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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143180-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek
2017/S 074-143180

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

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

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
AK02431
Kalotaszeg utca 31.
Budapest
1116
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berei Norbert
Telefon:  +36 17006136
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu 
Fax:  +36 14636538
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fotav.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.fotav.hu/letoltheto-dokumentumok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Szabadság tér 7. (Bank Center Irodaház, Citi Torony), 6. emelet
Budapest
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Wellmann-Kiss Katalin
Telefon:  +36 13280630
E-mail: wellmann-kiss.katalin@nagyeskiss.hu 
Fax:  +36 13280631
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fotav.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Szabadság tér 7. (Bank Center Irodaház, Citi Torony), 6. emelet (Recepció)

mailto:kozbeszerzes@fotav.hu
http://www.fotav.hu
http://www.fotav.hu/letoltheto-dokumentumok
mailto:wellmann-kiss.katalin@nagyeskiss.hu
http://www.fotav.hu
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Budapest
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Wellmann-Kiss Katalin
Telefon:  +36 13280630
E-mail: wellmann-kiss.katalin@nagyeskiss.hu 
Fax:  +36 13280631
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fotav.hu

I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

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

II.1.1) Elnevezés:
Távhővezetéki munkákhoz szükséges szerelvények beszerzése.

II.1.2) Fő CPV-kód
42130000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerelvények beszerzése távvezetéki beruházásokhoz az alábbiak szerinti megbontásban:
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4)-(5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a szerelvények beszerzése négy (4) részajánlati
körben valósul meg jelen eljárásban.
1. rész: DN 20-150 gömbcsap;
2. rész: DN200- DN500 gömbcsap;
3. rész: DN600- DN800 gömbcsap;
4. rész: DN 200-DN700 Pillangószelep.
Ajánlatkérő által a keretszerződés időtartama alatt tervezetten beszerezni kívánt mennyiségek:
1. rész: 1 200 db;
2. rész: 117 db;
3. rész: 20 db;
4. rész: 52 db.
Az egyes részajánlatokon belül szereplő szerelvénytípusokból beszerzendő tervezett mennyiséget, illetve
az elvárt műszaki paramétereket az alábbiakban megfogalmazott követelmények, továbbá az ajánlati
dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 900 000 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

