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HU110 Budapest

II.2.3) A teljesítés helye:

09324000-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő a részajánlat tételt kizárja tekintettel arra, hogy nem tartja műszakilag és gazdaságilag ésszerűnek, mivel egy teljesítési 
helyen egynemű szolgáltatást kíván igénybe venni.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:48Időtartam 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:

II.1.3) A szerződés tárgya:

09324000-6

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Önállóan gazdálkodó költségvetési szervEgyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Egyéb típus

Egészségügy

Szolgáltatás megrendelés

16/OVSZ/2018 Távhőszolgáltatás beszerzése

Központi telephely (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) fűtése évente 4 TJ mennyiségben, az alábbi műszaki tartalommal: A 
hőszolgáltatási engedélyes az OVSZ tulajdonú hőközpontban mért mennyiségként köteles a lekötött teljesítmény értékét 
figyelembe véve a külső környezeti hőmérséklet függvényében olyan hőmennyiséget szolgáltatni, amely a fűtött épületek elvárt 
hőmérsékleten tartására, valamint a használati melegvíz biztosítására elegendő. A szerződés életbe lépésekor lekötött, 
számlázandó teljesítmény: 395kW.

Távhőszolgáltatás beszerzése

NUTS-kód:
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

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)

Központi telephely (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) fűtése évente 4 TJ mennyiségben, az alábbi műszaki tartalommal: A 
hőszolgáltatási engedélyes az OVSZ tulajdonú hőközpontban mért mennyiségként köteles a lekötött teljesítmény értékét 
figyelembe véve a külső környezeti hőmérséklet függvényében olyan hőmennyiséget szolgáltatni, amely a fűtött épületek elvárt 
hőmérsékleten tartására, valamint a használati melegvíz biztosítására elegendő. A szerződés életbe lépésekor lekötött, 
számlázandó teljesítmény: 395kW. Az ellátás módja a TKSZ2.1.1.1. pontja szerinti hőátalakítás nélküli távhőenergia szolgáltatás 
. Az ellátás célja szerint a TKSZ 2.1.2.2. pontja szerinti használati melegvíz szolgáltatási célú távhőenergia szolgáltatás. A 
távhőszolgáltatás a TKSZ 2.1.3.1. pontjában szabályozott hőközponti mérés szerinti távhőenergia szolgáltatás. Ajánlattevő 
biztosítsa a tulajdonában lévő szolgáltatói berendezések megfelelő, biztonságos üzemeltetését és fenntartását A szolgáltatás 
helyszíne: OVSZ székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 19-21. (1113 Budapest Daróczi út 16. alatti OVSZ tulajdonú hőközponton
keresztül) Felhasználási hely címe: K005839; 1113 Budapest Daróczi út 16. Felhasználó azonosító száma: 20001823 SZJ 
megnevezés és száma: Hőszolgáltatás 40.30.90.0 Hőközpont azonosító: P003027

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)

Igen

Nem

Nem

Igen

48

Nem

Nem
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Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmények:

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]:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

Ajánlatkérő az éves nettó összárat értékeli. Ajánlattevő az éves nettó összárat a II.2.4) pontban megadott mennyiségi adatok 
figyelembe vételével a "(hőteljesítmény*havi alapdíj*12)+(éves hőmennyiség*hődíj)" képlettel a mértékegység-átváltásokra is 
figyelemmel számítsa ki.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

Nem

Nem

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 62. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró 
okok hatálya alatt áll és megbízhatóságát nem tudja kellőképpen igazolni. - Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy
alvállalkozót aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön) és az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének 
megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumot a Miniszterelnökség által üzemeltetett, egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (a 
továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére. A Kbt. 64. §-ában foglalt esetben, 
amennyiben ajánlattevő élni kíván a lehetőséggel, úgy azt az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban meg kell jelölnie (mind
a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását), valamint annak mellékleteként csatolni kell az ajánlatába a 
Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti végeles, vagy közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti 
jogerős határozat másolati példányát. Az ajánlatban be kell nyújtani - a Korm. rendelet 15. §-ában foglaltaknak megfelelően - az 
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső – alkalmasság igazolásában részt nem vevő - alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés] A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló 
döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő megfelelő határidő tűzésével kiadott felhívása alapján a Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdése szerint, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/
igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevőtől a 
Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő
ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Nem szükséges azon adatbázisok elérhetőségének 
feltüntetése az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, amelyek ellenőrzését az ajánlatkérő számára a Korm. rendelet előírja
. A Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az 
érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban 
előírt követelményeknek. A közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az 
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós
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További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Kbt. 98. § (2) bek c) pont 2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) bek. 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (4) bek 11. pont 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklet 22. pont 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. pont A verseny hiánya nem abból fakad, hogy a közbeszerzés tárgya a 
versenyt indokolatlanul szűkítően lett meghatározva. Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva az 
igényének kielégítésére. Ajánlatkérő fűtési és melegvíz-ellátási rendszerei jelenleg távhővel történő táplálást 
igényelnek, és az e-közmű rendszer (https://www.e-epites.hu/e-kozmu) információi alapján Ajánlatkérő 
telephelyének környékének észszerű távolságban a Főtáv Zrt rendszerén kívül, nem áll rendelkezésre olyan 
közmű mely műszakilag alkalmas lenne a rendszerek táplálására. Ajánlatkérő telephelyen nincsen kazánház 
kialakítására megfelelő terület. Ezek alapján kizárólagosan a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. jogosult a 
szolgáltatás nyújtására

