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Tartalom:  
 
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ  
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757  
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: 
http://www.kozbeszerzes.hu  
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________  
Azonosító kód____________________  
Építési beruházás x 
Árubeszerzés  
Szolgáltatás  
Építési koncesszió  
Szolgáltatási koncesszió  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ  
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)  
Hivatalos név: Észak-Bács-Kiskun Megyei Víz-és Csatornaművek Zrt.  
Postai cím: Izsáki út 13.  
Város/Község: Kecskemét  
Postai irányítószám: 6000  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok): Észak-Bács-Kiskun Megyei Víz-és Csatornaművek Zrt.  



Címzett: Hegedűsné Molnár Andrea  
Telefon: 06 76/511-541  
E-mail: hegedusne.andrea@bacsviz.hu  
Fax: 06 76/481-282  
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bacsviz.hu  
A felhasználói oldal címe (URL):  
További információk a következő címen szerezhetők be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  
I.2.) Az ajánlatkérő típusa  
Központi szintű  
Közszolgáltató x 
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre  
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén  
Általános közszolgáltatások  
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  
Védelem  
Szociális védelem  
Közrend és biztonság  
Szabadidő, kultúra és vallás  
Környezetvédelem  
Oktatás  
Gazdasági és pénzügyek  
Egyéb (nevezze meg):  
Egészségügy  
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén  
xVíz  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Villamos energia  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Vasúti szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  



Repülőtéri tevékenység  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Kikötői tevékenységek  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Postai szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  
BÁCSVÍZ Zrt. Kecskemét, Izsáki úti irodaház homlokzat felújításának kivitelezése 
hőszigeteléssel és külső nyílászáró cserével és lapostető szigeteléssel.  
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési 
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a 
közbeszerzés(ei) tárgyának)  
a)  
xÉpítési beruházás  
xKivitelezés  
Tervezés és kivitelezés  
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek megfelelően  
Építési koncesszió  
A teljesítés helye  
Kecskemét, Izsáki út 13.  
NUTS-kód HU331  
b)  
Árubeszerzés  
Adásvétel  
Lízing  
Bérlet  
Részletvétel  
Ezek kombinációja/Egyéb  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
c)  
Szolgáltatás  
Szolgáltatási kategória  
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)  
Szolgáltatási koncesszió  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  
Közbeszerzés megvalósítása x 
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  
Keretmegállapodás megkötése  
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  
Keretmegállapodás több ajánlattevővel  
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma  
VAGY, adott esetben, maximális létszáma  



Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  
VAGY hónap(ok)ban:  
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és 
pénznem):  
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges):  
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  
Építési vállalkozási szerződés a BÁCSVÍZ Zrt. Kecskemét, Izsáki úti irodaház homlokzat 
felújításának kivitelezésére hőszigeteléssel és külső nyílászáró cserével és lapostető 
szigeteléssel.  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 45453100-8   

További tárgyak: 45321000-3 
45421100-5 

 
 

II.1.7)  
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. 
mellékletből szükség szerint több példány használható) nem  
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  
egy részre  
egy vagy több részre  
valamennyi részre  
II.1.8.)  
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem  
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  
Hőszigetelő vakolat készítése vékonyvakolat rendszerben, kőzetgyapot szigeteléssel (386,03 
m2), acéllemez burkolat készítése kőzetgyapot szigeteléssel (648 m2), lapostető szigetelés 
kőzetgyapot szigeteléssel (762,37 m2), valamint nyílászárók cseréje (165db, 662,96 m2)  
II.2.2)  
Vételi jog (opció) (adott esetben)  
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  
VAGY: és között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: 
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  
Az időtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY: kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap)  
 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  



