Fels6-Tisza Vid6ki Tiibbc6hfi
Kist6rs6gi TfrsuL[s
4900 Feh6rgyarmat, Kiilcsey u.27.

Tdrgy: ,,Hdziorvosi Kiizponti Ugyeleti szolgiitaths nyrfijt6sa Fels6-Tisza Vid6ki Tiibbc6hfi
Kist6rs6gi T6rsul6s r6sz6re,a Tdrsulfst alkot6 49 telepiil6s tekintet6ben" tirgyfr
kiizb eszerz6s i elj ri rd s ki e g6szf t6 tf j fikoztatasa aj d n I at k 61 6 r 6sz6r 6l
Tisztelt Gazdas:[gi Szerepl6k!
T6jdkoztaduk az elj6r6sban 6rdekl6d6 gazdas6gi szerepl6ket arr6l, hogy a t6rgyban jeldlt
kdzbeszerzesi elj6r6ssal kapcsolatban kieg6szft6 tdjekoztatlsra ir6nyul6 aj6nlattev6i kdrd6sek
5rkeztek, melyekre ajdnlatkdrl az alSbbi kiegdszit6 tfujekoztatast adja:

,,1. gazdasirgi szerepl6 k6rd6sei: "
1. k6rd6s:
"A t6rgyi kdzbeszerulsi elj6r6s eljSr6st megindft6 felhfv6sa a TED-en keriilt felad6sra, amely
csak a Kbt. M6sodik rdsze, teh6t csak az uni6s lrtdk}ratir el6r6 drtdkii elj6rrisok eset6ben
alkalmazhat6, ebb6l kifoly6lag jelen elj6r6s a Kbt. M6sodik r6sze szerinti, uni6s 6rtdkhat6r
el6r6 drtdkii nyil kdzbeszerzdsi elj6r6s szerint kertilt kiir6sra.

A Kbt.

k6gnes jogszabilly, tehdt a szabillyait6l csak annyiban lehet eltdrni, amennyiben e
tdrv6ny az eltdr6st kifejezeften megengedi.

A Kbt. 21. S (29 bekezddse

szerint a Kbt. 3. mell6klet szerinti szoci6lis 6s egy6b
szolgfltat6sok (amelyek kdrdbe a jelen elj6rrls CPV k6djai is tartoznak) igdnybevdtel6re

ir6nyul6 kdzbeszerzdsi elj6r6sok eset6ben - ide nem 6rtve a koncesszi6s beszerzdsi eli6r6sokat
- a Harmadik R6szt alkalmazva kell elj6mi.
110. $ E resz szerint kell elj6rni az ajfinlatklr6knek az uni6s drt6khat6rt el nem dr6 6s egyben
a nemzeti 6rtdkhatiirokat el6r6 6rt6kii kozbeszerzdsek ide nem 6rtve az lpitesi 6,s a

-

szolgrlltat6si koncesszi6t - megval6sftiisakor. E resz szerinti elj6r6s alkalmazhat6 tov6bbri
olyan esetben, amelyre e tdrvdny III. Fejezete azt lehet6vd teszi vagy elt5irja tl9. S (4)
bekezdds;21. $ (2) bekezd6sl.

112.

$ (l) Az

aj6nlatkdr6 az
v6laszt6sa szerint
a) a

ll7.

e r6sz hatillya al6 tartoz6 kdzbeszerzds

$-ban meghatfirozott m6don szabadon kialakitott eljfirdst

b) e tdrvdny MSsodik
foslalt eltdrdsekkel

folyat

R6sz6ben meghatirozott szab6lyok szerint

megval6sit6sakor

le, vagy

jir el a 113-116. g-ban

A fentiekb6l k6vetkezoen a Kbt. 3. mell6klete

szerinti elj6r6sokat Nemzeti eljrlr6si rezsim
szerint kell lefolytatni. A Kbt. I 17. $-a szerinti sajdtbeszerz6si szabiilyok alkalmazitsiit
csak a
Kbt. Harmadik rdsze, a nemzeti rezsimben lefolytatott elj6riisok esetdben engedi a t6rv6ny
al kalmazn i. Ezt ki is han gsrilyo zza a t6rv €nyhez fuz}tt
indokol6s i s.

Ezzel szemben az elj6r6st megindit6 felhiv5s ds k<izbeszerzdsi dokumentumokban.
tobbek
kozott annak fedlapjrln kiemelten az szerepel, hogy a Kbt. ll7.
$-a szerinti eljririlst kfv6n

lefolytatni Aj6nlatkdrci.

