




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

Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a BFVK Zrt. társaságtóI ajánlata kidolgozásáért. Az ajánlat elkészítésével és a

pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik.

5. Az ajánlatok érkeztetése, felbontása

Az ajánlatok bontására 2021.08.10. napján 14 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 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. Hiánypótlás

Hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő a kiírás 3. pontjában felsorolt nyilatkozatok és aláírásminta/aláírási címpéldány, valamint

az árazott költségvetés(ek) kinyomtatott, aláírt, majd visszaszkennelt változatának be nem nyújtásalhiányos vagy hibás

tartalommal történő benyújtása esetén biztosítja, azonban sem a felolvasólap, sem az excel formátumú árazott költségvetés

hiánya nem pótolható és az ajánlattal ellentmondó tartalmuk nem orvosolható.

7. Az ajánlatok értékelése

A pályázatok értékelését a bíráló bizottság végzi. A nyertes pályázó kiválasztásáról a döntést a Beszerzési Bizottság hozza

meg. Ajánlatkérő az egyes beszerzési részeket külön-külön értékeli, Ajánlattevők tehetnek ajánlatot csak egy, vagy akár az

összes részre is.

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.

Értékelési szempontok:

• Nettó ajánlati ár (70%): Az egyes beszerzési részek súlyozott feladatait tartalmazó táblázatban megadott árak

összegének értéke, amelyet Ajánlattevő a felolvasólapon feltüntet (pl.: az 1. beszerzési rész esetén a közzétett

árazatlan költségvetés B7-es cellájába írt összeg).

• Előteljesítés (30%): A műszaki tartalomban (pályázati kiírás 3.1. pontja) meghatározott elkészítési időhöz

(budapesti ingatlanok esetében 10 munkanap, míg Budapesten kívüli ingatlanok esetében IS munkanap) képest hány

munkanappal korábbi teljesítést vállal Ajánlattevő.

Példa: Ha a felolvasólapon az előteljesítéshez Ajánlattevő 3 munkanapot ír be, az azt jelenti, hogy ennyi munkanappal

vállal rövidebb teljesítést, azaz budapesti ingatlanok esetében 7, nem budapesti ingatlanok esetében 12 munkanap

alatt teljesít.
Az előteljesítés maximum 5 munkanap lehet. Az ennél kedvezőbb megajánlást Ajánlatkérő nem tartja reálisnak, így

az ennél magasabb értéket úgy értékeli, m intha Ajánlattevő nem ajánlott volna meg elöteljesítést, így erre az

értékelési szempontra a legalacsonyabb pontot kapja.

Értékelési szempontrendszer:

Az 1. értékelési szempont (nettó ajánlati ár) esetében a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer

a fordított arányosítás (ahol a legalacsonyabb érték a legjobb):

P=[(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)]IHGFEDCBA+ Pmin

P=pontszám

A vizsgált=vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Alegjobb=összes ajánlat közül a legalacsonyabb

Pmax=IOO
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Pmin=O

A 2. értékelési szempont (előteljesítés) esetében a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer az

egyenes arányosítás (ahol a legmagasabb érték a legjobb).

P=[(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)]IHGFEDCBA+ Pmin

P=pontszám

Avizsgált=vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Alegjobb=összes ajánlat közül a legmagasabb

Pmax=IOO

Pmin=O

Az egyes értékelési részszempontokra szerzett pontszám a súlyszámokkal szorzásra és az így nyert összegek összeadásra

kerülnek. A legmagasabb pontszámot elért ajánlat az eljárás nyertese.

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.

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 megkötendö szerzödés 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. Érvénytelenségi okok

A pályázó ajánlata érvénytelen, amennyiben:

• a pályázatát késve nyújtja be

• nem a kért szolgáItatásra ad ajánlatot

• csak és kizárólag felolvasólapot és/vagy árazott költségvetést nyújt be

módosítja a felolvasólap és/vagyakiadott árazatlan költségvetés Ajánlatkérő által megadott

tartaimát

• a pályázó hiánypótlásra történő felszólításra nem nyújtja be hiánypótlását

Amennyiben további információra lenne szükségük, szíveskedjenek Kovacsik Zsolthoz (kovacsik.zsolt@bfvk.hu) fordulni

infonnációért. Kérdéseiket 2021.07.29. 16 óráig tehetik fel. Jelezzük, hogy a feltett kérdést és az arra adott választ minden

ajánlattevőnek megküldjük 2021.08.03. 16 óráig.

Budapest, 2021.07.26.

dr. Tó ergely

Vezérigazgató-helyettes. .
jjudapest Főváros Vagyonkezelő Központ
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