
1. kiee6szit6 tdidkoztatds

Tisztelt Jelentkezok!

A Budapest Fov6ros X. kertilet Kobdnyai Onkormdnyzat ajinlatkdro 6ltal inditott, ,,Fbldgtiz energia

drtdkesftdse a Kdbtinyai ( nkormtinyzat ds intdzmdnyei rdszdre a 2017.10.01 A0:00 CET-2018.09.30.

24:00 CET iddszakra vonatkozdan, teljes elldttis uhprt fdWgdz energia kereskedelmi szerz6cl6s

keretdben" tdrgyikozbeszerzdsi elj6rdsban be6rkezett kerddsel<re az ajttnlatkero az alitbbt kiegdszito

tdjel<oztatttst adja:

1. Kdrd6s: A MEKH rendelete szerint a gtzev adott napt6ri 6v okt6ber 01 napj6n 06:00 ortfiol a
kovetkezo napt6ri dv okt6ber 01 napj6n 06:00 orftigtart. Egyetdrt-e T. Aj6nlatkdro, hogy aszerzodes
idotartama igazodjon a rendelethez 6s a szerzodestervezetben (II,, IL, fejezetek, valarnint a VIII a,, ds

a3. sz. melldklet 1 pontja) fentiek szerint in6dosuljon?

Y67asz: Rdgen val6ban okt6ber 01, napj6n 06:00 6r6t6l kovetkezo dv okt6ber 01. napj6n 06:00 6r6ig
tartott a gazev, azonban a hatdlyos foldgdzellat6sr6l sz6lo 2008. 6vi XL. torveny 3,$ 36. pontla az

al6bbiak szerint defini6lja a gdzev fogalm6t:

,,Gdzdv: u tdrgydv oktdber l-jei gdznnp kezdetdtfil a tdrgydvet kdvetd dv szeptember 30-ai gdznup

vdgdig te rj edf iddszctk. "
Fentiekre tekintettel az ajttnlatk6ro nem kiv6n elt6rni a torvdnyben meghatdrozott tdoszakt6l, igy nem
modositja a kiir6st.

2. i(erdes: Egyetdrt-e azzal, hogy abban az esetben,ha a Nemzetgazdasdgi Minisztdrium vagy
Nemzeti Ado- ds Vdmhivatal a Szerzoddsben foglaltakat drintoen T6rsas6gunkat a helyes,
jogszab6lyoknak megfelelo ad6kezelese drdekdben kialakitott 6ll6spontj616l tiilel<ozIatja, a

szdmlitztslterhelo levdl/egydb bizonylat vonatkozdsdban - az fithttritott forgalmi ad6val kapcsolatban -

ennek megfeleloen j6rjunk el?

Vilasz. Ajfnlatk6r6 egyet6rt, ez esetben k6ri el6zetesen irrisban megkiildeni a Nemzetgazdasfgi
Miniszt6rium vagy a Nemzeti Ad6- 6s Vfmhivatal 6ll6spontjft!

3" K6rd6s: A szerzodestervezet VIII. fejezetdnek b) pontja hivatkozik azY. fejezet 9, pontjara
(kdsedelmi kamatra vonatkoz6an), a hivatkozott pont helyesen azY. fejezet l0 pontja, .Tavasoljuk a

hivatkoz6s m6dosit6s6t,

V6lasz: Tekintettel arra, hogy nem tartalmi elirfsr6l van sz6, hanem sorsz6mozfsbeli formai
elirfsr6l, ajfnlatk6r6 nem kivfnja m6dositani a szerzoddstervezetet, hiszen az a kilzbeszerz6si
dokumentumok m6dosit6sdnak min6siilne 6s az ajdnlatt6teli hatfrid6 meghosszabbit:isft vonnf
maga utdn, 6rtelemszeriien az V. fejezet 10. pontja a helyes hivatkozfs, amely a
szerz6d6skiit6skor j avft6sra keriil.

Budanest. 2017 . m6ius 10.

Tisztelettel

ajanlatkero
dr. Magyar Adrienn
fel e I os akkred i t6 lt kozbeszerzes i szalctan6csad6


		2017-05-10T11:28:49+0200




