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Tisztelt Érdeklődők!
A Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. ajánlatkérő 2017. december 12. napján a Kbt.
Harmadik Része szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított
„Iroda és ügyfélszolgálati tér takarítása és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyban.
Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban beérkezett kérdés(ek)re adott ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatást
jelen levél útján adja meg az érintettek részére.
1. kérdés: A BKÜ Zrt- "Iroda és ügyfélszolgálati tér takarítása és kapcsolódó szolgáltatások"tárgyú eljárásban az ajánlati dokumentáció 2. számú Ártáblázat IV. fejezet „Összesítés”- ben
I.-II.-III.pont tekintetében megajánlott árakat az összesen nettó ajánlati árként össze kell adni
vagy nem. Véleményünk szerint a III. pontban megajánlott Ft/m2 ajánlati árat nem lehet
összeadni az I. és II. pontban szereplő Ft/4hét ajánlati árakkal.
Az „összesítés” táblázat összesen (nettó ajánlati ár) erre egyáltalán nem ad útmutatást.
Kérjük írásbeli válaszukat, hogy a IV. fejezet „Összesítés”-ben I.- II.-III.pont tekintetében
megajánlott árakat az összesen (nettó ajánlati árként össze kell adni vagy nem? Ugyanis az
Önök által egyértelműsített összesen nettó ajánlati árat kell szerepeltetni a felolvasólap 1.)
értékelési szempontjaként.
Válasz: Ajánlattevőnek az ajánlattételi dokumentáció IV. fejezet 2. sz. mellékletét (és a
kapcsolódó exceleket) kitöltve (beárazva) be kell csatolnia az ajánlathoz, a
felolvasólapra a nettó ajánlati árhoz az ártáblázat IV. összesítés résznél az utolsó sor
[Összesen (nettó ajánlati ár)] nettó …Ft írandó.
IV.
Összesítés
I. pont tekintetében megajánlott összesített ajánlati ár
(összesen nettó Ft,- /4 hét; Excel 1. munkalap összesen)
II. pont tekintetében megajánlott összesített ajánlati ár
(összesen nettó Ft,- /4 hét; Excel 2. munkalap összesen)
III. pont tekintetében megajánlott ajánlati ár (nettó Ft/ m2)
Összesen (nettó ajánlati ár):

.......... nettó Ft/ 4
hét*
.......... nettó Ft/ 4
hét*
.......... nettó Ft/ m2*
nettó
,- Ft

A IV. összesítés táblázatban az utolsó sort [Összesen (nettó ajánlati ár)] az első 3 sorra
adott Ft összegek összeadásával kell képezni, azaz össze kell adni az I. pont és a II.
pont és a III. pont tekintetében megajánlott árakat (Ft összegeket).
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Hangsúlyozzuk, hogy az így képzett, felolvasólapra írandó „Összesen (nettó ajánlati
ár)” az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében képzett érték, a szerződés
teljesítése során Ajánlatkérő a megadott egységárakat veszi figyelembe.
A fentiek szíves tudomásulvételét köszönjük.
Budapest, 2017. december 15.
Tisztelettel:
dr. Győri-Pintér Márta
Jogi Iroda
jogtanácsos
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