Az elj6rrist megindft6 felhiv6sban ds

kdzbeszerzdsi

dokumentumokban pedig keverednek, illetve helyenkdnt piirhuzamosan szerepelnek
a Kbt.
Mrisodik rdsze szerinti ds a Kbt. Harmadik r6sze szerinti szabiilyokra t6rtdn6 hivatkozrisok.
ide 6rtve a32l/2015. (X.30.) Korm6nyrendelet (a tov6bbiakban: KR.) szab6lyait
is.

Aj6nlattdtel szempondfb6l ez komoly gondot ds bizonytalansSgot okoz, hiszen mind a kizilrd
okok, mind az alkalmass6gi feltdtelek igazol6s a, az ajdnlatban benyrijtand6 dokumentumok
ktire (ide drtve a kapacitiis szervezetet, vagy szemdlyt is) eltdr6. Figyelemmel arra, hogy
trilnyom6 rdszt piirhuzamos vagy keveredl szabSlyok szerepelnek, a terjedelem miatt nem
soroljuk teljes kdriien. Egy p6ld5t kiemelve: ajinlati felhiv6s III..) pontban AjSnlatk6r6
hivatkozik azigazolSs m6dok tekintet6ben a KR. 8. ds 10. g-:ira, amely a k6z6ssdgi eljfr6si
rendre irinyado, majd a KR. 17. $-6ra, amely a nemzeti elj6rrisi rendben kell haszn6lni.
Koz6ss6gi elj5r6si rendben kdtelez6 az egysdges europai dokumentumot haszniilni.
Amennyiben Aj6nlatkdro a Kbt. a Kbt. Mrisodik rdsze, tehiit csakaz uni6s drt6khat6r eler6
drtdkii eljrir6si rendben folytada le jelen elj6r6st, hiszen annak megfelel6 hirdetm6nyt adott
fel, akkor csak a kdzdssdgi rezsimre vonatkoz6 szab6lyokat jogosult haszn6lni ds a Kbt. I 17.
$-a szerinti elj6rrisi rendet nem.
Javasoljuk azonban azt is megvizsgillni, hogy joga van-e AjSnlatkdr6nek k6z6ssdgi eljrir6si
rezsim szerint lefolytatni jelen elj5rdst, mind a Kbt. 21. (2) bekezddse 6s I10. g-a alapj6n.
S

A fentiek

alapjdn kdrjiik Ajrinlatkdrtit, hogy a szfveskedjen felvililgositilst adni, hogy milyen

elj6r6si rendben folytatja jelen elj6r5st, 6s szfveskedjen a felhfv6st ds k6zbeszerz1si
dokumentumot feltilvizsg6lni 6s a vonatkoz6 szabiilyoknak, kiil6n6sen a Kbt. k6gens
rendelkezdseinek 6s avdgrehajtasi rendeleteinek megfelel6en m6dositani, vagy visszavonni."

Ajdnlatk6r6 viiaszaz
A Kbt.21. $ (2) bekezddse szerint a 3. melldklet szerinti szocirilis 6s egydb szolg6ltat6sok
ig6nybev6teldre ir6nyul6 kdzbeszerzesi eljdrdsok esetdben - ide nem drtve a koncesszi6s
beszerzdsi elj6r6sokat - a Harmadik Rdszt alkalmazva kell elj6rni. Jelen beszerz6s tdrgya a
Kbt. 3. melldklete szerinti szoci6lis ds egydb szolg6ltat6sok k<jrdbe tartozik. A Kbt. 113. (5)
$
bekezddsdnek b) pontja szerint a Kbt. 113. $ (l)-(4) bekezddsei nem alkalmazhatok, ha a 3.
melldklet szerinti szolgiiltatiis becstilt drt6ke az uni6s lrtdkhatdrteldri vagy meghaladja.

Aj6nlatkdr6 az elj6r6st megindit6 felhfv6s VI.3) Tov6bbi inform6ci6k 30. pontjriban egzakt
m6don rdgzitette, hogy jelen kdzbeszerulsi elj6r6s a Kbt. 117. g-a alapj1n a Kbt. M6sodik
R6szben foglalt szab6lyok 6ltal nem kdtdtt, 6n6ll6 eljfr6si szab6lyok kialakit6srlval keriil
lefolytat6sra. A felhiv6s tartalmazza tov5bb6 a Kbt. 117. g (2) bekezdese alapjdn, ondll6an

kialakftott elj6r6si szab6lyokat, melyek kordben rdgzitdsre kertilr, hogy Aj6nlatk6r6
azeljririis
soriin a Kbt. ll2. $ (l) bekezdds6nek b) pontja szerint jrlr el a felhfv6sban
nevesitett
elt6rdsekkel.

