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Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 82222067Fax:+36 82510001Telefon:E-mail:

felelős akkreditált 
közbeszerzési 
szaktanácsadó

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 82494104Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Kaposvári Szakképzési CentrumAjánlatkérő 
neve:

Távhő beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000192662020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Kaposvári Szakképzési Centrum EKRSZ_
68919160

Kontrássy Utca 2/A

Kaposvár HU232 7400

Bak László

info@kszc.hu +36 82494104

www.kszc.hu

Magyar Közbeszerzési és Elektronikus 
Beszerzési Zrt.

EKRSZ_
19024596

Somssich Pál Utca 17

Kaposvár HU232 7400

Schablauer Péter

info@mkeb-zrt.hu

www.mkeb-zrt.hu
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HU232 Somogy

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

09320000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beszerzés tárgya távhő energia beszerzése, így ennek jellege miatt a beszerzés nem bontható részekre.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Kaposvár, Pázmány Péter u. 17. Kaposvár, Virág u. 32.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Távhő beszerzéseII.1.3) A szerződés tárgya:

09320000-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Nem

Regionális vagy helyi iroda/hivatal

Oktatás

Árubeszerzés

Használati melegvízhez és fűtéshez szükséges távhő beszerzése 27.883 GJ fűtőértékben. Lekötendő teljesítmény: Kaposvár, Pázmány 
Péter u. 17. - 1.100 kW Kaposvár, Virág u. 32. - 950 kW
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Távhő beszerzése
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III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A felhívás II.2.5) pontjának kiegészítése: Ajánlatkérő az ajánlati árnál az alábbi alszempontokat értékeli: a) Hődíj nettó egységára Ft/GJ
- súlyszám: 90 b) Teljesítménydíj nettó egységára Ft/kW - súlyszám: 10 Az erre vonatkozó egységárakat a Felolvasólapon kell 
megadnia ajánlattevőnek. Értékelés módszere: fordított arányosítás A ponthatár minimuma 0 pont, maximuma 100 pont

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

Figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgya távhő szolgáltatás, így kizárólagosan csak az az ajánlattevő képes a szerződés teljesítésére,
aki a teljesítési helyszínek vonatkozásában az érintett intézményeknél található távhő alkalmazására kiépített berendezésekhez távhő 
biztosítására kiépített hálózattal és csatlakozási ponttal rendelkezik.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

1A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Használati melegvízhez és fűtéshez szükséges távhő beszerzése 27.883 GJ fűtőértékben. Lekötendő teljesítmény: Kaposvár, Pázmány 
Péter u. 17. - 1.100 kW Kaposvár, Virág u. 32. - 950 kW

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár, Pázmány Péter u. 17. Kaposvár, Virág u. 32.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem
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IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A számlák kiegyenlítésére a kincstári fizetési rend szabályai szerint – a Kbt. 135. §-ával összhangban – a Ptk. (a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján kerül sor az igazolt teljesítést követően utólag, a 
jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással, 30 napos fizetési határidővel. Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) 
bekezdésének megfelelően a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, 
egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő havonta jogosult számla benyújtására, a 
tárgyhónapot követő hónap 1-10. napja között kiállított, és Ajánlatkérő részére megküldött számla alapján. A Kbt. 27/A. § alapján 
Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai 
szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett mennyiség ellenszolgáltatási értékének 1%-a/nap, a teljes késedelmi kötbér maximuma a 
késedelemmel érintett mennyiség ellenszolgáltatási értékének 20%-a. Amennyiben ajánlattevő késedelme eléri a 20 napot, abban az 
esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Figyelemmel a kizárólagosságra Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételt.

Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

-

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

-

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

-

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlatkérő a Kbt. 100.§ (5) bekezdését alkalmazza, így a 69. §-tól eltérően az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
alkalmazása helyett már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat, amely alapján a Kbt. 
69. § (4)–(8) bekezdése szerint be kell nyújtania Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 8–9. §-a, nem 
Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 10–11. §-a szerinti irtokat/igazolásokat a Kr. 12. §-ban és a 14–16. §-okban 
foglaltak figyelembevételével. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az 
ajánlattevőnek ajánlatában közjegyző előtt aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá. Figyelemmel arra, hogy az előírt nyilatkozat minta nem található az EKR elektronikus nyilatkozatai között, így ezt az 
Ajánlatkérő által az EKR dokumentumai közé feltöltött nyilatkozat minta felhasználásával kell megtenni. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát 
képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés alatti kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő nem írt elő kizáró 
okra való feltételt a közös ajánlattevő, alvállalkozó, illetve alkalmasságot igazoló szervezet vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a 
kizárólagosság miatt ajánlattevőnek önállóan kell teljesítenie a szerződést. Ajánlatkérő továbbá tájékoztatja ajánlatevőket az alábbi 
jogszabályban foglaltakra: - Kbt. 64.§; - Kbt. 69.§ (11a) bekezdés; - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdés.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
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IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.3) Adminisztratív információk