III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek  
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  
- jótállás,  
- jóteljesítési biztosíték a Kbt. 53. § (6) bekezdése a) pontja szerint: a szerződéses ellenérték 
(nettó ajánlati ár) 5 %-a 
- késedelmes teljesítés esetére vállalandó kötbér: a szerződéses ellenérték (nettó ajánlati ár) 
0,05 %-a/nap 
- meghiúsulási kötbér: a szerződéses ellenérték (nettó ajánlati ár) 5 %-a  
További részletek a dokumentációban. 
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  
A részszámlák és végszámla a teljesítés igazolását követően nyújthatóak be, kiegyenlítésük 
átutalással történik, a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.  
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben)  
III.1.4)  
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha 
igen, a különleges feltételek meghatározása  
III.2) Részvételi feltételek  
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  
Kizáró okok:  
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel 
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) 
pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
- Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, akivel, illetőleg akinek a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyik fennáll. 
Megkövetelt igazolási mód:  
- A Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az 
ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell 
arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdésének a)-d) 
pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. 
- A Kbt. 251. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az általa a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a 61. § (1) bekezdése d) 
pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.  
- A Kbt. 250. § (3) bekezdésének h) pontja alapján a Kbt. 96. § (3) bekezdésére figyelemmel a 
nyertes ajánlattevőnek az eredményhirdetést követő nyolc napon belül be kell nyújtania a Kbt. 
63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolásokat.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
1.a) A Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő, közös ajánlattevő esetén 
minden ajánlattevő, továbbá a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 



venni kívánt alvállalkozó által benyújtott, az összes számlavezető pénzintézetüktől származó, 
másolati formában benyújtott banki igazolásokkal, melyben legalább a következő információk 
szerepelnek: 
- a pénzintézet mióta vezeti a bankszámlát/bankszámlákat 
- volt-e 30 napot meghaladó sorbanállás a jelen ajánlattételi felhívás közzétételének napját 
megelőző 12 hónapban. 
1.b) A Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő, közös ajánlattevő esetén 
minden ajánlattevő, továbbá a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó utolsó három lezárt üzleti évéről a számviteli jogszabályoknak 
megfelelő beszámolója benyújtása másolat formájában. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha vele szemben, a közös ajánlattevő, ha bármelyikükkel 
szemben, valamint, ha az ajánlattevő, vagy a közös ajánlattevők részéről a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben 
megállapítást nyer, hogy 
- 1.a) az összes számlavezető pénzintézetétől benyújtott banki igazolás(ok) alapján bármely 
igazolásban a jelen ajánlattételi felhívás közzétételének napját megelőző 12 hónapban 30 
napot meghaladó sorbanállás fordult elő,  
- 1.b) utolsó három lezárt üzleti évről benyújtott, számviteli jogszabályok szerinti beszámolója 
alapján mérleg szerinti eredménye e 3 év bármelyikében negatív. 
A fenti követelmények mind az ajánlattevővel, mind a közös ajánlattevők mindegyikével, 
mind a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójával szemben fennállnak. 
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
1) A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő, közös ajánlattevők esetén az 
adott alkalmassági követelményt bemutató ajánlattevő, vagy a teljesítésbe a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről az 
ajánlattételi felhívás III.2.3) pontja műszaki alkalmasság részében „Az alkalmasság 
minimumkövetelményei” 1) pontjában előírt referenciamunkák bemutatása a Kbt. 68. § (2) 
bekezdése szerinti, a szerződést kötő másik fél által kiállított, másolatban benyújtott, olyan 
igazolásokkal, amelyekből legalább az alábbi információk kiderülnek:  
 a♣ referenciamunka tárgya, rövid bemutatása olyan részletezettséggel, amely az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést egyértelműen igazolja;  
 az♣ ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) 
 a teljesítés ideje (év, hónap, nap) és♣ helye  
 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a♣ szerződésnek 
megfelelően történt-e. 
2) A Kbt. 67. § (2) bekezdésének e) pontja alapján az ajánlattevő, közös ajánlattevők esetén 
az adott alkalmassági követelményt bemutató ajánlattevő, vagy a teljesítésbe a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről a 
teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatainak ismertetése, végzettség, illetve 
képzettség szerinti bontásban, a felelős műszaki vezető tekintetében továbbá a felelős műszaki 
vezetői jogosultságot igazoló határozat másolati példányának benyújtása és a felelős műszaki 
vezetői gyakorlati idő időtartamának megadása évben. 
 
3) A Kbt. 67. § (2) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő, közös ajánlattevők esetén 
az adott alkalmassági követelményt bemutató ajánlattevő, vagy a teljesítésbe a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről az 
ajánlattételi felhívás III.2.3) pontja műszaki alkalmasság részében „Az alkalmasság 



minimumkövetelményei” 3) pontjában előírt munkagépek, berendezések felsorolása olyan 
részletezettséggel, amely az alkalmassági követelményeknek való megfelelést egyértelműen 
igazolja, nyilatkozat formájában.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
1) Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek együttesen, vagy a teljesítésbe a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak 
rendelkeznie kell a jelen ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 5 év összességében 
műszaki átadás-átvétellel teljesített, összesen legalább az alábbi referenciákkal:  
- 1 db referencia, amely magában foglalja épület külső homlokzat felújításának kivitelezését 
homlokzati hőszigeteléssel és külső nyílászárók cseréjével, legalább nettó 70 millió forint 
szerződéses értékkel;  
- 1 db olyan kivitelezést tartalmazó referencia, amely magában foglalja homlokzati sávos 
acéllemez burkolat kivitelezését, legalább nettó 30 millió forint szerződéses értékkel;  
- 1 db olyan kivitelezés, amely lapostető hő- és csapadékvíz szigetelésének kivitelezésére 
vonatkozik, legalább nettó 5 millió forint szerződéses értékkel. 
2) Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek együttesen, vagy a teljesítésbe a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak 
rendelkeznie kell a teljesítésben részt vevő alábbi szakemberekkel:  
2.a): legalább 
- 1 fő, a 244/2006. (XII. 5.) Korm.rendelet 1. melléklet I. rész 1. „A” kategória szerinti, a 
felelős műszaki vezetői névjegyzékben nyilvántartott, legalább 3 év felelős műszaki vezetői 
gyakorlattal rendelkező szakember; 
2.b): legalább  
- 2 fő kőműves,  
- 2 fő épület lakatos 
- 2 fő festő 
- 2 fő tetőszigetelő 
szakemberrel. 
 
3) Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek együttesen, vagy a teljesítésbe a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak 
rendelkeznie kell a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi munkagépekkel, 
berendezésekkel: 
- 250 m2 állványzat  
- 5 db ütvefúró 
- 5 db csavarozó gép 
- 1 db véső kalapács 
- 1 db sarokcsiszoló NA 230; 2000 W 
III.2.4) Fenntartott szerződések  
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem  
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem  
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek  
III.3.1)  
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás típusa  
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli  



Tárgyalásos  
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli  
Tárgyalásos x 
IV.2) Bírálati szempontok  
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
VAGY  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x 
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 
megadni)  

Szempont Súlyszám 

ajánlati ár (nettó Ft) 7 

jótállás időtartama (hónap) 1 

kedvezőbb befejezési teljesítési határidő az ajánlattételi felhívás II.3) pontjában 
megadott befejezési határidőhöz képest 

2 

IV.2.2)  
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem  
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)  
IV.3) Adminisztratív információk  
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  
IV.3.2)  
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem  
Igen válasz esetén  
Előzetes összesített tájékoztató  
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  
A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2010/07/20 (év/hó/nap )  
Időpont: 10.00  
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 75 000  
Pénznem: HUF  
A fizetés feltételei és módja:  
A dokumentáció ellenértéke átutalással fizetendő az ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt. 
12076903-00165296-00100006 számú bankszámlájára. Az átutaláson fel kell tüntetni a 
közbeszerzés tárgyát, és azt, hogy az átutalás a dokumentáció megvásárlására irányul. A 
dokumentáció ellenértéke az ÁFA-t tartalmazza.  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2010/07/20 (év/hó/nap) Időpont: 10.00  
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  
HU  
Egyéb:  



IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)  
-ig (év /hó/nap )  
VAGY hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2010/07/20 (év/hó/nap)  
Időpont: 10.00  
Helyszín : K&Z Horizontál Kft., Kecskemét, Szövetség tér 5., I. emeleti tárgyaló  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.  
 