mailto:wellmann-kiss.katalin@nagyeskiss.hu
http://www.fotav.hu
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DN 20-150 gömbcsap
Rész száma: 1.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
42130000
42131000
44162100
44163200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
A Főtáv Zrt. székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. (R25. sz. központi anyagraktár).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
GÖMBCSAPOK DN 150-ig.
Névleges nyomás: PN 25.
Névleges átmérő: DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150.
Jelenlegi beépítési hossz: EN 558-1/GR szerint (rövidebb lehet, hosszabb nem).
Közeg: Távfűtési forróvíz (lágyvíz).
Tervezési hőmérséklet: 140 °C.
Tervezési nyomás: 20 bar.
Csatlakozás: Karimás vagy hegtoldatos.
Ház anyaga: Szénacél.
Gömb anyaga: Korrózióálló vagy krómozott.
Kivitel: Átömlési keresztmetszet kiírás szerint (teljes átömlés esetén a gömb belső átmérője megegyezik a
csatlakozó karima belső átmérőjével).
Az űlék legyen rugó megtámasztású vagy egy más automatikus után állással rendelkező kivitelű.
Karbantartást nem igénylő kivitel.
Tömör zárás: EN 12266-1/ P 12 vizsgálatának megfelelő Rate A kategória szerint (cseppmentesen zár)
Egy oldalon fellépő tervezési nyomásnál is tömörzárónak kell lennie.
Erő és nyomaték: Feleljen meg az EN 488/2011 előírásainak.
Kézi hajtómű adatok.
Típus: gyártó választja meg
Kivitel: kézi kerékkel (kézikar nem elfogadható)
mindkét irányban végállás ütközővel (túlfordulás ellen)
mechanikus helyzetjelzéssel
Festés: kültéri kivitel
Hajtóműadatok
Típus: AUMA vagy egyenértékű
Tápfeszültség: 400 V, 50 Hz, 3 fázis
Zárási idő: min 120 sec.
Védettség: IP 67
Festés: kültéri kivitel
Végállás kapcsoló: irányonként 1 db
Nyomatékkapcsoló: irányonként 1 db
Felszereltség: kézi kerékkel
mechanikus helyzetjelzéssel
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Funkció: közbenső tetszőleges állásban megállítható
mobil áramforrásról működtethető legyen (aggregátor)
Ajánlatban megadandó adatok, nyilatkozatok (magyar nyelven, gyártó által kiadott dokumentáció, illetve
katalógus formájában)
— termék származási országa
— ház anyaga
— gömb/tányér anyaga
— űlék anyaga és műszaki megoldása
— orsó tömítés anyaga és műszaki megoldása
— gömb/űlék átömlési keresztmetszett átmérője
— tengely csapágyazás konstrukciója
— nyomás – hőmérséklet diagram (az üzemi paraméterek igazolására)
— Kv- érték
— körvonalrajz a fő méretekkel
— metszeti rajz
— darabjegyzék az anyag feltüntetésével
— az EN 488 és az EN 12266-1/A előírásainak való megfelelőség igazolása
— teljesítménynyilatkozat a 275/2013. (VII. 16.) kormányrendelet szerint méretenként és termékenként
A fenti adatokat gyári dokumentációval (katalóguslap, gyári diagram, rajz, nyilatkozat) kell igazolni. Az
anyagokat szabvány szerinti jelöléssel kell megadni.
Szállítandó dokumentáció a szerződés teljesítése során:
— 3D AutoCad rajz (szerelvény + hajtómű együtt) a szerződést követő 30 napon belül
— PED 97/23/EC szerinti megfelelőségi nyilatkozat
— EN 10204/3.1 szerinti anyagbizonylat (vegyi összetétel és szilárdsági adatok)
— EN 10204/3.1 szerinti nyomáspróba és tömörzárási próba jegyzőkönyve
— Hajtóműves szerelvénynél működési próba
— Hajtómű bekötési rajz
— Teljesítménynyilatkozat a 275/2013. (VII. 16.) kormányrendelet szerint
— Beépítési, kezelési, karbantartási utasítás magyarul szerelvényről és hajtóműről is.
A termékekre az üzembehelyezéstől számított 24 hónapos, a leszállítástól számított 30 hónap jótállást kell
nyújtani.
A jelen szerződés keretében beszerzendő pontos szerelvény típusokat és azok tervezett darabszámát és
szállítási határidejét az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Keretösszeg: nettó 50 000 000 HUF.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 50 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat alkalmazza értékelési szempontként, amely során az összesített
csoportárakat értékeli. Az értékelés 1-100 pontig történik, az értékelés módszere a fordított arányosítás a KH
2016. évi útmutatója alapján. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. A legmagasabb pontszámot
elérő érvényes ajánlattevővel köthető meg a szerződés.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
DN200- DN500 gömbcsap
Rész száma: 2.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
42130000
42131000
44162100
