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Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz
szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/131
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.11.06.
Iktatószám: 19954/2013
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.11.26.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

Postai cím: Kalotaszeg utca 31.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1116

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Suha Zoltán

Címzett: Közbeszerzési Iroda

Telefon: +36 17006570

E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
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Fax: +36 14636538

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

x Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

FŐTÁV Zrt. szolgáltatási területén lévő tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási
munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 12

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Budapest

NUTS-kód: HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés a FŐTÁV Zrt. szolgáltatási területén lévő tömbkazánházak (kazánházak és
hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges gépészeti- elektromos (gyengeáram, erősáram,
irányítástechnika) és kéményekre vonatkozóan statikai tervdokumentációk, és azok
engedélyeztetése, továbbá ennek megfelelően árazatlan költségvetés elkészítése.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

igen

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

x egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Vállalkozási szerződés a FŐTÁV Zrt. szolgáltatási területén lévő 3 db tömbkazánházak (kazánházak
és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges II.1.5. pontban előírt tervdokumentációinak
elkészítése és azok engedélyeztetése.
1222 Budapest, Magasház u. 2.
1028 Budapest, Pinceszer u. 18/b,
1037 Budapest, Toboz u. 17/b

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
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VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: 4 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

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

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, ideértve a Vállalkozó tervezési hibáját hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a nettó tervezési díj 0,5 %-ának megfelelő összeg.
Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés alapján megadott ütemezéshez képest késedelmesen
teljesíti, úgy a Megrendelő késedelem minden napjára a nettó tervezési díj 0,1 %-ának megfelelő
összegű késedelmi kötbér igényt érvényesíthet a Vállalkozóval szemben, legfeljebb
késedelmenként 30 napra.
Teljesítési biztosíték: ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok
miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A nettó tervezési díj 5 %-ának megfelelő
mértékű összeg, mely teljesíthető a Kbt. 126.§ (6) a) pontja szerinti forma bármelyikében.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték teljesítésére a Ptk.292/B. § (1) bekezdésében
foglaltakra tekintettel, a teljesítésigazolását követően a részekre vonatkozóan benyújtott számla
alapján, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel,
átutalással kerül sor, figyelemmel az Art. 36/A. §-ára is.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását. 
Közös ajánlat esetén a ajánlattevők egyetemes felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozatát és a 
közös ajánlattevők nevében képviseletére jogosult tag kijelölését és a meghatalmazását a
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ajánlattételhez csatolni kell egyszerű másolati példányban.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1), illetőleg az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § szerint
figyelemmel a Kbt. 10. §-ra a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell csatolnia, hogy nem
tartozik sem az alvállalkozója, sem az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet a Kbt.
56.§.(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön)nyilatkoznia kell, hogy
nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja, illetve a 4. § f) pont fc)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági alkalmasságának
igazolására csatolja a Kbt. 55. § (1) bekezdése valamint a 310/2011. Korm. rendelet 14. § (1) bek. c)
pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti év 300-1500kW
kazánösszteljesítményű kazánház szakági tervezéséből (gépészet, villamosság, gáz) származó -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
P/2: szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás/kötvény másolatát.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése
szerint kell eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az eljárásban pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan Ajánlattevő, ha: 
P/1: nyilatkozatából kiderül, hogy nem rendelkezik minimum az eljárást megindító felhívás 
feladását megelőző 3 üzleti évben 300-1500kW kazánösszteljesítményű kazánház szakági 
tervezéséből (gépészet, villamosság, gáz)származó - általános forgalmi adó nélkül számítottan - 4 
000 000 HUF árbevétellel. 
P/2: nem rendelkezik legalább 1 millió HUF/kár és 2 millió HUF /év összegű szakmai
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felelősségbiztosítással.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1. ismertetnie kell a legjelentősebb kazánházakra vonatkozó tervezői munkáit az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év viszonylatában legalább a teljesítés
ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya feltüntetve benne a tervezési szakágakat is,
továbbá az ellenszolgáltatás összege adat megjelölésével. A referenciák igazolása a 310/2011. (XII.
23.) Korm.rendelet 16. § (5) bekezdései szerint történik.
M/2. a 310/2011.Korm. rendelet 15§ (3) bek. d) pontja szerint ajánlattevőnek ismertetnie kell azon
szakembereket, végzettségük és képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzával továbbá szándéknyilatkozatával, hogy a
teljesítésben részt vesznek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az eljárásban műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan Ajánlattevő, ha:
M/1: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben nem
rendelkezik összesen legalább nettó 4 millió HUF értékben 300-1500kW összteljesítményű
beépített kazánteljesítménnyel rendelkező- szakági tervezéseket (gépészet, villamosság, gáz) is
tartalmazó- kazánházi tervezéssel. Ajánlatkérő a megkért referencia értéket maximum 3
referenciában adott érték összegének figyelembevételével fogadja el.
M/2: a szerződés teljesítésébe közvetlenül bevonni kívánt személyek között nem rendelkezik
legalább 5 év az alábbiakban leírt szakágakra vonatkozó tervezői szakmai tapasztalattal:
1 fő gépészeti G-T teljes körű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel
1 fő villamosmérnöki V-T teljes körű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel
1 fő építészeti É-1 vagy É-2 tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel
1 fő tartószerkezeti T-T teljes körű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