Aj6nlatk6r6 felhivris szerinti rendelkez6seib<il, toviibbri a Kbt. 21. g (2)
bekezddse szerinti
k6gens el6fr6sb6l egydrtelmtien meg6llapithatS, hogy a tfirgyi elj6r6s a Kbt.
harmadik rdsze
szerint, azaz a nemzeti eljrir6si szab6lyok szerint keriil lefolyt at6sra. Figyelembe
v6ve azt a
kdriilm6ny't' hogy a beszerzl's becsiilt drtdke meghaladja a 3. melldklet szerinti szociiilis
ds

egy6b szolg6ltat6sokra irdnyadS kdzossdgi lrtdkhatirt,

a

kdz6ss6gi irfnyelvek

rendelkezdseib6l ad6d6an az eljSr6s megindftSsa az uni6s hirdetmdnyminta kitdltdsdvel
6s
felad6s6val indul. A hirdetmdny az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjtiban (TED) jelenik
meg

(valamint a Kcjzbeszerzdsi drtesft6ben) ftiggetleniil att6l, hogy az eljfiris
a harmadik rdsz
szab|ly ai szerint kerii I lefo lyatdsra.

Ajinlatk6r6 az elif,rhst megindft6 felhivdst jogszeriien, a megfelel6 hirdetm6nyminta
alkalmazds{val tette kdzz6. A Kbt. 117. $-a szerinti kdzbeszerz6si eljirris jogszertien
keriil alkalmaz6sra. Ezen kiiriilm6nyeket trimasztja al| t Kdzbeszerz6si Hat6s6g jogi
lektordldsi folyamata is, melynek sordn a Hat6sdg maga is helyesnek taldlta az elj1risi
rendet 6s a kapcsol6d6 hirdetm6nyt. Megiegyzend6, hogy a nem megfelel6
hirdetm6nyminta alkalmazisa nem csupfn a Hat6sdg ellen6rz6s6n, de a TED
Szerkeszt6bizottsdga kdzzfltd:teli procedfrdjdn is 6rtelemszeriien megakadna.

A

gazdasilgi szerepl6 tov6bbiakban

is

fenn6ll6 bizonytalansriga esetdn javasoljuk

a

Kdzbeszerzdsi Hat6srig Hirdetmdnykezel6si F6osztrily6val val6 egyeztet€,st.

A kieg6szito tdjekoztat6s-k6rdsben jelzett pdrhuzamoss6gok, kevereddsek nem 6llnak fenn. A

az ajfunlattevlk igazolSsi kotelezetts6gei egzakt m6don
szerepelnek, a jogszab6lyi hivatkoz6sok megfelel6 6rtelmez6s6vel meg6llapithat6, hogy
ellentmondiist nem tartalmaznak A k6rddst feltev6 gazdasilgi szerepl6 a terjedelemre
tekintettel nem sorolta fel a vdlt, konkrdt ellentmond6sokat, igy ajdnlatkdronek az egyetlen
kiemelt nevesitett ponttal kapcsolatban van lehet<lsdge a konkr et vdlaszad1sra:
kdzbeszerzesi dokumentumokban

Aj6nlatk6r6 a Felhfv6sban el6irt4 hogy a Kbt. 62. g (t) bekezdds k) pont kb) pond6t
ajSnlattev6nek a k6zbeszerzdsi eljdr6sokban az alkalmassdg ds akizdro okok igazol6siinak,
valamint a kdzbeszerzdsi mriszaki lefrds meghatSroz6s6nak m6dj6r6l sz6l6 32112015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8. $ i) pont ib) alponda ds a 10. $ g) pont gb) alpontj6ban foglaltak szerint kell
igazolnia.
Felhfvjuk a Tisztelt GazdasS,gi Szerepl6 figyelmdt arra, hogy a fentiek szerinti rendelkezds a
321/2015. (X'30.) Korm. rendelet 17. $ (l) bekezddsdnek szinte sz6 szerinti beidezese (,,A2
ajdnlattevdnek ds a rdsmdtelre jelentkez1nek ajdnlatdban, illetve rdszvdteli jelentkezdsdben a

Kbt'

benyiljtania arr6l, hogt nem tartozik

a

eg,,szerii nyilatkozatot kell
el6irt
kizdr|
okok
hatdlva ald. valamint a
felhlvdsban

."). Ldthat6 tehht, hogy a rendelet nemzeti
eljdrfsrendben alkalmazand6 17. $-a maga hivatkozik a g. 6s 10. szerinti igazol6si
$

m6dra, igy a v6lt ellentmondfs nem 6rtelmezhet6.
Megjegyezni kfvanjuk, hogy aKbt.62.
(l)
bekezdds
k)
pont
$
kb) pontj6t nem csup6n jelen esetben, hanem minden nemzeti
elj6r6srend szerinti kdzbeszerzdsi eljrir6sban a rendelet 8.
$ i) pont ib) alpontja ds a 10. g g)
pont gb) alpontj6ban foglaltak szerint kell igazolni.

