
 
 
 

Pályázati tájékoztató nyomtatvány 
 

I. Pályázat szakmai leírása: 
A Budapest Főváros Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő BVK HOLDING 
Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. az intézményrendszeri struktúrában az 
önkormányzat és a közszolgáltató vállalatok között elhelyezkedő, összefogó, integráló, 
szakmai alapokon működő társaság, mely a kizárólagos tulajdonában álló közműtársaságok 
(a továbbiakban: tagvállalatok) vállalatirányítási feladatait látja el, illetve a vállalatcsoport 
belső szolgáltatásait koordinálja. 
 
A beszerzés tárgya, ajánlattevő feladata: 
Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. hulladékgyűjtő 
eszközparkjának fejlesztésére - európai uniós támogatással megvalósuló projektek 
keretében - hulladékgyűjtő célgépeket kíván beszerezni. 
 
A projektek előkészítése során felmerült az a lehetőség, hogy az új hulladékgyűjtő célgépek 
CNG-meghajtással kerüljenek beszerzésre. 
 
A BVK HOLDING Zrt. feladata a döntés előkészítése céljából független külsős szakértői 
tanácsadás keretében egy olyan tanulmány beszerzése, amely a CNG és a diesel üzemű 
tehergépjárművek teljes életciklus elemzését mutatja be élettartam, valamint a gazdaságos 
üzemeltetés szempontjából. 
 
Ajánlattevő feladata független külsős szakértői tanács nyújtása a BVK Holding Zrt. részére 
az alábbiak szerint: 
 
A hulladékgyűjtő célgépek tekintetében összehasonlító tanulmány készítése a CNG és a 
diesel meghajtás műszaki jellemzőiről, előnyeiről-hátrányairól, a hulladékgyűjtésben történő 
alkalmazhatóságukról, a beszerzési és az üzemeltetési költségeikről, az üzemeltetéssel 
járó, teljes élettartamra megállapított energetikai és környezeti hatásokról az 
energiafelhasználás, a szén-dioxid kibocsátás, a nitrogén-oxidok (NOx), nem-metán 
szénhidrogének (NMHC) és részecske kibocsátás (PM) paramétereiről, teljes életciklus 
alatti költségek elemzéséről, a gyártók által teljesíthető szállítási határidőkről, a szerviz 
ellátottság kérdéseiről az aktuális piaci viszonyok és az ide vonatkozó törvényi előírások 
figyelembe vételével. 
 
Az üzembe helyezendő új járművek típusai: 
Tömörítős hulladékgyűjtő célgépek  

 min. 14 m3-es, kapcsolható összkerékhajtású préselve tömörítő gyűjtőjármű (5 db)  

 7,5 m3-8,5 m3-es, kapcsolható összkerékhajtású préselve tömörítő gyűjtőjármű (2 
db)  

 min. 21 m3-es, háromtengelyes 6*4-es, 110-1100 ürítő szerkezettel ellátott préselve 
tömörítő gyűjtőjármű (8 db)  

 min. 21 m3-es, háromtengelyes 6*2-es, 110-1100 ürítő szerkezettel ellátott préselve 
tömörítő gyűjtőjármű (26 db)  

 min. 21 m3-es, háromtengelyes 6*2-es, hulladékgyűjtő préssel tömörítős célgép 6 
m3 beürítő szerkezettel (8 db)  

 min. 20 m3-es, háromtengelyes 6*2-es, hulladékgyűjtő forogva tömörítős célgép (2 
db)  

 
 



 
 
Fixplatós tehergépjármű  

 Hátsó emelőfalas tehergépjármű (1 db)  

 Hosszított fixplatós tehergépjármű (1 db)  
 
A tanulmányban ki kell dolgozni (szükség esetén) a karbantartási rendszer átalakítását is. 
 
A járművek egy telephelyre kerülnének  
 
A tanulmány kidolgozásnál a teljes jármű életciklust figyelembe kell-e venni a beszerzéstől a 
selejtezésig-újrahasznosításig. 
 
A tanulmány terjedelmével kapcsolatban ajánlatkérőnek elvárása nincsen, azonban annak 
valamennyi fenti témakörre részletesen ki kell terjednie. 
 
A tanulmány elkészítésének határideje: legfeljebb 4 hét. Az ajánlatban nyilatkozni kell az 
ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőről, melyet naptári napokban kell meghatározni. 
 
Szakmai alkalmassági követelmények: 
Ajánlattevő rendelkezzen legalább 2 fő gépészmérnöki végzettséggel és legalább 3 év 
műszaki szakértői tapasztalattal rendelkező szakemberrel. 
 
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a fenti előírásoknak megfelelő szakemberekkel.  
 
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia a teljesítés során igénybe venni kívánt 
szakembereket önéletrajzuk csatolásával. Az önéletrajzban be kell mutatni a szakembert oly 
módon, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen végzettsége és szakmai 
tapasztalata. Csatolni kell a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre 
állási nyilatkozatát, hogy a megbízás teljesítése során folyamatosan ajánlatkérő 
rendelkezésére állnak majd. Csatolni kell továbbá a szakemberek felsőfokú végzettségét 
igazoló diploma másolatát is.  
 
