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TárqL elozetęs vitaľendezés

Tisztelt Ajánlatkéľö!

Előzetes vitaľęndezést kęzdeményezek ezúton akozbeszeĺzésekĺől szóIó 201i. évi CVIE. tĺlrvény
a közbeszerzésekről ( továbbiakban Kbt. ) 79. $ énelmében a ,,Vigadó Kultuĺális Központ
funkcióbóvítő megújításď' taľgyában, KÉ_20998/20I3- számon zajtő közbeszeľzési eljárás
osszegzésével kapcsolatosan.

Fent hivatkozott ajánlattételi felhívás a Kĺjzbeszerzési ÉŕesÍto 2013' évi 138. számába jelent meg,
201 3. november Ża. napj an.

Az eljárást \ezÍtrő döntésľől 2013. dęcember 20.-án éľtesítették Társaságunkat. Az összegezésben
foglaltak alapjan Taľsaságunk ajanlatát érvénytelerľré nyilvanítottak.

Ezęn érvénvÍelenségi ok nem óII fenn, ęzétt az éľtékelési hibák saját hatásköľiikben való
oľvoslására előzetes vitarendezést kezdeményezek'

Előzętes vitarendezési kezdeményezésemet az alábbiakkal inđokolom:

Az osszegzés az ajarrlatok elbíľálásáľól 10. pontja éľtelmébęn onök az éľvénýelenségi okot az
alábbiakbąn jelölték meg: Ajánlattevő ajánlatában kíilön költségvetési soľban' kiegészítő
költségveiésként jelenítette meg az ,,źnazatlan kölÍségvetés pontosítása'' tételeit, a tételek nem
szerepeltek a szakági kĺiltségvetésben.

A Kbt. 74.$ Az ajánlat és a ĺészvételi jelentkezés érvénytelensége ťejezeł egyértelmúen kimonđja,
hogy mely esętekben lehet az ajánlatot éľvénýelenné nyilvánítani, mely esetben a döntés
megséľtette a Kbt. 7a.$ e) pontjában ťogllaltakat, azaz:

e) egyéb módon nem felel ľLIE az ajánlati, ajanlattételi vagy tésnételi felhívásban és a

dokumentáciiban, valamint a jogszabáIyokban meghataľozott feltételeknek, iile nem éľtve e

részvételi jelentkezések és az ajłánlatok ajánlatkéľő által előíľt formai kovetelményeit;
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Mivel Tisztelt Ajanlatkérő ajanlatunkat ez'z'al az éľvénytelenségi indokkal nyilvalrította
érvénytelennek, hogy Ajanlattevő ajánlatában kiilön költségvetćsi soľban, kiegészítő
költségvetésként jelenítette meg az Ajanlatkéľő által kiađott ,,źltazatlaĺ költségvetés ponto'ĺtáru''
nregnevezésťi k<iĺtségvetés tételeit, a tételek nem szeÍepeltek a szakági k<!1tségvetésben. Vagyis
ezzel a T. Ajánlatkóľő egyértelmiien elismeľte, hogy ajrínlatunk tuta\mazta a teljeskóriĺ
megvalósításhoz szĹikséges valamennyi tételt, de nem a megfeleIő helyen' ami csak formai
követelmény.

További észľevételeim az ,,áĺazatlan köttségvetés pontosítása'' megnevęzésri kĺiltségvetéssel
szemben:

Az ,,fuazatlan költségvetés pontosítasara vonatkozóan' 2013. decembeľ 09-én 14:22 peľckor
kiegészítö tájékoztatást kaptunk, kiegészítő tájékoztatas 3 megnevezéssel, mely maľ önmagábaĺr
jogsértő, ugyanís a Kbt. 45.$-anak megfeleĺően a kiegészítő tájékoztatás kérésének
megválaszolásara a Kbt.-ben foglalt határidők iejáľtak. Nevezett kiegészrtő tajékoztatás
önmagában nęm ad kielégító vĺílaszt az ,,árazatlan költségvetés pontosítása'' megnevezésiĺ
tételeklrez, csak hivatkozík az ajrĺnlati felhívas V/5' fejezetének 1. pontjiĺra, de konkrétan nem
ľendelkęzik arról' hogy ezen költségvetési fejezet egyes tételeit mely szakági kiiltségvetésben kell
szeľepeltetni. Mivęl az elöbb hivatkozott kiegészítő tajékoztatás 3 megnevezésĺí dokumentum
mar eleve hataľidőn túl érkęzett, így tisńázó kérdés feltételéľe lehetőségiink nem volt.

