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A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI  PONT(OK)

Hivatalos név: Kazincbarcika Város Önkormányzata

Postai cím:  Fő tér 4.

Város/Község:  Kazincbarcika Postai 
irányítószám: 
3700                   

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:  Városfejlesztési és Városüzemeltetési  
Osztály

Telefon:  +36-48/514-700

E-mail:  kozbeszerzes@kazincbarcika.hu Fax:  +36-48/514-706

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):  www.kazincbarcika.hu
A felhasználói oldal címe (URL): 

További információk a következő címen szerezhetők be: 
    Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
 X   Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be: 
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

   Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ  TÍPUSA
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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

 Víz 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

 Villamos energia 

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] 

X  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?            igen X  nem  
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Távhő szekunder rendszer korszerűsítése

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) Építési beruházás                        X b) Árubeszerzés                            c) Szolgáltatás                          

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

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

Építési koncesszió

X Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

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

Szolgáltatási koncesszió              

A teljesítés helye

3700  Kazincbarcika,  Mikszáth 
K.  29.  alatti  hőközponttól  a 
Mikszáth  K.  u.  19-21.,  23-25., 
27-29. sz. alatti, valamint a Veres 
Péter  u.  1-3.,  5-7.,  9-11.,13-15. 
sz.  alatti  épületekig,  továbbá  a 
3700  Kazincbarcika,  Egressy 
Béni  u.  58-60.  sz  alatti 
hőközponttól a Veres Péter u. 2-
4. sz. alatti épületig

NUTS-kód                  HU 311

A teljesítés helye 

                                          

                                          

NUTS-kód                 ����� 

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         

3



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

Két  hő-központhoz  kapcsolódó  vezetékes  szekunder  távfűtési  csővezeték  cseréje  vállalkozási  
szerződés keretében a II.1.2.)a.) pontban megjelölt  vezeték nyomvonalakon.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék  (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45.23.21.40-5 ����-�  ����-�

További tárgy(ak)

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség  
szerint több példány használható )                                                                                                              igen X      nem 

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

egy részre                                    egy vagy több részre     X valamennyi részre                                   

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                   igen      nem X 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

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

Két hő-központhoz kapcsolódó négy vezetékes szekunder távfűtési csővezeték cseréje 4-szer 330,3  
fm. nyomvonalon. 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem X

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)
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II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: �� (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY:  kezdés           2010/05/15     (év/hó/nap)    
                                                   ÉS/VAGY

             befejezés       2010/08/31      (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)

Késedelmi kötbér napi 200.000,-Ft minden megkezdett késedelemmel érintett napra, legmagasabb  
értéke 10.000.000,-Ft. Meghiúsulási kötbéri a bruttó vállalási ár 25%-a. Minimum 12 hónap jótállás,  
ennél kedvezőbb ajánlat adható, a jótállási idő minimumkövetelménynél kedvezőbb időtartama  
értékelési szempont.

Az ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint  
teljesítési biztosítékot nyújtson. A teljesítési biztosíték mértéke: a teljes nettó szerződéses ár 5 %-a.  
A teljesítési  biztosíték  az  ajánlattevő  választása  szerint  a  Kbt.  53.§  (6)  bekezdés  a)  pontjában  
meghatározott formák egyikében nyújtható.
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítési biztosítékot a Kbt. 53.§ (6)  
bekezdés a) pontjában meghatározottak közül melyik formában kívánja nyújtani.

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

A vállalkozó1 db. előlegszámla benyújtására jogosult a szerződés hatályba lépését követően a teljes  
vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegben.  Az előlegszámla kifizetésére a számla kézhezvételétől  
számított 60 napon belül átutalással kerül sor. Résszámla benyújtására nincs lehetőség. Ajánlatkérő az  
ellenszolgáltatás összegét a teljesítést követően utólag – a teljesítés műszaki ellenőr által történő  
igazolását követően kiállított számla ellenében – a teljesítéstől számított 60 napon belül átutalással  
egyenlíti ki. A számla benyújtásának feltétele minden esetben a hiánymentes műszaki átadás-átvétel.  
Ajánlatkérő kifejezetten utal a Kbt. 305. §-ra és az Art. 36/A-B. §-ában foglalt rendelkezésekre. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem kéri. Több ajánlattevő közös ajánlatát  
azonban csak egyetemleges felelősségvállalással és a közös ajánlattevőket teljes jogkörrel képviselő  
ajánlattevő meghatalmazásával fogadja el.