Az igazol6si kotelezettsdgek tekintet6ben a

gazdasdgi szerepld riltal vdlt p6rhuzamoss6gokb6l

ad6d6 nehdzs6gek kiildndsen nehezen ertelmezhetok olyan
esetben, amikor az aj6nlatk6r6 az
aj6nlattevok munkSj6nak megkdnnyftdse 6s az egyenl6esdllyel
tdrtdno aj6nlatadiis el6segit6se
drdekdben komplex, az eljSrdsra applik6lt iratmint6kat tartalmaz6
dokumentiici6t bocs6t a
gazdasdgi szerepl6k rdsz6re, mely iratmintiik megfelel6
ds logikus kitdlt6sdvel a kiegdszft6
tSjdkoztatSs-kdrdsben szerepl6 komoly bizonytalans6g fogalmilag
szerep I 6 m unk6j rinak kdnny f t6 se drdek6ben j avas

is

o lj

kiz6rt.

A

gazdasdgi

uk az ir atmintilk alkalmazitsilt.

A

fentiek mellet felhivjuk a Tisztelt Gazdasilgi Szerepl6 figyelmdt
arra, hogy az elj1rftsi
konstrukci6, toviibb6 az eljdrfus forgat6kdnyvdnek meghatfuozdsa (kiil6n6sen
a Kbt. l17. $-a
szerinti, 6n6ll6 eljrinisi szab6lyok mellett lefolytat6sra keriil6 klzbeszerzesi
eljrl*ls

nem

aj

6nlattev6i, hanem

II. A) k6rdds:
"A felhiv6s III.l.2.)

esetdn)

aj

rinlatk6r6 i kompetencia.

pontjdban valamint a szerz6d6s-tervezet3. pontj6ban

egyrdszt az szercpel. hogy: ,,A szolgdltatds ellendrtdkenek meglizetdse
oEp finansz{rozdsi
dsszeggel, illetve
telepiildsek dltal lakossdgardnyosan fizetett pdnzeszkozzel szdmla
ellendben banki dtutaldssal havonta tdrtdnik, a Ptk. 6:130.5 (r-@
bekezddse szerintiJizet1si

a

hatdridfvel. "

m6sr6szt: ,,A Megbfzott a 43/]999. (1il.03) kormdnyrendelet
szerintfinanszfrozdsi szerzfuddst
kdt az OEP tert;letileg ittetdkes szervdvel. Az OEP
feld tort6n6 elszdmoldsrill a Megbfzott

gondoskodik' A 43/1999. (n1.03) 6.
S 6) bekezddse szerint az OEP a Megb[zott rdsz,re a dfjat
havonta, az dllamhdztartds mfrlaiddsi rendidrfil szdl6 karmdnyrendeletben
meghotdrozottak

szerint

utalvdnyozza.

Kdrjiik az ellentmond6s felold6s6t. "

Ajdnlatk6r6 v6lasza:
Az iddzett szdvegrd szekben nincs ellentmond6s.

II. B) k6rd6s:

"A

szerz6dds-tewezet 1.6. ponda ds a 3. pontja drtelmdben a
nyertes
Ajiinlattevonek/I\4egbizottnak kiilon
feladatellit6si szerz6d6st kell kdtnie az
dnkorm6nyzatokkal.

l'6' "A Megb{zd aielen szerz6deis aldlrdsdvctl hozzdjtirul a
Megbfzott rdszdre t6rtdn6 dtutaldsdhoz.,,

TB

finanszirozdsnak k)metlenilI a

3' ,,Az oEP finanszirozdsonfeliilfizetendd szolgdltatdsi dijat
az hnkormdnyzatok a Megbfzott
6s az ,nkormdnyzatok kazott tdtreiovT
feladatelldtdsi szerzfidds alapjdn thritik
m€g. ,,