Ajánlatkérő 1 (egy) alkalommal kíván tárgyalást lefolytatni. A tárgyaláson az ajánlattevő csak akkor vehet részt, ha az (első) ajánlata 
érvényesnek minősül (megfelel az ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlattételi dokumentációban (közbeszerzési 
dokumentumokban) meghatározott feltételeknek). Ajánlatkérő a Kbt. 88. § (9) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőt, 
hogy jelen eljárásban – amennyiben ez lehetséges – az első tárgyalási napon be kívánja fejezni a tárgyalást, de amennyiben szükséges, 
újabb tárgyalási napo(ka)t tart, utóbbi esetben előzetesen tájékoztatva az ajánlattevőt, hogy mikor fogja a tárgyalás(oka)t lezárni. Az 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő 
intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet, illetve ezzel kapcsolatos KH tájékoztatásban foglaltak alapján 
Ajánlatkérő a tárgyalást nem személyesen, hanem telefonon illetve SKYPE-on történik. Ezen eljárási cselekmény dokumentálását 
Ajánlatkérő nevében eljáró FAKSZ jegyzőkönyv formájában végzi, amely tartalmazza a tárgyalás időpontját, azon részvevő személyek 
adatait, valamint a tárgyaláson elhangzottakat. A jegyzőkönyv a FAKSZ által ellenjegyzésre került, és feltöltésre kerül az EKR-be. Az 
ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem határoz meg olyan elemeket, amelyekről nem tárgyal, ennek megfelelően egyaránt kész 
tárgyalni az ajánlat szakmai tartalmáról, az ajánlati árról és a kötendő szerződés feltételeiről, figyelemmel a Kbt. 101. § (2) 
bekezdésében foglaltakra is. Az Ajánlattevő a tárgyalás során a feltett kérdések alapján pontosíthatja az ajánlat díjához tartozó vállalás
tartalmát és az ellenszolgáltatás összegét, illetőleg pontosításra kerülhetnek az ellenszolgáltatás teljesítésének és a kötendő szerződés 
feltételei. Ajánlattevőnek végleges ajánlatát az EKR-ben kell megtennie, Ajánlatkérő által történő erre vonatkozó felhívására.

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) alpontja

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

Nem

Nem

Nem

2020.05.27 10:00
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(A rendszer automatikusan tölti)2020.05.04

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) 
bekezdés e) pontját. 2. Ajánlattevőnek az ajánlatához ki kell töltenie az alábbi, az EKR rendszerben űrlapként megtalálható alábbi 
nyilatkozatokat: - Felolvasólap; - Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint - Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontja tekintetében - Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében - Nyilatkozat folyamatban levő 
változásbejegyzési eljárásról - Nyilatkozat üzleti titokról - Nyilatkozat szakmai felelősségbiztosítás tekintetében - Nyilatkozat 
fordításról 3. Az egyéb kitöltendő nyilatkozatmintákat, valamint a benyújtandó anyagok iratjegyzékét a dokumentáció tartalmazza. 4. 
Figyelemmel a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdésére Ajánlatkérő ez úton jelzi, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és 
nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság). 5. Ajánlatkérő előírja ajánlattevő részére, hogy a szerződés 
megkötésének időpontjára, illetve az szerződés időszakra legalább 50 mFt évenkénti és legalább 10 mFt káreseményenkénti 
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. 6. Amennyiben ajánlattevő az EKR rendszerben megtett elektronikus nyilatkozatokon túl 
egyéb nyilatkozatokat is feltölt az EKR rendszerben, abban az esetben az ajánlatában csatolnia kell (fel kell tölteni) ezen 
nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, egyszerű másolat formájában. 7. A 
közbeszerzési eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Schablauer Péter FAKSZ 00182 8. Ajánlatkérő 
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás karakter korlátozása miatt a felhívás kiegészítését az EKR rendszerben jelen 
eljáráshoz csatolt dokumentáció II. fejezete tartalmazza. 9. A Kbt. 50.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti adatok: Az eljárás típusa uniós, 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) alpontja szerint, figyelemmel arra, hogy a szerződés 
műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, ugyanis a beszerzendő távhő 
vonatkozásában a teljesítési helyszíneken kizárólagosan egy ajánlattevő tud teljesíteni.

V.3) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.2) Az ajánlati biztosíték

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.2) Műszaki leírás:

V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok 
megküldésére nem kerül sor.)

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
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Nem