44163200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
A Főtáv Zrt. székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. (R25. sz. központi anyagraktár).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
GÖMBCSAPOK DN 200 – DN 500
Névleges nyomás: PN 25
Névleges átmérő: DN200, DN250, DN300, DN400, DN500
Közeg: távfűtési víz (lágyvíz)
Tervezési hőmérséklet: 140 °C
Tervezési nyomás: 20 bar
Csatlakozás: Hegtoldatos
Csatlakozás megadott méretre munkálása
Ház anyaga: Szénacél.
Gömb anyaga: korrózióálló vagy szénacél
A folyadékkal érintkező rész cső kialakítású
Kivitel: Átömlési keresztmetszet kiírás szerint (teljes átömlés esetén a gömb belső átmérője megegyezik a
csatlakozó karima belső átmérőjével)
DN 250 felett a tengely kétoldalt csapágyazott (úszógömbös kivitel nem megfelelő)
Az űlék legyen rugó megtámasztású vagy egy más automatikus után állással rendelkező kivitelű
Ahol a tételes kiírás ezt tartalmazz, ott megfelelő hosszúságú szárhosszabbítással
Korrózióálló acél tengely.
Karbantartást nem igénylő kivitel.
Kiegészítő tömítés (zsírtömítés) nem alkalmazható.
Tömör zárás: EN 12266-1/ P 12 vizsgálatának megfelelő Rate A kategória szerint (cseppmentesen zár)
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Egy oldalon fellépő tervezési nyomásnál is tömörzárónak kell lennie.
Erő és nyomaték: Feleljen meg az EN 488/2011 előírásainak.
KÉZI HAJTÓMŰ ADATOK
Típus: gyártó választja meg
Kivitel: kézi kerékkel (kézikar nem elfogadható)
mindkét irányban végállás ütközővel (túlfordulás ellen)
mechanikus helyzetjelzéssel
Festés: kültéri kivitel
HAJTÓMŰADATOK
Típus: AUMA vagy egyenértékű
Tápfeszültség: 400 V, 50 Hz, 3 fázis
Zárási idő: min 120 sec.
Védettség: IP 67
Festés: kültéri kivitel
Végállás kapcsoló: irányonként 1 db
Nyomatékkapcsoló: irányonként 1 db
Felszereltség: kézi kerékkel
mechanikus helyzetjelzéssel
Funkció: közbenső tetszőleges állásban megállítható
mobil áramforrásról működtethető legyen (agregátor)
Ajánlatban megadandó adatok, nyilatkozatok (magyar nyelven, gyártó által kiadott dokumentáció, illetve
katalógus formájában)
— termék származási országa
— ház anyaga
— gömb/tányér anyaga
— űlék anyaga és műszaki megoldása
— orsó tömítés anyaga és műszaki megoldása
— gömb/űlék átömlési keresztmetszett átmérője
— tengely csapágyazás konstrukciója
— nyomás – hőmérséklet diagram (az üzemi paraméterek igazolására)
— Kv- érték
— körvonalrajz a fő méretekkel
— metszeti rajz
— darabjegyzék az anyag feltüntetésével
— az EN 488 és az EN 12266-1/A előírásainak való megfelelőség igazolása
— teljesítménynyilatkozat a 275/2013. (VII. 16.) kormányrendelet szerint méretenként és termékenként
A fenti adatokat gyári dokumentációval (katalóguslap, gyári diagram, rajz, nyilatkozat) kell igazolni. Az
anyagokat szabvány szerinti jelöléssel kell megadni.
Szállítandó dokumentáció a szerződés teljesítése során:
— 3D AutoCad rajz (szerelvény + hajtómű együtt) a szerződést követő 30 napon belül
— PED 97/23/EC szerinti megfelelőségi nyilatkozat
— EN 10204/3.1 szerinti anyagbizonylat (vegyi összetétel és szilárdsági adatok)
— EN 10204/3.1 szerinti nyomáspróba és tömörzárási próba jegyzőkönyve
— Hajtóműves szerelvénynél működési próba
— Hajtómű bekötési rajz
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— Beépítési, kezelési, karbantartási utasítás magyarul szerelvényről és hajtóműről is
— Teljesítménynyilatkozat a 275/2013. (VII. 16.) kormányrendelet szerint
A termékekre az üzembe helyezéstől számított 24 hónapos, a leszállítástól számított 30 hónap jótállást kell
nyújtani.
A jelen szerződés keretében beszerzendő pontos szerelvény típusokat és azok tervezett darabszámát és
szállítási határidejét az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Keretösszeg: nettó 375 000 000,- Ft.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 375 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat alkalmazza értékelési szempontként, amely során az összesített
csoportárakat értékeli. Az értékelés 1-100 pontig történik, az értékelés módszere a fordított arányosítás a KH
2016. évi útmutatója alapján. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. A legmagasabb pontszámot
elérő érvényes ajánlattevővel köthető meg a szerződés.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
DN600- DN800 gömbcsap
Rész száma: 3.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
42130000
42131000
44162100
