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Borsodnádasd Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bővítése előzetes vitarendezési eljárás
Tisztelt Ajánlatkérő!

Ajánlatkérő által 2012. január 5. napján a Közbeszerzési Értesítőben KE 33794/2011 szám alatt
közzétett „Többfunkciós Közösségi Házfelújítása és bővítése kivitelezésére vállalkozási szerződés" tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő értékű, tárgyalásos egyszerű közbeszerzés eljárás kapcsán
Ajánlatkérő - 2012. február 3. napján kelt - az ajánlatunkat a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné nyilvánító döntése ellen a Kbt. 96/A. §. (1) bek. a) pontja alapján
előzetes vitarendezési eljárást
kezdeményezünk az alábbi indokok alapján.
2012. február 3. napján vettük kézhez ajánlatkérő „Tájékoztató az ajánlatok érvényességi vizsgálatáról és tárgyalásról" tárgyú levelét, amelyben ajánlatkérő kinyilvánítja, hogy érvényes ajánlatot
tettek a következő ajánlattevők:
- Jánosik és Társai Kft.
- DMT-Bau Kft.
-WIKTORI Kft.
Ajánlatkérő ezzel egyidejűleg ajánlatunkat a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy „az ajánlattevő nem az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott előírásoknak megfelelően nyújtotta be az ajánlatát, és az nem felel meg a felhívás és a dokumentáció előírásainak, mivel a felolvasó lapon szereplő összeg, mely értékelésre kerülő tartalmi elem volt,
nem egyezik a vállalkozási szerződésben feltüntetett ajánlattal."
Ajánlatkérő kifejti továbbá, hogy „ajánlatkérő vizsgálta, hogy az ajánlattevői hiba a Kbt. ajánlati felhívás feladásakor hatályos rendelkezéseire tekintettel orvosolható-e vagy sem."
Ajánlatkérő rögzítette, hogy „a kötelezőn túli jótállási garancia (hónap) a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerinti értékelésre kerülő tartalmi elem, ezért ebben a körben hiánypótlást Ajánlatkérő a Kbt. 83. § (2) bekezdés a)
pontja alapján nem tudott elrendelni illetve az értékelésre kerülő tartalmi elem egyéb, más módon sem módosítható."
Ajánlatkérő azzal, hogy ajánlatunkat érvénytelenné nyilvánította, és ezt a tényt az eredményhirdetést megelőzően valamennyi ajánlattevő számára felfedte, továbbá azzal, hogy nem kötött aján-
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latok tekintetében hozott döntést azok érvényességéről / érvénytelenségéről, megsértette a Kbt.
250. § (1) bekezdését, a Kbt. 250. § (3) bekezdésére tekintettel a Kbt. 81. § (3)-(4) bekezdését, a Kbt.
93. § (l)-(2) bekezdését valamint a Kbt. 96. § (1) bekezdését.
Kérjük ajánlatkérő változtassa meg döntését akként, hogy az ajánlatunkat érvénytelenítő döntést
visszavonja, és lehetőséget biztosít részünkre a tárgyaláson történő részvételre, és ajánlatunk valamint a többi ajánlattevő ajánlatának elbírálását a tárgyalások eredményeként létrejött végső
ajánlat vonatkozásában végzi el.
Kérelmünket az alábbiakkal indokoljuk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban a következőket rögzítette:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
W.l) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos x
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Az ajánlattevőkkel ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő ajánlattevőnként
külön-külön tárgyal, az ajánlatok benyújtásának fordított sorrendjében. Az ajánlattevők a tárgyaláson egy
alkalommal módosíthatják ajánlatukat. Az ajánlat módosítása nem kötelező, de ha módosítja, akkor csak a
korábbi megajánlásához képest kedvezőbb ajánlatot tehet. Az ajánlati kötöttség a végső ajánlatra áll be, melyet a tárgyalás során kell írásban előterjeszteni.
Az első tárgyalás időpontja: 2012. február 06. 10:00 óra
A tárgyalás helye: Borsodnádasd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádasd, Alkotmány u. 3.
Az ajánlattételi dokumentációban ajánlatkérő előírta:
7. A tárgyalás lefolytatásának menete, alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:
Az ajánlatkérő az eljárásban egyfordulós tárgyalást tart. Az ajánlattevők a tárgi/aláson egy alkalommal
módosíthatják ajánlatukat. A tárgyaláson az ajánlatkérő ajánlattevőnként külön-külön tárgyal, az ajánlatok
benyújtásának fordított sorrendjében. Az ajánlat módosítása nem kötelező, de ha módosítja, akkor csak a korábbi megajánlásához képest kedvezőbb ajánlatot tehet. Az ajánlati kötöttség a végső ajánlatra áll be, melyet
a tárgyalás során kell írásban előterjeszteni. A tárgyalás befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. A tárgyalás az ajánlattételi f elhívásban megjelölt időpontban és helyszínen kezdődik.
