Dr. Varga Dóra Katalin
ÜGYVÉD
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
1025 Budapest, Margit krt. 43-45. VI/3. | vdk.hu |
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Tárgy: 2. számú kiegészítő tájékoztatás
Tisztelt Gazdasági Szereplők!
A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Ajánlatkérő az „Villamos energia beszerzés a 2022”
tárgyú (EKR001054042021) Kbt. 112. § (1) bekezdés b) szerinti nyílt (hirdetménnyel induló)
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatást
adja:
1.) Kérdés:
„Tisztelt Ajánlatkérő!
Az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban kérdéseink a következők.
1) Szerződéstervezet 13.1. pontja alapján a szerződés hatálybalépést jövőbeni eseménytől
teszi függővé, melyre az Ajánlati felhívásban Ajánlatkérő nem hivatkozik. Kérjük Tisztelt
Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy a Fővárosi közgyűlés jóváhagyása mikorra várható,
előfordulhat-e, hogy az Ajánlati felhívás szerinti szerződés kezdetére ezen jóváhagyás nem
valósul meg, ebben az esetben Ajánlatkérőnek 2022.01.01. naptól nem lesz kereskedelmi
szerződése. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a Szerződéstervezet 13.1. pontja és az Ajánlati
felhívás közötti ellentmondást feloldani szíveskedjen!
Kérjük, hogy válaszukat mielőbb megküldeni szíveskedjenek.”
1.) Válasz:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a szerződéstervezetet
tartalmazó Ajánlati Dokumentációt letöltötte az EKR rendszerből és annak ellenőrzése
során megállapította, hogy a szerződéstervezet 13.1. pontja adminisztratív hiba
következtében az előzmény eljárásban alkalmazott felfüggesztő feltételt tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőket, hogy jelen közbeszerzési
eljárásban az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő a jelen
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződést nem köti a Fővárosi
közgyűlés jóváhagyó döntéséhez, mint felfüggesztő feltételhez.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági Szereplők figyelmét arra, hogy a felhívás és a
jelenleg feltöltött szerződéstervezet közötti ellentmondás feloldása érdekében az
Ajánlatkérő módosítja a szerződéstervezetet tartalmazó Ajánlati Dokumentációt,
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amely Ajánlati Dokumentációt – a módosításokkal egységes szerkezetben - az
Ajánlatkérő a mai napon feltöltötte az EKR rendszerbe, amelyben az Ajánlatkérő piros
színnel jelölte a pontosítást.
Kérjük a T. Gazdasági Szereplőket, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás
vonatkozásában az ajánlattétel során a mai napon feltöltött módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Ajánlati Dokumentációt („AD_áram_2022_10_12_módosított.doc”
és „AD_áram_2022_10_12_módosított.pdf”) legyenek szívesek figyelembe venni.
***
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét az ajánlat megtétele során.
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