44163200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
A Főtáv Zrt. székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. (R25. sz. központi anyagraktár).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
GÖMBCSAPOK DN 600 – DN 800
Névleges nyomás: PN 25
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Névleges átmérő: DN600, DN700, DN800
Közeg: távfűtési víz (lágyvíz)
Tervezési hőmérséklet: 140 °C
Tervezési nyomás: 20 bar
Csatlakozás: Hegtoldatos
Csatlakozás megadott méretre munkálása
Ház anyaga: Szénacél.
Gömb anyaga: korrózióálló vagy szénacél
A folyadékkal érintkező rész cső kialakítású
Kivitel: Átömlési keresztmetszet kiírás szerint (teljes átömlés esetén a gömb belső átmérője megegyezik a
csatlakozó karima belső átmérőjével)
A tengely kétoldalt csapágyazott (úszógömbös kivitel nem megfelelő)
Az űlék legyen rugó megtámasztású vagy egy más automatikus után állással rendelkező kivitelű
Ahol a tételes kiírás ezt tartalmazz, ott megfelelő hosszúságú szárhosszabbítással
Korrózióálló acél tengely.
Karbantartást nem igénylő kivitel.
Kiegészítő tömítés (zsírtömítés) nem alkalmazható.
Tömör zárás: EN 12266-1/ P 12 vizsgálatának megfelelő Rate A kategória szerint (cseppmentesen zár)
Egy oldalon fellépő tervezési nyomásnál is tömörzárónak kell lennie.
Erő és nyomaték: Feleljen meg az EN 488/2011 előírásainak.
KÉZI HAJTÓMŰ ADATOK
Típus: gyártó választja meg
Kivitel: kézi kerékkel (kézikar nem elfogadható)
mindkét irányban végállás ütközővel (túlfordulás ellen)
mechanikus helyzetjelzéssel
Festés: kültéri kivitel
HAJTÓMŰADATOK
Típus: AUMA vagy egyenértékű
Tápfeszültség: 400 V, 50 Hz, 3 fázis
Zárási idő: min 120 sec.
Védettség: IP 67
Festés: kültéri kivitel
Végállás kapcsoló: irányonként 1 db
Nyomatékkapcsoló: irányonként 1 db
Felszereltség: kézi kerékkel
mechanikus helyzetjelzéssel
Funkció:közbenső tetszőleges állásban megállítható
mobil áramforrásról működtethető legyen (agregátor)
Ajánlatban megadandó adatok (magyar nyelven, gyártó által kiadott dokumentáció, illetve katalógus
formájában)
— termék származási országa
— ház anyaga
— gömb/tányér anyaga
— űlék anyaga és műszaki megoldása
— orsó tömítés anyaga és műszaki megoldása
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— gömb/űlék átömlési keresztmetszett átmérője
— tengely csapágyazás konstrukciója
— nyomás – hőmérséklet diagram (az üzemi paraméterek igazolására)
— Kv- érték
— körvonalrajz a fő méretekkel
— metszeti rajz
— darabjegyzék az anyag feltüntetésével
— az EN 488 és az EN 12266-1/A előírásainak való megfelelőség igazolása
— teljesítménynyilatkozat a 275/2013. (VII. 16.) kormányrendelet szerint méretenként és termékenként
A fenti adatokat gyári dokumentációval (katalóguslap, gyári diagram, rajz, nyilatkozat) kell igazolni. Az
anyagokat szabvány szerinti jelöléssel kell megadni.
Szállítandó dokumentáció a szerződés teljesítése során:
— 3D AutoCad rajz (szerelvény + hajtómű együtt) a szerződést követő 30 napon belül
— PED 97/23/EC szerinti megfelelőségi nyilatkozat
— EN 10204/3.1 szerinti anyagbizonylat (vegyi összetétel és szilárdsági adatok)
— EN 10204/3.1 szerinti nyomáspróba és tömörzárási próba jegyzőkönyve
— Hajtóműves szerelvénynél működési próba
— Hajtómű bekötési rajz
— Beépítési, kezelési, karbantartási utasítás magyarul szerelvényről és hajtóműről is
— Teljesítménynyilatkozat a 275/2013. (VII. 16.) kormányrendelet szerint méretenként és termékenként
A termékekre az üzembe helyezéstől számított 24 hónapos, a leszállítástól számított 30 hónap jótállást kell
nyújtani.
A jelen szerződés keretében beszerzendő pontos szerelvény típusokat és azok tervezett darabszámát és
szállítási határidejét az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Keretösszeg: nettó 375 000 000 HUF.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 375 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat alkalmazza értékelési szempontként, amely során az összesített
csoportárakat értékeli. Az értékelés 1-100 pontig történik, az értékelés módszere a fordított arányosítás a KH
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2016. évi útmutatója alapján. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. A legmagasabb pontszámot
elérő érvényes ajánlattevővel köthető meg a szerződés.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
DN 200-DN700 Pillangószelep
Rész száma: 4.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
42130000
42131280

