PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

VPE/401-63/1/2020

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma:
VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Képviseli: Németh Réka ügyvezető igazgató
Telefon: 06-1-301-9900
E-mail: vpe@vpe.hu
2. A pályázat jellege (nyílt vagy zártkörű)
Nyílt
3. A pályázat tárgya:
A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. számára a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019.(XII.23.) Kormányrendeletben
rögzített megfelelési tanácsadói tevékenység ellátása
4. A versenyeztetési eljárás alapján megkötendő szerződés meghatározása
Megbízási szerződés
5. A szerződés időtartama, hatálya:
2020. július 1-jétől határozatlan idejű
6. A teljesítés helye:
A Megbízó székhelye
7. A részletes pályázati tájékoztató rendelkezésre bocsátásának módja és feltételei
1. számú mellékletként csatolva.
8. Az ajánlattevővel szemben támasztott követelmények:
8.1. Alkalmassági feltételek
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
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a) az utolsó két lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályoknak megfelelő
beszámolójának egyszerű másolata, ha a beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható, a beszámoló benyújtása nem szükséges, annak adatait
Ajánlatkérő a céginformációs szolgálat honlapján ellenőrzi.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a) alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az Ajánlattevő üzemi tevékenységének eredménye
az utolsó két lezárt üzleti évének valamelyikében negatív volt.
Műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
a) az előző két év legjelentősebb, jelen beszerzés tárgyában (integritás tanácsadói,
megfelelési tanácsadói) teljesített referencia munkáinak ismertetése, minimálisan az
alábbi tartalommal:
– a szerződést kötő fél megnevezése, címe, telefonszáma
– a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail),
– a referencia tárgyának ismertetése,
– a teljesítés helye,
– a teljesítés ideje,
– nyilatkozat a teljesítés szerződés-szerűségéről,
– ellenszolgáltatás összege,
– arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelt.
b) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő szakembereknek a
megnevezését, képzettségük ismertetését tartalmazó, az ajánlattevő által cégszerűen
aláírt nyilatkozat, valamint a személyesen közreműködő szakemberek szakmai
önéletrajza.
A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:
– az adott szakember nevét, képzettségét, az általa megszerzett gyakorlat
időtartamát.
A szakmai önéletrajzban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:
– végzettség megjelölése,
A szakmai önéletrajzhoz mellékelni kell a végzettséget igazoló okiratot egyszerű
másolatban.
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Az alkalmasság minimum-követelménye(i):
a) alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az Ajánlattevő nem rendelkezik az előző két évben
összesen legalább 3 darab, egyenként legalább 500 ezer Ft értékű a jelen beszerzés
tárgya (integritás tanácsadói, megfelelési tanácsadói) szerinti pozitív referenciával;
b) alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az Ajánlattevő nem rendelkezik legalább 1 fő
felsőfokú gazdasági vagy jogi végzettséggel rendelkező szakemberrel.
8.2. Kizáró okok
A versenyeztetési eljárás során nem lehet ajánlattevő (alvállalkozó), aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van,
b) tevékenységét felfüggesztette, illetve tevékenységét felfüggesztették,
c) a Társasággal jogvitában áll, vagy a Társaság felé lejárt tartozása van,
d) a Társaság által lefolytatott korábbi versenyeztetési vagy közbeszerzési eljárásban
hamis adatot szolgáltatott,
e) lejárt adó- vámfizetési, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége áll
fenn,
f) az adott beszerzés tárgyához szükséges (előírt) engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
g) Büntetett előéletű.
Az ajánlattevőnek ajánlatában írásban nyilatkoznia kell, hogy a pályázati felhívásban
foglalt kizáró okok hatálya alá nem esik.
Ajánlattevő köteles továbbá nyilatkozni az ajánlatban, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevő az alábbi okiratok, nyilatkozatok benyújtásával köteles igazolni, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá:
– amennyiben az ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban, a köztartozást nyilvántartó hatóság igazolása arról, hogy a
kiállítás időpontjában az ajánlattevőnek van-e a hatóság által nyilvántartott
lejárt adó- vámfizetési, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettsége,
– a beszerzés tárgyához szükséges, előírt engedély egyszerű másolata,
és/vagy: a beszerzés tárgya szerinti jogosítvány meglétét tanúsító igazolás
másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
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9. Részajánlat, illetve többváltozatú ajánlattétel lehetősége
Az ajánlatkérő részajánlatot nem fogad el.
Az ajánlatkérő többváltozatú ajánlatot nem fogad el.
10. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, egy eredeti cégszerűen aláírt
példányban, valamint a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus
másolati példányban (szkennelve,.pdf kiterjesztésű file formájában) CD-n, magyar
nyelven, postai úton lehet benyújtani. Az ajánlat valamennyi oldalát cégszerűen alá kell
írni. Az ajánlatnak a megjelölt ajánlattételi határidőig Ajánlatkérőhöz be kell érkeznie.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás tárgyát, vagy azonosító számát.
11. Az ajánlatok benyújtásának címe:
VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.
1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center)
12. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2020. június hónap 25.
13. Az ajánlattétel kötelező tartalma
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő által cégszerűen, vagy a vállalkozói
engedély szerint aláírt részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát (2. melléklet):
– a pályázati felhívásban foglalt feltételek maradéktalan elfogadására,
– az ajánlattevő által vállalt, a szerződésben rögzített szolgáltatások ellátására,
kötelezettségek teljesítésére és
– az ajánlattevő által a beszerzés tárgya kapcsán kért ellenszolgáltatás
összegére, ill. az értékelés alapjául szolgáló egyéb szempontokra
vonatkozóan.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a cégjegyzésre jogosultság megállapításához
szükséges hivatalos okirat eredeti példányát, vagy az egyéni vállalkozói engedély
másolatát.
Ezen túlmenően az ajánlatnak tartalmaznia kell
– a jelen pályázati felhívás 8.1. pontjában rögzített alkalmassági
követelmények igazolását,
– ajánlattevő arra vonatkozó cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozatát, hogy nem
tartozik a jelen pályázati felhívás 8.2. pontjában meghatározott kizáró okok
hatálya alá, valamint annak a jelen pályázati felhívásban előírt módon
történő igazolását, továbbá az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
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–

