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Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.

Pályázati kiírás

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. kétfordulós pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

1.    Pályázat tárgya

Környezetbarát (elektromos) felső-középkategóriás autó bérlése 12 hónap időtartamra.

2.   Pályázat jellege

Kétfordulós, nyílt pályázat.

3.  A pályázat kötelező tartalmi elemei

-      felolvasólap (Aj.ánlatkérő által megadott tartalom NEM módosítható) csak második körben benvúitandó
-      műszaki és felszereltség bemutatása csak első körben benvúitandó
-       aláírási címpéldány/aláírás minta (kivéve, ha Ajánlattevő egyéni vállalkozó) csak második körben benvúitandő
-      nyilatkozat kapcsolattartó szemévéről (a kiadott nyilatkozatminta szerint) csak második körben benvúitandó
-       nyilatkozat,   hogy  a   pályázati  kiírás  feltételeit  elfogadja  és  nyertessége  esetén   a   pályázatnak  megfelelő

szerződést annak részére történő hmgküldését követő 5 napon belül aláíri.a (a kiadott nyilatkozatminta szerint)
csak második körben benvúitandó

3.i  Feladat leírás -Műszaki leíris

BFVK Zrt.  kétfordulós,  nyílt pályázatot hirdet 1 db  környezetbarát  (elektromos) felsővezetői autó  bérlésre  12  hónap
időtartamra.

Első fordulóban Ajánlatkérő csak a 2022.  november hónaptól  (kb.  1-2 hetes átvételí lehetőséggel) elérhető autók
típusára annak műszaki felszereltségére vár információkat. Árat ebben a fordulóban nem kell megadni.

Amennyiben többféle opció is elérhető, abban az esetben kérjük azoknak teljeskörű bemutatását.

Teljeskörű bemutató alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti:

-       megajánlott autó típusának, valamint műszaki és felszereltségi szintjének bemutatása;

-      átvételi lehetőség határidejének megadása.

Első fordulóban az ajánlatot, elektronikus levél formájában kell benyúj.tani a kozbeszerzes@bfvk.hu  mail címre a 3. és

3.2 pontban meghatározottak szerint.
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Aj.ánlatkérő a bemutatott opciók közül kiválasztja a számára műszakilag legmegfelelőbbet és azt versenyezteti meg

az első körben műszaki ajánlatot benyújtó Gazdasági szereplők között.

Második fordulóban Ajánlatkérő a kiválasztott műszaki tartalomra már csak ai.ánlati nettó díjat kér bemutatni.

Csatolandó továbbá az 3. pontban meghatározott dokumentáció.

Az autó minimum paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza:

Szín Nincs megkötés
Motorra vonatkozó adatok minimum maximum
Motorizáció: (cm3) 1380 1600
Elektromos
Maximum futott km 20 000km
Teljesítmény belső égésű motor (KW): 100
Teljesi'tmény elektromos motor (KW): 80
Hajtáslánc: automata
Karosszéria / méretek
Karosszéria CO mbi

Össztömeg (kg) 2100 2300
Telj.es hossz: (mm) 4650  . 5100
Tengelytáv: (mm) 2700 3000
Ülőhelyek száma: 5
Ülés anyaga szövet/bőr
Keréktárcsák Könnyűfém keréktárcsák minimum (17")

Gumiabroncs:
Nyári prémium

Téli prémium -külön könnyűfém felnire szerelve

Gumiabroncs, nyári Minimum 215/55 R17,O V

Gumiabroncs, téli Minimum 215/55 R17,O V

Metál fényezés i8en

ESC (Elektronikus menetstabilizáló)  (ABS,  MSR,      `

i8en
ASR,  EBV,  EDS,  HBA,  RBS,  MKB, XDS+

rendszereket is tartalmazza)
Vezető-és utasoldali légzsák (az utasoldali

igenkikapcsolható)

Oldallégzsákok elöl i8en

Függönylégzsák elöl hátul igen
Automata klímaberendezés (3-zónás)

i8en
automatikus hőfokszabályzással, hűthető

kesztyűtartóval
Hegymenet asszisztens (HHC) i8en

Elektromosan állítható, fűthető,

i8en

behajtható, a vezető oldalán fényre elsötétedő
külső tükrök,
memória-funkcióval
Fűtött ablakmosó fúvókák elöl i8en

Elektromos ablakemelők elöl és hátul i8en
Kanyarkövető köd,-és / vagy fényszórók i8en
Elektro-mechanikus szervokormány

i8enSebességfüggő rásegítéssel
Digitális műszerfal i8en
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LED adaptív fényszóró

i8en

-LED nappali menetfény -AFS funkció -

Fényszórómosó berendezés -Távolsági
fényszóró szabályozás -TOP LED hátsó lámpák
dinamikus irányjelzővel

