
1 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM 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 EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________  
KÉ nyilvántartási szám_________________________________  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ  
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)  
Hivatalos név: Békés Megyei Vízművek Zrt.  
Postai cím: Dobozi út 5.  
Város/Község: Békéscsaba  
Postai irányítószám: 5600  
Ország: Magyarország  
Címzett: Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes  
Telefon: 06-30/219-73-87  
E-mail: nagyl@bekesvizmu.hu  
Fax: 06-66/528-850  
Az ajánlatkérő általános címe (URL):  
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 (adott esetben):  
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 más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  
II.1.1 )  
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye  
Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa  
Szolgáltatási kategória 23  
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, telephelyei, fióktelepei és a központi 
üzemegységekhez tartozó közmű létesítmények, és épület objektumok Békés megye területén  
NUTS-kód HU332  
II.1.3)  
A szerződés meghatározása/tárgya Határozatlan idejű vállalkozási szerződés a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. üzemegységeinek, objektumainak őrzés-védelme, takarítása, parkgondozása, 
valamint a Zrt. működési területén található fogyasztói vízmérők cseréje és ellenőrzése 
tárgyában.  



II.1.4)  
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 74613000-9   

További tárgyak: 74231540-4 
74615000-3 
74620000-1 
50411100-0 
74731000-2 
74750000-1 
77313000-7 

 

 

II.1.5) 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.1.6)  
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem  
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség  
II.2.1)  
Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt beleértve) • A Zrt. kezelésében 
lévő épületek, üzemegységek (összesen 73.739 m2 +10%) folyamatos, élőerős őrzés-
védelmének biztosítása 24 órában, a dokumentációban részletezettek szerint; 
• A Zrt. szolgáltatási területén lévő közcélú vízi létesítmények, épületobjektumok (összesen 
100 db+ 10%) technikai őrzésének biztosítása; 
• A Zrt. működési területén vízfogyasztásmérő berendezések cseréje (összesen 30.000 db 
vízmérő /év +20%/év), elzáró szerelvények cseréje (összesen 3010 /év + 20 % /év) az ehhez 
kapcsolódó javítási, mérőhely átalakítási munkák végzése (összesen 6000/év + 20 % /év) 
továbbá szükség esetén magánnyomozói tevékenység ellátása, a dokumentációban 
részletezettek szerint; 
• A Zrt. által üzemeltetett épületekben, egyes üzemmérnökségeken és az azokhoz tartozó, 
összesen 6550 m2+15% alapterületen takarítás, illetve összesen 6000 m2 +10% alapterületen 
parkgondozás, és 4 létesítményben konyhai szolgáltatások (100 fő/nap + 20 %/ nap) 
ételosztás, mosogatás biztosítása; 
II.2.2)  
Ha ismert, 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 2008/11/01 (év/hó/nap)  
befejezés (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) Hibás teljesítési-, meghiúsulási 
kötbér.  



III.1.2)  
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre A Kbt. 305.§ (3) szerint.  
Előleg fizetése nem biztosított.  
Az őrzési, takarítási, ebédosztási, parkgondozási tevékenység átalányáras elszámolással, míg 
a vízmérő cserével kapcsolatos feladatok tételes elszámolással, szabálytalan vízvételhez 
kapcsolódó magánnyomozói- és a rendkívüli eseti (felújítási, karbantartási munkákat követő) 
takarítási tevékenység, felmerülés esetén, napi díjas tételes elszámolással kerül elszámolásra. 
Az ajánlattevő havonta nyújthat be számlát, melyben az átalánydíjat, és az adott hónapban 
elvégzett, tételes elszámolású tevékenység ellenértékét jogosult érvényesíteni.  
III.1.3)  
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy 
(adott esetben) Nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell 
jelölni és a közös ajánlattevőknek korlátlan, és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a 
dokumentáció részét képező nyilatkozat szerinti tartalommal.  
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 előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Kizáró okok: 
 ajánlattevővel és a− 10 % feletti alvállalkozóval szemben: Kbt. 60.§ (1) a) –i) pontja, 61.§ 
(1) a)-d), 62.§ (1); 
 ajánlattevő alvállalkozójával szemben: Kbt. 60.§ (1) a)-i)− pontja, 61.§ (1) d); 
 a 66. § (2) és a 67. § (4) bekezdése szerinti− szervezettel szemben 60. § (1) a)-i) pontja 
szerinti kizáró okok. 
A megkövetelt igazolási mód: 
A Kbt. 60. § (1) bekezdés, a 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjai esetében a Kbt. 63.§ (1)-(7) 
bekezdés, 71.§ (3) és a Kbt. 151.§ (3) bekezdés szerint.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. 
Ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó cégkivonata szerinti számlaszámaira pénzügyi 
intézménytől származó, ajánlattételi határidőtől 60 napnál nem régebbi nyilatkozat (Kbt. 66.§ 
(1) bekezdés a) pont szerint); 
2. Ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó 2006., 2007. évi, a számviteli jogszabályoknak 
beszámolói (Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pont szerint); 
3. Ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó cégszerűen aláírt nyilatkozata 2005-2007. 
épülettakarítási árbevételről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét (Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pont szerint); 
4. Ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó cégszerűen aláírt nyilatkozata 2005-2007. őrzés-
védelmi árbevételről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét (Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pont szerint).  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 1. Igazolás kiállításának napját 
megelőző 2 évben (24 hónapban) bankszámláin nem volt sorban állás (külön-külön 
megfelelés); 
 