a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
a szakmai ajánlatot.

14. Az eljárás nyelve
A beszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv.
Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során
mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A
joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.
15. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja:
A határidőben beérkezett ajánlatok felbontása a benyújtási határidő lejártát követő
munkanapon, 2020. június 26-án 11 órakor történik meg az ügyvezető jelenlétében az
Ajánlatkérő székhelyén. Az ajánlatok felbontásán az ajánlattevők on-line alkalmazás
segítségével jogosultak megjelenni, a COVID-19 járványhelyzetre való tekintettel. A
részvételi szándékot e-mailben, Ajánlatkérő vpe@vpe.hu e-mail címén szükséges
jelezni az ajánlattételi határidőig (2020. június 25-én 16 óráig) hogy a csatlakozáshoz
szükséges meghívó kiküldésére Ajánlatkérő számára megfelelő idő álljon
rendelkezésre.
16. Az ajánlatok elbírálására jogosult személy/testület megnevezése:
Az ajánlatokat háromtagú bíráló bizottság bírálja el. A versenyeztetési eljárást lezáró
döntés meghozatalára az Ajánlatkérő ügyvezetője jogosult.
17. Az ajánlatok elbírálására vonatkozó időtartam:
Az ajánlatokat a bíráló bizottság az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától
számított 5 naptári napon belül bírálja el.
Az elbírálási határidőt az Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal, egy alkalommal
legfeljebb 10 naptári nappal meghosszabbíthatja.
Az elbírálásra nyitva álló határidő meghosszabbításáról az Ajánlatkérő valamennyi
ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja.
18. Az ajánlatok bírálatának szempontja:
Az ajánlatok elbírálása során figyelembe veendő szempont és azok súlya az ajánlat
egészéhez viszonyítva:
-

Ajánlati ár. Súlyszám: 100.