Ugyanis az ,,ĺ\razatlan költségvetés pontosításď' megnevezésiĺ fejezet olyan költségvetési
tételeket tarĹalmaz, melynek szakági bęazonosítása nem egyértelmű. Az 1'-2 tétele
koanuegyeztetéseĘ szakfelügyeleti díjakat illetve geodéziai beméľéseket tarłalmaz, melyet tdbb
szakági költségvetésben megbontva kellene ez esetben szeľepeltetni. Ugyanęzen költségvetési
ťejezet 32. sora a t-ĺĄelzés valamint hő és füstelvezetés kivitelezését valamint tervezését
taĺtaImazza, amelybőI a tiizjetzést a gyengeáľam szakági költségvetésekben, a hő és filstęlvezetést
az épitész k<iltségvetésekben szokĺs szeľepeltetni'
Ezęn tételek esetében a legľelevĺlnsabb megolđás, ha külön fejezetben szerepel. Ellenkező esetben
felmerül a duplikáció, illetve a helytelen szakägiköltségvetésben tĺirténő szđĺepeltetés lehetősége.

Mivel T' Ajĺĺnlatkérő pontosan nem határoúameg, hogy mely kĺiltségvetési soľokat mely szakági
költségvetés végén kell szeľepeltefirÍ, így u ajrĺnlati dokumentacióban megfoga1mazott soľend
fi gyelembe vétele mellett készítetrł'ik el aj ĺĺnlatunkat.

Ezen táĺgyban hiánypitlási felhívást tettek közzé, melyben nyilatkoztunk, hogy a nevęzett
,,ärtzat|u'l kĺĺltségvetés pontosíŁísď' megnevezésú köItségvetés va|amennyi tétěle befuazásľa
keľiilt, pontosan meghatározva, hogy ajanlatunk hĺínyadik oldďanak mely sora tartalmazzaazokat
valamint egyéľtelmĺi nyilatkozatot tettiink, hogy ajánlati áľunk valamennýi tételttartalmazza.
Továbbá nyilatkoztunk az ajanlatunkban, hogy azajźnlatiđokumentació figye1embe vétele mellett
tetErik meg az ajlĺnlatrmkat, vagyis v/5.1' Áltatĺános tájékoztatás a költségvetés elkészítésével
kapcsolatban teljes köníen adtuk meg ajĺĺnlatunkat'
Amennyiben ezen foľmaj kd'vetelmény javÍtłĺsát szęľették volna Önök a hi:łnypitlási felhívással
oľvosolní, akkor ezen hiIínypótlási felhívĺís egyéĺelmtien aÍTa kellętt volna, irogy ťelhĺvjon és
iľanyuljon, hogy valamennyi szakági költségvetést lijľa nyújtsunk be azzal a kiegěśzftésse| hogyaz ,,atazat|an költségvetés pontosításď' megnevezésĺi köItségvetésben ěereplo tételěĹ
megbontásľa kerĹiĘenek, a szskági köttségvetések végén szerepelve.
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Tisaelt Ajanlatkéľő!

Fentiek atapjan ezúton kérjtik az eljáłźst lezaľó döntésĹik megváltoztatísát egy jogszeni,
valamennyi félľészéľe elfogadható szerzőđés megkötése éľdekében. Amennyiben ez nem történik
meg a töľVényes hataľidőn belül, a nýlvanvaló jogséľtésekľe tekintęttel jogorvoslati kérelmet
nyúj tunk be a Közbes zerué,sek Tanácsa K.:özb eszetzési Döntőbi zattsáłg}loz.

Fegyvernek, Ż0l3. dęcember 20.

Tísztelettel:


