
 
 
 
 

Pályázati tájékoztató nyomtatvány 
 
 

I. Pályázat szakmai leírása: 
 

A beszerzés tárgya, mennyisége: A BVK Holding Zrt. központosított közbeszerzési 
eljárás keretén belül kívánja az irányítása alá tartozó egyes társaságok (Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt., Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., BKSZT Budapesti 
Szennyvíztisztítási Kft., Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt., Budapest Gyógyfürdői 
és Hévizei Zrt., Fővárosi Kéményseprőipari Kft., Fővárosi Településtisztasági és 
Környezetvédelmi Kft., Fővárosi Vízművek Zrt.) 2013. július első napjától kezdődő 
egy éves időtartamra vonatkozó földgáz szükségletét kielégíteni. Jelen ajánlattételi 
felhívás tárgya a közbeszerzési eljárással összefüggő feladatok elvégzése, különös 
tekintettel az alábbiakra: 

1. Projekt menedzsment, a beszerzést előkészítő energia szakértői tevékenység 
a) A versenypiaci beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, 
tanácsadás 
b) Költségelemzés, szerződésvizsgálat, a közbeszerzési eljárás 
típusának kiválasztása 
c) Adatszükséglet meghatározása, telephelyenként a fogyasztási adatok 
rendszerezése 
d) Az eljárás projekt ütemtervének kialakítása 

2. Közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó közreműködésével 

a) A közbeszerzési eljárás előkészítő dokumentumainak elkészítése 
b) A közbeszerzési feltételrendszer kidolgozása 
c) Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződés tervezet 

elkészítése 
d) Eljárási cselekmények lebonyolítása, helyszín biztosítása 
e) Részvétel a bíráló bizottság munkájában, az ajánlatok értékelése 
f) A közbeszerzési eljárás lezárása, ajánlattevők tájékoztatása, 

tájékoztató hirdetmény közzététele 
g) Közreműködés a szerződés megkötése során, illetve az esetleges 

jogorvoslati eljárásokban 
3. Elektronikus árlejtés lebonyolítása informatikai háttér és szakértők 

biztosításával 
a) Elektronikus árlejtés integrálása a közbeszerzési eljárásba 
b) Informatikai háttér, szoftver biztosítása 
c) Elektronikus árlejtési stratégia kialakítása 
d) Az ajánlattevők tájékoztatása, értesítése, teszt aukció lebonyolítása 
e) Elektronikus ajánlatkérés és elektronikus aukció regisztrálása 
f) Elektronikus aukció lebonyolítása, operatív felügyelet, help desk 
g) Vezetőségi riport, eredményértékelés 
 

Alacsony lekötésű helyek visszaléptetése az egyetemes szolgáltatásba. 
 



 
 

Opcionális feladatok:  
a) Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a közbeszerzési eljáráshoz 
ajánlatkérői oldalon csatlakozik az az FCSM Zrt. E társaság a közbeszerzési 
eljárásban való részvételi szándékát legkésőbb 2013. február 15. napjáig jogosult 
jelezni, melyről a BVK Holding Zrt. értesíti a nyertes ajánlattevőt. Csatlakozás 
esetén a II. pont 1-3. alpontjaiban foglalt feladatokat ezen társaság vonatkozásában 
is el kell végezni. Az opcionális feladatra vonatkozó ajánlati árukat kérjük, külön 
legyenek szívesek meghatározni. 
b) Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a közbeszerzési eljáráshoz 
ajánlatkérői oldalon csatlakozik a BKV Zrt. E társaság a közbeszerzési eljárásban 
való részvételi szándékát legkésőbb 2013. február 15. napjáig jogosult jelezni, 
melyről a BVK Holding Zrt. értesíti a nyertes ajánlattevőt. Csatlakozás esetén a II. 
pont 1-3. alpontjaiban foglalt feladatokat ezen társaság vonatkozásában is el kell 
végezni. Az opcionális feladatra vonatkozó ajánlati árukat kérjük, külön legyenek 
szívesek meghatározni. 
c) Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a közbeszerzési eljáráshoz 
ajánlatkérői oldalon csatlakozik a FŐTÁV Zrt. E társaság a közbeszerzési eljárásban 
való részvételi szándékát legkésőbb 2013. február 15. napjáig jogosult jelezni, 
melyről a BVK Holding Zrt. értesíti a nyertes ajánlattevőt. Csatlakozás esetén a II. 
pont 1-3. alpontjaiban foglalt feladatokat ezen társaság vonatkozásában is el kell 
végezni. Az opcionális feladatra vonatkozó ajánlati árukat kérjük, külön legyenek 
szívesek meghatározni. 
A fenti esetekben az opcionálisan csatlakozó társaságok a II. pontban felsorolt 
társaságokkal közösen eljárva vesznek részt a közbeszerzési eljárásban, ezért 
beszerzéseik megvalósítására nem kell külön közbeszerzési eljárás lefolytatásával 
számolni. 
d) A FŐTÁV Zrt. 2013. július első napjától kezdődő egy éves időtartamra vonatkozó 
földgáz beszerzésének támogatása az alábbiak szerint: 
da) Projekt menedzsment, a beszerzést előkészítő energia szakértői tevékenység 

i. A versenypiaci beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, 
tanácsadás 

ii. Költségelemzés, szerződésvizsgálat, a közbeszerzési eljárás típusának 
kiválasztása 

iii. Adatszükséglet meghatározása, telephelyenként a fogyasztási adatok 
rendszerezése 

iv. Az eljárás projekt ütemtervének kialakítása 
db) Beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása 

i. A beszerzési eljárás előkészítő dokumentumainak elkészítése 
ii. A beszerzési feltételrendszer kidolgozása 
iii. Az ajánlati felhívás, adott esetben dokumentáció és a szerződés tervezet 

elkészítése 
iv. Eljárási cselekmények lebonyolítása, helyszín biztosítása 
v. Részvétel a bíráló bizottság munkájában, az ajánlatok értékelése 
vi. A beszerzési eljárás lezárása, ajánlattevők tájékoztatása 
vii. Közreműködés a szerződés megkötése során. 

dc) Elektronikus árlejtés lebonyolítása informatikai háttér és szakértők biztosításával 
i. Elektronikus árlejtés integrálása a beszerzési eljárásba 
ii. Informatikai háttér, szoftver biztosítása 



 
 

iii. Elektronikus árlejtési stratégia kialakítása 
iv. Az ajánlattevők tájékoztatása, értesítése, teszt aukció lebonyolítása 
v. Elektronikus ajánlatkérés és elektronikus aukció regisztrálása 
vi. Elektronikus aukció lebonyolítása, operatív felügyelet, help desk 
vii. Vezetőségi riport, eredményértékelés 

Az opcionális feladatra vonatkozó ajánlati árukat kérjük, külön legyenek szívesek 
meghatározni. 
 
A teljesítés helye: BVK HOLDING Zrt. székhelye 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
A pénzügyi fedezet az üzleti tervben megtervezetten rendelkezésre áll. Az 
ajánlatkérő előleget nem fizet. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére 
utólag kerül sor átutalással a teljesítésigazolást követően kiállított számla 
kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés 
pénzneme a forint. 
 
Az ajánlatok bírálati szempontja: Összességében legelőnyösebb ajánlat, melynek 
során ajánlatkérő az ajánlati árat, és a szerződés teljesítésére való alkalmasságot 
veszi figyelembe. 
Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérő egy alkalommal prezentáció megtartására 
kérheti fel ajánlattevőket, melynek során a közösen eljáró ajánlatkérők kérdéseket 
tehetnek fel a szerződés teljesítésével kapcsolatban. 
 
Szakmai alkalmassági követelmények: Ajánlatkérő az alábbi területeken vár el 
releváns tapasztalatot Ajánlattevőktől:  

 közbeszerzés tárgya szerinti, 

 jogi és 

 közbeszerzési szakértelem 

 elektronikus árlejtés lebonyolítása. 
Alkalmassága igazolására Ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia a teljesítés 
során igénybe venni kívánt szakembereket, azok önéletrajzának csatolásával. Az 
önéletrajzban be kell mutatni a szakember szakmai pályafutását oly módon, hogy 
abból megállapítható legyen, hogy a fenti területek melyikén szerzett releváns 
tapasztalatot. 
Az elektronikus árlejtéssel kapcsolatos szakmai tapasztalat igazolására 
referenciákat kell bemutatni. 
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik elektronikus árlejtés lebonyolítására 
vonatkozó referenciával, a fenti területeken tapasztalatot szerzett, legalább három fő 
szakemberrel, melyek közül a jogi szakértelmet biztosító személynek jogi 
szakvizsgával, míg a közbeszerzési szakértelmet biztosító személynek hivatalos 
közbeszerzési tanácsadói minősítéssel kell rendelkeznie. 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, a megbízás teljesítése során 
folyamatosan Ajánlatkérő rendelkezésére állnak majd a fenti előírásoknak megfelelő 
szaktudással rendelkező szakemberek. 
 
Az ajánlat benyújtásának helye és határideje: 2013. február 7., 10.00 óra 

 levelezési cím: BVK HOLDING Zrt Gazdasági Igazgatóság, 1052 Budapest, 



 
 

Városház utca 9-11., Bank szárny, III. emelet 310. szoba 

 e-mail: mikloskollath.eszter@bvkholding.hu 
 
Az ajánlat benyújtásának helye és módja:  
Az ajánlati árat  

a) fix díjas konstrukcióban, illetve 
b) sikerdíjas konstrukcióban (a megtakarítás %-ában kifejezve) 

is meg kell határozni, külön feltüntetve az opcionális feladatok (II a)-d) alpontok) 
ellenértékét. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi díjat és költséget is, beleértve a 
hirdetmények közzétételével kapcsolatos költségeket is. 
Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) cégszerű aláírásával, lezárt 
csomagolásban, egy eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlat egy példányát 
elektronikus úton (e-mailben) nem szerkeszthető formátumban (pl. PDF) el kell 
juttatni Ajánlatkérőhöz a fenti határidőig. 
Az ajánlathoz az alábbi iratokat, nyilatkozatokat kell csatolni: 

 felolvasólap (ld. 1. sz. melléklet) 

 cégismertető 

 referenciák bemutatása 

 a teljesítésben közreműködő személyek bemutatása (önéletrajz) 

 megbízási szerződés tervezetével (ld. 2. sz. melléklet) kapcsolatos 
változtatási javaslatok 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 
kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől 
függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé 
ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 
 
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. február 15. 
 
A teljesítés megkezdésének tervezett időpontja: 2013. február 18. 

II. Pályázat eredménye: 
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8.) 

III. Indoklás: 
 
A kiválasztás indoka: nyertes ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette. 
 
A pályázat lezárásának napja: 2013. február 19. 

 