V. szakasz: kiegészítő információk  
V.1)  
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  
V.2)  
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem  
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb hivatkozási alapot:  
V.3) További információk (adott esetben)  
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:  
2010. augusztus 02-án 15.00 óra  
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  
az eredményhirdetést követő naptól számított 20. napon 15.00 óra, amennyiben ez a nap nem 
munkanap, úgy az ezt követő első munkanapon 10.00 óra.  
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az 
első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  
Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal. A tárgyaláson ajánlattevőt nevében 
nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie, a 
képviseleti jogosultságot a tárgyalás megkezdésekor írásbeli formában igazolni kell. A 
tárgyalás szóban történik, arról jegyzőkönyv készül A tárgyalás befejezésével ajánlati 
kötöttség jön létre. A tárgyalás lefolytatásának részletes szabályait a dokumentáció 
tartalmazza. A tárgyalás helye: K&Z Horizontál Kft., 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5., I. 
emeleti tárgyaló. Az első tárgyalás időpontja: 2010. július 27-én 10.00 óra.  
V.3.4.1)  
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott 
esetben) igen  
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott 
esetben)  
A dokumentáció átvehető a dokumentáció ellenértékének kiegyenlítését követően az 
ajánlattételi felhívás „A” Melléklet II. pontjában írt címen, hétfőtől péntekig munkanapokon 9 
és 12 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9 és 10 óra között, a dokumentáció 
ellenértékének megfizetéséről szóló igazolás bemutatását követően. Ha a dokumentáció 
megküldését kérik, annak teljesítése a Kbt. 54 § (4) bekezdése szerint történik. A 
dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a dokumentáció 
ellenértékének megfizetéséről szóló igazolást. Közös ajánlattevők esetén elegendő, ha a 
dokumentációt a közös ajánlattevők egyike megvásárolja.  
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén 
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa:  



A bírálati részszempontok esetében a kiosztható pontszámok alsó és felső határa 
részszempontonként: 1 – 5.  
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot:  
Pontozási módszer: részszempontonként a legjobb ajánlati elem 5 pontot kap, a legrosszabb 
ajánlati elem 1 pontot kap, a többi pedig a lineáris arányosítás módszere szerint kap 
pontszámot. További részletezés a dokumentációban található.  
V.6)  
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 szigorúbb(ak)-e? igen  
V.7) Egyéb információk:  
1) Az eredményhirdetés helye: K&Z Horizontál Kft., Kecskemét, Szövetség tér 5. I. emeleti 
tárgyaló. 
2) Az ajánlatban meg kell jelölni:  
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe 
[Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pont], 
- az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 
részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, [Kbt. 71. § 
(1) bekezdés b) pont] továbbá 
- az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet [Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pont]. 
3) A közbeszerzés tárgyában meghatározott munkák műszaki leírása a dokumentációban 
található. 
4) Ajánlattevőnek az ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint.  
5) Az ajánlati árat a vállalt befejezési határidőre prognosztizált átalányáron, nettó Ft + 
törvényes Áfa bontásban kell megadni. A hatályos jogszabályok alapján az építési 
tevékenység kapcsán a vállalkozási díj összege után járó ÁFÁ-t megrendelő nem a 
vállalkozónak fizeti meg. Jelen kivitelezési tevékenység építési engedély köteles, ezért a 
2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bek. b) pontja alapján az általános forgalmi adót a 
szolgáltatás igénybevevője fizeti, így a vállalkozó a számlát az ajánlatkérőnek a nettó 
vállalkozói díjról állítja ki. Az ajánlatok bírálati szempontja körében az ajánlatkérő a nettó 
ajánlati árat bírálja el. 
6) Ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot tartalomjegyzékkel, a tartalomjegyzék első 
oldaláról induló folyamatos oldal, vagy lapszámozással, 1 eredeti és 2 másolati példányban 
kell benyújtani, egyértelműen megjelölve az "eredeti" és a "másolat" példányokat. 
Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredetiként megjelölt példány az 
irányadó. Az eredeti és másolati példányokat közös csomagolásba kell csomagolni, a 
csomagolásra rá kell írni: „BÁCSVÍZ Zrt. irodaház homlokzat felújítás egyszerű 
közbeszerzési eljárás – Ajánlat.”  
7) Az ajánlatban benyújtandó a Dokumentációban megadott minta szerinti felolvasó lap is, 
amelyet az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, a tartalomjegyzék után kell elhelyezni. A 
felolvasó lap aláírója vonatkozásában csatolandó a cégaláírási címpéldány, másolatban.  
8) Az ajánlattevőnek csatolnia kell szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy – 
amennyiben az eljárás nyertese lesz – teljes körű felelősségbiztosítást köt a közbeszerzés 
tárgyára vonatkozóan (Kbt. 306. § (2) bekezdése alapján.)  
9) Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő a következő 



legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 
10) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 
ajánlattevőket terheli. 
11) Az ajánlattevő köteles ajánlatában pénzügyi – műszaki ütemtervet csatolni, melyet az 
ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételek szerint kell 
összeállítani. A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezés során a külső nyílászárók cseréje 
elkészültének legkésőbbi határideje: 2010. év október hó 31. A homlokzati hőszigetelés és a 
sávos acéllemez burkolat kivitelezésének határideje: legkésőbb 2010. november 25. 
12) Az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás III.1.1) 
pontjában meghatározott és a dokumentációban részletezett feltételek szerinti szerződést 
biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról.  
13) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság 
létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges 
kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a teljesítésért. Az ajánlatban meg kell jelölniük, 
hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, az erre vonatkozó meghatalmazást, valamint a 
közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást/szerződést eredeti 
példányban az ajánlathoz csatolni kell.  
14) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
15) Az ajánlattételi felhívás III.2.2) pontjában „Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód” 1.a) pontjában előírt igazolás tekintetében az 
ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetén minden tagnak, valamint a közbeszerzés értékének 
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő 
számára erre az alkalmassági követelményre a Kbt. 4. § 3/D. pont szerinti, a 3/E. pontra 
tekintettel erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az összes 
számlavezető pénzintézetének igazolását csatolta.  
16) Az ajánlattevő számára a Kbt. 4. § 3/D. pont szerinti, a 3/E. pontra tekintettel erőforrást 
nyújtó szervezet vonatkozásában az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (4) bekezdésének 
a) illetve b) pontjában előírt igazoláson kívül az ajánlattételi felhívás III.2.2), valamint III.2.3) 
pontjában az adott alkalmassági feltétel igazolására előírt igazoló dokumentumot is.  
17) Az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot kér a Kbt. 127. § (5) bekezdése szerinti esetre. Az 
ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott értéke: 1 000 000,-Ft, azaz Egymillió forint, 
melyet az ajánlattevőnek az ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt. 12076903-00165296-00100006 
számú fizetési számlájára történő átutalással, vagy bankgarancia nyújtásával, vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel lehet 
teljesíteni. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje: a tárgyalások 
befejezésének napját követő második munkanap 15.00 óra. A nem átutalással teljesített 
ajánlati biztosíték esetén kedvezményezettként az ajánlatkérőt kell megjelölni, a bankgarancia 
és a kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan, érvényességi ideje: a tárgyalások 
befejezésének napját követő második munkanap 15.00 órától 2010. augusztus 31-én 16.00 
óráig. Az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlattevőnek igazolnia kell a tárgyalások 
befejezését követő harmadik munkanapon 15.00 óráig. Az ajánlattevőt az ajánlati biztosíték 
szolgáltatásáért semmilyen költségtérítés, illetve kamat nem illeti meg.  
18) Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 83. §-a szerint. 
19) A helyszín ajánlatkérővel közös bejárására és megtekintésére 2010. július 06-án 14 órától 
16 óráig lehetőséget biztosít az ajánlatkérő. Találkozás: 2010. július 16-án 14.00 órakor a 
BÁCSVÍZ Zrt. főbejárata előtt (Kecskemét, Izsáki út 13.) A helyszín megtekintése során az 
ajánlatkérő nem nyújt a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészítő tájékoztatást. 
V.8)  
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/23 (év/hó/nap)  



 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be  
Hivatalos név: K&Z Horizontál Kft.  
Postai cím: Szövetség tér 5.  
Város/Község: Kecskemét  
Postai irányítószám: 6000  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Kovács Márta  
Címzett: -  
Telefon: 76/500-890  
E-mail: kovacs.marta@kzhorizontal.hu  
Fax: 76/500-891  
Internetcím (URL):  
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető  
Hivatalos név: K&Z Horizontál Kft.  
Postai cím: Szövetség tér 5.  
Város/Község: Kecskemét  
Postai irányítószám: 6000  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok): Titkárság  
Címzett: -  
Telefon: 76/500-890  
E-mail: kovacs.marta@kzhorizontal.hu  
Fax: 76/500-891  
Internetcím (URL):  
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani  
Hivatalos név: K&Z Horizontál Kft.  
Postai cím: Szövetség tér 5.  
Város/Község: Kecskemét  
Postai irányítószám: 6000  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok): Titkárság  
Címzett:  
Telefon: 76/500-890  
E-mail:  
Fax: 76/500-891  
Internetcím (URL):  
   
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 1  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy:    

További tárgyak:    

3) Mennyiség vagy érték  



4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  
Az időtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
Befejezés (év/hó/nap)  
5) További információ a részekről  
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) 
----------------------  
 