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
A Főtáv Zrt. székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. (R25. sz. központi anyagraktár).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
PILLANGÓSZELEP DN 200 – DN 700
Elzáró fajtája: 3 – szorosan excentrikus pillangószelep
Névleges nyomás: PN 25
Névleges átmérő: DN200, DN250, DN300, DN400, DN500, DN600, DN700
Közeg: Távfűtési víz (lágyvíz)
Tervezési hőmérséklet: 140 °C
Tervezési nyomás: 20 bar
Ház anyaga: Szénacél öntvény vagy kovácsolt (lemezházas konstrukció nem elfogadható)
Tányér anyaga: Szénacél vagy korrózióálló acél
Záró felületek anyaga: Keményfém ülék és fém tömítés a záróelemnél
Nyomatékkal záró
Kivitel: karimás vagy hegtoldatos
Két oldalon csapágyazott tengely.
Karbantartást nem igénylő kivitel.
Szennyeződéstől védő beépített csapágyvédelem
Tömör zárás: EN 12266-1/ P 12 vizsgálatának megfelelő Rate A kategória szerint (cseppmentesen zár)
Egy oldalon fellépő tervezési nyomásnál is tömörzárónak kell lennie.
KÉZI HAJTÓMŰ ADATOK
Típus: gyártó választja meg
Kivitel: kézi kerékkel (kézikar nem elfogadható)
mindkét irányban végállás ütközővel (túlfordulás ellen)
mechanikus helyzetjelzéssel
Festés: kültéri kivitel
HAJTÓMŰADATOK
Típus: AUMA vagy egyenértékű
Tápfeszültség: 400 V, 50 Hz, 3 fázis
Zárási idő: min 120 sec.
Védettség: IP 67
Festés: kültéri kivitel
Végállás kapcsoló: irányonként 1 db
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Nyomatékkapcsoló: irányonként 1 db
Felszereltség: kézi kerékkel
mechanikus helyzetjelzéssel
Funkció: közbenső tetszőleges állásban megállítható
mobil áramforrásról működtethető legyen (aggregátor)
Ajánlatban megadandó adatok (magyar nyelven, gyártó által kiadott dokumentáció, illetve katalógus
formájában):
— termék származási országa
— ház anyaga
— gömb/tányér anyaga
— űlék anyaga és műszaki megoldása
— orsó tömítés anyaga és műszaki megoldása
— gömb/űlék átömlési keresztmetszett átmérője
— tengely csapágyazás konstrukciója
— nyomás – hőmérséklet diagram (az üzemi paraméterek igazolására)
— Kv- érték
— körvonalrajz a fő méretekkel
— metszeti rajz
— darabjegyzék az anyag feltüntetésével
— az EN 488 és az EN 12266-1/A előírásainak való megfelelőség igazolása
— teljesítménynyilatkozat a 275/2013. (VII. 16.) kormányrendelet szerint méretenként és termékenként
A fenti adatokat gyári dokumentációval (katalóguslap, gyári diagram, rajz, nyilatkozat) kell igazolni. Az
anyagokat szabvány szerinti jelöléssel kell megadni.
Szállítandó dokumentáció a szerződés teljesítése során:
— 3D AutoCad rajz (szerelvény + hajtómű együtt) a szerződést követő 30 napon belül
— PED 97/23/EC szerinti megfelelőségi nyilatkozat
— EN 10204/3.1 szerinti anyagbizonylat (vegyi összetétel és szilárdsági adatok)
— EN 10204/3.1 szerinti nyomáspróba és tömörzárási próba jegyzőkönyve
— Hajtóműves szerelvénynél működési próba
— Hajtómű bekötési rajz
— Beépítési, kezelési, karbantartási utasítás magyarul szerelvényről és hajtóműről is
— Teljesítménynyilatkozat a 275/2013. (VII. 16.) kormányrendelet szerint méretenként és termékenként
A termékekre az üzembe helyezéstől számított 24 hónapos, a leszállítástól számított 30 hónap jótállást kell
nyújtani.
A jelen szerződés keretében beszerzendő pontos szerelvény típusokat és azok tervezett darabszámát és
szállítási határidejét az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Keretösszeg: nettó 100 000 000 HUF.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 100 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
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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
Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat alkalmazza értékelési szempontként, amely során az összesített
csoportárakat értékeli. Az értékelés 1-100 pontig történik, az értékelés módszere a fordított arányosítás a KH
2016. évi útmutatója alapján. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. A legmagasabb pontszámot
elérő érvényes ajánlattevővel köthető meg a szerződés.