Jelen kd'zbeszerz',si eljSr6st Fels6- Tisza Vid6ki T6bbc6hi Kistdrsdg
Tobbcdhi Tiirsul6s, mint
Aj6nlatkdro 6niill6 jogi szem6ly frta ki, nem pedig
a 49 rinko rminyzat, mint kdzos

aj6nlatkdrok. Eredmdnyes klzbeszerzl,si eljrlrris esetdn Ajrinlatkdr6nek

a

nyertes

aj6nlattev6vel kell ir6sban megkdtni a kdzbeszerzdsi elj6r6sban
k6z6lt vdgleges feltdtelek,
szerzoddstervezet ds ajinlat tartalmSnak megfelelcien.
Kdrjuk Aj6nlatk6r6 szfves
felvilrigosftrisiit, hogy milyen jogviszony alapjdn,6s milyen
szerzldlstkell megk6tnie nyertes
aj6nlattev6nek a 49 dnkorm6nyzattal, igy hogy a 49 dnkormilnyzatjogilag
nem r6szese
kdzbeszetzlsi elj6r6snak, csak az Sltaluk lltrehozott 6n6ll6 jogi
szemdlyis6ggel rendelkez6
tiirsul6s, 6s a kdzbeszetzd'si dokumentumokban nem szerepel
az dnkorm ilnyzatokkal megk6tni
el6irt feladatelliit6si szerz6dds. Kdrjiik tovribbri Aj6nlatkdr6 felvikigosftrisft,
hogy milyen
garanciSt nyrijt, hogy a kdzbeszerzdsi eljrirris szerz6ddsdvel
egyidejrileg al6ir6sra kerfil a 49
dnkorm5nyzattal a szerz6dds, kiilonds tekintettel a rendkfvtil
magas dsszegii, r6vid hat6ridejri
6s szigorri feltdtelekhez kdtott kdsedelmi ds meghifsulisi
k6tbdrekre.

Kdrjiik Aj6nlatk6r6 nyilatkozatdt, hogy rendelkezik-e a T6rsulfs tagjait

alkot6

<inkormiinyzatokt6l arra vonatkozS felhatalmazdssal, 6s kdtelezettsdgv6llal6ssal,
figyelemmel
a 43/1999. (III.3.) Korm6nyrendeletre is, hogy hozzdjdrulds6t adja az o1p frnanszirozis
igdnyldsdhez.

A felhfvrisb6l

ds a kdzbeszerzesi dokumentumokb6l nem deriil ki, hogy
milyen jogviszony,
jogalap, illetve ardnyok alapjiln tudja kiszrimlSzni
Megbizott, illetve ebben a reldci6ban
hogyan kell 6rtelmezni a szerz6d6s 3. pontj6nak kdvetkezo rendelkezdsdt:
,,Amennyiben a
Megbiz6 a fizet6si k6telezeffsdgdnek teljesftdsdvel k6sedelembe esik, rigy
a k6sedelembe esds
id6pontjrit6l kezd6doen a fizet6si kdtelezettsdg teljesitdsdig terjed6
id6szakra k6teles a
Megbizottnak - az 6t megillet6 dijazrison feliil
a
2013.
dvi
v.
rv. 6:155.g (r)_(2)
bekezddseiben meghatiirozott mdrtdkri kdsedelmi kamatot ds
a behajtrisi k6lts6g6taliinyt is
megfizetni."

Kdrjtik feliil vizsg6lni a szerz6dds 2. pontj6nak otddik francia bekezddsdt:
,,amennyiben az
oEP a finanszfrozdsi szerzflddst felmondja a finanszfrozdsi rzndds megsz[indsdnek
id6pontj dval egtez6 idfpontban ; "
Kdrjuk Ajrinlatkdr6 pontosftsa

a szerz6dds-tervezetet egyrdszt abb6l a szempontb6l, hogy
valamennyi OEP finanszirozfusi szerz6dds megszrindsdre gondol, vagy
bizonyos sz6mri, vagy
akin egy db OEP frnanszirozSsi szerzoddsre. Miisrdszt figyelemm el arra,
hogy az OEp nem
csak a Megbfzott drdekk<jrdbe es6 okb6l mondhada fel a szerzoddst,
hanem aMegbiz6,illetve
aMegbiz6 drdekkordbe tartoz6
drtve
a
49
dnkorm6nyzatokdrdekkdrdbe
-ide
es6 okokat is
okb6l is, kdrjiik rogzftse az ene vonatkoz6, a Megbizott drdekeit v6do szab1lyokat is,
ellenkez6 esetben az egyoldalfi hfltrdnsa ds kockiizatot jelent ajinlattev6nek,
ami a bfr6srigi
gyakorlat alapjfinmegalapozza a joggal val6 visszadlds alapelvi kovetelmdnydnek
sdrelm6t.
Kdrjiik

ajSnlattev6

a

szerz6des-tervezet

szfveskedjen dsszhangbahozni a

Kbt. 135.