A Kbt, a nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárások szabályai között többek között a
következőket írja elő:
250. § (1) Az eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van, kivéve, ha az eljárás tárgyalásos.
A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre.
(3) Az egyszerű közbeszerzési eljárásban a következő rendelkezések megfelelően alkalmazandóak
úgy, hogy azokban az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni:
e) az ajánlattételi határidőre és az ajánlati kötöttségre a 74. § (6) bekezdése és a 75. § (2) bekezdése,
az f) az ajánlatok benyújtására és felbontására a 79. és 80. §;
g) az ajánlatok elbírálására a 81-891 A. § és a 90. § (5) bekezdése, továbbá a 91-93. §, azzal, hogy az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontástól
számított harminc - építési beruházás esetében hatvan - napon belül kell megküldeni az
ajánlattevőknek;

81. § (1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.
(2) Az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint - ha ezt
az ajánlatkérő előírta - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az
igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet.
(3) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg
van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
(4) Az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont
(57. §) alapján, illetőleg a 89-90. §-ban foglaltakra tekintettel kell értékelni.
(5) Az ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel.
93. § (1) Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a 88. § (1) bekezdése szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról,
az erről hozott döntést követő öt napon belül.
(2) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról.
(3) A (2) bekezdés vagy a 96. § (4) bekezdés szerinti összegezést az Európai Bizottság, illetőleg a Közbeszerzések Tanácsa kérésére meg kell küldeni. Az Európai Bizottság részére az összegezést a Közbeszerzések Tanácsán keresztül kell megküldeni.
96. § (1) Az eredményhirdetés során az ajánlatkérő köteles ismertetni az írásbeli összegezésben [93. § (2) bekezdés] foglalt adatokat. A 92. § c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben az
ajánlatkérő köteles tájékoztatást adni a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összegéről, továbbá
adott esetben arról, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra.
3. § (1) E törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi.
A tárgyalásos eljárás specifikuma, hogy az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejezésével jön létre.
Az egyéb eljárásokban az ajánlattételi határidő lejártakor bekövetkezik az ajánlati kötöttség mind
az ajánlatkérő részéről a felhívásban és dokumentációban foglalt előírások, feltételek tekintetében, mind az ajánlattevők részéről az ajánlatukban megtett megajánlások, vállalások tekintetében. Azaz az ajánlati kötöttség beálltát követően ezen adatok nem módosíthatóak sem az ajánlatkérő, sem az ajánlattevők által, azok az eljárásban irányadóak, kötelezőek.
Tárgyalásos eljárásban azonban - az ajánlattételi határidőt követően - a tárgyalás(ok) befejezéséig, lezárásáig az ajánlattevők módosíthatják az ajánlatukat, az ajánlatkérők pedig a felhívásban,
dokumentációban rögzített rendelkezéseket a szerződéses feltételek tekintetében.
A Kbt. 4. § 35. pontja meghatározza, hogy ajánlatkérő kizárólag a szerződéses feltételek vonatkozásában jogosult a feltételeket módosítani, így természetesen nincs helye annak, hogy az ajánlatkérő ennek keretében a felhívásban meghatározott részvételi feltételeket, kizáró okokat, alkalmassági követelményrendszert megváltoztassa, valamint a bírálati szempontok sem változhatnak.
Mindezek alapján az ajánlati kötöttség beálltát megelőzően ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag
abban a körben vizsgálhatja, amely körben a változtatás lehetősége az ajánlattételi határidő lejártát követően nem áll fenn. így ajánlatkérő a még nem kötött ajánlatok vonatkozásában vizsgálhat-

ja a kizáró okok igazolásának megfelelősségét, az alkalmasság igazolására előírt igazolások meglétét, megfelelősségét, az ajánlattételi felhívás V.7. pontjában előírt iratok és dokumentumok meglétét és megfelelősségét. Ezek hiánya vagy nem megfelelőssége esetén hiánypótlást, felvilágosítás
kérést rendelhet el.
Ajánlatkérő az eljárás jelen szakaszában azonban csak abban a körben állapíthatja meg egy ajánlat érvénytelenségét, amely az értékelésre kerülő adatokkal nem kapcsolatos, hiszen azok tekintetében az ajánlattevők nincsenek kötve megajánlásukhoz, azt a tárgyalások befejezéséig szabadon
változtathatják, így a Kbt. 86. § és 87. § szerinti indokolás kérési kötelezettség fennállása is kizárólag a végső ajánlatok vonatkozásában vizsgálhatóak.
