
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.

Pályázati kiírás

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

1. Pályázat tárgya

"Csúszásmentesítési és hóeltakarítási feladatok ellátása a BFVK Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok
terül etén"

2. Pályázat jellege

Nyílt beszerzési eljárás

3. A pályázat kötelező tartalmi elemei

- felolvasólap (Ajánlatkérő által megadott tartalom NEM módosítható)
- árazótábla (a kiadott excel fájl tartalma NEM módosítható )
- aláírási címpéldány
- nyilatkozat kapcsolattartó megjelöléséről (a kiadott nyilatkozatminta szerint)
- nyilatkozat, hogy a pályázati kiírás feltételeit elfogadja és nyertessége esetén a szerződést az annak részére e-mailben

történő megküldését követő 5 napon belül aláírja és eljuttat ja a Beszerzési Iroda részére (a kiadott nyilatkozatminta
szerint)

3.1 Feladat leírás - Műszaki leírás

Vállalkozó a szolgáltatás kezdetétől követi az időjárási viszonyokat és annak megfelelően végzi el a csúszásmentesítési
és hóeltakarítási feladatokat a BFVK Zrt. tulajdonában és kezelésében, valamint 2020-21-es közszolgáltatási
szerződésben szereplő és átvenni kívánt ingatlanok területén. Jegesedés esetén Vállakozó köteles haladéktalanul
megkezdeni a munkát.

Folyamatos havazás esetén a munkát úgy kell megkezdeni, illetve esetlegesen folytatni, hogy a hótakaró vastagsága
nem haladhat ja meg az 5 cm-t.

A szolgáltatás során használt eszközök biztosítása a Vállalkozó feladata.
A Megrendelő biztosítja a csúszásmentesítéshez szükséges anyagot.

Vállalkozó köteles tájékoztatni a Megrendelőt, ha a csúszásmentesítő anyag 3 napra becsülhető mennyiség alá fogy,
annak érdekében, hogy Megrendelő a csúszásmentesítö anyagot kellő időn belül pótolni tudja.
Vállalkozó a szolgáltatás elvégzése során az ingatlanok előtti szakaszon és a közterületeken a 346/2008 (XII.30) Korm.
rendeletben foglaltak szerint csak kőrnyezetkímélő síkosságmentesítő anyagokat használhat.
Vállalkozó a szolgáltatás elvégzéséről minden alkalommal tájékoztatja a Megrendelőt e-mailben vagy telefonon.
Vállalkozó a csúszásmentesítési és hóeltakarítási munkák elmulasztása esetén köteles megtéríteni a Megrendelő részére
a mulasztás miatt keletkező esetleges büntetést, bírságot, illetve a mulasztással összefüggésben keletkezett bármilyen
kárt, és bárhonnan eredő kártérítési igényt.
Amennyiben az adott hónapban az ingatlanokon síkosságmentesítési és hóeltakarítási munka nem keletkezik, az adott
ingatlanra eső általánydíj 50%-a fizethető ki.
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A nyertes Vállalkozónak szerződés megkötésekor olyan felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely fedezi a
tevékenységéböl adódó károkozást (általános felelősségbiztosítás - elégséges, ha fedez minimum 3 M Ft kárértéket).

Szolgáltatás időtartama: 2020. december l-töl - 2021. február 28-ig, valamint 2021. december l-töl - 2021. december
31.-ig.

Ajánlatkérő az eseti hóeltakarítási munkára napi díjmeghatározást is szükségesnek tart, mivel a szerződéses időn túl is
szükséges lehet a feladatok elvégzése. Ezekben az esetekben napi elszámolással történik a teljesítés igazolása.

Eseti szolgáltatás időtartama: 2021. március l-től - 2021. április 30-ig, valamint 2021. november l-től - 2021.
december l-ig.

3.2 A szerződés alap paraméterei

- Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 60 nap.
- Fizetési teljesítés banki átutalással.

4. A pályázati ajánlat beadásának helye, ideje és módja

Az ajánlatokat 2020.11.04. napján 10 óráig lehet benyújtani a BFVK Zrt. 1141 Budapest, Gvadányi út 33-39.2.
emel etén 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 legyen rajta az árazótábla excel formátumban, valamint egy darab pdf formátumú fájl, amely
tartalmazza az aláírt ajánlat minden oldalát (az árazótábla kinyomtatott, aláírt és visszaszkennelt változatát is). Kérjük,
ne oldalanként szkennelt nyilatkozatokat írjanak ki az elektronikus adathordozóra.

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 erejü 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. társaságtói ajánlata kidolgozásáért. Az ajánlat elkészítésével és a
pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik.

5. Az ajánlatok érkeztetése, felbontása

Az ajánlatok bontására 2020.11.04. napján 10 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 elvégezhetö 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 nyújtása esetén biztosítja, azonban nem hiánypótolható sem a felolvasólap, sem az excel formátumú
árazott költségvetés.
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7. 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 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 kővető 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 kőtendő 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 nyilváníthat ja.

9. Kizáró okok

Az a pályázó kizárásra kerül a pályázatból, amennyiben
• a pályázatát késve nyújtja be vagy
• nem a kért szolgáltatásra ad ajánlatot.

csak és kizárólag felolvasó lapot és/vagy árazótáblát ad be

Amennyiben további információra lenne szükségük, szíveskedjenek Nagy Istvánhoz (nagy.istvan@bfvk.hu) fordulni.
Kérdéseiket 2020.10.27. 16 óráig tehetik fel. Jelezzük, hogy a feltett kérdést és az arra adott választ minden
ajánlattevőnek megküldjük 2020.10.29. 16 óráig.

Budapest, 2020.10.20.

dr. Szabados Tamás

Vezérigazgató-helyettes Jogi igazgató

Budapest Fovaros Vagyonkezelő KözpoRt
Zártkörilen Működő Részvénytá •••• .;
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