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Tárgy:  Kiegészítő tájékoztatás a „A MÁV Zrt. nagyfeszültségű, vontatási 

alállomásainak villamos energia ellátása szabadpiaci keretek között 2017. 

január 1. és 2017. december 31. közötti teljesítéssel” tárgyban 

Iktatószám:  2945-11/2016/SZK 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

 

Ajánlatkérő a gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatás kérésére az alábbi válaszokat 

adja (2.levél): 

1. számú kérdés:  

Az EEKD (Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum) vonatkozásában az EEKD 

II: rész „A” szakaszában a Részek pontban önök azt írták, hogy az „Ajánlatkérő nem 

biztosít lehetőséget részajánlattételre”. Kérdezzük hogy ez esetben a 6. rész („A” 

csomag); 2.rész („B” csomag); stb..) mint a hat részre külön-külön kell –e elkészíteni 

az EEKD-t?  

 

Válasz: 

Az EEKD-t nem kell minden megpályázni kívánt részajánlat tekintetében külön-külön 

becsatolni az ajánlatban, elegendő gazdasági szereplőnként egy példányban, de a releváns 

részeknél (pl alkalmassági feltételek, alvállalkozó igénybevétele) egyértelműen jelölni kell, 

hogy a rögzített adatok melyik részajánlat tekintetében veendők figyelembe. 

 

 

2. számú kérdés:  

 

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, az általános forgalmi adóról szóló törvény (továbbiakban: 

Áfa tv.) 58. §-ában foglaltakra figyelemmel megerősíteni szíveskedjen, hogy a 

szerződéstervezet 9.1.2. pontja vonatkozásában elfogadja az alábbi szövegjavaslatunkat: 

„A Felek a számla kiállítását követő 8. munkanapot tekintik a kézhezvétel időpontjának. Az 

Eladó a fizetési határidőt és az általános forgalmi adó szerinti teljesítési időpontot a 

számlakibocsátástól számított 8 munkanapos kézhezvételi időszak figyelembevételével tünteti 



fel a számlán. Amennyiben a Vevő igazolja, hogy a tényleges kézhezvétel a számlakiállítást 

követő 8. munkanapon túl történt, akkor a késedelem idejével a fizetési határidő 

meghosszabbodik.” 
 

A helytelen számla kibocsátásának, illetve befogadásának elkerülése az Eladónak (Szolgáltatónak) és 

a Vevőnek is alapvető érdeke. A számla kibocsátójának a számlán pontosan fel kell tüntetni az Áfa tv. 

szerinti teljesítési időpontot, melynek meghatározásához a határozott időre szóló (vagy a 

köznyelvben elterjedt: „folyamatos elszámolású”) ügyletek esetében szükség van a fizetési határidő 

pontos ismeretére. Ebből következően a szerződésben a számla fizetési határidejének olyan 

időpontot/dátumot kell meghatározni, amit már a számla kiállításának pillanatában ismer a számla 

kibocsátója. A kézhezvétel időpontja a számla kibocsátásakor általában nem ismert, ezért 

amennyiben a szerződésben a fizetési határidő a számla tényleges kézhezvételéhez van kötve, akkor 

a számlát kibocsátó fél a számlát valószínűleg nem tudja helyesen kiállítani. 

Válasz:  

Az ajánlatkérő nem kívánja a szerződéstervezet 9.1.2. pontját módosítani. 

      

Budapest, 2016.augusztus 29. 

 

 