Ugyanolyan képtelenség lenne egy ajánlattevő nem kötött ajánlati árát vizsgáim a Kbt. 86. §-a
alapján, mint egy ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítani azon okból, hogy a felolvasó
lapon megadott adat (jótállás időtartama) és az ajánlat részeként becsatolt szerződéstervezetben
megadott adat között ellentmondás van. Tekintettel arra, hogy az ajánlattevőknek nem áll fenn az
ajánlati kötöttsége, ezen adatokat a tárgyalások lezárásáig módosíthatják, azaz jelen esetben ajánlatkérő a Kbt. 85. § (2) bekezdés alapján felvilágosítást kérhetett volna tőlünk, és megadhattuk
volna, hogy melyik a helyes adat, hiszen az ajánlati kötöttség hiánya miatt jogosultak lettünk
volna értékelésre kerülő adatot is változtatni.
Ajánlatkérő azáltal, hogy ajánlati kötöttség beállta előtti ajánlatokat értékelt megsértette a 81. § (3)
és (4) bekezdését, hiszen amennyiben ténylegesen ezek az ajánlatok értékelhetőek lennének, akkor ajánlatkérőnek az érvényes ajánlatokat el kellene bírálnia a megadott bírálati szempontok
alapján, és meg kellene állapítania mely ajánlattevő az eljárás nyertese. Ezt azonban ajánlatkérő
nem tette és nem is tehette meg, hiszen az eljárás jelen szakaszában nem tudja az ajánlattevők
végső vállalását, amelyre beállna az ajánlati kötöttségük, és amely azt jelentené, hogy azon többet
nem változtathatnak.
Ajánlatkérő az eljárás jelen szakaszában nincs abban a helyzetben, hogy megállapíthassa, hogy
mely ajánlatok érvényesek. Kizárólag azokban a kérdésekben tud állást foglalni, amelyekre nem
vonatkozik az ajánlati kötöttség.
Ajánlatkérő nem tudja megmondani, hogy bármely általa „érvényesnek" nyilvánított ajánlattevő
végső ajánlata nem tartalmaz-e irreálisan alacsony ellenszolgáltatást, vagy lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony értékű kötelezettségvállalást, vagy adott esetben olyan ellentmondást,
hiányt, amely a Kbt. 83. § (2) bekezdés a) pontjában vagy a 85. § (2) bekezdésében meghatározottakra tekintettel az ajánlati kötöttség lejártát követően nem korrigálható.
A Kbt. egyértelműen rögzíti, hogy ajánlatkérőnek az ajánlatok elbírálásával és értékelésével kapcsolatos álláspontját az összegezésben kell rögzítenie, és azt az „eredményhirdetéskor" hozhatja
kizárólag valamennyi ajánlattevő tudomására.
A Kbt. 93. § (1) bekezdése kifejezetten rögzíti, hogy egy ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt (és
csak őt) írásban tájékoztatni kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a 88. § (1) bekezdése szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az erről hozott döntést követő öt napon belül. Ezen közbenső
döntéséről azonban az ajánlatkérő kizárólag az érintett ajánlattevőt tájékoztathatja, és az eredményhirdetést megelőzően a többi ajánlattevő tudomására nem hozhatja ezt a tényt.
Ajánlatkérő azáltal, hogy ajánlatunk - álláspontunk szerint jogellenes, és Kbt.-be ütköző - érvénytelenítéséről valamennyi ajánlattevőt tájékoztatta, megsértette a Kbt. 93. § (1) és (2) bekezdését.

Megjegyezzük, hogy abban az esetben egyetértenénk ajánlatkérő ajánlatunkat érvénytelenítő
döntésével, amennyiben jelen eljárás tárgyalás nélküli eljárás lenne (azaz az ajánlattételi határidő
lejártával beállt volna az ajánlati kötöttség), vagy amennyiben az ellentmondás a végső ajánlatunkban állna fenn, azaz az ajánlati kötöttség beálltát követően tartalmazna ellentmondást egy értékelésre kerülő részszempont vonatkozásában, de ekkor sem értesíthetné erről a tényről az eljárás valamennyi ajánlattevőjét az ajánlatok értékeléséről szóló döntés (összegezés) meghozatala
előtt.
Fentiek alapján vitarendezési kérelmünk arra irányul, hogy ajánlatkérő változtassa meg közbenső
azon döntését, amely alapján ajánlatunkat a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek tekinti. Jelen kérelmünk alapján kérjük, intézkedjen a tárgyalás elhalasztásra, és biztosítsa az
új tárgyaláson való részvételünket.
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