5



III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?   (adott esetben)              igen    nem X
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:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben  
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a  
Kbt. 61. § (1) bekezdés (a)-(d) pontjai valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya  
alá tartozik. Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése vagy a Kbt. 61. § (1)  
bekezdés (d) pontja vagy a Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő aki, illetőleg akinek a 10 % feletti alvállalkozója  
illetőleg a bevont erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya  
alá tartozik. 

A megkövetelt igazolási mód: a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok  
és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti alvállalkozója csatolja:

1)  Valamennyi,  az  ajánlattétel  időpontjában  
fennálló, vagy az ajánlattétel időpontját megelőző  
egy évben megszűnt bankszámlák tekintetében a  
számláját  vezető  pénzintézetnek  az  ajánlattételi  
határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi  
egyszerű  másolatban  benyújtott  nyilatkozatát  a  
pénzügyi,  gazdasági  alkalmasságának 
megállapítása  céljából  az  alábbi  tartalommal,  a  
cégkivonatban szereplő valamennyi bankszámlája 
tekintetében:  
-  a  számlavezetés  kezdő  időpontja,
-  valamennyi,  a  pénzintézet  által  vezetett 
bankszámla  száma;  
-  tájékoztatás  a  fizetési  kötelezettségek 

Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés  
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe  
venni kívánt alvállalkozója, ha: 
1) a becsatolt pénzintézeti nyilatkozat(ok) alapján  
megállapítható, hogy a kiadás napját megelőző 12 
hónapon belül sorban állás fordult elő,  
Vagy: a számlavezető pénzintézetétől származó 
nyilatkozat szerint fizetési kötelezettségeinek 
határidőre nem tesz eleget,  

2) az elmúlt két lezárt üzleti év bármelyikében a  
mérleg szerinti eredménye negatív.

3)  az  elmúlt  két  üzleti  évben  a  közbeszerzés  
tárgyában  elért  nettó  forgalma  (vezetékes 
távfűtési  csővezeték  cseréje  építési  
tevékenységből  származó  nettó  árbevétele)  nem  
érte el éves átlagban:
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határidőben  történő  teljesítéséről;
- a kiadás napját megelőző 12 hónapban volt-e a 
számlán  sorban  álló  tétel.

Amennyiben a jelzett pénzintézeti nyilatkozat az  
ajánlattétel  dátumát  megelőző  egy  éven  belül  
megszűnt számláról szól, a megszűnés tényének 
kifejezett  megjelölésével  és  az  időpont  
feltüntetésével.

2)  A  számviteli  jogszabályok  szerinti  éves  
beszámolóját egyszerű másolatban az elmúlt két  
lezárt üzleti évre vonatkozóan

3) Az előző két üzleti évnek – 2007. és 2008. - a 
közbeszerzés  tárgyában  elért  forgalmára  
(vezetékes szekunder távfűtési csővezeték cseréje  
építési  tevékenységből  származó  nettó  
árbevételéről)  vonatkozó  nyilatkozatát  egyszerű  
másolatban. 

Ajánlatkérőnek igazolnia kell a Kbt. 65. § (3)–(4)  
bekezdése szerinti alkalmasságot. A Kbt. 65. § (3) 
bekezdés  szerinti  erőforrás  szervezetnek  a  
kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot is  
be kell nyújtania. Ebben az esetben kötelező azt is  
igazolni,  hogy  a  szerződés  teljesítéséhez 
szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének  
időtartama alatt  is  rendelkezésre  állnak.  A Kbt.  
65.  §  (3)  bekezdés  szerinti  erőforrás  szervezet  
esetében  a  Kbt.  4.§  3/E.  pont  rendelkezéseit  is 
alkalmazni kell.

- az 1. rész esetében a 38.000.000,-Ft-ot,

- - a 2. rész esetében a 6.000.000,-Ft-ot

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-
át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  
alvállalkozó  a  fenti  1.  és  2.  pont  alatti 
alkalmassági követelményeknek önállóan, külön-
külön,  a  3.  pont  alatti  alkalmassági 
követelménynek együttesen kell megfeleljen.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok  
és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek be kell nyújtania:

1.)  A  2007.  január  1-je  után  elvégzett  és 
befejezett  jelentősebb  szekunder  távfűtési  
csővezeték  építésére  vagy  cseréjére  vonatkozó  
referenciáinak ismertetését (legalább a szerződést  
kötő  másik fél  megnevezése;  a  végzett  munkák 
megnevezése,  mennyisége,  ellenértéke;  a  
teljesítés  helye,  ideje;  a  szerződés  teljesítésének  
minősítése,  a  megbízó  részéről  információt  adó  
személy  elérhetősége).  Ajánlattevőnek  
alkalmasságát a Kbt. 68.§ (2) bekezdése alapján 
kell  igazolnia  egyszerű  másolatban  benyújtandó  
dokumentumokkal. 