2. A mérleg szerinti eredménye mind a 2 évben (2006. és 2007.) nem negatív és 2007-ben 
saját tőkéje meghaladja a jegyzett tőkéjét.(külön-külön megfelelés); 



3. Épülettakarítási árbevétele, az elmúlt 3 évben (2005., 2006. és 2007.) évente, minimum 
bruttó 50 millió forint/év (együttes megfelelés); 
 
4. Őrzés-védelmi árbevétele, az elmúlt 3 évben (2005., 2006. és 2007.) évente minimum 
bruttó 50 millió forint/év (együttes megfelelés).  
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1-2. 
Ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó elmúlt három évre (2005. augusztus 31. – 2008. 
szeptember 01.)vonatkozó referenciamunkáinak bemutatásai, melye(k) tartalmazzák a nettó 
szintterületet is - Kbt.67.§ (3) bekezdés a), 68.§ (1) bekezdés a-b) pont szerint; 
3-7. Ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó által a teljesítésbe bevont szakemberek 
megnevezése, szakmai önéletrajzai, végzettség-jogosultság dokumentált igazolásai - Kbt. 
67.§ (3) bekezdés d) pont szerint;  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 1. Az elmúlt három évben (2005. 
augusztus 31. – 2008. szeptember 01.)összesen volt legalább 3 db, egyenként legalább 5000 
négyzetméter nettó szintterületet, és a vizsgált időszakban folyamatosan minimum 24 
hónapos időtartamot elérő, épület őrzés-védelmi referenciája. 
2. Az elmúlt három évben (2005. augusztus 31. – 2008. szeptember 01.)összesen volt 
legalább 2db, egyenként legalább 5000 négyzetméter nettó szintterületet, és a vizsgált 
időszakban folyamatosan minimum 24 hónapos időtartamot elérő, középület takarítási 
referenciája. 
3. Szakemberei között van 10 fő őrző-védő szakember, akik rendőrségi engedéllyel és 
minimum 3 éves őrzés-védelmi gyakorlattal rendelkeznek, akikből 3 fő szolgálatvezető 
államilag elismert felsőfokú végzettséggel is rendelkezik. 
4. 2 fő szakember, akik minimum három éve rendelkeznek az illetékes rendőrkapitányság 
nyilvántartása alapján kiadott magánnyomozói tevékenység végzésére feljogosító 
igazolvánnyal. 
5. Szakemberei között van 10 fő, minimum 3 éves épülettakarítói gyakorlattal és OKJ-s 
épülettisztítói képesítéssel rendelkező takarító, akikből egy fő szolgálatvezető koordinátor 
államilag elismert felsőfokú végzettséggel is rendelkezik. 
6. Szakemberei között van 4 fő HACCP szabvány szerinti jogosítvánnyal rendelkező 
szakember.  
7. Szakemberei között van 2 fő, vízvezeték szerelői vagy vízmű kezelői vagy géplakatos 
végzettséggel, és minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember. 
(III.2.3./1-7. esetén együttes megfelelés; III.2.3./3. és 4. pontnak nem lehet ugyanazon 
szakemberekkel megfelelni)  
III.2.4) Fenntartott szerződések  
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott? nem  
III. 3) különleges feltételek  
III.3.1)  
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: személy- és 
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény  
III.3.2)  
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő 
személyek nevét és képzettségét? igen  
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás típusa  