Az ajánlatok értékelése és annak számítása az alábbiak szerint történik:
1. Ajánlati ár
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Az értékelési szempont vonatkozásában az Ajánlattevőknek egyösszegű, forintban
kifejezett ajánlati árat kell megadni. A nettó árat úgy kell meghatározni az ajánlatban,
hogy minden járulékos költséget tartalmazzon az általános forgalmi adón kívül. Az
ajánlatok közül az ajánlati ár tekintetében a legalacsonyabb összegű ajánlat minősül a
legjobb ajánlatnak.
Ezen szemponton belül az Ajánlatkérő a megadott nettó ajánlati árakat veti össze és a
legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja.
Ez képletben meghatározva a következőt jelenti ezen értékelési szempont tekintetében:
Xlegkedvezőbb
*100
Xvizsgált
Xlegkedvezőbb = értékelési szempontra tett legkedvezőbb ajánlat
Xvizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása
Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevő a díjat alulprognosztizálja, az ebből eredő
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti
a teljesítési kötelezettség alól.
Az adható pontszám valamennyi 1-100 pont.
A pontozási módszer rövid ismertetése:
A bírálati szempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték 100 pontot, a
további ajánlatok a fentiek alapján számítva arányosan kevesebb pontot kapnak.
Ez a pontszám lesz az ajánlattevő végső pontszáma.
Az ajánlatok közül a pályázati felhívásban meghatározott bírálati szempont szerinti
legelőnyösebb, érvényes ajánlat mellett kell dönteni. A döntésben meg kell jelölni a
nyertes ajánlattevőn kívül azokat az ajánlattevőket is (a 2. illetve 3. helyezetteket),
akikkel az Ajánlatkérő akkor kötne szerződést, ha a pályázat nyertesével a
szerződéskötés bármilyen okból meghiúsulna, vagy a szerződés aláírása után a nyertes
a szerződést nem teljesítené, és ezért az Ajánlatkérő a szerződéstől elállna.
19. Hiánypótlás
Ha az Ajánlattevő ajánlata az ajánlat érdemét nem érintő formai hiányosságban szenved,
ajánlattevő önként, vagy az Ajánlatkérő felhívására pótolhatja ezeket a hiányosságokat.
Hiánypótlásra a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül, önkéntes
hiánypótlás esetén az ajánlattételi határidőtől számított 2 munkanapon belül van
lehetőség.
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Az ajánlat érdemét érintő és nem pótolható hiányosság:
– az ajánlatot a pályázati felhívásban meghatározott határidőtől, illetőleg
helytől eltérő időpontban, helyen vagy módon nyújtották be,
– az ajánlattevő ajánlatában nem tett egyértelmű nyilatkozatot azon bírálati
szempontokra, amelyek az ajánlatok elbírálása során értékelésre kerülnek,
– az ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatot az
ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget,
– az ajánlatkérő nem tett az Ajánlatkérő által a beszerzés tárgya
vonatkozásában előírt specifikációra vonatkozóan szakmai ajánlatot.
A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a
Pályázati felhívás 18. pontja alapján értékelésre kerülnek.
A nem pótolható hiányosságban szenvedő, vagy a hiánypótlás ellenére is hiányos ajánlat
érvénytelen.
Azok az Ajánlattevők, akik érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, a versenyeztetési
eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehetnek részt.
Az Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek
minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb
megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak. Az előzőek nem érintik az
Ajánlatkérő jogszabályban rögzített kötelezettségeit, ideértve a versenyeztetés
tisztaságára vonatkozó rendelkezéseket.
20. További felvilágosítás kérése
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása után a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett
felvilágosítást kérhet az ajánlattevőktől az ajánlat részét képező, nem egyértelmű
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében.
A felvilágosítás kérésre adott válaszok kizárólag a pályázati ajánlat értelmezését
szolgálhatják, így nem eredményezhetik annak megváltoztatását.
21. Ajánlattevők ajánlati kötöttsége:
Az Ajánlattevők ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására
nyitva álló határidő lejárt.
Az Ajánlattevőket ajánlatuk tekintetében 60 naptári napig ajánlati kötöttség terheli,
kivéve, ha az Ajánlatkérő ezen időponton belül a pályázatot megnyert Ajánlattevővel
szerződést köt, vagy az Ajánlattevőkkel írásban közli, hogy a versenyeztetési eljárást
eredménytelennek minősíti.
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22. Tárgyalás
Ajánlatkérő jogosult az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők részvételével
tárgyalást tartani, amennyiben megítélése szerint – a beszerzés tárgyára tekintettel - a
tárgyalások tartása elősegíti, hogy a legkedvezőbb feltételekkel kerüljön sor a szerződés
megkötésére.
Ajánlatkérő a tárgyalások lefolytatásának menetéről, a tárgyalások helyszínéről és
időpontjáról valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban értesíti.
Abban az esetben, ha az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők
részvételével tárgyalást tart, az ajánlatkérőnek és az ajánlattevőknek nem áll fenn az
ajánlati kötöttsége. Az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejezésével jön létre.
Ajánlatkérő az ajánlattevők részvételével megtartott tárgyalásról jegyzőkönyvet készít.
23. Az eljárás eredményének közlése
Az eredményhirdetés tervezett időpontja: Az ajánlatok benyújtását követő 6. munkanap
nap 10.00 óra (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra),
helye: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Az eljárás eredményét az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követő 5 munkanapon
belül egyidejűleg, közvetlenül, írásban közli valamennyi ajánlattevővel.
24. A szerződéskötés tervezett időpontjának megjelölése
Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlatot tevővel,
vagy, ha az eljárás nyertesével a szerződéskötés meghiúsulna, vagy a szerződés aláírása
után a nyertes a szerződést nem teljesítené, és ezért a Társaság a szerződéstől elállna, a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel kötheti meg.
A szerződéskötés tervezett időpontja az eredményhirdetést követő naptól számított 6.
munkanap 10:00 óra (ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap
10.00 óra).
25. Jogfenntartó nyilatkozat:
Az Ajánlatkérő a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt határidő lejártát
legalább 3 munkanappal megelőzően visszavonhatja.
Az Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is –
saját döntése alapján – eredménytelennek nyilváníthatja, saját döntése alapján jogosult
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a legkedvezőbb ajánlatot tevővel történő szerződés megkötésének megtagadására.
Ebben az esetben az Ajánlatkérőt semmilyen szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
Az Ajánlattevők nem jogosultak semmilyen igényt – ideértve különösen, de nem
kizárólag a jogorvoslatra, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó vagy egyéb megtérítési
igényt – érvényesíteni a pályázat visszavonásával és/vagy eredménytelenné
nyilvánításával összefüggésben az Ajánlatkérővel szemben.
26. Egyéb információ
26.1.