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:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás
során következik be.
A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet előzetesen
az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő -adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
– köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát, megfelelő
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4)
bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró
ok hiányát (valamint az alkalmassági feltételeket) igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen
adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre vonatkozónyilatkozatát
kell csatolnia.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az EEKD vonatkozásában hiánypótlási felhívást, felvilágosítást
kérést küldhet ki.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli.
Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő
határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
III. fejezet 8-16. §-ban foglalt igazolására.
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A felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet 8-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,
hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem
megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok
benyújtására.
A kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi
keltezésűnek kell lenniük.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) Valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II.
Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által
aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak
nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli.
Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő
határidő tűzésével felhívja a kizáró okok (valamint az alkalmassági követelmények) Korm. rendelet IV. fejezet
21-22. §-ban foglalt igazolására.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján, a 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy megfelel az M/1. alkalmassági követelményeknek,
ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés
tárgyával egyező szállításairól szóló nyilatkozata.
A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— a teljesítés időpontja,
— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely),
— a szállítás tárgya,
— a szállítás mennyisége vagy ellenszolgáltatás nettó összege,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben nem rendelkezik összesen, távhő és energetikai alkalmazású gömbcsap
vagy pillangószelep eladásából vagy szállításából származó, szerződésszerűen teljesített, alábbi értékű
referenciával/referenciákkal:
— az 1. rész tekintetében: nettó [7 500 000] HUF vagy 180 db;
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— a 2. rész tekintetében: nettó [75 000 000] HUF vagy 22 db;
— a 3. rész tekintetében: nettó [75 000 000] HUF vagy 4 db;
— a 4. rész tekintetében: nettó [15 000 000] HUF vagy 8 db.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11)
bekezdése és a Kbt. 68. § (11) bekezdése rendelkezéseire.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Valamennyi rész tekintetében, a keretszerződés fennállása alatt Ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelések
teljesítéséhez kapcsolódóan:
1. Késedelmi kötbér: naponta az eseti megrendelésre eső nettó vételár 2 %-a, de legfeljebb az eseti
megrendelésre eső nettó vételár 30 %-a.
2. Hibás teljesítési kötbér: naponta az eseti megrendelésre eső nettó vételár 2 %-a, de legfeljebb az eseti
megrendelésre eső nettó vételár 30 %-a.
3. Meghiúsulási kötbér: eseti megrendelés meghiúsulása tekintetében az adott eseti megrendelésre eső nettó
vételár 30 %-a, illetve a keretösszeg 30 %-a.
4. Jótállási biztosíték: 5 %.
5. Jótállás: az eseti megrendelés alapján szállított termék üzembe helyezésétől számított 24 hónapos a
leszállítástól számított 30 hónap jótállást kell nyújtani.
A részletes szabályokat a szerződés-tervezet tartalmazza.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérőként szerződő fél előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar
forint (HUF).
Ajánlatkérő a termék(ek) szállítása érdekében – a keretszerződés fennállása alatt – eseti megrendeléseket ad
ki írásban a nyertes ajánlattevő számára, melyben megjelöli a leszállítandó termék(ek)et, valamint a teljesítés
idejét. Az egyes részeken belül irányadó teljesítési határidőket nyertes ajánlattevő ajánlata tartalmazza.
Vonatkozó jogszablyok:
Kbt. 135. § (1) bekezdése.
Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése.
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezései.
Az Ajánlatkérőként szerződő fél késedelme esetén az Eladó a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
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Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
Ajánlatkérő üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötniük egymással,
melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát és amely
megállapodás tartalmazza a Kbt. szerinti feltételeket.

