
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.

Pályázati kiírás

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

1. Pályázat tárgya

"Gépi földmunka végzése egyedi megrendelések alapján a BFVK Zrt. kezelésében, illetve tulajdonában lévő
ingatlanokon"

2. Pályázat jellege

Nyílt beszerzési eljárás

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 pályázati kiírás feltételeit elfogadja és nyertessége esetén a pályázatnak megfelelő szerződést az

annak részére történő megküldését követő 5 napon belül aláírja (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

Vállalkozó feladata az Ajánlatkérő kezelésében, illetve tulajdonában lévő ingatlanokon gépi földmunka végzése, egyedi
megrendelések alapján.

A munkavégzés területe: Budapesten belül.

Megrendelés

Általános eset: A szükségessé váló munkák elvégzését a Megrendelő esetenként, a munka igényelt megkezdését
megelőzően legalább 72 órával korábban rendeli meg a Vállalkozónál. A megrendelés leadásával kapcsolatban a
megrendelés elküldésének az időpont ja az irányadó, függetlenül annak visszaigazolásától.
A szükségessé váló munkák elvégzését a Megrendelő esetenként, a munka igényelt megkezdését megelőzően legalább
72 órával korábban rendeli meg a Vállalkozónál.

Megrendelő a munkavégzést minden esetben írásban (e-mail) rendeli meg, megjelölve a munkavégzés helyét, a munka
kezdésének időpontját, várható időtartamát, illetve az igényelt munka típusát. A megrendelés leadásával kapcsolatban a
megrendelés elküldésének az időpont ja az irányadó, függetlenül annak visszaigazolásától.

Sürgősségi eset (pl. vÍzcsőtörés esetén): A szükségessé váló munkák elvégzését a Megrendelő eseti megrendelésben
j elzi telefonon és írásban (e-mail) is. Vállalkozónak a munkát 24 órán belül meg kell kezdenie.
A munkavégzés egy adott munkaterületen időben szakaszosan is történhet.
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A szükségessé váló munkák elvégzését a Megrendelő eseti megrendelésben jelzi telefonon és Írásban (e-mail) is.
Vállalkozónak a munkát a megrendelés leadásától számított 24 órán belül meg kell kezdenie. A munkavégzés egy adott
munkaterületen időben szakaszosan is történhet.
Megrendelő a munkavégzést minden esetben írásban (e-mail) rendeli meg, megjelölve a munkavégzés helyét, a munka
kezdésének időpontját, várható időtartamát, illetve az igényelt munka típusát. A megrendelés leadásával kapcsolatban a
megrendelés elküldésének az időpont ja az irányadó, függetlenül annak visszaigazolásától.

A Vállalkozónak az alábbi várható feladatokhoz kell gépeket biztosítania:

- árok ásás
- közmü feltárás
- munkagödör ásás
- beton feltörés
- konténer rakodás
- épület bontás
- tereprendezési munkálatok

A munkaterületek típusai változók, néhány megrendelés esetében előfordulhat, hogy szük helyen lehet csak bejutni az
ingatlanra.

A feladatokhoz igényelt géptípusok:

- kotró-rakodógép
példa:

- homlok-rakodógép
példa:
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- gumikerekes forgó-felsővázas kotrógép
példa

- gumikerekes komp akt kotró-rakodógép
példa

Vállalkozó kötelezettségei:

Vállalkozó köteles Megrendelő által végzett munkát megfelelő minőségben és a megrendelésben (e-mail) feltüntetett
határidőre elvégezni. Amennyiben a teljesítési határidő Vállalkozó számára nem vállalható, úgy köteles az egyedi
megrendelés beérkezését kővetően haladéktalanul jelezni és a Megrendelővel írásban leegyeztetett új határidőben
megegyezni.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási jogviszonyeredményköteles, így Megrendelő, csak az általa minőségi
kifogás nélkül átvett munka ellenértékét köteles megtéríteni.

Vállalkozó köteles munkavégzésre alkalmas állapotban, valamint a vonatkozó munkavédelmi és egyéb ágazati
szabályok betartásával végezni.

Munkagép km futási díjat Vállalkozó a tevékenységével összefüggésben nem számíthat fel. Vállalkozó vállalja továbbá
a gépi munkához szükséges minden eszköz, gép és a müködésükhöz szükséges üzemanyag, villamos energia stb.
ellátásának biztosítását.

Megrendelői kötelezettségek:

Megrendelő a munkavégzés alatt ellenőrzést végezhet és jogosult a munkavégzéssel kapcsolatban észrevételeket tenni.
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Megrendelő biztosítja a nyomvonal kitüzését, a közterület bontási és minden egyéb szükséges hatósági engedélyeket.
Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban átadni, valamint a munkavégzés befejezését
követően az elvégzett munkát átvenni.

Elszámolás:

Amennyiben Vállalkozó a helyszínen a munkavégzést megkezdte, úgy Megrendelő a kiszállási díjon felül egy órának
megfelelő óradíj megfizetésére is köteles. Megrendelésenként egy kiszállási díj számolható el, függetlenül attól, hogya
munkavégzés szakaszosan történik-e, vagy sem. Munkavégzés esetén minden megkezdett óra számolható el
időarányosan.

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.l1.04. napján l3 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 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 cégszerüen 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 cégszerü 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 l3 órakor kerül sor a BFVK Zrt. 1141 Budapest, Gvadányi út 33-39. 2.
emelet. szám alatt található telephelyén. Az ajánlatok felbontása zártkörüen 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 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 nyertes pályázó kiválasztásáról a döntést a beszerzési bizottság hozza meg.
Ajánlatkérő külön bírálja az általános és a sürgösségi esetre megadott ajánlatokat.
A pályázat elbírálásának szempontja a kiíró számára legkedvezőbb ajánlat

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.

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.

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 tőrténő 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 felolvasólapot és költségvetést ad be

Amennyiben további információra lenne szükségük, szíveskedjenek Schumann Lászlóhoz (schumann.laszlo@bfvk.hu)
fordulni információért. Kérdéseiket 2020.10.27. 16 óráig tehetik fel. Jelezzük, hogy a feltett kérdést és az arra adott
választ minden ajánlattevőnek megküldjük 2020.10.29. la 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 dokumentációja
(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 alkalomszerü tűzveszélyes tevékenységet engedélyező és végző személyek tüzvédelmi szakvizsga bizonyítványai

(munkaterület átadásakor)
.5 millió Ft-ot meghaladó javítás-karbantartási/felújítási munka esetén felelősségbiztosítás
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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 alkalomszerü tűzveszélyes tevékenységhez engedélyeket fog kiadni a munkát elvégző személy részére, az erről

kitöltött forrnanyomtatványt bemutatja a Megbízónak

Budapest, 2020.10.20.

. ~ .

dr. Szabados Tamás

Vezérigazgató-helyettes Jogi igazgató

Budapest Föváros Vagyonkezelő Közpo.
ZártkörOen Múködő RészvénytársasáG .
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