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Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

2000 Szentendre, Szabadkai ú.9. 

Ügyintéző: Szebeny Ferenc divízióvezető 

Telefonszám: 20/510-1378 

E-mail: hulladekgazdalkodas@szentendre.hu 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Ajánlatkérő értékesíteni kívánja közszolgáltatás során 

elhasználódott, részben fémkereskedelmi engedélyköteles anyagait, melyre várjuk szíves ajánlatukat. 

Az Ajánlatkérő Szentendre Város távhőszolgáltatási közszolgáltatója, illetve Szentendre Város 

Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződései alapján ellátja az Önkormányzat egyes 

közfeladatait, így a helyi közutak, zöldfelületeinek fenntartását, továbbá hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatói alvállalkozóként részt vesz Szentendre, Pomáz és Pilisszentlászló 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának biztosításában. Az értékesíteni kívánt anyagok e 

közfeladatok ellátása során felhasznált, majd leselejtezett anyagok. 

Beszerzés tárgya, mennyisége, részletes műszaki tartalma:  

Az eladni kívánt, részben fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok az alábbiak:  

Karimák, gömbcsapok, tolózárak, szelepek, egyéb ipari elzárók kb. 1 000 kg 

Acélcsövek, csőtoldók, acélcső idomok kb. 500 kg 

öntöttvas és acél fedlapok, víznyelőrácsok kb. 800 kg 

szalagkorlát kb. 30 kg 

gépjármű bontási fémhulladéka (gépjármű alkatrész, gépalkatrész) 10 000 kg 

A tényleges mennyiség Ajánlatkérő 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. sz. alatt található 

telephelyén lévő hiteles hídmérleg mérése alapján kerül megállapításra. 

A nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. és 2000 Szentendre, 

Fehérvíz u. 1. (Fűtőmű) telephelyről történő elszállítása is. 

A Társaság az anyagokat – mint közszolgáltató – a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 

(a továbbiakban: Fémtv.) 3. § (6) bekezdése alapján adhatja le a fémkereskedőnek azzal, hogy az 

igazolást a Társaságunk adja ki és a szerződést megküldi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. 

A nyertes Ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés-tervezetet a nyertes Ajánlattevőnek kell 

biztosítania, melyet csatolni szükséges a pályázati dokumentációhoz. Az Ajánlatkérő fenntartja a 

jogot a szerződés tartalmáról szóló tárgyalásra.  

A pályázati felhívás a társaság honlapján (www.vszzrt.hu) is közzétételre kerül. Az eljárásban 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők, továbbá mindazon gazdasági szereplők tehetnek 

ajánlatot, melyek a megadott e-mail címen (hulladekgazdalkodas@szentendre.hu) az ajánlattételi 

határidőt megelőzően jelezték részvételi szándékukat. 

Ajánlatkérő alkalmassági követelményként írja elő az érvényes és hatályos fémkereskedelmi 

engedély meglétét. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés a fémkereskedelmi 

engedély csatolásával igazolható.  

Teljesítés határideje: a szerződéskötést követően 30 nap 

Ajánlattétel módja: Az ajánlatokat e-mailben, a hulladekgazdalkodas@szentendre.hu e-mailcímre 

kérjük benyújtani 2022. július 22-én 12:00 óráig. 

http://www.vszzrt.hu/
mailto:hulladekgazdalkodas@szentendre.hu
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Az ajánlattételt kérjük, hogy csatolt felolvasólap kitöltésével tegyék meg.  

A vételárat nettó összegben tüntessék föl! 

A fentiek hiányában az Ajánlatkérő hiánypótlásra kérheti vagy elutasíthatja ajánlatát. 

Egyéb információk:  

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az Ajánlattevő nevét, címét és 

elérhetőségeit, adószámát és az ajánlati árat. 

Gazdasági társaság Ajánlattevőnek a hatályos adatait tartalmazó cégkivonatának Ajánlatkérő általi 

lekéréséhez meg kell adnia adószámát. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van 

folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell az esetleges változásbejegyzési kérelmet. Egyéni 

vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolványt kell másolatban csatolni. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő Ctv. 9. §-a szerinti aláírásmintáját. 

A dokumentációhoz csatolni kell Ajánlattevő fémkereskedelmi engedélyét is. Ajánlatkérő az 

engedély meglétét a https://nav.gov.hu/kozadat/egyedi_kozzeteteli_lista/16_Femkereskedok oldalon 

is ellenőrzi. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ajánlattételi határidő lejárta előtt három munkanappal írásban 

kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentumokban foglaltakkal 

kapcsolatban. A határidő után beküldött tájékoztatáskérésekre Ajánlatkérő nem köteles kiegészítő 

tájékoztatást adni.  

Az ajánlat benyújtásával az Ajánlattevő hozzájárul, hogy az eljárásban ajánlatot benyújtott más 

Ajánlattevő az ajánlatában foglaltakat megismerje, kivéve, ha benyújtott ajánlatában kéri az ajánlata 

tartalmának üzleti titokként kezelését. A titoktartási kötelezettség nem képezheti akadályát, hogy az 

Ajánlatkérő a jogszabályban előírt adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettségeinek eleget tegyen. 

Az ajánlati kötöttség időtartama: a bontástól számított 30 nap. Az ajánlati kötöttség egy alkalommal 

30 nappal meghosszabbítható, erről az eredeti ajánlati kötöttség lejárta előtt tájékoztatni kell 

valamennyi Ajánlattevőt. Amennyiben nem nyilatkoznak ettől eltérően, az ajánlatot fenntartottnak 

kell tekinteni. 

Az ajánlatot az Ajánlatkérő a legmagasabb vételár alapján értékeli.  

A tisztelt Ajánlattevőket az általuk beküldött ajánlat elfogadásáról vagy el nem fogadásáról minden 

esetben írásban értesítjük! 

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatkérést módosítsa vagy visszavonja, illetve a 

legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel a szerződéskötést a Ptk. 6:74. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján megtagadja. 

 

 

 

 

 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
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Felolvasólap 
 

 

Tárgy: 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése 

 

Elfogadva a fenti eljárásban az ajánlattételi felhívást, az alábbi ajánlatot tesszük. A szerződés 

megkötésére és teljesítésére készek vagyunk. 

 

Ajánlattevő neve:  

székhelye: 

adószám:  

telefonszáma:  

e-mail címe:  

 

Ajánlat: 

 

Vételár ……………………………….Ft/kg+áfa 

  

 

 

………………………., 2022. …………….…… 

 

………………………………………… 

Ajánlattevő megjelölése és képviselő aláírása 

 

 


