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TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.

Ajánlatkérés tárgya
Szolgáltatások felsorolása
Szerződéses feltételek
Ajánlattétel feltételei
Mellékletek

2.
2.
2.
3.
6.

1.

Az ajánlatkérés tárgyának meghatározása
„A BIOKOM Nkft. pótdíj és járulékai követelések engedményezés útján történő értékesítése”

2.
Az Ajánlatkérő által értesíteni kívánt követelések
Ajánlatkérő a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény által előírt és a
BIOKOM Nkft. hatályos üzletszabályzata alapján előírt és jogszerűen követelt pótdíj
tartozások vonatkozásában az alábbi követelésállományt kívánja értékesíteni
engedményezés útján.
Időszak
2016.01.01-2016.12.31.
2017.01.01-2017.12.31.
2018.01.01-2018.06.30.
2016
jogerős ügyek
egyéb ügyek
összesen:
2017
jogerős ügyek
egyéb ügyek
összesen:
2018
jogerős ügyek
egyéb ügyek
összesen:

3.
A szerződés aláírása:
Fizetési határidő
Szerződés tartalma

Egyenleg
231 027 600 Ft
142 749 150 Ft
373 776 750 Ft
Egyenleg
104 974 800 Ft
154 889 250 Ft
259 864 050 Ft
Egyenleg
111 129 251 Ft
75 246 000 Ft
186 375 251 Ft

Kintlévőség
373.776.750.-Ft
259.864.050.-Ft
186.375.251.-Ft
Ügyszám
(db)
4 604
3 641
8 245
Ügyszám
(db)
2 558
5 016
7 574
Ügyszám
(db)
2 706
2 533
5 239

Érték
arány
(%)
61,81%
38,19%
100%
Érték
arány
(%)
40,40%
59,60%
100%
Érték
arány
(%)
59,63%
40,37%
100%

Ügyszám
arány (%)
55,84%
44,16%
100%
Ügyszám
arány (%)
33,77%
66,23%
100%
Ügyszám
arány (%)
51,65%
48,35%
100%

Szerződéses feltételek
Eredményhirdetést követő 8 napon belül
Szerződés aláírástól számított 15 naptári nap
Pótdíj tartozások és járulékai tekintetében engedményezés útján
történő értékesítés

4.
Az ajánlatkérés tárgya

Ajánlattétel feltételei
„A BIOKOM Nkft. pótdíj és járulékai követelések engedményezés útján
történő értékesítése”
Alternatív és részajánlat nem tehető.

Az ajánlatadás feltétele

Ajánlat kizárólag a mellékelt a jelen ajánlattételi felhívásban
megadott „Ajánlati lap” teljes körű kitöltésével és cégszerű
aláírásával tehető.
-

Az ajánlat kötelező
részei
(sorrendben)

-

Ajánlat formai előírása

Ajánlati lap (teljes körűen kitöltve, és cégszerű
aláírással ellátva)
Hatályos cégkivonat egyszerű másolata
Képviseletre jogosult aláírási címpéldányának
vagy aláírás mintájának egyszerű másolata
Átláthatósági nyilatkozat
Igazolás köztartozásmentességről

Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton a dokumentumok
beszkennelt példányainak közös e-mailben történő
megküldésével lehet benyújtani, a biokom@biokom.hu címen.

- Az ajánlattevők jogosultak kiegészítő tájékoztatást kérni.
- Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag
írásban lehet benyújtani az biokom@biokom.hu e-mail
címre, ésszerű határidőben.
Kiegészítő tájékoztatás

Az ajánlattételi
eljárásból kizártak köre

- Ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges kiegészítő
tájékoztatást az ajánlattételi határidő napján megelőző
munkanapon 10.00 óráig megadja.
Amennyiben erre nem lenne képes, úgy új ajánlattételi
határidőt állapít meg.
Ajánlat a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel
tehető. Az Ajánlatkérő nem kíván szerződni olyan
vállalkozással, amelyet köztartozás terhel, ebből következően
az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt követő napon minden
ajánlatot benyújtó vállalkozás esetében megvizsgálja, hogy
szerepel-e az NAV honlapján nyilvánosságra hozott
köztartozásmentes adózói listán.
Azt az Ajánlattevőt, amely nem szerepel ezen a listán,
Ajánlatkérő kizárja az ajánlattételi eljárásból.
Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel ebben a nyilvános
listában, megfelelését igazolhatja az NAV által 30 napnál
nem
régebben
kiadott
igazolással,
amelyből
megállapítható, hogy Ajánlattevőnek nincs adó-, illetve
vámtartozása.

