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Budapest Főváros vagyonkezelő Központ zrt.

Pályázati kiírás
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. pályázatot hirdet a „Faház szerkezetű ,J3" épület elbontása,
valamint az ,A épület" vakolatának leverése az Erdőkertes, Petőfi Sándor u. 49. sz. alatti ingatlan területén"
feladataira, az alábbiak szerint

1. Pályázat tárgya
„Faház szerkezetű „8" épület elbontása, valamint az ,A épület" vakolatának leverése az Erdőkertes, Petőfi
Sándor u. 49. sz. alatti ingatlan területén"

2. Pályázat jellege
A BFVK Zrt. Beszerzési Szabályzatának megfelelően meghívásos pályázatot ír ki.

3. A pályázat köte]ező tartaLmi e]emei
-

felolvasólap (Ajánlatkérő által megadott tartalom NEM módosítható)
árazott költségvetés(ek) (Excel formátumban is kérjük benyújtani az elektronikus adathordozón)
kapcsolattartó megjelölése
aláírási címpéldány
nyilatkozat, hogy nyertessége esetén a pályázatnak megfelelő szerződést az eredményhirdetés napját

-

követő legfeljebb 15 napon belül aláírja, valamint a pályázati kiírás feltételeit elfogadja
nyilatkozat, hogy a pályázati kiírás 10. pontjában foglalt intézkedéseket megteszi, valamint az ott

szereplő dokumentumokkal rendelkezik és azokat kérés esetén be tudja mutatri a BFVK Zrt.
kömyezet, tűz-és munkavédelmi felelősének

3.1 Feladat leírás -Műszaki leírás
1. beszerzési rész -A volt Szociális otthon Erdért faház szerkezetű 8 éi)ületének elbontása
Cím:
Erdőkertes, Petőfi sándor u. 49.
Megnevezés:
Volt szociális otthon Erdért fáház szerkezetű B épületének elbontása.
Telek területe: 5722 m2
Épüiet terüiete: 8 épület: 65i m2
Feladat leírása:
A ,J3" jelű épület teljes egészében bontásra kerül.
A ház ERDÉRT típusú panelos-favázas szerkezettel készült, táblás hullámpala fédéssel.
Ez utóbbi veszélyes hulladék, így külön kezelést igényel és a szabályok betartásával kell a semlegesítését
megoldani és erről a dokumentációt le kell adni!
A belső vizeshelyiségek fálazata kisméretű tégla válaszfalazat, minden egyéb favázas panel.
Az épületet egy összefüggő alaplemezre állították, ami alatt hagyományos sávalap húzódik. Ezek a
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szerkezetek megmaradnak, az elbontásuk nem része az ajánlatnak.
A bontást az épület nagyságára és a kedvező terepadottságokra való tekintettel géppel a legcélravezetőbb
elbontani, a palafedés kivételével. Mivel ez veszélyes hulladék, így ennek bontása csak kézi erővel
végezhető a megfelelő biztonsági előírások betartásával.
Egyéb:
Garancia: minimum 2 év.

A bontási munkákat üzemen kívüli épületben kell végezni.
Az árajánlat megadásához bejárást biztosítunk. Vállalkozó feladata és felelőssége a dokumentációban
szerepeltetett mennyiségek helyszíni ellenőrzése. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az organizációs
költségeket, az elbontott anyagok elszállítását.
Ajánlattevő ajánlata kidolgozásához a Műszaki dokumentációval, valamint a helyszíni bejárással
kapcsolatban kérdést tehet fel írásban, amelyet Ajánlattevő írásban megválaszol.
2. beszerzési rész -Az ..A" ielű éi)ület telies déli és részben nvugati oldalán lévő vakolat leverése
Megnevezés:

Volt Szociális otthon

Telek területe: 5722 m2
Epület területe: A épület:886 m2 8 épület: 651 m2 C épület: 406 m2
3 db szabadonálló épület helyezkedik el a területen
Dróthálós
Kerítés:
Beton rabic
Lábazat..
Tető:
Vegyes- hullám, rombusz pala
Vakolt
(Külső vakolat pereg)
Homlokzat:
Pvc, parketta, mázas kerámia, simítót beton, cementlap, mettlachi lap
Burkolat:
Vakolt' Fa
Vakolat..
Diszperziós, olaj
Festés:
Éi]üle_tfiépész± Gáz óra leszerve, villany, víz, gázkazán, gázbojler
Öntöttvas radiátorok
Hőleadók:
Nvílászárók:
Fakeretes (Hiányosak), fém porfiros ablakkeret
Leírás:

Feladat leírása:

Az „A" jelű épület Déli teljes és a Nyugati oldal részben (a vizesblokkok által érintett homlokzat részen)
érintett a vakolat hullásban. Valószínűleg egy régebbi csőtörés következtében nedvességet kapott a fal és
ennek következtében a vakolat nagy felületen lefagyott, sok helyen már le is potyogott.
Ezen a homlokzatrészen a teljes falfelületről le kell vemi a vakolatot és a sittet az építési területről el kell
elszállítani.

3.2 A szerződés alap paraméterei
- Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 60 nap.
-Fizetési teljesítés banki átutalással.