5. pont utols6

bekezddsdnek els6 mondat6t

$ (6) bekezdds6nek rendelkez6seivel.

A K<jzbeszerzdsi D6nt6bizotts6g gyakorlata alapjSnnem lehet megfelel6 aj1nlatottenni,ha
ajfinlati- felh(v6sban egyes kdvetelmdnyek nem egy6rtelmiiek vagy

az

ellentmondanak

egym6snak. Ennek alapjdn az egyenlo esdlyii megfelel6 ajinlattdtel elsodleges
felt6tele az, ha

a felhiv6s elofr6sai egydrtelmriek legyenek. Amennyiben a felhiv6sban nem egydrtelmti
el6ir6s tal6lhat6, akkor joggal felvetodhet annak lehet6sdge, hogy az egyenl6
esdlyri
megfe le 16 aj 6nl attdte lr e az aj funlattev6knek ninc s lehet6sd ge.

A

fentiekben kifejtettek alapjrin kdrjiik, Tisztel AjSnlatkdr6t, hogy sziveskedjen a feltett

k6r6seket megvfllaszolni, illetve a felhfv6st 6s kdzbeszerz6si dokumentumot
feli.ilvizsgrilni 6s
a vonatkoz6 szab6lyoknak, kiildn<isen a Kbt. k6gens rendelkez6seinek 6s a vdgrehajt6si
rendeleteinek megfel el6en m6dositani, vagy vi sszavonni. "

Aj:inlatkdr6 vfilasza:

A

TarulSs 49 dnkorm6nyzat tSrsulSsa. A T6rsul6st a 49 dnkorm ilnyzat alkotja,
az ajinlatk6r6
ennek megfelel6en a 49 cinkormlnyzatb6l 6116 Tiirsul6s, a T6rsul6s beszerzdse a
49
dnkorm6nyzat beszerz€,se. A Fels6-Tisza Viddki Tdbbcdlf Kist6rs6gi T6rsul6s
T6rsul6si
Megrillapod6sa drtelmdben a T6rsulSs jogosult a hdziowosi kdzponti iigyeleti
feladok
elldt6s6ra ir6nyul6 kdzbeszerzdsi eljiir6s lefolytat6srira oly m6don, hogy
ell6tris i szerz6d6st a
TSrsul6s dnkorm6nyzatainak mindegyikdvel meg kell k6tni. A megk6,t6sre
keriil6 szerz6d6s
formailag 6s tartalm6t tekintve megegyezik a klzbeszerzdsi dokumentum r6szekdnt
kiadott
szerzfidfstervezetlel, az ajdnlattevl szdmdra eltdr6 feltdteleket drtelemszenien nem
tartalmaz.

A szerz6deskdt6s valamennyi dnkorm6nyzattal egyidejrileg tort6nik a szerzlddsk6tds napjrin.
A T6rsuliisi Megrillapod6s alapj6n az dnkorm6nyzatok hozzildrultak ahhoz, hogy a feladat
vdgzdsdhez sziiksdges enged6lyeket a szolgilltat6 megigdnyelje a hat6lyos jogszabrilyok

szerint, az illetdkes szervekt6l, valamint az OEPt6l kdzvetlentil lehivja a TB finan
szirozis
d,sszegdt.

A

szerz6ddstervezet 3. pondriban szerepl6, kdsedelemmel kapcsolatos aj6nlatk6r6i
a megbizott szdmSra kedvezo m6don r'ogziti a megbrzo kdsedelmes fizet6s6re
vonatkoz6 szankci6t. A k6sedelmi kamat szfumitilsSnak alapja a kdsedelemmel 6rinteff
rendelkezds
p6nzdsszeg.

Az 5tvdnyesft6sdre

a megkdtdsre

keriil6 szerz6dds biztosit jogalapot, mint a felek

kdzdtti j ogviszonyt szabSly oz6 dokumentum.

A nyertes aj6nlattev6 valamennyi dnkorm6nyzattal megkdti az ellififusi szerz6ddst, melyben

a

kdzbeszerzesi dokumentumok reszdt kdpez6 szerz6ddstervezetben azonos m6don szerepel
a
szerz6d6s megsziin6sdnek azon esete, amikor az OEP a finanszirozdsi szerzod6st
felmondja.

