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 Iktatószám: 16/965-14/2020 

 

Tárgy: Tájékoztatás a „Lakosság részére komposztládák beszerzése” tárgyú, közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzési eljárással kapcsolatban feltett ajánlatra felkért által feltett 

kérdésekre 

 

Tisztelt Ajánlatra Felkért Vállalkozó! 

A „Lakosság részére komposztládák beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi kérdések érkeztek: 

1. Kérdés: Az adásvételi szerződés II. 1. pontjában az áll, hogy „A Szállító kijelenti és 

garantáálja, hogy a munka megvalósításához szükséges felszereléssel, munkaerővel, 

tapasztalattal és ezközökkel rendelkezik.” 

Ez pontosan mit jelent, mert részünkről ez nem értelmezhető. A terméket le kell 

szállítani a megadott címre, és levenni a szállító eszközről.  

Az ajánlatkérő válasza: Ez egy általános megfogalmazás az Önkormányzat által 

alkalmazott felhívások során. Azt jelenti, amit Ön is leírt. 

 

2. Kérdés: Az adásvételi szerződés II. 4. pontjában az áll, hogy „…..A Megrendelő ezt a 

keretösszeget nem köteles megrendelésével kimeríteni, Szállító a megrendelések 

elmaradása miatt Megrendelő felé kötelességgel nem élhet. „  Cégünk ezt a pontot úgy 

értelmezi, hogy az Önkormányzat megrendeli az adott mennyiséget majd mikor már 

Cégünk elkezdte a beszerzését az adott mennyiségnek akkor az Önkormányzat nem 

köteles átvenni. Kérem pontosítsa ennek a pontnak a jelentését.  

 

Az ajánlatkérő válasza: Az Önkormányzatnak komposztládák beszerzésére 

1.000.000,-Ft fedezet áll rendelkezésre. Az Ön által hivatkozott rész kizárólag arra 

vonatkozik, hogy ezt a keretet, amennyiben úgy dönt az Önkormányzat nem 

köteles kimeríteni. A már megrendelt tételeket ez nem érinti azok átvételre 

kerülnek, mert a társasházak részéről beérkezett igények elbírálása ezt minden 

esetben megelőzi, tehát arra már kötelezettségvállalás van érvényben.  

 

 

3. A szerződés időtartama, felmondása, módosítása 3. pontjában az áll, hogy „Jelen 

szerződést bármelyik fél 15 napos határidővel indoklás nélkül, a másik félhez címzett 

nyilatkozattal, írásban felmondhatja.” Cégünk a komposztálókat nyertes pályázat 

esetén 4-6 hét alatt tudja beszerezni, ill. leszállítani. A megrendelést követően már 

nem áll módunkban elfogadni a szerződéstől történő elállást, ugyanis Cégünk szigorú 

raktározási politikát folytat, és nem tartunk raktáron ilyen mennyiségben 

komposztálókat, azaz csak Önönke hozatjuk be az Önök által megrendelt 

mennyiségeket. Várjuk szíves tájékoztatását, hogy ezt a pontot hogyan értik. 
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Az ajánlatkérő válasza: Mint azt az előző pontban leírtam, a már megrendelt 

tételeket ez nem érintheti, azok átvételre kerülnek, mert a társasházak részéről 

beérkezett igények elbírálása ezt minden esetben megelőzi, tehát arra már 

kötelezettségvállalás van érvényben.  

 

4. A szerződés Fizetési feltételek 5.pontban taglalt kötbért, ill. meghiúsulási kötbért 

Cégünk saját hibájából történő késedelemre elfogadja, azonban amennyiben a késve 

teljesítés (pár napos késés a szállítás miatt) és/vagy a teljesítés meghiúsulása a 

COVID-19 vírushelyzet  -esetleges jövőbeli- alakulása miatt történne, úgy Cégünk 

nem tudja elfogadni ezt a pontot, ill. ezt az eshetőséget  Vis Majorként szükséges 

kezelni. 

 

Az ajánlatkérő válasza: A szerződéstervezet rendelkezik a meghiúsulási és 

késedelmi kötbérről. Amennyiben vis maior eset áll fenn abban az esetben a Ptk. 

szabályai, esetleges egyéb jogszabályok az irányadóak. 

 

 

5. Ajánlattételi felhívásban nem egyértelmű a 20. Egyéb információk pont: 

a.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő- első oldalaként felolvasólap szerepeljen, 

…” Mi az a tartalomjegyzék? Ezt a mi ajánlatunknak kell tartalmaznia? A felolvasó 

lap egy kitöltendő formanyomtatvány azon meg nem lehet változtatni, vagy kell még 

plusz információt megadni? 

 

Az ajánlatkérő válasza: A tartalomjegyzék tartalmazza az Önök által benyújtott 

dokumentumokat és hogy azok az ajánlattétel melyik oldalán szerepelnek. Igen a 

tartalomjegyzéket kell, hogy tartalmazza az ajánlatuk. A felolvasólap az 

ajánlattételi felhívás 1. melléklete, melyet word formátumban is megküldtem és 

ezt ki kell tölteni, cégszerűen aláírni. 

 

6. Amennyiben az ajánlatot az alábbiak szerint adjuk be az elfogadható Önöknek: 

1.Felolvasó lap 

2.Nyilatkozat 

3.Adásvételi Keretszerződés 

4. Suni kft. saját ajánlati formanyomtatványa 

Kérem, hagyja jóvá a fentieket. 

 

Az ajánlatkérő válasza: A 20. pont tartalmazza az összes beadandó iratot. Az 

adásvételi keretszerződés tájékoztatásul került megküldésre, az a nyertes 

ajánlattevővel kerül megkötésre. Az ajánlat benyújtásakor az ajánlattételi 

felhíváshoz rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetet nem kell csatolni. 

 

 

7. c) „Ajánlatkérő a felhívást jogosult az eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül 

visszavonni, és köteles erről az érintetteket értesíteni.” 
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Ezt hogyan kell érteni? A fentiekben taglaltam, hogy Cégünk csak az Önök 

megrendelésére hozatja be a komposztálókat. Ez a pont azt jelenti, hogy Önök 

megrendelik a komposztókat, mert Cégünk megnyeri a pályázatot, és megrendelés 

után mikor Cégünk már szervezi a beszállítást akkor elállhatnak a megrendeléstől? 

 

Az ajánlatkérő válasza: A keretszerződés megkötéséig terjedő időszakra 

vonatkozik, ezt követően már szerződéses jogviszonyban áll a két fél. 

 

 

8. Az ajánlatot online kell benyújtani a cégkapunk keresztül. Kérem küldjék meg, hogy 

milyen lépésekkel tudjuk beadni az ajánlatot, mert ilyet még nem csináltunk a 

cégkapunk keresztül. A cégkaput az ügyfélkapunk keresztül is el tudjuk érni? 

Megtenné, hogy elküldi a lépéseket!? 

Az ajánlatkérő válasza: 

 ezen a felületen indulva: https://epapir.gov.hu/ 

 a kérelmet és egyéb mellékleteket szkennelni kell 

 miután átirányít az ügyfélkapura, ott ki lehet választani, hogy 

mely önkormányzatnak szeretne anyagot beadni, és be lehet 

jelölni, hogy céget képviselve kíván anyagot beküldeni. 

 

 

Budapest, 2020. október 19. 

 Tisztelettel: 

 

 dr. Sipos Tamás 

 irodavezető 

 

https://epapir.gov.hu/