3.3 Helyszínbejárás
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2020.09.07. 10 óra.

A helyszíni bejáráson Csiky Botond várja Önöket. Amennyiben szükséges, a +36 30 436 8260-as
telefonszámon tudják elémi.

4. A pályázati ajánlat beadásának helye, ideje és módja
Az ajánlatokat 2020.09.22. napján 10 óráig lehet benyújtani a BFVK Zrt.1141 Budapest, Gvadányi út 33-39.
2. emelet személyesen, postai úton vagy fi]társzolgálattal, 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 útj án benyújtani.

A benyújtott boritékon szerepelrie kell a beszerzési eljárás tárgyának, valamint a benyújtási határidőnek. Az
elektronikus adathordozón 1 db árazott költségvetés excel táblázatban, valamint egy darab pdf fomátumú fájl
legyen, amely tartalmazza az aláírt ajánlat minden oldalát (ennek temiészetesen részét képezi a cégszerűen
aláírt árazott költségvetés is). Kéú.ük, 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,
@) 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 meghatalmazottjának a{épviselőjének) aláírásával szükséges ellátni.
Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a pályázati eljárás lezárását követő 90 napig áll fenn.
Az ajánlattevő nem igényelhet tén'tést a BFVK Zrt. társaságtól ajánlata kidolgozásáért. Az ajánlat
elkészi'tésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik.
Felhíviuk tisztelt Aiánlattevők figvelmét arra. hogv a koronavírus iárvánv okozta veszélvhelvzet hatással lehet
a kivitelezési munkálatok megkezdésére. illetve folvtatásának feltételeire` ezért kériük. hogv ezekről minden
estben előzetesen táiékozódianak a helvszíni beiáráson rendelkezésre álló munkatársunk megadott
elérhetőségén.

5. Az ajánlatok érkeztetése, felbontása
Az ajánlatok bontására 2020.09.22. napján 10 órakor kerül sor a BFVK Zrt.1141 Budapest, Gvadányi út 3339. 2. emelet. szám alatt található telephelyén. Az ajánlatok felbontása zártkörűen történik. A zárt boritékban
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. Hiánypótlás
Hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő a nyilatkozatok, aláírt, szkennelt árazott költségvetés és
aláírásminta/aláírási címpéldány be nem nyt[jtása esetén biztosítja, azonban nem hiánypótolható sem a
felolvasólap, sem az excel fomátumú árazott költségvetés.

7. Az ajánlatok értékelése
A pályázatok értékelését és a nyertes pályázó kiválasztásáról a döntést a Bíráló Bizottság hozza meg. A
B izottság
az
1. és a 2. beszerzési részt külön-külön bírálja.
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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 aján]at.
Árakat nettó díjban kéijük me8határozni !

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 bámely szakaszában indokolás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Az elj árás 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 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 igény el nem fogadását, vagy az
igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatj a.

9. Kizáró okok
Az a pályázó kizárásra kerül a pályázatból, amennyiben
• apályázatát késve nyújtjabe vagy
• nem a kért szolgáltatásra ad ajánlatot.
• csak és kizárólag felolvasólapot és költségvetést ad be

Amennyiben

további

infomációra
lenne
szükségük,
szíveskedjenek
Csiky
Botondhoz
fordulni
infomációért.
Kérdéseiket
2020.09.10.16
óráig
tehetik
fel.
Jelezzük,
hogy
.botond
a feltett kérdést és az arra adott választ minden ajánlattevőnek megküldjük 2020.09.14. 16 óráig.

10. Kockázatkezelési elvárások
A pályázat nyertesének az alábbi dokumentumokat szükséges elkészítenie és kérés esetén bemutatnia:

•a munkaterületen végzett tevékenységhez tartozó munkavédelmi kockázat elemzés és becslés
dokumentációj a (munkaterület átadásakor)
• 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 üzembehelyezési és biztonsági felülvizsgálati dokumentációja

(munkaterület átadásakor)
• a használni kívánt elektromos kisgépek érintésvédelmi és szerelői felülvizsgálati jegyzőkönyvei
• a le és beesés elleni egyéni védőfelszerelések felülvizsgálati jegyzőkönyvei
• (amennyiben szükséges készíteni) biztonsági és egészségvédelmi terv (munkaterület átadásakor)
• az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet engedélyező és végző személyek tűzvédelmi szakvizsga

bizonyítványai (munkaterület átadásakor)
• 5 millió Ft-ot meghaladó javítás-karbantartási/felúj ítási munka esetén felelősségbiztosítás
4

Ezen kívül vállalja, hogy az alábbi intézkedéseket megteszi:

• meghatározza az alkalmazandó kollektív, egyéni-és területvédelmet
•a munkavédelmi hatóság felé (ha szükséges) a munka kezdésének és várható befejezésének időpontját,
valamint a biztonság és egészségvédelmi koordinátor személyét bejelenti
• az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez engedélyeket fog kiadni, a formanyomtatványt bemutatja
Budapest, 2020.08.31.
Budapest Fovaros Vagyonkezeio Közponi

zarikorűen Mukod? Res%n"masá:, _L _
Clrt-Orbán-Tamás Ildikó

Schill Bemadett

mb. gazdasági igazgató

ingatlanüzemeltetési igazgató
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