Az  alkalmasság  minimumkövetelménye(i)(adott  
esetben):  
1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 2007. január 1-
je óta nem rendelkezik:

- az 1. rész tekintetében  összesen legalább 1100  
fm vagy nettó 38.000.000,-Ft

- a  2. rész tekintetében  összesen legalább 180 fm 
vagy nettó 6.000.000,-Ft

 ellenértékű  vezetékes  távfűtési  csővezeték  
építésére  vagy cseréjére vonatkozó befejezett  és  
szerződésszerű  teljesítést  igazoló  referenciával.  
Az előírt  mennyiség  vagy ellenérték  tetszőleges  
számú referenciával igazolható.

2.)  Alkalmatlan  az  ajánlattevő,  ha  nem 
rendelkezik  legalább  1  fő  290/2007.  (X.31.)  
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2.) A felelős műszaki vezető aláírt  – a szakmai  
gyakorlat  időtartamát  is  tartalmazó  -  szakmai  
önéletrajzot  egyszerű  másolatban  és  az  iskolai  
végzettségét  igazoló  okmány  másolatát,  a 
műszaki  vezetői  jogosultság  igazolását  a 
névjegyzékbe  vételről  szóló  határozat  
másolatának becsatolásával.
3.)  A  teljesítésbe  bevonni  kívánt  szakemberek  
bemutatását,  végzettséget,  képzettséget,  minősítést  
igazoló okiratok egyszerű másolatának benyújtásával.  

Korm.  rendeletben  meghatározott  jogosultsággal  
és  5  év  szakmai  gyakorlattal  rendelkező  felelős 
műszaki   vezetővel,  aki  a  kivitelezés  közvetlen  
helyszíni irányításában részt vesz.

3.)  Alkalmatlan  az  ajánlattevő,  ha  nem 
rendelkezik legalább 2 fő hegesztővel, akik MSZ EN  
287 minősítő okmánnyal rendelkeznek.

Az ajánlattevő  és  a  közbeszerzés értékének 10 %-át  
meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  
alvállalkozó  a  fenti  alkalmassági  követelményeknek  
együttesen  kell  megfeleljen.  2)  és  3.)  alkalmassági  
feltételnek részenként kell értelemszerűen megfelelni,  
ha azonban az ajánlattevő mindkét részre tesz ajánlatot  
elegendő, ha egyszeresen teljesíti az előírt feltételeket,  
azaz legalább mindösszesen 1 fő műszaki vezetővel és  
2 fő hegesztővel rendelkezik.

III.2.4) Fenntartott szerződések 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen    nem X

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                             igen    nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE  IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?     igen    nem 
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   X 

Tárgyalásos

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 
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IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat  az alábbiak szerint                                                 X    

             X         Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

1. Vállalkozói díj (nettó HUF)

2. Az előírt mértéket 
meghaladóan vállalt jótállás 
időtartama (hónapban) 

Súlyszám

90

10

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                              igen     nem X

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?                igen      nem X

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)                
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IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje 

Dátum:  2010/01/07  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 12,00

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                     igen X     nem 

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 80.000.- Ft + 25 % ÁFA, azaz bruttó 100.000,-Ft                        Pénznem: 
HUF

A fizetés feltételei és módja : 

Átutalással az ajánlatkérő OTP Bank NyRt-nél vezetett 11734152-15350057 számú számlájára kell  
teljesíteni, az eljárás tárgyának feltüntetésével.megjelöléssel.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2010/01/07  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 12,00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                            X                                    

Egyéb:                                                                                                                         

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: �60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva )

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:  2010/01/07  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 12,00 Helyszín: 
Kazincbarcika Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. II. emelet 205.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: 

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                        igen      nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
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V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
                 igen X    nem    

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: 

Támogatási pályázat neve: ÉMOP-1.1/A-2008.-0002 Projekt megnevezése: Kazincbarcika, Veres  
Péter-Mikszáth Kálmán úti akcióterület rehabilitációja.

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. február  4. 10.30 óra

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. február 15. 11 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)   

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

                                                                                                                                                                                 igen X     nem 

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) 

A dokumentáció átvehető személyesen munkanapokon 09.00-13.00 óráig, az ajánlattételi  
határidő lejártának napján 12.00 óráig. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához a kiváltó  
cég (személy) nevét, postai, telefon- és faxelérhetőségét, valamint az eljárásban kapcsolatot  
tartó személy nevét írásban át kell adni. A dokumentáció másra át nem ruházható. Az  
ajánlattételi dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére – a Kbt. 54.§(6) bekezdésében  
foglalt eseteket kivéve – nincs lehetőség.