IV.1.1) Az eljárás típusa  
Tárgyalásos  
Tárgyalás nélküli x 
IV.1.2.) Az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény melyik fejezetet szerint jár el?  
IV. fejezet x 
V. fejezet  
VI. fejezet  
VII. fejezet  
IV.1.3.) Megjelöli-e az ajánlatkérő azokat, akiket ajánlattételre fel kíván hívni?  
NEM x 
IGEN (ha igen, a részletes információkat a Kiegészítő információk körében kell megadni)  
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 
az alábbiakban megadott részszempontok alapján  

Szempont Súlyszám 
Ajánlati ár (bruttó Ft/év) 60 

Reagálási idő (őrzés-védelem) (perc) 18 

Személyzeti szervezési terv (őrzés-védelem) 8 

Szolgáltatási feladatok szervezése (őrzés-védelem) 8 

Személyzeti szervezési terv (takarítás) 8 

Takarítás-technológia terv (takarítás) 8 
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  
A hirdetmény száma a KÉ-ben:  
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  
A hirdetmény száma a KÉ-ben:  
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei  
A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2008/10/06 (év/hó/nap )  
Időpont: 11.00  
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 150.000  
Pénznem: HUF  
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: a bruttó 150.000-Ft átutalás 
10402609-26017989-00000000 számú számlára. A dokumentáció átvételének feltétele az 
átutalási bizonylat bemutatása. Az átutalás során kérjük a nevet, és az alábbi szöveget a 
megjegyzés rovatban feltüntetni: „Vízmű őrzés, takarítás”.  



IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2008/10/06 (év/hó/nap)  
Időpont: 11.00  
IV.3.5)  
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok 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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2008/10/06 (év/hó/nap)  
Időpont: 11.00  
Helyszín: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., II. emeleti tárgyaló  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosult személyek a Kbt. 80.§ (2) bekezdés szerinti személyek és szervezetek.  
 
VI. szakasz: kiegészítő információk  
VI.1)  
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  
VI.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:  
VI.3) További információk (adott esetben)  
VI. 3.1)  
A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása A Kbt. 83.§ (1) bekezdés alapján biztosított  
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre a kizáró okok és az alkalmassági 
feltételek körében benyújtandó nyilatkozatok és igazolások körében biztosított.  
VI.3.2.)  
Az eredményhirdetés időpontja 2008/10/22 Időpont: 11:00  
VI.3.3.)  
A szerződéskötés tervezett időpontja 2008/10/31  
VI.3.4.)  
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  
VI.3.5.1.)  
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? igen  
VI.3.5.2.)  
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk Helye: a 
felhívás „A” mellékletének III. pontjában megadott hely; ideje: munkanapokon hétfőtől-
csütörtökig 10.00-14.00, illetve pénteken 10.00-12.00, az ajánlattételi határidő lejártának 
napján 10.00 - 11.00, illetve kérhető a megküldése a Kbt. 54.§ (4) szerint (feltétele az 
ellenérték megfizetésének igazolása). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik közös 
ajánlattevő megvásárolja a dokumentációt.  
VI.3.6.1.)  



Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-100  
VI.3.6.2.)  
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.6.1) szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot 1. és 2. részszempont: relatív, értékarányosítás  
3-5. részszempont: abszolút, diszkrét hasznossági függvény 
6. résszempont: relatív, sorba állítás 
A módszerek részletes ismertetésére a Kbt. 57. § (5) bekezdésére tekintettel az Ajánlati 
dokumentációban kerül sor.  
VI.3.7.)  
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  
VI.3.8.) Meg kell jelölni az ajánlatban  
a)  
az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat? igen  
b)  
a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel 
szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül? igen  
VI.3.9.)  
Egyéb információk: 1. Az eljárás alkalmazása feltételének indoklása: a Kbt. 4. sz. 
mellékletében szereplő „nyomozási és biztonsági szolgáltatások” beszerzésre kerül sor. 
2. Az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő 
lejárta előtt ésszerű időben, melyre az ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
legkésőbb két munkanappal kell a kiegészítő tájékoztatást megadni. Az ajánlatkérő a 
kiegészítő tájékoztatást, a dokumentációt megvásároló ajánlattevőknek közvetlenül megküldi, 
és a ki nem váltott dokumentációkhoz csatolja. 
3. Az ajánlatkérő a dokumentációban szereplő nyomtatványmintákat – a papír alapú 
dokumentáció megvásárolását követően – ajánlattevő e-mail címére is megküldi, amennyiben 
ajánlattevő azt írásos megkeresésben (hivatalos levél, vagy e-mail), kifejezetten kéri, és a 
vonatkozó e-mail címet megadja. Az ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az e-
mailen történő megküldésből fakadóan esetlegesen fellépő technikai problémákkal 
kapcsolatban. Bármilyen eltérés esetén a nyomtatott formában átvett dokumentáció tartalma 
az irányadó. 
4. Az ajánlatkérő szervezett helyszíni bejárást nem tart. A szolgáltatás helyszíneinek 
megismerése, előzetes telefonos bejelentkezést követően, egyénileg történhet, a 
dokumentációt kiváltó szervezetek számára. Az ajánlattevők a Kbt. 56.§ (1) bekezdés szerint 
írásban tehetnek fel kérdéseket, melyekre az ajánlatkérő a válaszokat írásban, a Kbt. 56.§ (2)–
(4) bekezdés szerint adja meg. 
5. Ajánlatkérő előírja a Kbt.70.§(1) alkalmazását. 
6. Igazolások eredeti vagy egyszerű másolatban nyújtandók be (Kbt.20.§(3)), egyéb formai 
előírások dokumentációban. 
7. Ajánlattevőnek, 10% feletti alvállalkozónak, Kbt. 66.§ (2) és 67.§ (4) szerinti szervezetnek 
eredeti vagy egyszerű másolatban becsatolandó:  
• ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot (cb.-i bélyegzővel 
ellátott, vagy az elektronikus nyilvántartási rendszerből hivatalosan lekért példányt kell 
benyújtani; utóbbi esetben a hivatalos lekérést is igazolni kell, vagy közjegyzővel kell az 
igazolást hitelesíttetni) ;  



