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AJÁNLATKÉRÉS
1. Ajánlatkérő neve:
BKV Előre SC Közhasznú Szervezet
1087 Budapest, Sport u. 2.
Név: Hudák Gábor
Telefonszám: +36-30-338-3265
2. Az eljárás tárgya:
Futballpálya lelátó tetőfelújítása
3. Feladat meghatározása:
Az elvégzendő feladatok részletezése és mennyisége a jelen ajánlatkérés 2., illetve 4. számú
mellékleteiben (árazatlan költségvetés és műszaki leírás) találhatóak.
4. A teljesítés ütemezése:
A teljesítés Ajánlatkérő által kért ütemezés szerint, konkrét megrendelés alapján történik.
Ajánlatkérő által elvárt teljesítési határidő: 2022. július 1-től július 31-ig.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a teljesítési határidő elfogadásáról. Az előírtnál korábbi
teljesítést Ajánlatkérő elfogad.
5. Az átvétel módja:
Az Ajánlatkérő a feladatok elvégzését követően mennyiségi és műszaki állapot szempontjából
megvizsgálja a teljesítést.
A teljesítés igazolása Teljesítési Igazolás kiállításával történik, amelyen a Felek az elvégzett munkák
átadás-átvételét aláírásukkal igazolják, és az aláírás alatt a nevüket olvasható, nyomtatott betűkkel
is feltüntetik.
Ha a mennyiségi és minőségi átvétel nem tár fel problémát, a teljesítés igazolása a Teljesítési
Igazolás Ajánlatkérő általi aláírásával és dátummal való ellátásával történik. Amennyiben a
mennyiségi és műszaki állapot szempontjából történő átvétel során eltérések mutatkoznak, úgy
az eltérések jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek, és arról Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőt
írásban is értesíti.
A minőségi, illetve műszaki eltérés esetén a teljesítés eredményét az Ajánlatkérő nem köteles
átvenni. A nyertes Ajánlattevő ilyen esetben kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a
továbbiakban is köteles szabályszerűen teljesíteni.
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén napi 10.000.Ft kötbérfizetésre kötelezett.
A teljesítés meghiúsulása esetén a vállalkozó a nettó vállalkozói díj 15%-ával megegyező mértékű
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem teljesít.
A szerződésszegés egyéb eseteiben a felek a PTK megfelelő rendelkezései szerint járnak el.
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6. Jótállás
Ajánlattevőnek az általa elvégzett feladatokra, felhasznált termékekre és beépített
berendezésekre gyártói jótállást kell vállalnia. Az építési munkákra az átvételtől számított 5 év.
Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás időtartalmáról.
Jótállási kötelezettségeit az értesítést követő 48 órán belül megkezdeni köteles.
7. Az ajánlattevő által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok:
Ajánlattevőnek, illetve az igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatában a következő
dokumentumokat kell benyújtania:
Ajánlattételi nyilatkozat
Árazatlan költségvetés
GDPR nyilatkozat

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

8. Ajánlati árak
Az ellenszolgáltatás nettó értékét, a mellékelt Ajánlattételi nyilatkozat kitöltésével egy összegben,
magyar forintban kell megadni.
Az elvégzett feladatokat tételesen Anyag /Díj egységár megadásával a mellékelt árazatlan
költségvetés (2.sz. melléklet) megadásával kell megadni.
A nettó ajánlati ár magában foglalja a teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag-, és
egyéb költséget – ideértve a kiszállás, fuvarozás, tárolás, csomagolás, rakodás, hatósági
engedélyek költségeit és a termékdíjat is -, valamint a különféle vámköltséget, hatósági díjakat és
adókat az általános forgalmi adó kivételével.
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele:
A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés teljesítésének Ajánlatkérő általi
igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétől
számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással történik.
10. Helyszíni bejárás/konzultáció:
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok elkészítése érdekében a helyszínen lehetőséget biztosít
bejárásra, konzultációra. Időpontja:
2022. április 7. 11 óra
Kapcsolattartó: Hudák Gábor +36-30-338-3265
Találkozó: 1087 Budapest, Sport utca 2.
Az ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel.
11. Az Ajánlatok benyújtása és bontása:
Az Ajánlattételek hivatalos bontása személyes úton, előre meghatározott időpontban történik.
Az Ajánlattételeket minden esetben, kizárólag az alábbi helyszínen lehet benyújtani:
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1072 Budapest VII. kerület, Akácfa u. 15., II. em. 270.
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Kizárólag cégszerűen aláírt és bélyegzővel ellátott Ajánlattételt áll módunkban elfogadni. Az
Ajánlattáteli papír alapú dokumentációt elektronikus adathordozón is szükséges benyújtani.
Az ajánlatok beküldésének határideje:
2022. április 14. 11 óra
Az ajánlatok bontásának határideje:
2022. április 14. 13 óra
12. Az Ajánlati felhívással kapcsolatos kérdések és válaszok:
Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése kizárólag írásban elektronikus
úton, a vargan@bkv.hu e-mail címen keresztül lehetséges.
13. Az ajánlatok elbírálása:
Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat bírálati szempontja alapján bírálja
el.
14. Hiánypótlás:
Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére hiánypótlási lehetőséget
biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási
határidőről elektronikus úton, írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket.
A fent meghatározott melléklet benyújtásának elmulasztása esetén Ajánlattevő ajánlata
érvénytelennek minősül.
15. Egyéb rendelkezések:
Az Ajánlatkérő a legjobb Ajánlatot benyújtó Ajánlattevő részére egy megrendelést készít.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja az ajánlatkérést.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ártárgyalást tarthat.
A szerződés tervezettel kapcsolatos esetleges észrevételeket az eredeti dokumentum
korrektúrázásával lehetséges, illetve szükséges benyújtani.
Ajánlattevő kötelezettsége az e-építési terület és az e-építési anyagok biztosítása. A Vállalkozó
munkavégzés idejére teljes körű kockázati felelősségbiztosítást köt vagy jelen szerződésben azzal
egyenértékűen nyilatkozik, hogy elismeri felelősségeit.
16. Adatvédelem, adatnyilvánosság
Az ajánlattevő tudomásul veszi, és erről ajánlatában írásban nyilatkozni köteles, hogy az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a
továbbiakban: Rendelet) 4. cikk 7. pontja és 26. cikke értelmében,
 a jelen Ajánlatkérésből adódó, továbbá
 nyertesként való kihirdetése esetén a teljesítésben résztvevő személyek
személyes adatai tekintetében megvalósuló közös adatkezelés az alábbiak szerint történik:

4

Ajánlatkérés
- Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérő honlapján (https://bkvelore.hu/adatkezelesitajekoztato/) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat
megismerni és azt, valamint a közös adatkezelésre vonatkozóan a jelen Ajánlatkérésben
foglaltakat a teljesítés során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében
azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertetni, és ennek megtörténtét az ajánlatkérő
felé az ajánlatában írásban visszaigazolni.
- Az ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattevő által megküldött, személyes
adatkezelésére vonatkozó, az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátott, előző pontban kifejtettek
szerinti információk ismertetése és visszaigazolása tekintetében az ott meghatározottak szerint jár
el.
- A felek rögzítik, hogy amennyiben az, akinek a személyes adatait kezelik (a továbbiakban:
Érintett) a Rendelet III. fejezetében rögzített jogai gyakorlása során bármely félhez kérelemmel
fordul, a teljesítése érdekében mind az Érintett, mind a másik fél irányában az a fél köteles eljárni,
amelynek az Érintett a munkavállalója, vagy amelynek érdek- és tevékenységi körében az Érintett
eljár.
- A felek megállapodnak, hogy amennyiben az Érintett nem azon fél felé kívánja a Rendelet III.
fejezetében meghatározott jogait érvényesíteni, amelynek munkavállalója, vagy amelynek érdekés tevékenységi körében eljár, a fél az Érintett megkeresését a másik félnek intézkedés céljából
haladéktalanul továbbítja.
- A feleket együttműködési kötelezettség terheli a kérelem jogszabályban meghatározott
határidőben történő megválaszolásának biztosításában, az ehhez a szükséges információk
rendelkezésére bocsátásában, illetve a kérelem alapján szükséges intézkedések megtételében.
- A felek a Rendelet 82. cikkének (4) bekezdésében rögzített, az Érintettel szemben fennálló
egyetemleges felelősségükre tekintettel egymás közötti viszonyukban rögzítik, hogy azt a felet,
amely a személyes adatvédelmi szabályokat olyan okból, amelyért felelős, megszegi, az Érintett,
illetve harmadik személy (pl. bíróság, hatóság) felé kizárólagosan helytállni köteles. Abban az
esetben, amennyiben az Érintett a közös adatkezelésre tekintettel nem a jogellenesen eljáró,
hanem a másik féllel szemben érvényesít bárminemű igényt (pl. kártérítés), vagy harmadik
személy a másik fél számára ír elő kötelezést (pl. bírság), a jogellenesen eljáró fél a másik félnek a
személyes adatok megsértéséből eredő, igazolt költségeit – haladéktalanul és teljeskörűen –
megtéríteni köteles.
- A fentieken túl valamennyi fél maga teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatban a mindenkor
hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket azzal, hogy a feleket e
tekintetben is együttműködési kötelezettség terheli.
- Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, hogy a teljesítésben a Rendelet 4. cikk 8. pontja szerinti
adatfeldolgozóként vesz-e részt. Ezen nyilatkozat hiányában az ajánlatkérő úgy értékeli, hogy az
ajánlattevő nem minősíti magát adatfeldolgozónak.
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