AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„Pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások, valamint 2.000.000.000.- Ft
folyószámla-hitelkeret biztosítása a BKK Zrt. számára.”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
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I. AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM
Hivatalos név:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím:
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város/Község:
Postai
Budapest
irányítószám:1075
Telefon:
Kapcsolattartási pont(ok):
+36 30 774 1269
dr. Sebestyén Ágnes
Beszerzés és Közbeszerzés
Címzett: BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
E-mail:
Fax:
kozbeszerzes@bkk.hu,
+ 061/235-1044
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu

Ország:
HU

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
Hivatalos név:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21. 5. emelet BKF tárgyaló
Város/Község:
Postai irányítószám:
Budapest
1075
Kapcsolattartási pont(ok):
dr. Sebestyén Ágnes
Beszerzés és Közbeszerzés
Címzett: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Ország: HU

E-mail:
kozbeszerzes@bkk.hu
Internetcím (URL):www.bkk.hu

Fax: + 061/235-1044

Telefon:
+36 30 774 1269

I.3.) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL
BENYÚJTANI

Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21. 5. emelet BKF tárgyaló
Város/Község:
Postai irányítószám:
Budapest
1075
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Sebestyén Ágnes
Beszerzés és Közbeszerzés
Címzett: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Ország: HU
Telefon:
+36 30 774 1269
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E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu

Fax: + 061/235-1044

Internetcím (URL): www.bkk.hu

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások, valamint 2.000.000.000.- Ft folyószámla-hitelkeret
biztosítása a BKK Zrt. számára.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás

Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérő
által meghatározott
követelményeknek megfelelően

Bérlet

X Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 6
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási koncesszió

Építési koncesszió
A teljesítés helye
Budapest
NUTS-kód

HU101

II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya
Pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások, valamint 2.000.000.000.- Ft folyószámla-hitelkeret
biztosítása a BKK Zrt. részére.
II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

További tárgy(ak)

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

66110000-4

-

-

66113000-5

-

-

-

-

-

-

-

-
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II.1.5) A részvételi felhívás azonosító száma és közzétételének napja:
Hirdetmény száma a HL-ben: 2013/S 044-070752
Hirdetmény közzétételének napja: 02/03 /2013 (nap/hó/év)

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások, valamint 2.000.000.000 Ft folyószámla-hitelkeret
biztosítása a BKK Zrt. részére az alábbi kondíciókkal:
Pénzforgalmi számlavezetés:
A BKK Zrt. részére 35 db + 100 % pénzforgalmi és megtakarítási számla (közlekedésszervezői tevékenységhez és
projektekhez kapcsolódó) nyitása és vezetése, pénzeszközeik kezelése, pénzforgalmuk teljes körű lebonyolítása. A
pénzforgalmi számlákon várható teljes éves pénzforgalom előre láthatólag 150.000.000.000.-Ft, melyből a
folyószámla-hitelkeret fedezeteként nem lekötött rész más banknál vezetett számlára átirányítható.
A pénzforgalom lebonyolításához szükséges technikai feltételek (szoftver) és annak felügyeletének, működésének
biztosítása nyertes ajánlattevő feladata.
Ajánlattevő feladata elfogadott banki szolgáltatások nyújtása a következők szerint a dokumentációban részletezett
feltételek mellett:
- számlavezetés - forintszámlák, devizaszámlák, escrow számlák, elkülönített rendeltetésű számlák
- átutalások, átvezetések, beszedési és hatósági átutalási megbízások indítása
- jóváírások
- cash-pool szolgáltatások
- betétlekötések
- pénztári tranzakciók
- csoportos belföldi átutalások
- bankkártya szolgáltatások
- okmányos ügyletek lebonyolítása
- számlakivonat biztosítása belföldre forgalom alapján napi gyakorisággal, papír alapon, postai úton rendelkezésre
bocsátva
- közbeszerzés tárgyát képező számlaforgalom bonyolítására alkalmas ügyfélterminál szolgáltatások – bank által
történő telepítés, szoftver használat, SAP ügyviteli rendszeréhez kapcsolódás lehetőségének megléte
Ajánlattevő valamennyi – bírálati szempontot nem képező – banki szolgáltatás díjára a mindenkor hatályos
nagyvállalati kondíciós listájában meghirdetett díjakat köteles alkalmazni.
Folyószámla-hitelkeret biztosítása:
A szerződés teljes időtartamára 2.000.000.000,- HUF összegben 1 éves lejáratú hitelkeret biztosítása következő évi
azonos kondíciójú megújítással. A hitelkeret fedezete az Ajánlatkérő számláinak meghatározott összegű forgalma,
az ajánlatkérő más biztosítékot nem nyújt.
A szerződés határozatlan időre kerül megkötésre.
A szolgáltatás részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik, a szerződés kezdő időpontja várhatóan 2013. augusztus 1.
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napja.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 130-131. §-ában
előírtaknak megfelelően történik.
III.1.3) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Ajánlattevőnek a részvételi felhívás III.2.1. pontjában előírt kizáró okokra vonatkozóan, azzal összhangban az
ajánlatban is nyilatkozatnia kell, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) és (2),
valamint a Kbt. 57 § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott kizáró okok az ajánlattételi szakaszban sem állnak
fenn. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés, valamint a Kbt.
57. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdése, valamint a Kbt. 57.
§ (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy
amennyiben a részvételi jelentkezéshez képest változott a kizáró okok tekintetében a jogi helyzete, akkor a
részvételi felhívásban előírt módon szükséges annak igazolása, hogy továbbra sem állnak fenn a részvételi
felhívásban előírt kizáró okok vele szemben.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV. 1) Értékelési szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi részszempontok szerint:

1.

Részszempont
Belföldi bankon kívüli elektronikusan indított forint átutalások jutaléka(tételenkénti
összeg % -ban)

Súlyszám
30

2.

Belföldi postai kifizetések díja (mindenkori alaptarifa szerinti postaköltségen felül Ft/tétel) 5

3.

Bankon belüli számlák közötti cash-pool (havi díj/számla)

6

4.

Látra szóló betét kamata: 1 WEEK BUBOR + kamatkülönbözet (kamatkülönbözet
összege %-ban +/-)

10

5.

Pénztári forint kifizetések után fizetendő jutalék (tételenkénti összeg %-ban)

1

6.

Csoportos belföldi bankon kívüli forint átutalás után fizetendő jutalék (tételenkénti összeg
18
%-ban)

7.

Éves bankkártya díj (Ft/kártya)

1

8.

Bankkártyával történő készpénzfelvételi díjak belföldön saját ATM-ből (tételenkénti
összeg %-ban)

1

9.

Bankkártyával történő készpénzfelvételi díjak belföldön idegen ATM-ből (tételenkénti
összeg %-ben)

1

10.

„Kapott” garancia avizálásának, emelés avizálásának, hitelesség vizsgálatának díja kockázatvállalás nélkül (Ft/garancia)

6

11. „Kapott” garancia módosítás avizálása, kivéve emelés avizálása - kockázatvállalás nélkül

3

5

(Ft/garancia)
12. „Kapott” garancia lehívása (igénybejelentés összege utáni % mértéke)
13.

„Adott” garancia díja – kibocsátás, emelés, hosszabbítás (garancia összege utáni % .
mértéke)

14. „Adott” garancia módosítása – kivéve emelés (Ft/alkalom)

3
1
1

Konzultációs díj – az Ajánlatkérő kérésére, más bank, illetve saját bankja által kibocsátott
15. garancia szövegének véleményezése, kibocsátandó garancia szövegtervezet összeállítása 1
(Ft/garancia)
16. Folyószámla hitel kamat: 1 havi BUBOR + Kamatfelár, (kamatfelár mértéke % mértéke)
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Biztosítékként elvárt terhelés (kifizetések) bankszámlaforgalom mértéke (az elvárt mérték
17.
4
osztva hitelkeretösszege négy tizedes összegig.)

IV.2) A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE, ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.2.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja:
A tárgyalások során ajánlatkérő a szerződéses feltételekről, a műszaki leírásról és az ajánlati árról kíván tárgyalni.
Ajánlatkérő a tárgyalásokat Ajánlattevők együttes részvételével kezdi meg és folytatja le. A tárgyalásokon
Ajánlattevőket cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és
írásban történő megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások arra irányulnak, hogy
Ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
A tárgyalások folyamán az Ajánlattevők jogosultak az ajánlatukat módosítani. Ajánlatkérő a lent megjelölt
időponttól kezdődően több tárgyalási fordulót tervez egymás után lefolytatni, Ajánlatkérő fenntartja a jogot az
ajánlattevőkkel az együttes és a külön-külön történő tárgyalásra. A tárgyalások végső fordulója előtt Ajánlatkérő
meghatározza a végső ajánlat megadásának időpontját is.
Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvet minden jelen lévő aláírja. Ajánlattevőnek a
tárgyalások befejezésekor végső ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdésére.
Az első tárgyalás időpontja: 2013. június 24. 10:00 óra
Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követő 15 anapon belül az első tárgyalás részleteiről tájékoztatást küld az érintett
Ajánlattevőknek.
Kérnénk az Ajánlattevőket, hogy a tárgyalások tematikáját és hatékonyságát segítendő a szerződéses feltételekre, a
műszaki leírásra és az ajánlati árra vonatkozó kérdéseiket, észrevételeiket és javaslataikat előzetesen (az ajánlattételi
határidőig, azaz 2013. május 27-én 10:00-ig) küldjék meg elektronikus úton a kozbeszerzes@bkk.hu e-mailcímre,
illetve ajánlatukhoz csatolják az Ajánlattevő által jelen tárgyban megkötni kívánt szerződésének tervezetét. A
tárgyalások során természetesen további kérdések, észrevételek tehetők.
A tárgyalás helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 8. emelet tárgyaló
IV.2.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei, határideje:
Ajánlatkérő a dokumentációt ingyenesen, elektronikus úton bocsátja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
rendelkezésére.
IV.2.3) Ajánlattételi határidő
Dátum: 2013. május 27. Időpont: 10:00
IV.2.4) Ajánlattétel nyelve
Magyar
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IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség az utolsó tárgyalási forduló befejezésétől számított 30 napig áll fenn.
15.) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Ajánlattevő ajánlatához a tárgyalások befejezését követően
leadott végső ajánlata vonatkozásában van kötve.
IV.2.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2013. május 27. Időpont: 10:00
Hely : 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 5. emelet BKF tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
Az ajánlatok bontása a Kbt. 62. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdése alapján történik.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS

igen

X nem

Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.2) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§ és 93.§ -ban foglaltak szerint, továbbá az ajánlattételi
szakaszban is biztosított a Kbt. 45. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérés lehetősége.
2.) Ajánlattevőnek a rendelkezésre bocsátott felolvasólap tartalma szerint kell ajánlatot tennie.
3.) Az Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell:
- felolvasólapot, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal kitöltve
- Ajánlattevő által jelen szolgáltatások vonatkozásában megkötni kívánt szerződés-tervezete(i)t
- nyilatkozatot a Kbt. 54.§ (1) bekezdéséről
- nyilatkozatot a kizáró okok hiányáról
- az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírási-mintája;
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az
ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást
legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formájában.
- továbbá valamennyi a dokumentációban és az ajánlattételi felhívásban előírt iratot, nyilatkozatot és dokumentumot
Az Ajánlattevőnek a tárgyalás(ok) befejezését követően kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdésében
foglaltakra.
A csatolandó iratok javasolt sorrendjét a dokumentáció tartalmazza.
4.) Az ajánlatokat írásban, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban kell benyújtani a Kbt. 60. § (1)
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bekezdése alapján Ajánlatkérő által alábbiakban előírt formai követelményeknek megfelelően. Amennyiben eltérés
van az ajánlat „eredeti” és „másolati” példánya között, Ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak.
Az ajánlat formai követelményei a következők:
a) Az ajánlat valamennyi példányát össze kell fűzni. Ajánlatkérő összefűzésnek tekinti azt, ha az ajánlat lapjai
egymáshoz rögzítve vannak és az ajánlat lapozható (történhet például összekapcsolással, zsinórral, ragasztással,
sínnel, stb).
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat
vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak)
nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az
iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez
az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok
oldalszám alapján megtalálhatóak.
d) Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti. Ajánlattevő köteles a teljes ajánlatát írásvédett (pl. PDF
vagy JPG) formátumban (CD vagy DVD adathordozón) is benyújtani!
Az ajánlatokat tartalmazó csomag külső borításán „Pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások”,
illetve „Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!” megjelölést kell feltüntetni.
Az ajánlat benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 9:00 és 12:00
óra között. Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben egyéb időpontban is, a BKK Zrt.
Beszerzés és Közbeszerzésen (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. V. emelet BKF tárgyaló). Az
ajánlattételi határidő lejártának napján, ugyanezen a helyszínen 09:00 órától az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjáig van lehetőség az ajánlat személyes benyújtására. A postán benyújtott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor
tekinti határidőben beérkezettnek, ha az legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlat
átvételére feljogosított személy által átvételre kerül.
5.) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia
az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása
előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
6.) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli.
Ajánlattevőt az ajánlat elkészítéséért külön díjazás nem illeti meg.
7.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő által előírt dokumentum – ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. Az Ajánlatkérő előírja az olyan
nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
8.) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, cégszerű aláírással
ellátott magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
9.) Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények esetleges
késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni.
11.) Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80.§ rendelkezései irányadók.
12.) Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. A felhívás és a dokumentáció eltérése esetére a Kbt.
45. § (6) bekezdése irányadó.
13.) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a jelen eljárást megindító részvételi felhívás 2013. március 2.
napján került közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S 044-070752 iktatási szám alatt.
14.) Ajánlatkérő az ajánlatok az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának szempontja alapján, az
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ajánlati felhívás IV.1. pontjában részletezett résszempontok és súlyszámok szerint bírálja el.
Az ajánlatok részszempont szerint adható tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont és
felső határa 10 pont.
Az egyes értékelési részszempontok értékelése az értékarányosítás módszerével történik, a bírálati módszer az 4.
bírálati szempont esetén egyenes arányosítás, míg a többi bírálati szempont esetén fordított arányosítás Az
alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtése a dokumentációban történik.
15.) A szerződés megkötésének feltétele a társaság alapítójának, a Budapest Főváros Önkormányzatának előzetes
jóváhagyása.
V.6) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2013. május 13.

9