Ezt az igazolást eredeti, vagy hiteles másolat formájában kell
benyújtani az ajánlati anyag részeként az ajánlattételi határidő
lejárta előtt.
(A NAV által elektronikus úton megküldött igazolás
Ajánlattevő által kinyomtatott példánya eredetinek számít,
amennyiben az NAV digitális hitelesítésével van ellátva.)

Név: Dr. Balikó Barbara
Tel.: +36 30 730 9938
E-mail: baliko.barbara@biokom.hu

Ajánlatkérő
kapcsolattartója
Az ajánlat benyújtásának
helye
Ajánlat benyújtásának
határideje

biokom@biokom.hu
2022. április 22. 12 óra 00 perc
Az ajánlattevő cég neve

Az ajánlatot tartalmazó
e-mail tárgya

továbbá

„A BIOKOM Nkft. pótdíj és járulékai követelések
engedményezés útján történő értékesítése”
A benyújtott ajánlat érvénytelen, ha
-

A benyújtott ajánlat
érvényességére
vonatkozó előírások

-

nem a meghatározott helyen vagy nem a meghirdetett
ajánlattételi határidőn belül nyújtották be vagy
nem felel meg a jelen ajánlattételi felhívásban
meghatározott feltételeknek.
nem az eljárásra meghívott féltől származik.

Az érvénytelenség megállapítását az Ajánlatkérő az értékelés
során jegyzőkönyvbe foglalja. Az érvénytelen ajánlatot
benyújtó Ajánlattevő az eljárás további szakaszában nem vehet
részt.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő leteltével megtartja az
ajánlatok értékelését.
Ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat elsődlegesen a
legkedvezőbb ajánlati ár, a beszerzési szabályzatában foglaltak
szerint a beszerzés teljes értéke alapján értékeli. Ajánlatkérő az
ajánlatkérés eredményéről legkésőbb az eljárást lezáró döntést
követő 3 munkanapon belül értesítést küld az Ajánlattevőknek.

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel az értesítést követő 8
napon belül szerződést kíván kötni.
Szerződéskötés

Amennyiben a szerződéskötés a nyertes Ajánlattevő
visszalépése, vagy az elvárható együttműködése hiányában az
értesítéstől számított 10. napig nem történik meg, abban az
esetben Ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot
benyújtóval kötheti meg a szerződést.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok
értékelése után ne nevezzen meg nyertes Ajánlattevőt, és ily
módon az ajánlatkérést eredménytelennek minősítse.

Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen ajánlatkérési eljárásban a
nyertes Ajánlattevő kiválasztása, nem jelenti az ajánlat
Ajánlatkérő jogfenntartó elfogadását, ezért a felek között a szerződéses kötelezettség
nyilatkozata
csak az írásbeli, végleges szerződés aláírásával jön létre. A
nyertes Ajánlattevő(k) kiválasztása nem keletkeztet
szerződéskötési kötelezettséget az Ajánlatkérő számára.

Egyéb

Ajánlattevő semmilyen követeléssel vagy igénnyel nem léphet
fel az Ajánlatkérővel szemben az Ajánlati Kiírás és a Részletes
Ajánlati Dokumentáció kapcsán.
 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos
összes költség az ajánlattevőt terheli.
 Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem
tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.
 Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme:
HUF
 A nyertes ajánlattevő ajánlatában megadott ár a szerződés
teljesítése során kötött.
 Az ajánlattétel nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható
be az ajánlat.
 Az ajánlatkérő egy alkalommal biztosítja hiánypótlás
lehetőségét, azonban az ajánlat részét tartalmazó
„Felolvasólap” hiányára hiánypótlás nem biztosítható.
 Az ajánlati ár hiánypótlás keretében sem módosítható!

MELLÉKLET
Ajánlati lap
„A BIOKOM Nkft. pótdíj és járulékai követelések engedményezés útján történő értékesítése”
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Társaságunk az alábbi ajánlatot teszi a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által indított ajánlatkérési eljárásában.

Tevékenység/Termék/Szolgáltatás neve

Nettó ajánlati
(egység)ár
százalékban
megadva

Megtérülés
utáni %
megjelölése
költségek
levonását
követően

A BIOKOM Nkft. pótdíj és járulékai

Szerződéskötés esetén, az ajánlati ár(ak)on felül semmilyen további költséget, illetve díjat nem
számítunk fel Megrendelő felé.
Jelen ajánlatunkat a keltezéstől számított 60 napig fenntartjuk.
Pécs, 2022. március 23.

................................................................
cégszerű aláírás

