Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

TÁRGY

Ajánlattételi felhívás a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.
székhelyén, a Városligeti Műjégpályán a 2022-2023. évi korcsolyaszezonban a
korcsolya- élezési feladatok ellátására

AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATKÉRŐ
KAPCSOLATTARTÓJA
SZERZŐDÉS TÍPUSA

Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.
1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
- továbbiakban: BSK Nkft. vagy Ajánlatkérő
Happ László műszaki igazgató
Telefon: +36/30 600 2209
E-mail: l.happ@mujegpalya.hu
vállalkozási szerződés
Ajánlatkérő a két legjobb ajánlatot tevővel köt szerződést.

SZERZŐDÉS
IDŐTARTAMA

A Városligeti Műjégpálya 2022-2023. évi téli korcsolyaszezon időtartama.
A korcsolyaszezon előreláthatóan 2022 november második felében kezdődik és
2023 március elsején ér véget. A pontos időtartam az időjárás és a közüzemi
árak változása függvényében kerül meghatározásra. Ajánlatkérő fenntartja a jogot
arra, hogy a korcsolyaszezon időtartamát a közüzemi árak változása vagy a
járványhelyzettel összefüggésben bármikor módosítsa, a szezon időtartamát, illetve
nyitvatartását átütemezze, korlátozza vagy felfüggessze, mellyel összefüggésben
Ajánlattevő semmilyen kártalanításra, kártérítésre nem jogosult.
Az élezési feladatokat a rendes nyitvatartási időn kívül Megbízó kérésére a
rendkívüli nyitvatartási időben (pl. rendezvények) is kötelezően el kell látni.
Tervezett nyitva tartás a 2022-2023. évi szezonban
o
o
o
o
o
o
o

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00

17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
16.00-21.00
16.00-20.00

Tervezett nyitva tartás a korcsolya oktatási program idején
o
o
o
o
o

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7.30 – 14.00
7.30 – 14.00
7.30 – 14.00
7.30 – 14.00
7.30 – 14.00

17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
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o
o

Szombat:
Vasárnap:

10.00 –14.00
10.00 –14.00

16.00-21.00
16.00-20.00

Fontos, hogy a nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a nyitási időpont előtt 15 perccel már a
helyszínen kell tartózkodnia.
A legutóbbi korcsolyaszezon alapján a várható vendégszám:
NAP
hétfő

DÉLELŐTTI
NYITVA
TARTÁS
9:00 – 13:00

Várható
vendégszám
300-500 fő

ESTI
NYITVA
TARTÁS
17:00-21:00

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

9:00 – 13:00
9:00 – 13:00
9:00 – 13:00
9:00 – 13:00
10:00 – 14:00

300-500 fő
300-500 fő
300-500 fő
400-600 fő
1600-2000 fő

17:00-21:00
17:00-21:00
17:00-21:00
17:00-21:00
16:00-21:00

vasárnap

10:00 – 14:00

1600-2000 fő

16:00-21:00

Várható
vendégszám
1000-2000 fő
1000-2000 fő
1000-2000 fő
1500-2500 fő
2000-3000 fő
2500-3500 fő
2500-3500 fő

(A korcsolya oktatási program tervezetten 11 hetes időszakot fed le hétköznapokon.)
TELJESÍTÉS HELYE

A Városligeti Műjégpálya (1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.) épületében
található 2 db korcsolyaélező standok egyikén. (Egy pályázó a kettő stand közül
egyre pályázhat. Az Ajánlatkérő önállóan határozza meg a standok kiosztását.)

AJÁNLATKÉRŐNEK
FIZETENDŐ
FIX
JUTALÉK

A korcsolyaélezés díja a nyertes Ajánlattevőt illeti meg azzal, hogy köteles
Ajánlatkérőnek havonta fix összegű jutalékot fizetni.
A korcsolyaélezés díját Ajánlatkérő határozza meg, amelytől eltérni nem lehet.
A Felek által megállapított jutalék összege független Ajánlattevő bevételétől és a
Városligeti Műjégpálya 2022-2023. évi téli szezonja alatti nyitvatartási napok
számától.
A havi jutalék összege csak abban az esetben csökkenthető
arányosan, ha az egy hónapra eső zárva tartással érintett napok száma a tíz
napot meghaladja.

ALKALMASSÁGI
KÖVETELMÉNYEK

Ajánlattevő a Városligeti Műjégpályán semmilyen más tevékenységet nem
folytathat a korcsolyaélezésen kívül. Abban az esetben, ha terméket kíván
értékesíteni (pl. élvédőt), előzetesen az Ajánlatkérő írásbeli hozzájárulását kell
kérnie. Nem árusíthat olyan terméket, amelyet Ajánlatkérő is árusít a Városligeti
Műjégpályán.
1. Referenciaszerződések: az Ajánlattevőnek (pályázónak) szerződésmásolattal
be kell mutatnia, hogy a 2019-től kezdődő időszakban volt legalább egy
olyan teljesített megbízása, amely alapján legalább 3 hónapon keresztül
folyamatosan végzett korcsolyaélezési, köszörűs szolgáltatást, melynek
ellenértéke legalább 500.000 Ft + Áfa volt, vagy ebből a tevékenységből
származó bevétele az elmúlt évben eléri az 600.000 Ft-ot. Nem kell
szerződésmásolatot csatolnia az olyan szerződésekről, amelyben az
Ajánlatkérő volt az egyik szerződő fél.
2. Az Ajánlattevő (pályázó) legalább egy éve bejegyzett, jogszerűen működő
vállalkozás/Ajánlattevő.
3. Az Ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint
átlátható szervezet, azaz:
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a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az
állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a
nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) * tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van.

4. Az Ajánlattevőnek (pályázónak) az ajánlata benyújtása időpontjában nem
lehet a NAV-nál nyilvántartott adótartozása, köztartozása, valamint az
Ajánlatkérővel szemben lejárt tartozása
5. Az Ajánlattevő (pályázó) az ajánlata benyújtása időpontjában nem állhat
végrehajtás, felszámolás vagy csődeljárás alatt.
6.

Az Ajánlattevő (pályázó) rendelkezik a feladat ellátásához szükséges
tevékenységi körrel, hatósági engedélyekkel, valamint tárgyi és személyi
feltételekkel.

7.

A szerződés teljesítéséhez alvállalkozó nem vehető igénybe.

ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONT

A legmagasabb összegű jutalék, illetve a pályázó szakmai tapasztalata a
korcsolyaélezésben.

AJÁNLATI ÁR

Az ajánlati ár nem lehet kevesebb, mint az Ajánlatkérő által meghatározott
minimum fizetendő jutalék:
A havi jutalék mértéke normál nyitva tartás esetén: nettó 500.000 Ft/hó
Az Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti azt az ajánlatot, amelyben az ajánlati ár
alacsonyabb, mint az Ajánlatkérő által meghatározott minimum fizetendő
jutalék.
Az ajánlatokat nettó HUF pénznemben kell megadni.

HIÁNYPÓTLÁS

Hiánypótlásra 1 alkalommal, a Bíráló Bizottság üléséig van lehetőség.

AJÁNLATTÉTELI
HATÁRIDŐ

2022 október 07. (péntek) 10:00

AJÁNLAT
BENYÚJTÁSÁNAK
MÓDJA

Postai úton vagy személyesen az Ajánlatkérő székhelyén: BSK Nkft. Iroda 1146.
Budapest, Olof Palme sétány 5. szám alatt hétköznap 9:00-15:00 között.

AJÁNLATOK
BONTÁSA

Helyszín: Ajánlatkérő székhelye: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Időpontja: 2022 október 07. (péntek) 10:15
Az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők vehetnek
részt.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe
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AJÁNLATOK
ELBÍRÁLÁSA

(székhely, lakóhely), valamint az ajánlati ár és vállalt kölcsönzői korcsolya
élezési szám.
Helyszín: Ajánlatkérő székhelye: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Időpontja: 2022. október 10. (hétfő) 9:30
Az ajánlatok elbírálásán csak az Ajánlatkérő vehet részt.

SZERZŐDÉSKÖTÉS
AJÁNLAT TARTALMI
ÉS
FORMAI
KÖVETELMÉNYEI

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.
Tervezett időpont: elbírását követő egy héten belül
A szerződés-tervezet jelen felhívás részét képezi.
Az ajánlatot az Ajánlatkérő által kiadott formanyomtatvány kitöltésével, cégszerű
aláírásával és a mellékletek csatolásával lehet beadni.

Az ajánlat minden oldalát összetűzve és minden oldalát cégszerűen aláírva, zárt
borítékban, magyar nyelven, 1 papír alapú (1 eredeti) példányban kell
benyújtani. Másolatot az Ajánlatkérő nem fogad el.
A borítékra rá kell írni az alábbiakat:
„Ajánlat a Városligeti Műjégpályán a 2022-2023. évi korcsolyaszezonban a korcsolyaélezési feladatok ellátására.
Az ajánlattételi határidő lejárata (2022. október 07. 10:00.) előtt nem bontható fel.”

Jelen felhívás a www.bsk.sport.hu honlapon kerül meghirdetésre.

Budapest, 2022. szeptember 29.
Garamvölgyi Bence
ügyvezető

