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Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.

Pályázati kiírás

1.  Pályázat tárgya

„Ingatlanok  és  kapcsolódó  vagyonértékű jogok  2022.  évi  leltározása  a  Fővárosi  Önkományzat  tulajdonában  lévő
ingatlanokra vonatkozóan nettó 14 500 000 Ft keretösszeg értékben"

2.  Pályázat jellege

Nyílt pályázat

3.  A pályázat kötelező tartalmi elemei

- felolvasólap (Ajánlatkérő által megadott tartalom NEM módosítható)
- nyilatkozat kapcsolattartó személyéről (a kiadott nyilatkozatminta szerint)
- aláírási címpéldány/aláírás minta (kivéve, ha Ajánlattevő egyéni vállalkozó)
- nyilatkozat, hogy a pályázati kiírás feltételeit elfogadja és nyertessége esetén a pályázatnak megfelelő szerződést annak

részére történő megküldését követő 5 napon belül aláírja (a kiadott nyilatkozatminta szerint)

3.1  Feladat leírás -Műszaki leírás

•    Helyszínelés, adategyeztetés, műszaki felmérés, érték megállapítás
•    A leltározási jegyzék és a kapcsolódó dokumentumok egyeztetése
•    Földterületek, telkek, telkesítések, erdők, ültetvények, épületek és építmények mennyiségi felvétellel

történő leltározása a helyszínen a helyszi'nrajzok alapján.
•    Épületek leltáradatainak azonosítása, műszaki adatok felvétele, hasznos alapterület rögzítése, az

épület tartozékainak megnevezése, rövid műszaki leírása. Fényképfelvételek készítése dátummal,
felépítményes ingatlanokról mind külső, mind belső felvételekkel. Azon ingatlanoknál, ahol bejutni
nem lehet pld. garázsok, ott külső felvétel elegendő.

•    Értékelés elkészítése az "1/2002 (BK8.) BM-EÜM-FVM-GM-ISM-KÖM-KöviM-NKÖM-OM-SzCsM
irányelv az önkorinányzati ingatlanvagyon egységes és egyedi értékeléséhez" alapján.
•    A leltározáshoz szükséges formanyomtatványok kitöltése és a leltározásról készült bizonylatokról

összesített jegyzék készítése.
•    A leleltározott ingatlanokjegyzék alapján történő átadása.
•    Javi'tások 5 napon belül történő elvégzése
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BFVK Zrt által biztosított dokumentációk:

•    Ingatlanlista (907 tétel mely tájékoztatójellegű)
•    Tulajdoní lap
•    Térképmásolat
•    Leltárfelvételi jegyek
•    Értékbizonyítvány elkészítéséhez szükséges minta, elektronikus dokumentumot formában

A feladat időbeni ütemezése és technikai lebonyolítása:

A feladat elvégzésére rendelkezésre álló tervezett idő szerződéskötést követően -2022.12.15-ig.
(Egyedi megállapodás alapján, az ingatlanok egységesen kerülnek elosztásra az időintervallumon belül.)

Pályázat lebonyolításával kapcsolatos információk:

A pályázati anyag részeként az ajánlattevő cégek nyilatkoznak, hogy nettó  14 500  000 Ft keretösszegben vállalják a
pályázati   felhívásban   található   feladatok   elvégzését.   Ajánlatok   értékelését   követően   a   cégek   nyilatkozattételre
felhatalmazott  képviselőjével  a  BFVK  Zrt.  egyidejű  tárgyalást  folytat.  A  tárgyaláson  Ajánlatkérő  lehetőséget  ad  a
felmerült kérdések megvitatására. A tárgyalást követően a cégek megtehetik végső ajánlati árukat.

A nyertes pályázó az ingatlanok listáját és a hozzá kapcsolódó mellékleteket havi bontásban és kerületenként,
helyrajzi számonként kapja meg papír alapon. Az elkészített értékbizonyítványokat elektronikus fomában kell
eljuttatní megbízóhoz, aki ellenőrzés után telephelyén biztosítja az értékelést végző részére az anyag kinyomtatását és
az aláírást.

3.2  A szerződés alap paraméterei

-Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított legalább 30 nap.
-Fizetési teljesítés banki átutalással.

3.3 A pályázat tárgyára tekintettel kért egyéb dokumentumok

•    nyilatkozat, keretösszeg elfogadásáról
•    kapcsolattartó megjelölése
•    cégkivonat, 30 napnál nem régebbi
•    nyilatkozat, hogy a feladat ellátásához megfelelő számú ingatlan értékbecslővel (OKJ 54)

rendelkezik, melyet alvállalkozó bevonásával is megtehet
•    nyilatkozat, hogy vagyonértékeléshez szükséges felelősségbiztosítással rendelkezik
•    igazolás a területi őnkományzat regisztrációs nyilvántartásba vételéről
•    A 310/2011. (XII.30.) Kom. rendelet  14. § ( 1 ) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő

valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől számazó nyilatkozata egyszerű másolati
fomában az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számla száma, és a számlanyitás napja,
-a pénzforgalmi  számlán az ajánlati  felhívás feladását megelőző  12  hónapos  időtartam alatt,  attól  függően, hogy

ajánlattevő  mikor jött  létre,  illetve  mikor kezdte  meg tevékenységét  amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak -előfordult-e 15 napot meghaladó sorba állított tétel.
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4.    A pályázati ajánlat beadásának helye, ideje és módja

Az ajánlatokat 2022.06. 29.  napján 10:00 óráig lehet benyújtani az alábbiak szerint:

Ajánlattevőknek ajánlataikat a koronavírusjárványra való tekintettel az eddig megszokottól eltérően, elektronikus úton

(e-mailben) kell megküldeniük Ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@,bfvk.hu email címre.

