
 

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatálya alá nem tartozó pályáztatási eljárásban 

 

Ajánlatkérő: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Közétkeztetési konyhák nagyüzemi eszközeinek 

karbantartása és javítása” 

Beszerzési eljárástípusa: 2015. évi CXLIII. törvény Kbt. hatálya alá nem tartozó pályáztatási 

eljárásban. 

 Kérdés 
Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő 

tájékoztatás 

1. 

Mint KATÁ-s egyéni vállalkozónak a 

könyvelőm szerint a 3 sz. melléklet 

kitöltése és csatolása nem szükséges 

mivel gazd. társaságokra vonatkozik. 

Kérném az Ön  véleményét, hogy 

csatoljam e a mellékletet? 

Ajánlatkérő tájékoztatja az eljárás iránt 

érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy 

amennyiben nem gazdasági társasági 

formában működnek, abban az esetben 

ajánlatukban egy erről szóló nyilatkozatot kell 

csatolniuk a beszerzési dokumentumok 3. sz. 

melléklete helyett. A nyilatkozatban szükséges 

feltüntetni a vállalkozási formát (pl. egyéni 

vállalkozó, stb.) a vállalkozás székhelyét, 

adószámát, valamint, hogy nem minősül 

gazdasági tarsaságnak és ezen ok miatt nem 

kerül benyújtásra ajánlatuk részeként a 

beszerzési dokumentáció 3. számú melléklete 

szerinti nyilatkozat. Ezt a nyilatkozatot 

megfelelően aláírva és keltezve szükséges 

benyújtani. 

2. 

Mivel alanyi adómentes vagyok az 1 

sz. mellékletből kiszerkeszthetem a 

,,+ ÁFA” szövegrészt, és helyette 

AAM szöveg beszerkesztésével  

helyettesíthetem? 

Ajánlatkérő tájékoztatja az eljárás iránt 

érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy 

amennyiben alanyi adómentes szervezetnek 

minősülnek, abban az esetben az 1. számú 

mellékletben ,,+ ÁFA” szövegrész helyett 

„AAM” szöveg is illeszthető. 



 

3. 

A közzétett kiírásban a honlapokon 

2022 január 13. hétfő a határidő. 

Gondolom ez csak elírás mivel a 

letölthető dokumentumban már 

helyes a dátum napjának 

megnevezése is . Tehát  2022 január 

13. csütörtök a figyelembe vehető 

dátum ill. nap a benyújtási 

határidőnek ? 

Ajánlatkérő tájékoztatja az eljárás iránt 

érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a 

Pályázati felhívás 9.) pontjában megadott 

hatéridőt kell irányadónak tekinteni a 

pályázatok benyújtása során 

4. 

Kell e csatolni a pályázathoz a 

Vállalkozási keretszerződés kitöltött 

példányát is ? 

Ajánlatkérő tájékoztatja az eljárás iránt 

érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az 

ajánlatuk részeként szükséges benyújtani a 

kitöltött vállalkozási keretszerződést. 

 

Vác, 2022. január 10. 

 

Tisztelettel, 

 

 

 

 

 

 

dr. Seres Csaba 

felelős akkreditált 

közbeszerzési 

szaktanácsadó 


