevő választása
szerint, a Kbt.134.§(6) bek. a) pontjában megjelölt biztosítéki formák valamelyikében teljesíthető. Az ajánlatban
nyilatkozni kell az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V. tv. 9.§(3)
bek. szerinti aláírás-mintáját, illetve meghatalmazás esetén meghatalmazást.
11. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Balogh Edina,
lajstromszáma: 00119.
12. AK a teljesítés helyszínének megismerése és megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében helyszíni
bejárást biztosít. Időpont: 23.2.2017. 11:00 óra. Találkozási helyszín: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 6.
13. AT-nek szakmai ajánlat keretében csatolnia kell a megajánlott, beépítésre kerülő eszközök műszaki
paramétereit bemutató részletes leírását és részletesen be kell mutatnia az eszközök leszállításával,
beépítésével, üzembe helyezésével, szükséges tervezéssel, engedélyeztetéssel összefüggésben felmerülő, az
ajánlati árban figyelembe vett, teljesítendő feladatok részletezését.[részletesen lásd:KD]
14. AT az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó,
min. 100 000 000 HUF összegre fedezetet nyújtó felelősségbiztosítást köt, illetve meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszti a közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása során vagy abból eredően esetlegesen keletkezett
károk megtérítésére.
15. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság

mailto:kozbeszerzes@szepho.hu
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Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
09/02/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