Az elektronikusan berwúitott aiánlatokra vonatkozó követelménvek:

-    Az e-mail tárgyában kéijük, minden esetben szíveskedjenek feltüntetni a pályázat tárgyát.

-    Ajánlataikat   kérjük  KIZÁRÓLAG   a   benyújtási   határidő   előtti   fiélórás   időinterva[[umban   küldjék  meg
számunkra.

-    Az  e-mail  csatolmányai az  alábbi  fájlok  legyenek:  árazott  költségvetés(ek)  .xls  fájlként csatolva,  valamint  az
aláírt ajánlat szkennelt változata egy darab Ddf fáilként (fontos, hogy ez a pdf fájl tartalmazza a pályázati kiírás
3. pontjában található összes dokumentumot -nyilatkozatok, felolvasólap, aláírási címpéldány -valamint az árazott
költségvetés(ek) kinyomtatott, aláírt, majd visszaszkennelt változatát is).

-    Kérjük, szíveskedjenek kézbesítési és olvasási értesítést kémi az elküldött e-mailhez, hogy tudomást szerezzenek
róla, hogy ajánlatuk biztosan megérkezett hozzánk.

-    Az ajánlatokat Ajánlatkérő minden  esetben  a benyújtási  határidő  letelte  után nyitja meg,  ezt az olvasási  értesítés
visszaküldésének időpontja igazolja.

-    Amennyiben nem kapnak visszaigazolást a megnyitásról, pedig az beállításra került, abban az esetben haladéktalanul
értesítsék  a  beszerzési  iroda  munkatársait  az  esik.dorottya@bfvk.hu,  valamint  a  favretto.gabor@bfvk.hu  email
címen.

Az ajánlat 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
meghatalmazottjának (képviselőjének) aláírásával szükséges ellátni.
Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a pályázati eljárás lezárását követő 90 napig áll fenn.
Az ajánlattevő nem  igényelhet téri'tést a BFVK Zil. társaságtól ajánlata kidolgozásáért. Az ajánlat elkészítésével és a

pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik.

5.    Az ajánlatok érkeztetése, felbontása

Az ajánlatok bontására 2022.06.29. napján 10:00 órakor kerül sor a BFVK Zrt.1141 Budapest, Gvadányi út 33-39. szám
alatt található telephelyén. Az ajánlatok bontása zártkörűen történik. A benyújtott pályázatok bontását 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 szolgálhatj ák.

6.   Tárgyalás

Ajánlatok értékelését követően 2022.07.06.  napján 10 órakor tárgyalásra kerül sor a BFVK Zrt.1013 Budapest, Attila
út 13/A. szám alatt található székhelyén, amelyen az összes érvényes ajánlatot tevő cég nyilatkozattételre felhatalmazott
képviselője részt vehet.   A végleges ajánlatot a tárgyaláson is megtehetik az Ajánlattevők, vagy ha ebbe nem egyezik
bele minden jelenlévő, a tárgyaláson Ajánlatkérő meghatározza a végleges ajánlatok benyújtásának határidejét.
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7.    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 nyüjtása/hiányos
vagy hibás tartalommal történő benyújtása esetén biztosítja, azonban sem a felolvasólap, sem az excel fomátumú árazott
költségvetés hiánya nem pótolható és az ajánlattal ellentmondó tartalmuk nem orvosolható.

8.    Az ai.án]atok 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 ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
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9.    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
eredménytelemek  nyilvánítsa.  Az  eljárás  eredménytelenné  nyilvánítása  esetén  az  Ajánlattevő  kárigényt  semmilyen
jogcímen nem érvényesi'thet az Ajánlatkérővel szemben.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy 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 elj árást eredménytelenné nyilváníthatj a.

10. Érvénytelenségi okok

A pályázó ajánlata érvénytelen, amennyiben:
•      apályázatát késve nyújtja be
•      nem a kért szolgáltatásra ad ajánlatot
•      csak és kizárólag felolvasólapot és/vagy árazott költségvetést nyi|jt be
•      módosítja a felolvasólap  és/vagy a  kiadott árazatlan  költségvetés Ajánlatkérő által megadott

tartalmát
•      a pályázó hiánypótlásra történő felszólításra nem nyújtja be hiánypótlását

Amennyiben  további  infomációra  leme  szükségük,  szíveskedjenek  Favrettó  Gáborhoz  (favretto.gabor@bfvk.hu)
fordulni.   Kérdéseiket 2022.06.21.16 óráig tehetik fel. Jelezzük, hogy a feltett kérdést és az arra adott választ minden
ajánlattevőnek megküldjük 2022.06.23.16 óráig.

Budapest, 2022.06.15.
Zártkörú'en  Működő

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ
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Vezérigazgató-helyettes
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dr. Horváth Nándor

lngatlanhasznosítási igazgató
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