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: 

Az  egyes  részszempontokra  adható  pontszám  1-10.  A  pontszámokat  szorozzuk  a  
részszempontokra megadott súlyszámmal és az így kapott pontszámokat összegezzük.
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:

Az egyes  részszempontokra  adható pontszám meghatározása  mindkét  részszempont  esetében  
arányosítással történik. A legkedvezőbb ajánlat  kapja a maximális  10 pontot.  A többi ajánlat  
pontszáma  ehhez  viszonyítva  a  IV.2.1.2.  részszempontja  esetében  egyenes,  a  IV.2.1.1.  
részszempontja  esetében  fordított  arányosítással  kerül  meghatározásra  az  alábbi  képletek  
alkalmazásával:

A pontszámok megadása az  1. részszempont esetén:  
Legjobb/Vizsgált, amelynek hányadosa x (P max - P min) + P min

Ahol:

Legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Pmax: 10 

P min: 1

A pontszámok megadása a 2. részszempont esetén:  
Vizsgált/Legjobb, amelynek hányadosa x (P max - P min) + P min

11



Ahol:

Legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Pmax: 10 

P min: 1

Ajánlatkérő alkalmazni kívánja a Kbt. 91. § (2) bekezdését.
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  X     nem 

V.7) Egyéb információk:

1. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az azt követő legkedvezőbb  
ajánlattevővel köt szerződést, ha az eljárás eredményének kihirdetésekor megnevezte.

2. Az ajánlatokat a dokumentációban előírt formai követelmények szerint kell benyújtani.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell  az  ajánlattevő  és  a  közbeszerzés  értékének 10%-át  
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlattételi határidő  
lejártakor  60  napnál  nem régebbi  cégkivonat  másolatát,  amennyiben  a  cégkivonat  
szerint  el  nem  bírált  módosítás  van  folyamatban,  az  esetleges  változásbejegyzési  
kérelem  a  cégbíróság  érkeztető  bélyegzőjével  ellátott  példánya  másolatát,  egyéni  
vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, továbbá az ajánlatot, illetve az  
abban szereplő  iratokat részükről  aláíró cégjegyzésre jogosult  személy(ek) érvényes  
aláírási címpéldánya(i) másolatát.

4. Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatához a Kbt. 70.§ (2) és (4) bekezdés szerinti,  
továbbá 71.§ (1) bekezdés és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatait. 

5. Közös  ajánlattétel  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  közös  egyetemleges  
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza  
az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását,  
kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli,  
illetőleg  a  közös  ajánlattevők  nevében  hatályos  jognyilatkozatot  tehet.  A  
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők a szerződésben  
vállalt  valamennyi  kötelezettség  teljesítéséért  együttes  és  egyetemleges  felelősséget  
vállalnak, továbbá egyértelműen meghatározza külön-külön a vállalt teljesítés tárgyát,  
arányát  és  együttműködésük  módját.
Eredménytelen az eljárás a 88. § (1), valamint a 92. § szerinti esetekben.

6. Az ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét  
arra, hogy az ajánlattételi felhívás V. 2. pontjában megnevezett tám,ogatásra irányuló  
igényt  nyújtott  be  és  a  támogatás  el  nem fogadása,  illetve  a  kapcsolódó pénzügyi  
átutalások  elmaradása  olyan  oknak,  illetőleg  körülménynek  minősül,  amely  
megalapozza  a  Kbt.  48.  §  (4)  bekezdésében  szereplő  valamennyi  rendelkezések  
alkalmazásának lehetőségét.

7. Az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli.
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8. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy szükség esetén alkalmazza a Kbt.  
90.§ (2)-(4)  bekezdésében foglaltakat. 

9.    Ajánlatkérő  fenntartja  a  jogot  a  Kbt.  197.§  (1)  a.)  pontjában  foglaltak  
alkalmazására.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel  
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott teljes  
körben.

11. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. 
Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték mértékét – az 1. rész esetén 800.000,-Ft-ot, a 
2.  rész  esetén  200.000,-  Ft-ot,  mindkét  részre  történő  ajánlattétel  esetén  
1.000.000,-Ft-ot  -   az  ajánlat  benyújtásával  egyidejűleg  kell  az  ajánlatkérő  
rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő OTP Bank  
Rt-nél  vezetett  11734152-15350057   sz.  számlájára készpénz átutalási  megbízáson,  
vagy  átutalással,  a  következő  megjelöléssel:  „Távhő  szekunder  rendszer  
korszerűsítése”. Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A bankgarancia  
kedvezményezettjeként  az  ajánlatkérőt  kell  megnevezni,  tárgyként  fel  kell  tüntetni  
„Távhő  szekunder rendszer korszerűsítése” jogcímet. A bankgaranciának az ajánlati  
kötöttség  időtartamáig  érvényesnek  kell  lennie.  Az  ajánlati  biztosíték  biztosítási  
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel  
is teljesíthető. A kötelezvénynek az ajánlati kötöttség lejártáig érvényesnek kell lennie.  
Az igazolásokat  eredetiben  vagy hiteles  másolatban  kérjük  benyújtani!  Az  ajánlati  
biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése értelmében a nyertes ajánlattevő, valamint a Kbt.  
91.  §  (2)  bekezdése  esetén  a  következő  legkedvezőbbnek minősített  ajánlatot  tevő  
esetén a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik. 

12.  Ajánlattevő  a  Kbt.  99/A.  §  (4)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  szervezeteket  köteles  
ajánlatában megjelölni.

13. Ajánlatkérő a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság  
                  ( 3700 Kazincbarcika, Eszperantó u.2.) nevében jár el a jelen eljárásban, ennek  

megfelelően ezen cég lesz a megrendelő az eljárást lezáró szerződésben. 

14.  A jelen felhívás II.3. pontjában előírt teljesítési határidő tekintetében az ajánlatkérő  
felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  munkaterület  átadását  követően  kizárólag  akkor  lehet  
munkát  végezni,  amikor  az  érintett  hő-központok   működése  teljes  mértékben  
leállításra került a fűtési szezont követően. Ajánlattevő felelőssége, hogy a munkákat  
úgy  ütemezze,  hogy azok ennek  figyelembe vételével  is  befejezésre  kerüljenek  az  
előírt teljesítési határidőre.

15..  A  jelen  ajánlati  felhívásban  nem  szabályozott  kérdések  vonatkozásában  a  Kbt.  
előírásai szerint kell       eljárni.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2009/12/09 (év/hó/nap)
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A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:  Kazincbarcika Város Önkormányzata Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Postai cím:  Fő tér 4.

Város/Község:  Kazincbarcika Postai irányítószám:   3700 Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Címzett:  Tóthné Skultéty Mária Telefon: +36-48/514-703

E-mail:  tothne.s.maria@kazincbarcika.hu Fax: +36- 48/514-706

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A 
VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK 

Hivatalos név:  Kazincbarcika Város Önkormányzata Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Postai cím:  Fő tér 4.

Város/Község:  Kazincbarcika Postai irányítószám:   3700 Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Címzett:  Tóthné Skultéty Mária Telefon: +36-48/514-703

E-mail: tothne.s.maria@kazincbarcika.hu Fax: +36- 48/514-706

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL 
BENYÚJTANI

Hivatalos név:  Kazincbarcika Város Önkormányzata Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Postai cím:  Fő tér 4.

Város/Község:  Kazincbarcika Postai irányítószám:   3700 Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Címzett:  Tóthné Skultéty Mária Telefon: +36-48/514-703
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E-mail: tothne.s.maria@kazincbarcika.hu Fax: +36- 48/514-706

Internetcím (URL):
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A RÉSZ SZÁMA  001              MEGHATÁROZÁS 
                                                                                                                                     

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 

Hő-központhoz kapcsolódó vezetékes szekunder távfűtési csővezeték cseréje vállalkozási szerződés keretében  
                                                                                                                              

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI  SZÓJEGYZÉK (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45.23.21.40-5 ����-�  ����-�

További tárgyak

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

1 hő-központhoz kapcsolódó vezetékes szekunder távfűtési csővezeték cseréje 4-szer 285 fm.  
nyomvonalon. 

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

3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. 29. alatti hőközponttól a  Mikszáth K. u. 19-21., 23-25., 27-29. sz. alatti, valamint a  
Veres Péter u. 1-3., 5-7., 9-11.,13-15. sz. alatti épületekig kell kiépíteni a vezetéket.
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A RÉSZ SZÁMA  002              MEGHATÁROZÁS 
                                                                                                                                     

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 

Hő-központhoz kapcsolódó vezetékes szekunder távfűtési csővezeték cseréje vállalkozási szerződés keretében 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI  SZÓJEGYZÉK (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45.23.21.40-5 ����-�  ����-�

További tárgyak

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

1 hő-központhoz kapcsolódó vezetékes szekunder távfűtési csővezeték cseréje 4-szer 45,3 fm.  
nyomvonalon.

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

3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u. 58-60. sz alatti hőközponttól a Veres Péter u. 2-4. sz. alatti épületig kell kiépíteni a  
vezetéket.
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