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: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/05/2017
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: 23/06/2017

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/05/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:
NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, Szabadság tér 7. (Bank Center Irodaház, Citi Torony), 6. emelet (tárgyaló).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az épületben portaszolgálat és beléptető rendszer működik
ezért a bontás helyszínére történő eljutás alkalmanként 10-15 percet is igénybe vehet.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
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VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Amennyiben valamely érdeklődő gazdasági szereplő szeretné elektronikus úton elérni és letölteni a
közbeszerzési dokumentációt, az alábbi adatokat tartalmazó regisztrációs lap megküldésével kell ezt jeleznie az
AK számára. A regisztrációs lap letölthető az I.3) pontban megadott elektronikus elérhetőségen. A regisztrációs
lap kézhezvételét követően AK közreműködője a regisztrációs lapban megadott kapcsolattartási pontokra
megküldi azt a letöltési jelszót, melynek használatával az adott gazdasági szereplő elektronikus úton eléri és
letölti a közbeszerzési dokumentumokat. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelszó használata kizárólag a közbeszerzési
dokumentumok elérhetőségéhez szükséges, melynek célja az érdeklődő gazdasági szereplők regisztrációjának
biztosítása.
A regisztrációs lapon meg kell adni az alábbi adatokat:
— a közbeszerzési eljárás tárgya,
— ajánlattevő neve és címe, e-mail címe, fax száma,
— jelen eljárás tekintetében ajánlattevő kapcsolattartójának neve,
— kapcsolattartó személy elérhetősége (telefon, e-mail stb.).
2. AK a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást és ártáblázatot az ajánlati dokumentációban teszi
közzé.
Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata részeként
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során.
3. AK a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
4. A közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok bírálata a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdésében valamint a 81. §
(5)-(6) bekezdésében foglaltak alkalmazásával történik.
4. A legalacsonyabb ár meghatározásának az alapja az ajánlattevők által a beszerzés tárgya tekintetében
megadott teljes nettó ajánlati ár.
5. Legalacsonyabb ár értékelési szempont egyedüli alkalmazásának indokolása: az ajánlatkérő igényeinek
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő részletesen megadja azokat a konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeket, valamint az egyes termékek esetében meghatározott szállítási határidőket, amely
alapján ajánlattevők megadják ajánlataikat.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (eredeti, aláírt) nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésében
foglalt feltételekre. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a Kbt. 66. § (4)-(6) bekezdése szerinti
nyilatkozatokat, dokumentumokat.
7. Ajánlatkérő előírja az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa II. rész D. pontjának
kitöltését is.
8. Ajánlatkérő előírja, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának IV.
részében ajánlattevő kizárólag az [alfa] pont kitöltésével jelölje meg, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek a 321/2015. Kr. 2. § (5) bekezdése alapján.
9. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró, kötelezettségvállaló személyek aláírási címpéldányait, illetve
szüksége esetén meghatalmazásait, a dokumentáció I.10.6. pontjában foglaltak szerint.
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11.Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, a közös ajánlattétel szabályait és a közös ajánlattevők
által megkötendő együttműködési megállapodás tartalmi követelményeit a dokumentáció I.20. pontja
tartalmazza.
12. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
13. AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.
Név: dr. Wellmann-Kiss Katalin.
Lajstromszám: 00241.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság
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:
A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2017
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