A

szerzldes ilyen m6don tortdn6 megsziindse azon szerz6d6sre vonatkozik, melyhez
kapcsol6d6 frnanszirozdsi szerz6dest az OEP felmondja. Az OEp finanszfroz6si
szerz6dds5nek felmond6sa egyittal a frnanszirozris OEP 6ltali megszrinds6t is eredm6nyezi,
melynek bekdvetkezdsekor az adott ell6t6si szerz6dds frnanszirozilsa lehetetlenill el 6s vrilik
6rtelmezhetetlennd. Ajrinlatk6ronek ez esetben drtelemszeriien nem rill m6djriban
6s nincs is
lehet6s6ge az OEP helydre l6pni, ezert az OEP frnanszirozds megsziindse a felek k6z6tti
szerzodls

me gsztinds6t eredm6nyez6 obj

ektiv k6ri.ilm6ny.

A

ktjzbeszerzdsekrcil sz6lo 2015. dvi CXLIII. tdrvdnyt aj6nlatk6r6
a ptk. mellett, mint a
szerzod6ses jogviszonyt szabitlyozo alapjogszab 61ff.
a szerz6d6stervezetben megjel6lte,
erre

tekintettel a Ptk. ds Kbt. rendelkezdsei abban az esetben is ir6nyadoak,
amennyiben a t6teles
szabiiyozds egyes elemei a szerz6ddsben nem szerepelnek.
A szerz6d6s drtelm6ben Megbiz6
jogosult a kdtbdrkdveteldsdt az Sltala a Megblzoftnak
fizetend6 cisszegbe besz6mitani, mely
nem mond ellent a Kbt. 135. $ (6) bekezd6sdben foglaltaknak,
mely szerint az ajdnlatk6r6 a
szerz6ddsen alapul6 ellenszolg6ltatrlsb6l ered6 tartozdsilal
szemben csak a jogosult 6ltal
elismeft, egynemti 6s lejart kdveteldsdt szdmithatjabe. Aj6nlatkdr6
drtelemsz eriien alkalmazza
a Kbt. 135. g (6) bekezdds6t a szerzldds teljesitdse sordn.
Ajrinlatk6r6 az eljdrds dokumentumait a fentiekre tekintettel nem
modositja.

Megegyezni kfvSnjuk, hogy a kiegdszft6 tdjekoztaths-kdr6s 2016. m1rcius
l. napj6n, azaz
aj6nlattdteli hat6rid6 lejdrta elott kdt nappal keri.ilt benyrijt6sra.
A Kbt. 56. g (3) bekezd6sdre,
tov6bb6 a Kbt. l14. $ (6) bekezddsdre tekintettel a kiegdszit6
t6jdkoztatfustazaj6nlatk6r6nek
nem kdtelez6 megadnia, jelen kieg6szito tdjdkoztatas nem befoly6solja
a megfelelo
aj6nlatt6telt, ennek ellendre ajinlatk6r6 az ajdnlattevcik munkrij6nak
segit6se drdekdben a
tdjekoztatSst a fentiek szerint, a j6hiszemii joggyakorl6s elv6t
szem el6tt tartvamegadta.

Aj:inlatk6r6 6ll6spontja szerint a kieg6szit6 tfujlkoztatlts-k6resben - az
:{llit6ssal
ellent6tben - nem keriilt felt:[risra olyan kiiriilm6ny, mely azajfntatt6telt
leheteleniten6
el, az 6szrev6telek jelentds r6sze nem tisztizl k6rd6st, hanem a gazdas1gi
szerepl6
konstrukci6val kapcsolatos egyet nem 6rt6s6t szeml6ltetik Erre tekintettel
ajrlnl atk6r6
felhfvja a Tisztelt Gazdasdgi Szerepl6 figyelm6t a Kbt. 2. (3) bekezd6se
szerinti
S
alapelvre, a j6hiszemtisdg 6s tisztess6g ktivetelm6nyeinek megfelel6,
rendeltet6sszerii

joggyakorldsra

6s a

joggar val6 vissza6l6s jogkiivetkezmdnyeire.

,,2. gazdasirgi szerepl6 k6rd6sei:

l.

"

k6rd6s:
,,Az ajSnlattev6 Sltal kdzremtikdd6i szerzoddssel ill. megbfziisi szerz(5d6s egydni v6llalkoz6i
jogviszonnyal foglalkoztatott, a feladatot kdzvetleni.il
ellilto villlatkoziisok (Kft.-k, Bt.-k,
egydni vrillalkoz6k) alvrillalkoz6nakmin6siilnek-e a kbt. 66. g (6)
bekezd6s alapj1nk6szftett
aj 6n I attev6 i nyi I atkozat az alv 6llalkoz6k tekintet6b
en ?,,

