
 
 

 

 

Pályázati tájékoztató nyomtatvány 

 

 

I. Pályázat szakmai leírása: 
 
A beszerzés tárgya, leírása mennyisége, tervezett munkaórák száma: A 1052 
Budapest, Városház u. 9-11., Bank szárny 107. számú, két helyiségből álló iroda 
felújítása az alábbiak szerint:  
 

munkanem mennyiség mértékegység 

szőnyegpadló bontás  21 m2 

lábazat bontása 13 fm 

bontott lábazat alatti javítás 13 fm 

oldalfal fehér diszperzites festése 41 m2 

mennyezet fehér diszperzites festése 21 fm 

bontott padló burkolat alatti javítások 
gyorskötő anyaggal 

6,00 klt 

polifoom alátét fólia elhelyezés laminátos 
lap alá 

21,00 klt 

cseresznye laminátos lap burkolat 
elhelyezése 

21 m2 

bontott lábazat visszahelyezése 13 fm 

parapett alatti laminátos lap burkolat 
javítása 

1 klt 

bútorlap alapozó festése műgyantás 
alapozóval 

1,00 klt 

bútorlap fedő szín mázolás fehér zománc 
festékkel 

1,00 klt 

padló burkolat fólia takarása 21,00 m2 

bontott anyag szállítása depóniába 0.2 m3 

 
A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés 
 
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2012. november 12. 
 
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 30 napon 
belül. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a forint.  
 
Az ajánlattételi határidő: 2012. október 27., 16.00 óra 
 
Az ajánlat benyújtásának helye és módja: Az ajánlatot cégszerűen aláírva kell 
benyújtani 2012. október 27-én 16.00 óráig zárt borítékban a BVK HOLDING Zrt 
Gazdasági Igazgatóságára (1052 Budapest, Városház utca 9-11. Bank épület III. 
emelet 310. szoba), vagy faxon a 1/327-1877-es számra, és a 
mikloskollath.eszter@bvkholding.hu címre elektronikusan is legyen szíves eljuttatni.  
 
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: 2012. november 5. 

II. Pályázat eredménye: 

A meghívásos pályázat nyertese: SOLTÉPKER Bt. (2030 Érd, Tárnoki út 138.) 

III. Indoklás: 

A BVK Holding Zrt. Beszerzési Szabályzatának 15.§ (1) bekezdése értelmében 
amennyiben a kötelezettségvállalás várható összege nem éri el a nettó 200.000,- Ft-
ot, egyszerűsített beszerzési eljárást kell lefolytatni.  

Amennyiben a kötelezettségvállaló másképpen nem dönt, az egyszerűsített 
eljárásban elegendő egy árajánlat bekérése (Beszerzési Szabályzat 15.§ (6) 
bekezdés). 

A kiválasztás indoka: A Soltépker Bt. a rendelkezésre álló anyagi fedezet és a 
Beszerzési Szabályzat 15.§ (1) bekezdésben meghatározott értékhatárra való 
tekintettel elfogadható ajánlatot tett.  

A pályázat lezárásának napja: 2012. november 9. 
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