• el nem bírált változás bejelentő kérelmet (cb.-i érkeztető bélyegzővel ellátott példánya), 
vagy, amennyiben nincs ilyen, nemleges nyilatkozatot;  
• aláírási címpéldány(oka)t, továbbá – adott esetben – meghatalmazás(oka)t. 
8. Érvénytelen az ajánlat, ha nem ad, vagy hibával/hiányossággal ad szakmai ajánlatot az 
őrzésre (dokumentációban részletezve);  
9. Érvénytelen az ajánlat, ha nem ad, vagy hibával/hiányossággal ad szakmai ajánlatot a 
takarításra (dokumentációban részletezve);  
10. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő, vagy 10% feletti alvállalkozója nem rendelkezik 
minimum három éve az illetékes rendőrkapitányság nyilvántartása alapján kiadott 
magánnyomozói tevékenység végzésére feljogosító igazolvánnyal, illetve ezt nem igazolja az 
igazolás egyszerű másolatának benyújtásával; 
11. Érvénytelen az ajánlat, ha nem rendelkezik a Békés megye területén érvényes Nemzeti 
Hírközlési Hatóság Hivatal által kiállított érvényes rádió engedéllyel, illetve ezt nem igazolja 
az engedély egyszerű másolatának benyújtásával, vagy nem nyilatkozik arról, hogy 
nyertessége esetén ezt a szerződéskötéstől számított 30 napon belül megszerzi;  
12. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben ajánlattevő nem csatolja a takarítási szolgáltatások 
során alkalmazott vegyszerek minősítését szolgáló, az ÁNTSZ illetékes szerve által kiadott 
biztonsági adatlapok egyszerű másolati példányát; 
13. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ajánlatban nem vállalja kifejezetten, hogy 
biztosít felszerelést, formaruhát; 
14. Érvénytelen az ajánlat, ha – az élőerős őrzési helyszínek vonatkozásban – ajánlattevő, 
vagy 10% feletti alvállalkozó, az ajánlatban alátámasztottan, nem tudja biztosítani a kieső 
őrszemélyzet 30 percen belüli pótlását; 
15. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ajánlatban nem vállalja kifejezetten, hogy a 
szükséges mennyiségben és gyakorisággal, dolgozói számára, saját költségén, védőoltást 
biztosít. 
16. Az ajánlat érvényességének feltétele teljes körű, őrzés-védelmi tevékenységre vonatkozó, 
felelősségbiztosítás megléte, vagy szándéknyilatkozat - ajánlattevő, vagy 10% feletti 
alvállalkozó részéről - arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén - az eredményhirdetéstől a 
szerződéskötésig - a felelősségbiztosítás megkötésére sor kerül. Utóbbi esetben a 
szerződéskötés feltétele az érvényes felelősségbiztosítási kötvény másolatának benyújtása. 
Az ajánlat érvénytelen, ha nem tartalmazza a felelősségbiztosítási kötvény másolatát, vagy a 
jelen pontban foglalt feltételek szerinti szándéknyilatkozatot. 
17. Az ajánlat érvényességének feltétele teljes körű, takarítási tevékenységre vonatkozó, 
felelősségbiztosítás megléte, vagy szándéknyilatkozat - ajánlattevő, vagy 10% feletti 
alvállalkozó részéről - arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén - az eredményhirdetéstől a 
szerződéskötésig – a felelősségbiztosítás megkötésére sor kerül. Utóbbi esetben a 
szerződéskötés feltétele az érvényes felelősségbiztosítási kötvény másolatának benyújtása. 
Az ajánlat érvénytelen, ha nem tartalmazza a felelősségbiztosítási kötvény másolatát, vagy a 
jelen pontban foglalt feltételek szerinti szándéknyilatkozatot. 
18. Az ajánlatkérő a Kbt. 55.§-sal összhangban előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon, és 
az ajánlattétel során vegye figyelembe, a teljesítés helyén hatályos adózási-, 
környezetvédelmi-, az akadálymentesítésre, illetve munkavállalók védelmére valamint 
munkafeltételeire vonatkozó kötelezettségeket, és erre vonatkozóan, a Kbt-ben meghatározott 
módon, kifejezetten nyilatkozzon az ajánlatában. A vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének 
az Ajánlatkérő a dokumentációban tesz eleget. 
19. Az ajánlatok benyújtásának helye, az ajánlattételi határidő lejártának napjáig, 
munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00-14.00, illetve pénteken 9.00-12.00 a felhívás „A” 
mellékletének III. pontjában a beadás helyeként megjelölt helyen; az ajánlattételi határidő 
lejártának napján 9.00-11.00 óra között a felhívás IV.3.8. pontjában a bontás helyeként 



megjelölt helyen; 
20. Nyertes ajánlattevő visszalépése esetén második legkedvezőbb ajánlattevővel történhet 
szerződéskötés, ha eredményhirdetéskor kihirdetik (Kbt.91.§(2)). 
21. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 125.§(3) b) pont szerinti tárgyalásos 
eljárást alkalmazhat az elkövetkezendő három évben, becsült értéket jelen eljárásban 
ajánlatkérő figyelembe vette.  
VI.4)  
E hirdetmény feladásának dátuma: 2008/09/08 (év/hó/nap)  
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be  
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.  
Postai cím: Zsolna u 11.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1124  
Ország: Magyarország  
Címzett: Ádámné Egri Judit  
Telefon: 06-20/529-8896  
E-mail: judit.egri@vaninmc.com  
Fax: 06-1/202-1641  
Internetcím (URL):  
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető  
Hivatalos név: Békés Megyei Vízművek Zrt.  
Postai cím: Dobozi út 5., 1. emelet Vezérigazgatói Titkárság  
Város/Község: Békéscsaba  
Postai irányítószám: 5600  
Ország: Magyarország  
Címzett: Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes  
Telefon: 06-30/219-73-87  
E-mail: nagyl@bekesvizmu.hu  
Fax: 06-66/528-850  
Internetcím (URL):  
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat be kell nyújtani  
Hivatalos név: Békés Megyei Vízművek Zrt.  
Postai cím: Dobozi út 5., 1. emelet Vezérigazgatói Titkárság  
Város/Község: Békéscsaba  
Postai irányítószám: 5600  
Ország: Magyarország  
Címzett: Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes  
Telefon: 06-30/219-73-87  
E-mail: nagyl@bekesvizmu.hu  
Fax: 06-66/528-850  
Internetcím (URL):  
 
  
 