Az ajánlatok bírálati szempontja:  
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:  
A pénzügyi fedezet az üzleti tervben megtervezetten rendelkezésre áll. Az ajánlatkérő 
előleget nem fizet. Az ajánlattételben, a szerződésben rögzített ellenszolgáltatás és a 
kifizetés pénzneme magyar forint. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére utólag 
kerül sor átutalással a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 
30 napon belül. Megbízott részletes teljesítés igazolás készítésére köteles, amelyben a 
teljesített feladat, a létrejött eredmény, a munkaóra, illetve a feladatot ellátó személy is 
megjelölésre kerül. 
 
Az ajánlattételi határidő: 2014. február 6. napja, 16.00 óra 

 
Az ajánlat(ok) benyújtásának helye és módja:  
Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) cégszerű aláírásával, lezárt 
csomagolásban, 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 1 másolati példányban 
kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni, hogy "eredeti" vagy "másolati" 
példány. A zárt csomagoláson fel kell tüntetni a beszerzés tárgyát („A BVK Holding Zrt. 
részére műszaki-szakértői feladatok ellátása”) valamint a beszerzési eljárás 
kapcsolattartóját. Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltérések esetén az eredeti 



 
 
ajánlatban foglaltak az irányadók. Az ajánlat egy példányát elektronikus úton (e-mailben) 
nem szerkeszthető formátumban (pl. PDF) el kell juttatni Ajánlatkérőhöz a 
kollath.eszter@bvkholding.hu e-mail címre a fenti határidőig, azaz 2014. február 6. napján 
16.00 óráig.  
 
Az ajánlatok papír alapú példányait elegendő az ajánlattételi határidő napján postára adni 
vagy ajánlatkérő beszerzési eljárással kapcsolatos kapcsolattartója számára személyesen 
benyújtani jelen felhívás I. pontjában meghatározott helyen. 
 
Az ajánlathoz csatolandó iratok: 

 felolvasólap 

 átláthatósági nyilatkozat 

 alkalmasság igazolásához szükséges iratok (szakmai önéletrajz, diplomamásolat, 
rendelkezésre állási nyilatkozat) 

 szerződéstervezet (a szerződéses feltételeket ajánlatkérő megfontolja, azonban nem 
köteles elfogadni, azokkal kapcsolatban módosítási javaslatot tehet) 
 
Az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják 
el:  
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok benyújtását követően ajánlattevőkkel akár 
együttesen, akár külön-külön tárgyalást tartson. 
 
További információk: 
A felelősségvállalás mértékének korlátozási lehetőségére vonatkozó ajánlattevői kérdésre 
vonatkozóan ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti: 
 
Ajánlatkérő nem rendelkezik konkrét előírással a felelősség korlátozásának lehetőségére és 
mértékére vonatkozóan, a szerződéses feltételeket az összes körülmény mérlegelésével 
alakítja ki.  
 
Jelen versenyeztetési eljárás esetében ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlattevők által 
rendelkezésre bocsátott szerződéstervezeteket, szükség esetén azokkal kapcsolatban 
változtatási javaslatot tesz. 
 
Ajánlatkérő kijelenti, hogy a Ptk. kógens szabályaitól eltekinteni nem áll módjában, ezért a 
felelősség kérdésében felhívja ajánlattevők figyelmét a Ptk. 342. § (1) bekezdése szerinti 
felelősségkorlátozás tilalmára, mely szerint semmis valamely szerződésnek az a kikötése, 
amely a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozásért, az életben, a testi 
épségben, az egészségben okozott károsodásért, továbbá bűncselekmény 
következményeiért való felelősséget előre korlátozza vagy kizárja. 
 
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő által kiadott felolvasólapot, amelyet az ajánlat 
elején kell elhelyezni, és amelynek tartalmaznia kell a megbízási díjat és a teljesítés 
határidejét. 
 
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 feltétele ajánlattevő hozzájárulása, hogy a keretszerződésében foglalt 
díjazása a közérdekű adatokra vonatkozó szabályok szerint nyilvánosságra kerüljön. Az 



 
 
árajánlatkérés alapján szerződéskötési kötelezettsége ajánlatkérőnek nem keletkezik. 
 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az ajánlata 
vonatkozásában ajánlati kötöttségét legalább 60 napig fenntartja. 
 

II. Pályázat eredménye: 
 

A pályázat nyertese: UNIVERSITAS-GYŐR NONPROFIT Kft. (9026 Győr, Egyetem tér 1.) 

III. Indoklás: 

A kiválasztás indoka: Az UNIVERSITAS-GYŐR NONPROFIT Kft. megfelelt az alkalmassági 
követelményeknek és ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. 
 
A pályázat lezárásának napja: 2014. március 11. 

 