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése havonta utólag, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 15 
naptári napon belül átutalással történik, a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdései szerint. Az ellenszolgáltatás teljesítése és az elszámolás 
magyar forintban (HUF) történik. Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a késedelem időtartamára a Ptk. 6:155. § (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. Ajánlatkérő - a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján - a 
teljesítés elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a teljesítéstől, vagy az erről szóló írásbeli 
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik. Ajánlatkérő továbbá felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 
135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

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

Nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben részletezett szerződésszegés esetén köteles kötbért fizetni A kötbér mértéke ajánlatkérő 
által a szerződésszegés időtartamára fizetendő alapdíj háromszorosa. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltak alapján alkalmassági követelményt nem ír elő, tekintettel arra, hogy a hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja szerint csak meghatározott gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Központi telephely (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) fűtése évente 4 TJ mennyiségben, az alábbi műszaki tartalommal: A 
hőszolgáltatási engedélyes az OVSZ tulajdonú hőközpontban mért mennyiségként köteles a lekötött teljesítmény értékét 
figyelembe véve a külső környezeti hőmérséklet függvényében olyan hőmennyiséget szolgáltatni, amely a fűtött épületek elvárt 

V.1.2) Műszaki leírás:

Külön csatolt szerződéstervezetben

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

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)60vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

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

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) pontja alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a 
szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt 
kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.

2018.06.19.

