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Tisztelt Ajánlattevő! 
 

A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft, mint Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt 
Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen árajánlatkérésben meghatározott feladat elvégzésére az 
alábbiakban meghatározottak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével. 
 
AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA (E-MAIL)  
Ajánlatkérő neve: Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft 
Ajánlatkérő címe: 1138 Budapest Váci út 182. 
Levelezési cím: 1211 Budapest Nagy Duna sor 2. 
Ajánlatkérő telefonszáma: +361-2963713 
Ajánlatkérő e-mail címe: ftszv@ftszv.hu 
Kapcsolattartási pont: 
Címzett: Albitz Rita beszerző 
E-mail: beszerzes@ftszv.hu 
 
AZ ÁRAJÁNLATKÉRÉS FAJTÁJA 
Ajánlatkérő a Kbt. hatálya alá nem tartozó egyszerű beszerzési eljárás, tekintettel arra, hogy a beszerzés becsült 
értéke nem éri el a Kbt-ben meghatározott értékhatárt a beszerzés tárgya vonatkozásában. A beszerzési eljárás 
(árajánlatkérés) az ajánlattevők részére történő egyidejű, közvetlen megküldésével indul. Az ajánlatkérés 
indikatív jellegű, ezért Ajánlatkérő nem köteles az ajánlat elfogadására és szerződéskötésre. Ajánlatkérő az 
ajánlatok értékelésének eredménye alapján dönt a szerződéskötésről. 
 
A BESZERZÉS LEÍRÁSA, MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI 
„Gépjármű szállítási (műszaki mentési) feladatok ellátása vállalkozási keretszerződés keretében” legfeljebb 
nettó 5.000.000,- Ft + Áfa keretösszeg erejéig. 
 
Ajánlatkérő gépjárműflottájának adatait tartalmazó táblázat az ajánlatkérés melléklete. 
A Keretszerződés tárgyát képező feladatok az alábbiak: 
A szállítás az Egyedi megrendelés jelzésekor megadott címről, helyszínről - jellemzően Budapesten és Pest-
megyében – a feladat ellátása során meghatározott címre, helyszínre történik. A járművek üzemeltetéséhez 
megfelelően képzett személyzet szükséges. 
Ajánlatkérő tevékenységének jellegéből adódóan előfordul, hogy a mentés a gépjármű árokból, vagy egyéb 
talajviszonyok miatt elakadt okból „kihúzását” jelenti. Ezekben az esetekben nincs szükség a gépjármű 
telephelyre bevontatására. 
A szállítási feladatok során Vállalkozónak gondoskodnia kell a jármű változatlan állapotú szállításáról. Vállalkozó 
köteles az év minden napján 24 órában folyamatosan hívható telefonos elérhetőséget biztosítani. A Vállalkozó a 
bejelentést követő 3 órán belül köteles Budapest közigazgatási határán belül, illetve Pest-megyében az 
értesítésben meghatározott feladat végrehajtásához megfelelő gépjárművel a bejelentésben megadott címen 
megjelenni 
 
Az ajánlatkérés mellékletét képezi a tárgyi szolgáltatásra vonatkozó kertszerződés tervezet. Ajánlattevő a 
szerződéssel kapcsolatos kérdéseit és javaslatait, valamint az ajánlat összeállításához kiegészítő tájékoztatás 
kéréseit, a fenti kapcsolattartási pontra küldheti meg, az ajánlattételi határidő lejárta előtt. Amennyiben a közzé 
tett keretszerződés feltételeivel kapcsolatban Ajánlattevő javaslattal kíván élni, abban az esetben az 



ajánlattételi határidő lejártáig, a keretszerződés korrektúrázott verziójának, kapcsolattartási pontra 
megküldésével teheti meg.  
 
A TELJESÍTÉSE HELYE ÉS IDEJE 
A teljesítés helye: Budapest 
A teljesítés ideje: határozatlan idejű 
 
AZ AJÁNLATTÉTEL HATÁRIDEJE, MÓDJA, HELYE, FORMÁJA 
Ajánlattételi határidő 2022.02.04. 12:00 
Az ajánlat benyújtásának címe: beszerzes@ftszv.hu 
Az ajánlattétel nyelve: magyar 
Az ajánlat benyújtásának formája: elektronikus 
Az ajánlat benyújtásának módja: e-mailben 
 
Az ajánlati árat nettó forintban kérjük megadni, az ajánlattételi felhívás mellékleteként csatolt ajánlati lapon. 
Az Ajánlattevőre, illetve a nyújtott szolgáltatásra vonatkozó releváns információkat tartalmazó 
dokumentumot, szakmai ajánlatként szükséges csatolni az árajánlathoz. 
 
A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal, teljes körben biztosítja. Amennyiben az ajánlat hiányos, 
az Ajánlatkérő írásbeli felszólítására kiegészíthető. 
 
AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJA 

a) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, a nettó ajánlati egységárakból képzett ajánlati ár alapján. 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elbírálása során a fordított arányosítás elvét alkalmazza 
az "Ajánlati Ár (nettó összeg HUF-ban)" esetében. A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont) adja. 
Ajánlatkérő a pontszámok kialakításánál a kerekítés általános szabályait alkalmazza, két tizedes jegy 
pontossággal. Ajánlatkérő előírja, hogy a fenti bírálati szempontokra vonatkozó megajánlások csak pozitív 
értékek lehetnek, nulla és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy negatív megajánlást tartalmazó ajánlat 
érvénytelen. 
 ahol: 
P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:  a pontskála felső határa 
Pmin:  a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
AZ ÁRAJÁNLATKÉRÉS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA ÉS MÓDJA 
A megküldés napja: 2022.01.28. 
 
A megküldés módja: elektronikus úton (e-mail-en). Kérjük Ajánlattevőt, hogy az árajánlatkérés kézhezvételét e-
mail-en igazolja vissza! Amennyiben a kézhezvételt 1 munkanapon belül nem igazolja vissza, az árajánlatkérés 
átvettnek minősül. 
 
 
 
Albitz Rita 
beszerző 