Ajdnlatk6r6 viiasza:
A.kdrdds n€m a tfugyi elj6r6s specifikumaira, hanem a Kbt. ds kapcsol6d6 jogszabrilyokb6l
ad6d6 rendelkezdsek riltalSnos drtelmezdsdre ir6nyul. A jogdrtelmez6s tUfmutlat
ajinlatk6r6
hat6skdr6n, ugyanakkor a k6rddssel kapcsolatos rillasponilai ajdnlatker|
az al1bbiak szerint
16gziti:
A Kbt. 3. $ 2.pontja szerint
alvdllalkoz1: az a gazdasdgi szerepld, aki (amely) a kbzbeszerzdsi eljdrds
eredmdnyeWnt
megkatatt szerzddds tef esftdsdben az
voa
kbzvetleniil vesz rdszt, kivdve
a) azon gazdasdgi szerepldt, amely tevdkenysdg1t kizdr1lagosjog atapjtinv6gzi,
b)- a szerz6dds teliesitdsdhez igdnybe venni kivdnt gtdrtdt,
forgalmazht, alkatrdsz vag,,
alapanyag elad6jdt,

c) dpitdsi beruhdzds esetdn az dpitfianyag_eladilt"

A

fentiek drtelm6ben M ajdnlattevl 6ltal krjzvetleniil bevont,
k, gazdasdgi szerepl6k alvril lalko z6knak m in6 sii Inek.

vdl lalkozdso

a

kdrddsben szereplo

2. k6rd6s:
,,Az ajdnlattev6 riltal kdzremtik<jd6i szerzldlssel

ill. megbfz6si szerzodls egydni v6llalkoz6i
jogviszonnyal jelenleg is foglalkoztatott,
a feladatot kdzvetleniil ell6t6 vdllalkoz:isok (Kft.-k,
Bt'-k' egydni vrillalkoz6k) mrls szewezet vagy szemdly kapaciths6ra
val6 t6maszkod6snak
min6stilnek-e az aj6nlattev6 nyilatkozata az alkalmass:ig
igazol6s6ba bevont gazdas;gi
szerepl6k tekintetdben?,,
Ajdnlatk6r6 viiasza:
kdrdds nem a tirgyi eljrir6s specifikumaira, hanem a Kbt.
ds kapcso
adod6 rendelkezdsek 6ltal6nos 6rtelmez6s6re ir6nyul. A jogdrtelmizds
hat6skdr6n, ugyanakkor a kdrddssel kapcsol tos rill6sponij
6i aj6nratk6r
rdgziti

A

Kbt. 65.

g

ratk6r6
s

zerint

(7) bekezddse alapj6n

rz6ddses
id6tartama

yokb6l

alatt.

vag

el6szerz6d6sben vdltalt

amely aldtdmasztja, hog
sre dllnak maid a szerzdd1s

a

szerzfldds

tefesitLsdnek

Kapacitiist biztosit6 szetvezetnek, szemdlyr ek azon gazdasilgi
szereplo min6stil, akinek
ertifon6siit az ajdnlattevo az alkalmass6gi k6vetelm6nynek val6 megfelel6s
drdek6ben
felhaszn6lja. Kapacit6st biztosit6 szervezetnek min<lsiilh et az aj6nlattev6
iltal bevont
alvrillalkoz6 is, amennyiben az adott alkalmass6gi kdvetelmdny az alvilllalkoz6val
keriil
kiel6gitdsre. Az emlitett iratmint6ban csak azon gazdas6gi szerepl6t
kell feltiintetni, akinek a
kapacitrisSra aj6nlatrev6 az eloirt alkalmassSgi kdvetelm6nynek
val6 megfelel6s drdekeben
tiimaszkodni kfvtin, az egydb alvitllalkozokat ezennyilatkozatban nem
kell felttintetni.
Megjegyezni kfviinjuk, hogy a kieg6szft6 tf$ekoztatds-kdrds 2016. m1rcrus
2. napi6n, azaz
ajinlattetelihat6rid6lejdrta el6tt egy nappal keriilt benyrijt6sra. A Kbt. 56. (3)
bekezdds6re,
$
tovSbb6 a Kbt. I14. $ (6) bekezdds6re tekintettel a kiegd szit6 titjekoztatist
az ajinlatkdr6nek
nem kotelez<i megadnia, jelen kieg6szito tiljdkoztatas nem befoly6solja a megf-elel6
aj6nlattdtelt, ennek ellendre aj6nlatk6r6 az ajSnlanev6k munk6jiinak
segitdse 6rdekdben a
tSj1koztatSst a fentiek szerint, a j6hiszemii joggyakorlSs elvdt szem
el6tt tartva mesadta.

Feh6rgyarm at, 201 6. milrcius 2.

Tisztelettel:

