Tisztelt Ajánlattevő!
Tájékoztatom, hogy a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, az ajánlatkérői konzorcium tagjai által meghatalmazott ajánlatkérő,
mint Ajánlatkérő uniós eljárási rend szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le
„Vagyon- felelősségbiztosítás, D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és
csoportos
személybiztosítási
szolgáltatások
beszerzése”
tárgyú
eljárás
vonatkozásában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban
Kbt.) 85. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
A tárgyalás(ok) lezárásaként Ajánlatkérő az Ajánlattevőket - az ajánlat beadási
határidejének kitűzése mellett - felhívja egy végleges ajánlat írásban történő beadására.
Fentiekre való tekintettel felkérjük Önöket a végleges ajánlat megtételére.
A végleges ajánlattételi határidő:
2017. szeptember 26. (kedd) 11:00 óra.
A végleges ajánlatok felbontásának helye és ideje:
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1052 Budapest, Városház u. 9-11. Bank szárny III. emelet 309. sz. tárgyaló
2017. szeptember 26. (kedd) 11:00 óra.
Az ajánlatok felbontására Ajánlatkérő a Kbt. 68. §-a alapján jár el. Az ajánlatok bontásánál
a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek vehetnek részt (az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek).
A végleges ajánlatban kötelezően benyújtandó dokumentumok tételes felsorolása,
amelyek az iratmintában megtalálhatóak:
- Átvételi igazolás a végleges közbeszerzési dokumentumok átvételéről
- Felolvasólap és kapcsolódó háttértáblák
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt tartalommal
A következő nyilatkozatot csak abban az esetben kell benyújtani, ha szükséges.
- meghatalmazás
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján az alvállalkozók kapcsán
Az ajánlattételi felhívás (16. Egyéb információk a) és. b) pontja) és a következő
bekezdés határozza meg a benyújtás módját.
Az ajánlatok benyújtására lehetőség személyesen munkanapokon, hétfőtől csütörtökig
8.00 és 17 óra között, pénteken 8.00 és 14.00 között a BVH Budapesti Városüzemeltetési
Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Bank
szárny III. emelet 304. sz. irodában. Az ajánlattételi határidő napján, ugyanezen a
helyszínen az ajánlattételi határidőig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására!
A Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésére bocsátásának módja, határideje,
annak beszerzési helye:
Ajánlatkérő a végleges ajánlattételre történő felkérést és a Közbeszerzési
dokumentumokat közvetlenül küldi meg a gazdasági szereplők részére elektronikus úton.
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Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Közbeszerzési dokumentumok tartalma,
így a műszaki specifikációk és szerződéstervezetek tartalma a tárgyalások során
módosult, a végleges ajánlatok megtételekor a megküldött végleges Közbeszerzési
dokumentumokat vegyék figyelembe!
Az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányultak, hogy az Ajánlatkérő a
legkedvezőbb feltételekkel kössön szerződést. Az Ajánlattevőknek a végleges
ajánlatukat a tárgyalások alapján létrejött módosult szakmai (műszaki), gazdasági,
szerződéses feltételeket tartalmazó végleges műszaki specifikáció(k) és végleges
szerződéstervezet(ek) figyelembevételével kell megtenniük! Ajánlattevő az
alapajánlatához képest összességében Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb végleges
ajánlatot nem nyújthat be.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a III. rész Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás
esetén a végleges műszaki specifikációk általános részében módosult az a táblázat, amely
tartalmazza az ebben a részben résztvevő valamennyi ajánlatkérőre vonatkoztatva a
kötelező %-os díjarányt, amelyet az ajánlati áron belül az Ajánlattevőknek tartani kell.
Amennyiben Ajánlattevő a műszaki és a szerződéses feltételekre vonatkozó tárgyalások
befejezését követően az Ajánlatkérő által megadott végleges szakmai ajánlatok benyújtási
határidejéig nem nyújt be:
• új ajánlatot, de elfogadó nyilatkozatát a végleges szerződéses feltételekre és tartalomra
benyújtja, úgy Ajánlatkérő az Ajánlattevő jelen felkérés alapján 2017. augusztus 7-én (vagy
amennyiben ez az időpont módosul a módosított első ajánlattételi időpontra) benyújtott
árajánlatát végleges kötelező érvényű árajánlataként értékeli,
• sem árajánlatot, sem elfogadó nyilatkozatot, részben tesz ajánlatot, úgy Ajánlatkérő az
Ajánlattevő ajánlatát – tekintettel arra, hogy az nem felel meg a végleges ajánlattételi
dokumentációnak/szerződéstervezetnek, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánítja.
Amennyiben az Ajánlattevő az első ajánlatát a végleges ajánlattételre megadott
ajánlattételi határidőig írásban visszavonja, Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlatát nem
értékeli, az eljárásban a továbbiakban nem veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő szempontok alapján bírálja el az ajánlatokat a közbeszerzési útmutatóban
megadott szempontok alapján (összhangban az Ajánlattételi Felhívás 15. Az ajánlatok
értékelése ponttal).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Ajánlattételi felhívás 4. A kizáró okok fenn nem
állásának, valamint az alkalmassági feltételek igazolásának módja pontjára, mely szerint
az ajánlatkérő a Kbt. 89. § c) pont alapján a végleges ajánlatok benyújtását és értékelését
követően, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően alkalmazza a
Kbt. 69. § (4) - (6) bekezdését. Ennek megfelelően a kizáró okok fenn nem állásának és az
alkalmassági feltételek igazolására szolgáló nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb
dokumentumokat az eljárás későbbi szakaszában az ajánlatkérő külön felhívására kell
csak benyújtani!
Az eljárás nyelve a magyar. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat a Kbt. 47. § (2)
bekezdése alapján legalább az Ajánlattevő általi felelős fordításban kell benyújtani.
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott dokumentumok alkalmasak.
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Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét összhangban az
Ajánlattételi Felhívás 5. pontjával.
Az ajánlati kötöttség időtartama: Ajánlattevő a végleges ajánlattételre vonatkozó
ajánlattételi határidő leteltétől számított 30. napig kötve van a végleges ajánlatához.
Végleges ajánlatát ezen időszakon belül még Ajánlatkérő hozzájárulásával sem
módosíthatja.
Kérem, hogy ajánlatuk megtétele során különös figyelemmel legyenek az Ajánlattételi
felhívás 16. Egyéb információk pont c)-d)-e) és j) pontjában szereplő információkra és
előírásokra.
A jelen végleges ajánlattételre vonatkozó felkérésben és a Közbeszerzési
dokumentumokban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (Kbt.) előírásai az irányadóak.
Kérem, hogy végleges ajánlatukat a fentiek szerint, valamint a jelen levél mellékletét
képező elektronikus dokumentumokban foglaltak szerint a megjelölt határidőig
szíveskedjenek megtenni.
A végleges ajánlattételre vonatkozó felkérés megküldésének napja: 2017. szeptember 18.
Elektronikus mellékletek:
 Iratminták
 Végleges műszaki specifikációk
 Végleges szerződéstervezetek
Kapják:
Címzett (Valamennyi ajánlattevő)
Irattár
Ajánlatkérő képviseletében
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.
lebonyolító
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