Elektromosan állítható első ülések

igen

gerinctámasszal, memóriával, lábtérvilágítás elöl
és hátul (utasülés alatti tárolórekesz
nélkül)

Négy irányban állítható kormányoszlop
i8en(sugár-és tengelyirányban)

B-oszloptól 35%-osan sötétített üvegek i8en

Rádiótávirányítás a központi zárhoz i8en

Fényszórómosó berendezés igen
Ablaktörlő-és mosóberendezés hátul igen
Esőérzékelős ablaktörlő i8en

Osztottan dönthető hátsó üléstámla i8en

Szőnyegbetét elöl és hátul i8en
Gumiszőnyeg i8en
Defekt-szett (Spray és kohpresszor) i8en

Fűthető hátsó ablak igen
Könyöktámasz hátul, sízsáknyílással igen

Fűthető első és hátsó szélső ülések igen

Csomagtérajtó elektromos nyitás/zárással i8en
Fényre automatikusan elsötétedő belső

i8entükör
Front Assistant i8en

Parkoló-radar elöl és hátul igen
Sebességszabályzó (Tempomat) i8en
Ködzárfény (hátsó ködlámpa) i8en
Elektromos rögzítőfék, "Auto-Hold" i8en
Töltőkábel 230V áramforráshoz -Mode 2 vagy 3 igen

Start-Stop rendszer i8en
-Kulcsnélküli nyitás-zárás és motorindítás

i8en(Keyless Access)
LED világítás az utastérben i8en
Telefonkihangosító (Bluetooth) i8en
Multifunkciós fűthető bőrkormány igen
Navigációs rendszer igen
Állóhelyzeti fűtés és szellőztetés igen
360° környezetfigyelő rendszer i8en
Közlekedési tábla felismerés (TRAVEL ASSIST) i8en
Szellőztethető első ülések i8en

Szolgáltatás paraméterei

Országos autópálya matrica költség i8en
Cseregépjármű biztosítása i8en
Sofőrszolgálat i8en
Assistance Európa területére
GFB igen
Casco 10%, 50.000 Ft önrész
GAP biztosítás i8en
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Teljesítési határidő/Szerzó'dés időtartama: 12 hónap

4.  A szerződés alap paraméterei
•      Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított legalább 30 nap.

•      Fizetési teljesítés banki átutalással.

5.    Ajánlat benyújtás feltételei

-Az első körös ajánlat beadásának helye, ideje és módja

Az aj.ánlatokat 2022.09.20. napján 12:00 Óráig lehet benyújtani a kozbeszerzes@bfvk.hu e-mail címre.

Ajánlatokat kérjük olvasási visszaigazolás kéréssel megküldeni.

-A második körös ajánlat beadásának helye, ideje és módja

Az  áraj.ánlatokat 2022.10.04.  napján  12:00 óráig  lehet  benyújtani  a  BFVK Zrt.  1141  Budapest,  Gvadányi  út 33-39.  2.
emelet személyesen, postai úton vagy futárszolgálattal, zárt bori'tékban.
Az Aj.ánlattevő ajánlatát egy eredeti és egy másolati  példányban, valamint elektronikus adathordozón  (CD,  pendrive
stb,)  köteles  az  ajánlatok  benyújtására  nyitva  álló  időpontban  és  helyen  személyesen  vagy  meghatalmazott  útján
benyújtani.
A   benyújtott   borítékon   szerepelnie   kell   a   beszerzési   eljárás  tárgyának,   valamint   a   benyújtási   határidőnek.   Az

elektronikus adathordozón 1 db árazott költségvetés excel fáj.lként, valamint egy darab „.pdf" formátumú fájl legyen,

amely tartalmazza  az  aláírt  ajánlat  minden  oldalát  (ennek természetesen  részét  képezi  a  cégszerűen  alái'rt árazott
költségvetés is).

Kérjük,  ne  oldalanként  szkennelt  nyilatkozatokat  i'rj.anak  ki  az  elektronikus  adathordozóra  és  ne  hagyják  ki  az  aláírt

költségvetés beszkennelését. Szükségünk van nem csak az „.xls" fájlra,  hanem az aláírt, egy fáj.lba szkennelt aj.ánlatra

is, amely tartalmazza az a,láírt költségvetést is.

Az ajánlat két példánya közül az eredeti példány minden oldalát

(a) gazdasági társaságok esetén a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelő cégszerű aláírással,
(b) egyéb jogi személyek esetén a szervezet képviseletére jogosult személy vagy személyek eredeti aláírásával,
(c)  egyéni  vállalkozók  és  magánszemélyek  esetén  a  pályázó  egyéni  vállalkozónak,   illetve  magánszemélynek  vagy
érvényes   -   közokiratba,   illetőleg   teljes   bizonyító   erejű   magánokiratba   foglalt   -   meghatalmazással   rendelkező
meghatalmazotti.ának (képviselőjének) alái'rásával szükséges ellátni.

Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a pályázati eljárás lezárását követő 90 napig áll fenn.

Az ajánlattevő  nem  igényelhet téri'tést  a  BFVK Zrt. társaságtól  ajánlata  kidolgozásáért.  Az ajánlat elkészítésével  és a

pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az aj.ánlattevőt terhelik.
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6.    Az ajánlatok érkeztetése, felbontása

Az első körös ajánlatok bontására 2022.09.20. napján 12:00 órakor, a második körös ajánlatok bontására 2022.io.o4-
én  12:00 órakor kerül sor a  BFVK Zrt.1141  Budapest, Gvadányi út 33-39. 2. emelet. szám alatt található,telephelyén.

Az ajánlatok felbontása  zártkörűen történik.  A zárt bo-rítékban  benyújtott  pályázatok felbontását végző  bizottság  (a
továbbiakban: bontó bizottság) az aj.ánlatok felbontása után felvilágosítást kérhet az aj.ánlattevőkről annak érdekében,
hogy a pályázatok értékelése, illetve összehasonli'tása elvégezhető legyen. A felvilágosításra az ajánlattevő által adott

válaszok   nem   eredményezhetik   a    pályázati   aj.ánlatban    megfogalmazott   feltételek   megváltozását,   csak   azok
értelmezését szolgálhatják.

7.    Hiánypótlás

Hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő a  kiírás 3.  pontj.ában felsorolt nyilatkozatok és aláírásminta/aláírási címpéldány,
valamint az árazott költségvetés(ek) kinyomtatott, alái'rt, majd visszaszkennelt változatának be nem nyúj.tása/hiányos
vagy hibás tartalommal történő benyújtása esetén biztosítj.a, azonban a felolvasólap hiánya nem pótolható.

8.    Az ajánlatok értékelése

A pályázatok értékelését és a nyertes pályázó kiválasztásáról a döntést a bíráló bizottság hozza meg.

Eredménytelen a pályázati eljárás amennyiben
-      a pályázati felhívásra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot,
-       a benyújtott aj.ánlatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

A pályázat elbírálásának szempontj.a a kiíró számára legkedvezőbb ajánlat.
Árakat nettó díj.ban kérjük meghatározni!

9.    Eredményhirdetés

Az aj.ánlatkérő a pályázat eredményéről az arról szóló döntést követő öt munkanapon belül értesíti az ajánlattevőket.

Ajánlatkérő  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  a  pályázati  eljárást  az  eljárás  bármely  szakaszában  indokolás  nélkül
eredménytelennek  nyilváni'tsa.  Az eljárás eredménytelenné  nyilvánítása  esetén  az Aj.ánlattevő  kárigényt semmilyen

jogcímen nem érvényesíthet az Ajánlatkérővel szemben.

Az  ajánlatkérő felhívja  az ajánlattételre felkért gazdasági  szereplők figyelmét arra,  hogy az  ajánlatkérő  a  beszerzési

eljárás  alapj.án   kötendő  szerződésben  foglalt  ellenérték  teljesítéséhez  (tulajdonosi)  támogatásra   irányuló   igényt
nyújtott be, amelyek elfogadása az eredményes eljárás nyomán megkötendő szerződés hatályba  lépésének feltétele.
Az  ajánlatkérő   a   támogatásra   irányuló   igény  el   nem  fogadását,  vagy  az  igényeltnél   kisebb  összegben  történő
elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatj.a.

10.  Érvénytelenségi okok

A pályázó ajánlata érvénytelen, amennyiben:
•      a pályázatát késve nyújtj.a be,
I      nem a kért szolgáltatásra ad aj.ánlatot,
•      csak és kizárólag felolvasólapot és/vagy árazott költségvetést nyúj.t be,
•      módosítja a felolvasólap és/vagy a  kiadott árazatlan költségvetés Ajánlatkérő által  megadott

tartalmát,
•      a pályázó hiánypótlásra történő felszólításra nem nyúj.ti.a be hiánypótlását.
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Amennyiben  további  információra  lenne  szükségük,  szíveskedjenek  Vigh  Zoltánhoz  (vigh.zoltan@bfvk.hu)  fordulni.

Kérdéseiket  2022.09.09-én  16  óráig  tehetik  fel.  Jelezzük,  hogy  a  feltett  kérdést  és  az  arra  adott  választ  minden
ajánlattevőnek megküldj.ük 2022.09.13-án 16 óráig.

Budapest, 2022.09..ül ` Budapest L-övaros Vagyonkezelö Központ
Zártkörüen Müködő Részvénytársaság

1.

Jogi igazgató

Gut`\  ű UJ14LÍ

Orbán-Tamás lldikó

Gazdasági igazgató

6