A településtervezési és az építészeti-műszakitervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői
jogosultságszabályairól szóló 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
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Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni igen

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
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Ajánlattevők vegyék figyelembe a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben leírtakat. Ajánlatkérő az
alkalmas és érvényes ajánlatokat benyújtó ajánlattevőket kéri fel árlejtésre, annak szabályainak
megküldésével. Az elektronikus árlejtést Ajánlatkérő a bírálati szakaszban tartja. Amennyiben
ajánlattevő nem vesz részt az elektronikus árlejtésben, úgy a benyújtott alapajánlatot bírálja
Ajánlatkérő. Ajánlattevők a megversenyeztetésre kerülő bírálati szempontokra az árlejtés ideje alatt
megtehetik új ajánlataikat.
Az elektronikus árlejtés során tett ajánlatában ajánlattevő vegye figyelembe, hogy a 257/2007. (X.
4.) Korm. rendelet 22. § (4) bek. értelmében a 17. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben
(legalacsonyabb ellenszolgáltatás bírálati szempont tekintetében az ellenszolgáltatás mértéke
tekintetében) kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet.
Ezen rendelkezések a gyakorlatban az alábbiakat jelentik:
Ajánlattevő az elektronikus árlejtés során, az elektronikus árlejtési felhívásban meghatározottak
szerint, az elektronikus árlejtés lefolytatására vonatkozó rendszerben (továbbiakban Rendszer)
feltölti az ajánlattételi határidőre benyújtott első (alap)ajánlatát (továbbiakban Alapajánlat).
Ajánlattevő az árlejtés során a Rendszerben csak az általa feltöltött Alapajánlattól kedvezőbb
ajánlatot tehet az árlejtés ideje alatt. Amennyiben Ajánlattevő az árlejtés ideje alatt, az árlejtés
során nem tett az Alapajánlatánál kedvezőbb ajánlatot, úgy az Alapajánlat kerül elbírálásra.
A rendelet 17. § (6) bekezdése értelmében az ajánlatkérő nem folytathat le elektronikus árlejtést,
amennyiben egyetlen érvényes ajánlat került benyújtásra.

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

K-68/2013

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2013/11/26 (év/hó/nap ) Időpont: 13:00

A dokumentációért fizetni kell nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2013/11/26 (év/hó/nap) Időpont: 13:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
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Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2013/11/26 (év/hó/nap) Időpont: 13:00

Hely:

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerintiszemélyek vehetnek részt.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

A Dokumentáció igényelhető az ajánlatkérő nevének, címének, adószámának, cégjegyzék 
számának, kapcsolattartó nevének, telefon, telefax és e-mail címének Ajánlatkérő részére történő 
megküldésével az Ajánlattevő +36/1463-6838 telefax számra és a zsuha@fotav.hu e-mail címre. 
A dokumentáció a fentiek szerinti megkérést követően kerül elektronikus úton megküldésre, a 
kérelemben megadott e-mail címre. 
Az ajánlattételi határidőt követően érkezett kérelem esetén Ajánlatkérő a dokumentációt már nem 
küldi meg kérelmezőnek. 
Az ajánlat benyújtásának feltétele a dokumentáció Kbt. 49. § (6) bekezdése szerinti Ajánlatkérőtől 
történő igazolt átvétele.
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Az átvétel igazolása az Ajánlatkérő által biztosított átvételi elismervény kitöltésével és
megküldésével az Ajánlatkérő kapcsolattartási pontjára (személyesen, szkennelve e-mailen vagy
faxon, illetve postai úton) történik.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2., III.2.3.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) a-b) pontjai, és a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése 
szerinti ajánlattevői nyilatkozatokat. 
2) Ajánlatkérő jelzi, hogy a megajánlandó ajánlati árnak a szerződés teljes futamideje alatt fix árnak 
kell lennie. 
3) A Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett 
üzleti titkok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, melyről nyilatkozatot csatoljon ajánlatában. 
4) Az ajánlatok – személyesen történő beadás esetén – munkanapokon 09 -16 óráig adhatók le, az 
ajánlattételi határidő lejárta napján 09-órától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi 
határidő lejárta után benyújtott ajánlatra a Kbt. 61.§ (3) bekezdésben leírtak a mérvadók. 
5). Az ajánlatot lezárt borítékban / csomagban kell benyújtani. 
A csomagon az alábbi feliratozást kérjük szerepeltetni: 
Ajánlattevő nevét, címét, továbbá “tömbkazánház tervezés K-68/2013” és „Az ajánlattételi határidő 
lejárta előtt nem bontható fel.” 
6) Az ajánlathoz csatolandó az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási 
címpéldánya vagy aláírás-mintája, továbbá az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazás 
7) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
8) Az ajánlatnak a Kbt. 60. § (6) bekezdésben leírtak szerint felolvasólapot kell tartalmaznia, 
melynek formáját és tartalmát a dokumentáció tartalmazza, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) 
bekezdésében leírtakra. 
9) Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, Ajánlattevőket a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint 
írásban értesíti az eljárás eredményét. 
10) Ajánlatkérő a dokumentáció mellékleteként csatolt nyilatkozat-mintákkal kívánja segíteni az
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Ajánlattevőket az eredményes ajánlattételben. Ajánlatkérő által nyújtott nyilatkozat-minták 
használata nem kötelező, azokat Ajánlattevő saját kockázatára használhatja, és szintén saját 
kockázatára azokon módosításokat végezhet. 
11) Az Ajánlat papír alapon beadott példányának borítóján/fedlapján az azonosíthatóság céljából fel 
kell tüntetni legalább az ajánlattevő nevét, címét ,a Közbeszerzés Elnevezését (tömbkazánház 
tervezés) és számát (K-68/2013) továbbá az „Ajánlat”megjelölést. 
Az Ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az Ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az Ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és 
oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat 
számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de 
lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl.egyes oldalaknál a /A, /B 
oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható 
és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az Ajánlatkérő a kismértékben hiányos 
számozást kiegészítheti, ha ez az Ajánlatban való tájékozódása, illetve az Ajánlatra való hivatkozása 
érdekében szükséges. 
A papír alapú ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első 
vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre 
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 
legyen. Az ajánlatot a Kbt. 60. § (1) bekezdés szerinti formai követelményeknek megfelelően, zárt 
csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú példányban kell elkészíteni és a teljes ajánlatot CD 
vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban (pdf; tif) is 1 példányban be 
kell az ajánlat részeként nyújtani, mivel az ajánlatok elbírálásában egyidejűleg több személy veszt 
részt. A digitális példányt a kész eredeti papír alapú példányról kell elkészíteni. A benyújtott 
elektronikus adathordozó benyújtása nem jelenti azt, hogy Ajánlatkérő az eljárás cselekményeit 
elektronikusan gyakorolja. 
Amennyiben az elektronikusan beadott ajánlat és a papír alapú között tartalmi, illetve formai eltérés 
esetében az papír alapon beadott példány tartalma, illetve formája a mérvadó, így a CD /DVD 
példány hiánya nem von maga után érvénytelenséget. 
12) Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül 
olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya az eredeti nyomtatott példánnyal mindenben 
megegyezik. 
13) Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérhet, melynek határideje a Kbt. 45§ (3) bek. szerinti. A 
kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje 122.§ (5) bekezdésben leírtak alapján történik. 
Ajánlatkérő ésszerű idő alatt érti az ajánlattételt megelőző 4. napot. 
14) Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, melyek a dokumentációban és annak 
mellékleteiben szerepelnek. 
15) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplő a Kbt. 36.§ (5) bekezdése szerint kíván adatot vagy tényt igazolni, de a tényt, vagy adatot 
tartalmazó, a Kbt. 36.§ (5) bekezdése szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában 
nem szerepel, úgy ajánlatevőnek, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplőnek a Kbt. 36.§ (6) bekezdése szerint az ajánlatban meg kell jelölnie az érintett 
nyilvántartást. 
16) A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy 
hiteles-, vagy egyszerű másolatban kérjük benyújtani. 
17) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § értelmében az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel 
hiánypótlási lehetőséget biztosít. 
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67-§ (5) bekezdésére, miszerint nem rendel el újabb 
hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlásra. 
18) Az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérhet a Kbt. 45. § és a Kbt. 1220 (5) bek. szerint. 
19) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. A felhívásban és a dokumentációban csatolandóként 
előírt iratokat magyar nyelven kell benyújtani. Amennyiben a csatolandó iratok idegen nyelvű iratok, 
ezek esetében szükséges azok magyar nyelvű fordítása. Ajánlatkérő elfogadja fordító iroda általi 
fordítást és ajánlattevő általi felelős fordítást is. Kétség esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 
Felelős fordítás esetén a fordító büntetőjogi felelőssége teljes tudatában nyilatkozzon, hogy a 
fordítás tartalma az eredeti tartalommal mindenben megegyező. 
20) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként 
megjelölt székhelyén beléptető rendszer működik, emiatt az épületbe történő belépés a portai 
regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 5-15 perc). Ennek figyelembevétele Ajánlattevők 
részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő 
bárminemű késedelemért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 
21) Ajánlatkérő az eljárás során a bontást követő valamennyi iratot a Felolvasólapon megadott 
faxszámra, - nagyobb terjedelmű iratok esetén szintén a felolvasólapon szerepeltetett e-mail 
címre- küldi meg az Ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy 
kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy Ajánlatkérő nem 
vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a 
megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). 
22) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az 
Ajánlattevőt terheli. 
23) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során Ajánlatkérő a Kbt. 25. §-ban foglaltak 
szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a Közös Ajánlattevőktől is megköveteli. Az 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor 
vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a 
közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a 
szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a 
szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. 
24) Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet 
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat. Amennyiben 
az Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek úgy kíván 
megfelelni, hogy más szervezetek kapacitásaira támaszkodik, akkor ennek igazolására a Kbt. 55. § 
(5) bekezdésében foglaltdokumentumok csatolása szükséges, továbbá a kapacitást nyújtó 
szervezetnek csatolnia kell az Ajánlattevő alkalmasságának igazolására nézve előírt tartalmú és 
formailag előírt dokumentumokat is. 
25) Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy az ajánlatában, valamint esetlegesen a 
Kbt. 69-70.§ szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) 
bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó 
iratot úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk 81§(34) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan 
információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2) és(3) bekezdés 
szerinti elemeket. 
26). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolnia kell
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Ajánlattevőnek a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. 
27) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt 10 nappal 9:00 kezdési időponttal helyszíni
bejárást tart. Az egyéni védőeszközről (munkavédelmi sisak) valamennyi résztvevő maga
gondoskodjon. A helyszíni bejárás találkozási helye: 1037 Bp. Toboz u. 17/b. 
28) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási
rendszert működtet (minőségpolitika megtalálható a www.fotav.hu honlapon), melyben a
minőségpolitikai célok megvalósításában való közreműködést a partnereitől is elvárja. Ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárás nyerteseiként szerződést kötő ajánlattevőtől elvárja, hogy a teljesítéssel
kapcsolatosan felmerülő esetleges panaszokat azonnal kivizsgálja és a szükséges intézkedések
megtételét vállalja és erre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozzon 
29) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, amennyiben az ajánlattételi felhívás és dokumentáció,
valamint az eljárás során adott bármely Ajánlatkérői válaszban a közbeszerzés tárgyának, vagy
műszaki leírásban egyértelmű és közérthető megfogalmazása végett gyártmányra, eredetre,
típusra, személyre, szabadalomra, védjegyre történő hivatkozás történik, a megnevezés csak a
tárgy egyértelmű meghatározása érdekében történt, és amennyiben a megnevezés mellett nincs is
közvetlenül feltüntetve, „vagy azzal egyenértékű” kifejezés, azt abban az esetben is érteni kell
alatta. 
30) Ajánlattevők tájékozódjanak a Kbt. 54.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelniük. 
Ajánlatkérő munkavédelmi előírásai megtalálható a www.fotav.hu honlapon a minőség, környezet,
biztonság felirat alatt a biztonságvédelmi követelmények címszónál megtalálható 
31) A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011.évi
CVIII. törvény, valamint az ajánlattételi dokumentáció előírásai az irányadóak

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/11/04 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
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Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés: 1222 Budapest, Magasház u. 2.

1) Rövid meghatározás:

1222 Budapest, Magasház u. 2. című tömbkazánház (kazánházak és hőközpontok) felújítási
munkáihoz szükséges tervdokumentációinak elkészítése és azok engedélyeztetése.
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2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7

3) Mennyiség

1 db tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges
tervdokumentációinak elkészítése és azok engedélyeztetése

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 7000000 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 4 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 2 Elnevezés: 1028 Budapest, Pinceszer u. 18/b

1) Rövid meghatározás:

1028 Budapest, Pinceszer u. 18/b.című tömbkazánház (kazánházak és hőközpontok) felújítási
munkáihoz szükséges tervdokumentációinak elkészítése és azok engedélyeztetése.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7

3) Mennyiség

1 db tömbkazánház (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges
tervdokumentációinak elkészítése és azok engedélyeztetése.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 4500000 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 4 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)
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Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 3 Elnevezés: 1037 Budapest, Toboz u. 17/b

1) Rövid meghatározás:

1037 Budapest, Toboz u. 17/b. című tömbkazánház (kazánházak és hőközpontok) felújítási
munkáihoz szükséges tervdokumentációinak elkészítése és azok engedélyeztetése.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7

3) Mennyiség

1 db tömbkazánház (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges
tervdokumentációinak elkészítése és azok engedélyeztetése.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 6000000 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 4 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------


	Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése