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, a tárgyalás időpontja és a tárgyalások 
befejezésének időpontja: Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson az ár és a szerződéses feltételek 
megtárgyalására kerül sor. Az ajánlatkérő ezúton hozza egyértelműen előzetesen az ajánlattevő tudomására, hogy az egyetlen 
tárgyalási forduló végén fogja a tárgyalásokat lezárni. A tárgyalás lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások 
nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával, amennyiben a változások nagyságrendje azt nem 
indokolja, akkor új dokumentáció készítése nélkül - az ajánlattevőt az EKR rendszeren keresztül felhívja a végleges ajánlatának 
az EKR rendszeren keresztül történő beadására. Amennyiben Ajánlattevő nem vesz részt a tárgyalási fordulón, abban az esetben 
is felkéri Ajánlatkérő végleges ajánlat benyújtásra. A végleges ajánlat beadása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdése alapján kötelező. A végleges ajánlatok beadásának határideje minősül a tárgyalások befejezésének. A tárgyalások 
befejezésekor ajánlati kötöttség jön létre. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve a Kbt. 87. § (4) bekezdése 
szerint. A tárgyalásról ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a tárgyalás lezárást követően ajánlattevő és ajánlatkérő 
képviselője aláírásával lát el, és amelyből egy eredeti példány ajánlattevőt és egy eredeti példány ajánlatkérőt illeti meg. A 
tárgyalásos eljárás keretében az ajánlattevő nincs kötve az általa benyújtott (első, indikatív) ajánlatához, azonban a tárgyalás 
eredményeképpen esetlegesen módosított ár és a szerződéses feltételek esetleges módosulása a benyújtott első, indikatív 
ajánlathoz képest nem eredményezhet az ajánlatkérő számára hátrányosabb feltételeket, kivéve, ha az ajánlatkérő által előírt, 
illetve az ajánlattevő által a módosított szakmai ajánlatban vállalt módosított feltételek ezt indokolják. A tárgyaláson az 
ajánlattevőt az ajánlattevő képviseletére és a nevében kötelezettségvállalásra jogosult (vagy meghatalmazás révén feljogosított) 
személy(ek)nek kell képviselni. A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy a) az 
eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el az ajánlattételi 
felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna 
lehetővé hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását, b) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik 
ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy c) az értékelés szempontjai vagy módszere 
változna. A tárgyalási nap tervezett időpontja és helye: az ajánlattételi határidő lejártát követő 10. munkanap 11:00 óra, 
Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina u. 19-21., "A" épület, I. emelet, Tárgyaló).
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V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1.Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha 
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet másképp nem rendelkezik - 
elektronikus úton, a Miniszterelnökség által üzemeltetett, egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: 
EKR) történik 2.Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § rendelkezéseiben foglaltak az irányadók 3.Az ajánlattétel 
valamennyi költsége ajánlattevőt terheli 4.A jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott 
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók 5.Az ajánlathoz csatolni
kell az EKR rendszerben kitöltött űrlapokon kívül csatolt dokumentumként: a. Ajánlattevőnek, alvállalkozónak vonatkozásában – 
figyelemmel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdésére - 
csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát (hiteles cégaláírási nyilatkozatát), illetve ügyvéd vagy 
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáit, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták (
kivéve természetes személyek esetén). b.Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő, alvállalkozó
vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőnek felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a 
cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazza. c.Nyilatkozatot a Kbt. 62. § (2) bekezdés tekintetében . d.Amennyiben 
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban. e.Ajánlattevő részéről felmerült, 
a tárgyalási forduló során érinteni kívánt kérdéseket 6.Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - 
a hiánypótlás lehetősségét teljes körben biztosítja, azzal, hogy amennyiben az ajánlatban hiánypótlás keretében új gazdasági 
szereplő kerül megjelölésre, ajánlatkérő csak egy körben biztosít hiánypótlási lehetőséget az új gazdasági szereplő 
vonatkozásában (Kbt. 67. § (6) bekezdés). A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és 
kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás, a dokumentáció vagy a 
jogszabályok előírásainak. 7.Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat felelős magyar nyelvű fordítás mellékelésével
kell benyújtani. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére 
jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős 
magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. 
A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. Az ajánlattevőnek – a hiteles fordítás kivételével – nyilatkoznia kell 
arról, hogy az általa benyújtott valamennyi fordítás teljes egészében megfelel az eredeti dokumentum(ok) tartalmának. 8.A 
szerződéskötés tervezett időpontja: Kbt. 131. § (8) bekezdés e) pontja szerint szerződéskötési moratórium nincs, ajánlatkérő az 
időpontról ajánlattevőt e-mail útján tájékoztatja az összegezés kiküldését követően. A szerződéskötés helye: Országos Vérellátó 
Szolgálat Központja, Tárgyaló (MAGYARORSZÁG, 1113 Budapest, Karolina u. 19-21. A épület I. emelet). 9.A Kr. 46. § (4) 
bekezdésében foglalt esetekben AK azzal egyenértékűt is elfogad. 10.Az eljárást megindító felhívásban megadott határidők így 
az ajánlattételi határidő is közép-európai idő szerint értendők (CET). 11.FAKSZ: dr. Lajti Csilla (lajstromszáma: 00649)

V.3) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.2) Az ajánlati biztosíték

3.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésére tekintettel a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

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

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

hőmérsékleten tartására, valamint a használati melegvíz biztosítására elegendő. A szerződés életbe lépésekor lekötött, 
számlázandó teljesítmény: 395kW. Az ellátás módja a TKSZ2.1.1.1. pontja szerinti hőátalakítás nélküli távhőenergia szolgáltatás 
. Az ellátás célja szerint a TKSZ 2.1.2.2. pontja szerinti használati melegvíz szolgáltatási célú távhőenergia szolgáltatás. A 
távhőszolgáltatás a TKSZ 2.1.3.1. pontjában szabályozott hőközponti mérés szerinti távhőenergia szolgáltatás. Ajánlattevő 
biztosítsa a tulajdonában lévő szolgáltatói berendezések megfelelő, biztonságos üzemeltetését és fenntartását A szolgáltatás 
helyszíne: OVSZ székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 19-21. (1113 Budapest Daróczi út 16. alatti OVSZ tulajdonú hőközponton
keresztül) Felhasználási hely címe: K005839; 1113 Budapest Daróczi út 16. Felhasználó azonosító száma: 20001823 SZJ 
megnevezés és száma: Hőszolgáltatás 40.30.90.0 Hőközpont azonosító: P003027

Nem