Az ajánlatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az
Ajánlattevők vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás
bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt email címre küldött
bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának
pillanatában az ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást
megfelelő nyilatkozat eredeti példányának postai úton, vagy kézbesítő
igénybevételével írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az Ajánlatkérő
kizárólag a jelen pontban előírtaknak maradéktalanul megfelelő nyilatkozat
eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó
személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.
Az Ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő
valamennyi dokumentumot kizárólag postai úton kell eljuttatni, kivéve ha jelen
felhívás ettől eltérően rendelkezik. Az eljárás bármely szakaszában az
Ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor
tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha a postai úton,
megküldött dokumentumok eredeti példányát az Ajánlatkérő kézhez kapja.

26.2.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának
az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevő nem jogosult Ajánlatkérővel
szemben e címen semmilyen igény érvényesítésére. A versenyeztetési eljárás
eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel
szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelés nem érvényesíthető.

26.3.

A jelen versenyeztetési eljárással kapcsolatos kérdésekre a Magyar Köztársaság
joga az irányadó. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai az irányadóak.

26.4.

A jelen versenyeztetési eljárással kapcsolatos jogviták tekintetében a jogvitára
irányadó általános hatásköri és illetékességi szabályok szerint arra illetékes
magyar bíróság jár el.

Budapest, 2020. június 09.
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1. melléklet
A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.
megfelelési tanácsadó pályázati felhívásához kapcsolódó
pályázati dokumentum
I.
A társaságról:
A cég neve:
A cég rövidített elnevezése:

VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.
VPE Kft. (a továbbiakban Társaság)

A cég székhelye:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.

Létesítő okirat kelte:
Cégbírósági bejegyzés száma:
Cégbejegyzés ideje:
A cég adószáma:
A cég statisztikai számjele:

2004. január 26.
01-09-725271
2004. március 25.
13239990-2-41
13239990-5221-113-01

A cég jegyzett tőkéje:
2018. december 31-én 80.000.000 Ft, azaz nyolcvanmillió forint.
Alapításkor a jegyzett tőke 3.000.000 Ft volt, 2008. szeptember 30-i közbenső mérleg alapján
tőkeemelésre került sor, melyet a Cégbíróság 2009. január 31-i dátummal 2009. március 12-én
bejegyzett.
Tulajdonos:
a Magyar Állam, 100%
a tulajdonosi jogokat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, a
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja
A Társaság tevékenységi körei:
5221 Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
A Társaság képviselője:
- Németh Réka ügyvezető, a társaság képviseletére önállóan jogosult,
- Pósalaki László cégvezető, meghatározott esetekben meghatározott jogkörben
- A társaság OSS-menedzseri munkakört betöltő munkatársai – munkaköri feladataik
ellátására korlátozottan.
Felügyelő bizottság tagjai:

Neumann Judit, elnök
Mogyorósi Szilvia, tag
Holnapy László, tag

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.
Könyvvizsgáló cég neve:
T-Balance Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.
Kamarai nyilvántartási szám:
000713
A Társaság az egyszerűsített éves beszámolót a Törvény előírásainak megfelelően december
31– i fordulónappal állítja össze.
A Társaság által választott mérlegkészítés napja t.évet követő év március 31.
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A Társaság könyvvezetésének módja:
Beszámolási kötelezettség:

kettős könyvvitel
egyszerűsített éves beszámoló az éves beszámolónak megfelelő számszaki bontásban
A Mérleget a Törvény szerinti „A” változatban készíti el.
Eredménykimutatását az „A” típusú összköltség eljárással állítja össze.
A VPE pénzügyi és számviteli szolgáltatója a HSSC Kft.
II.
Megbízott feladatai a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
kontrollrendszeréről szóló 339/2019.(XII.23.) Kormányrendelet szerint:

belső

A jogszabályban lévő feladatok ellátása:
a) annak elősegítése, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság megfeleljen a
tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a szabályzatai
összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel,
b) azon intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomon követése és
rendszeres ellenőrzése, amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárása,
c) a köztulajdonban álló gazdasági társaság által végzett tevékenység jogszabályoknak, a
gazdasági társaság célkitűzéseinek, belső szabályzatainak, értékeinek és elveinek, továbbá a
tevékenységi körére vonatkozó szakmai standardoknak való megfelelés nyomon követése,
d) a feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében javaslatok
készítése a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére, valamint a
megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések nyilvántartása, folyamatos
nyomon követése és rendszeres ellenőrzése,
e) a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének, vezető testületének és a
köztulajdonban álló gazdasági társaság munkavállalóinak támogatása abban, hogy a
köztulajdonban álló gazdasági társaság teljesítse a tevékenységére és működésére vonatkozó
jogszabályokban foglalt kötelezettségeit,
f) a jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő szervezeti
szemlélet kialakításának támogatása szervezetfejlesztési eszközökkel és képzések
szervezésével,
g) a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált
kockázatkezelésnek a koordinációja, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság első
számú vezetője általi meghatalmazás alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság
működésével összefüggő integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy
kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok
ellátása,
h) a jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések
vonatkozásában a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének folyamatos
támogatása, tanácsadás.
A megfelelésért felelős az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséről évente legalább egyszer
jelentést készít a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a
felügyelőbizottság részére. A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a
jelentést tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szerve részére.
Munkája során szorosan együttműködik Ajánlatkérő felsővezetőivel, illetve belső ellenőrével,
valamint a felügyelőbizottsággal a hatékony tervezés és nyomon követés megvalósításában,
amely támogatja az üzleti stratégiát, értékeli az üzleti lehetőségeket, javítja a vállalati működés
hatékonyságát, valamint azonosítja és értékeli a kulcskockázatokat.
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2. melléklet
Ajánlattevő nyilatkozata és ajánlata

Miután áttanulmányoztuk a pályázati felhívást, alulírott ………………………., a
………………………… ajánlattevő képviseletében, ajánlatot teszünk a VPE Vasúti
Pályakapacitás-elosztó Kft. (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) Ajánlatkérő által a „VPE Kft.
megfelelési tanácsadói feladatok ellátása” tárgyban kiírt versenyeztetési eljárásban.

A PÁLYÁZAT TÁRGYA
Megfelelési tanácsadói jogszabály szerinti
feladatok ellátása

AJÁNLATI ÁR
Nettó: …………………………….. Ft

Jelen nyilatkozatunkkal igazoljuk, hogy a pályázati felhívásban közzétett feltételeket teljes
egészében elfogadjuk.
Vállaljuk, hogy az eljárásban való nyertességünk esetén Ajánlatkérővel a pályázati felhívásban
meghatározott feltételekkel megkötjük szerződést és szerződésben foglalt feladatokat
elvégezzük, kötelezettségeket szerződésszerűen teljesítjük.
Jelen ajánlatunk az ajánlattételi határidőtől számított ….. napig érvényes, ezen időpontig
ajánlati kötöttséget vállalunk.

Dátum

Cégszerű aláírás
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Nyilatkozat kizáró okokról

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) …………..………….……………..…
(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával

kijelentem ,

hogy ………………………………. ajánlattevő nem tartozik a pályázati felhívásban foglalt
kizáró okok hatálya alá.
Kijelentem továbbá, hogy a versenyeztetési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez
a ………………………ajánlattevő nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, amely a pályázati
felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
Jelen nyilatkozatot a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
ajánlatkérő által „……………………………….” tárgyban kiírt versenyeztetési eljárásban az
ajánlat részeként tettem.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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