
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.

Pályázati kiírás

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

1. Pályázat tárgya

"Kiegészítő talajvizsgálat elvégzése a Budapest Ill. kerület, Bécsi út 357. szám alatti 19916118 hrsz-ú telek teljes
terül etén és a 19916/19 hrsz. alatti telekterület 1. számú melléklet szerint meghatározott területén"

2. Pályázat jellege

Nyílt pályázat

3. A pályázat kötelező tartalmi elemei

felolvasólap (Ajánlatkérő által megadott tartalom NEM módosítható)
árazott költségvetés (Excel formátumban is kérjük benyújtani az elektronikus adathordozón)
aláírási címpéldány
nyilatkozat kapcsolattartó személyéről (a kiadott nyilatkozatminta szerint)
nyilatkozat, hogy a pályázati kiírás feltételeit elfogadja és nyertessége esetén a pályázatnak megfelelő
szerződést annak részére történő megküldését követő 5 napon belül aláhja (a kiadott nyilatkozatminta
szerint)
nyilatkozat, hogy a pályázati kiírás 10. pontjában foglalt intézkedéseket megteszi, valamint az ott szereplő
dokumentumokkal rendelkezik és azokat kérés esetén be tudja mutatni a BFVK Zrt. környezet, tűz-és
munkavédelmi felelősének (a kiadott nyilatkozatminta szerint)

3.1 Feladat leírás - Műszaki leírás

Előzmény:

2012-ben a tárgyi területen már történt talajszennyezettségi vizsgálat. Jelenleg ennek eredményeit szeretné
cégünk ellenőrizni, illetve egy szélesebb körű vizsgálatot folytatni az adott telekrészen. A munka kiértékelése
választ kell adjon, hogy mekkora mértékben szennyezett a talaj és ennek mentesítése hogyan és milyen becsült
költségen történhet.

Munkafolyamatok:

1. A telkek adatai:
19916/18 hrsz. - 55 828 m2 teljes telek méretében
19916/19 hrsz. - 15 066 nr' terület meghatározott részén
A munkaterület bejárásakor kitűzésre kerül, hogy mely területek feltárása szükséges.

2. Növényzetet, telek területét a feltárshoz szükségesen a nyertes Ajánlattevőnek írtani, rendezni szükséges.
Kutatóárkokat kell készíteni a költségvetésben megadott mennyiségben és méretekkel. Az árkok méreteit és
elhelyezkedésüket dokumentálni szükséges. A mintavéteIt olyan személy kell végezze, aki ehhez megfelelő
akkreditációval rendelkezik.
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3. Az adatfeldolgozás, laborelemzés után környezetvédelmi állapotfelmérési dokumentációt kell készíteni
(laboreredményeket kiértékelő táblázatok, fúrási-m intavételi jegyzőkönyvek).
A 6/2009 Kormányrendeletben a földtani közegre, és felszínalatti vízre meghatározott "B" -szennyezettségi
határértékek figyelembevételével "szennyezett talaj" térképeket kell készíteni.
Meg kell határozni a szennyezett talaj mennyiségét, a kármentesítés módját, továbbá a kánnentesítésre tervezői
költségvetés kiírást és költségbecslést kell készíteni.

A dokumentációt egy eredeti, aláírt papíralapú, illetve egy elektronikus példányban (.pdf formátumban) kell
átadni Ajánlatkérő részére.

Egyéb:

Az árajánlat megadásához bejárást biztosítunk. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az orgarnzacios
költségeket, növényírtást, földmunkálatokat, tereprendezést, valamint a mintavételi árkok helyreállításának díját is.

Ajánlatkérő többletmunkát nem fogad el.

Ajánlattevő ajánlata kidolgozásához, valamint a helyszíni bejárással kapcsolatban kérdést tehet fel írásban, amelyet
Ajánlattevő írásban megválaszol.

3.2 A szerződés alap paraméterei

- Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 60 nap.
- Fizetési teljesítés banki átutalással.
- A nyertes Ajánlattevőnek az ajánlatban megnevezett munkálatok elvégzésére a szerzödés aláírást követő 60 nap áll a
rendelkezésére.

3.3 Helyszíni bejárás

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpont ja: 2021.02.17. 10 óra A helyszínen Herezeg Katalin várja Önöket.
Amennyiben szükséges, a +3630 229-9048-as telefonszámon tudják elérni.

4. A pályázati ajánlat beadásának helye, ideje és módja

Az ajánlatokat 2021.03.03. napján 10 óráig lehet benyújtani a BFVK Zrt. 1141 Budapest, Gvadányi út 33-39. 2. emelet
személyesen, postai úton vagy futárszolgálattal, zárt borítékban.
Az Ajánlattevő 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 abenyújtási határidőnek. Az
elektronikus adathordozón 1 db árazott költségvetés excel táblázatban, valamint egy darab pdf formátumú fájl legyen,
amely tartalmazza az aláírt ajánlat minden oldalát (ennek természetesen részét képezi a cégszerűen aláírt árazott
költségvetés is). Kérjük, ne oldalanként szkennelt nyilatkozatokat írjanak ki az elektronikus adathordozóra és ne hagyják
ki az aláírt költségvetés beszkennelését. Szükségünk van nem csak az xls fájlra, hanem az aláírt, egy fájlba szkennelt
ajánlatra is, amely tartalmazza az aláírt 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
meghatalmazott jának (képviselőjének) aláírásával szükséges ellátni.
Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a pályázati eljárás lezárását követő 90 napig áll fenn.
Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a BFVK Zrt. társaságtól ajánlata kidolgozásáért. Az ajánlat elkészítésével és a
pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik.
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5. Az ajánlatok érkeztetése, felbontás a

Az ajánlatok bontására 2021.03.03. napján 10 órakor kerül sor a BFVK Zrt. 1141 Budapest, Gvadányi út 33-39. 2.
emelet. szám alatt található telephelyén. Az ajánlatok felbontása zártkörű en történik. A zárt borítékban benyújtott
pályázatok felbontását végző bizottság (a továbbiakban: bontó bizottság) az ajánlatok felbontása után felvilágosítást
kérhet az ajánlattevőkről annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, illetve összehasonlítása elvégezhető legyen.
A felvilágosításra az ajánlattevő által adott válaszok nem eredményezhetik a pályázati ajánlatban megfogalmazott
feltételek megváltozását, csak azok értelmezését szolgálhatják.

6. HiánypótIás

Hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő a nyilatkozatok, aláírt, szkennelt árazott költségvetés és aláírásminta/aláírási
címpéldány be nem nyújtása esetén biztosítja, azonban nem hiánypótolható sem a felolvasólap, sem az excel formátumú
árazott költségvetés.

7. Az ajánlatok értékelése

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

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

A pályázat elbírálásának szempontja a kiíró számára legkedvezőbb ajánlat.
Árakat nettó díjban kérjük meghatározni!

8. Eredményhirdetés

Az ajánlatkérő 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 nyilvánítsa. Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén az Ajánlattevő kárigényt semmilyen
jogcímen nem érvényesíthet az Ajánlatkérővel szemben.

A szerződéskötés feltétele Ajánlatkérő üzleti tervének tulajdonos általi jóváhagyása.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az ajánlatkérő a beszerzési
eljárás alapján 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 igényel nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását
olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthat ja.

9. Kizáró okok

Az a pályázó kizárásra kerül a pályázatból, amennyiben
• a pályázatát késve nyújtja be vagy
• nem a kért szolgáItatásra ad ajánlatot.
• csak és kizárólag felolvasólapot és költségvetést ad be

Amennyiben további információra lenne szükségük, szíveskedjenek Herezeg Katalinhoz (herczeg.katalin@bfvk.hu)
fordulni információért. Kérdéseiket 2021.02.22. 16 óráig tehetik fel. Jelezzük, hogya feltett kérdést és az arra adott
választ minden ajánlattevőnek megküldjük 2021.02.24.16 óráig.
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10. Kockázatkezelési elvárások

A pályázat nyertesének az alábbi dokumentumokat szükséges elkészítenie és terület átadásakor bemutatnia:

• az általános és a munkakezdéskori (a sajátosságokra lebontva) kömyezet-tűz és munkavédelmi oktatás jegyzőkönyve
• a keletkezett hulladék elszállítójának és befogadójának engedélye, "Sz" jegyek
• a veszélyes gépek-berendezések, emelőgépek üzembehelyezesi és biztonsági felülvizsgálati dokumentációja

(munkaterület átadásakor)
• a használni kívánt elektromos kisgépek érintésvédelm i és szerelői felülvizsgálati jegyzőkönyvei

Ezen kívül vállalja, hogy az alábbi intézkedéseket megteszi:

• meghatározza az alkalmazandó kollektív, egyéni-és területvédelmet

11. Pályázati kiírás melIékletei

1. sz. melléklet - Felméréssel érintett területek
2. sz. melléklet - Kutatóárkok megjelölése

Budapest, 2021.02.09.
BUdapest t-ovaros V.

Zártkö""" u- .. ~gYOnkeZ81ó len7nA1Iltruen IUIUköd~Réazv~

dr. Horváth Nándor

Vezérigazgató-helyettes megbízott ingatlanhasznosítási igazgató
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