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Tisztelt Hłilgyem!

Uĺ.: dr. Major Csaba

2014. fębruáĺ 18' napjén elekhonikus úton kérhęz kapfuk az önkoľmáĺryzatuk által kiíľt,
ooVÍgadó xrilturĺlĺs Kłizpont mozĺ_ és szÍnpadtęchnÍkaĺ eszkiizeÍnek bószeľzése,, tźrgý
közbęszerzési eljáľáshoz kapcsolódó 1. sz. kiegeszító tájékoztatásukat.

Alulírott Kiss Ferenc, mint a Kaľaktęr Számítástechnikai, Elektronikai Kft. (székhe1y: 5000
Szolnok, Szapáry u. 6., cégjegyzékszěnn: 16-09-001577, nyilvćntaľ_tó cégbíióság: Szolnoki
Torvenyszék Cégbírósága) cégjegyzésľe, nýlatkozattétęlľe es kdtelezettségvátlďásra jogosult
képviselője a hivatkozott dokumentum áttanu\mányozäsa utan az abban foglakak
vonatkozĺásában eaiton

előzetes vĺtaľenđezésĺ kérelmet teľj esztek elő

az alálbbiak szeľint:

A kiegészító tź$ékoztatás nyujtásara iľłányuló megfueresésĹĺnkben tłibbek kĺizött a következő
szovegrész szeľepelt:

A dokumentóció II, ,,A kiizbeszerrés mííszaki tartahĺa'' cím{ł.fejezetének ,,Egłéb technikał
eszkiizök' alcímében a 4. pont alatt a ,,Hangtechnikaź renďszer'' vonitkozásdban ąz
alábbiak olvashatóąk:

,,Felhíujuk az Ájánlattevőfigyelmét, hogy a megadott hangtechníkaí eszkiizök egl koľóbbi,
anaĺiőg rendszerhez, kerłłItek felméľésre, erért szijkséies a hangrendszeľ"-elemeineŁ
feliłIyizsgólgła!
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Kiemeljük, hogl a mozí funkció 2D/3D Dolby ďigitóIís rendszerhez ílleszkedő, múíködő
hangtechníkai ľendszer megvalósíaűsa a szeľződéses feladat t

A hangtechnilłai rendszeľ töbhi elemlére (áĺtalános c,éhj rendezvényhangosítás, inforľnációs
hangrendszer, folyosói zeneszolgáltatós) is szüIĺséqes a.felü,lvizsgáIąt."

Ezúton szeretnénk T. Ąjánlatkérő figyelruét felhívni arra, hogl a mííszakí tartalom
meghatáľozósa az ajónlatkéľők kirdľóIugos joga és felelőssége; vagłis nem csak jog, de
kiitelezettség is, azt sełnmilven kiiľíźlménvęk kiizłitt seln háríthatia ót 3e měg csak nem is
bírhatło rá ąz aíőnlattevőkre.

Máľcsąk ązéľt seFn, rnert ajánlattevóÍknek nincsen joguk a łníĺszaki tartalom
felíilvizsgú'ĺaldra, pldne nincs annak feliilbírólatára és megvóltoztatáslúra. Arról neĺn is
beszélve, hogy az ajánlati kłitijttség nemcsak az ajánlattevőlłe, ďe az ajánlatkérőre is
vonatlrozik, aminek a súlyos megsértését eredményeuné, ha az ajánlaftěvők bármilyen
módosítást esz4ajziilhetnének a beszeľzésnek az ajánlatkerő őltal meghatározott tąrtąlmán.
Hiszen ahány ajánlattevő, annyifele különböző felülvizsgált, ,,alternitív'' míisząH tartalom
jtinne létre, ilyen köríźĺmények köztjtt pedig éľtelmét vesztené az ajúnlatí kłitöttség fogalma:
ajánlatot arrą lĺell ądni, arnit az ajánlatkźľő kér; nem pedig arra, amit az ajánlaitevő iónak
lót.

Vagłis a kialaĺcult helyzet tłjbbsztjrösen is visszás: eglrészt T Ąánĺatkerő jogsěľtést követett
eI ązzaĺ, hog;y nem teĘesítette ą műszaki tartalom eglértelmĺĺ és tetjeskiiri ňeghatározására
vonatlłozó törvěnyi kĺitelezettségét; másrěszt az ajánlattevóÍket is jogséľtés elkłjvetésére
kényszeľítené, azáhal, hogł olyan feladat elvégzéséľe kívónja fetkerni őket, amire nem
jogosultak 

r

Á jogszeríÍség hĄreútlí'tósa egyetkn módon lehetsěges: T. Ájántatkérőnek a đolunentáció
vonatkozó részét vksza lłell vonnia, a felmérést saját hątáskijrbe'n ú.jra el kell végeznie a
2D/3D Dolby digitólis rendszerre vonatkozóan, majd ennelr eredményehént aktualizilnia trell
a hangtechnikai rendszert alkotó eszktiztjk felsorolását (amennyiben a hivątalban nem áll
rendelkezésre negfelelő erőforras, kiilső szakértő bevonása szülrséges), végezetül a
módosított dokumentációt új hirdetrnény feladásával egyidej{ĺteg meg kett ki)Íaente-az eljúľásiránt érdeklődő ajánlattevőlvtek (sziiĺuég szeľint az ajánlauételi haíárilő
me gh o s s z abbí t ás áv al).

T. Ajántatkéľőnek a fenti témakĺirľe vonatkozó vžłaszít/ álláspontját nem áll módunkban
elfogadni az aláĺbbi indokok miatt:

l

. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVn. kiľvenynek (a továbbiakban Kbt.) a T.
Ajánlatkéľő ĺáltď hivatkozott 60. $ (3) bekezdése az tin. ajánlati nýIatkozatról
ľenđelkezik; azt íqa e1ő, hogy minden ajĺłnlattevőnek nýlatkoznia keli ajánlatában
aľról, hogy az e\járás teljes iĺatanyagát (eljárást megindító felhívĺĺs, dolcimentáció,
kiegészítő tžijékoztatźsok, stb.) figyelmeseĺ és Ęeskonien áy6anulményoną
megéľtette, az azokbanfoglatt iĺsszes feltételt és előÍrásl ęľoĘądia, azokatteljesíteni
fogia p megadott ellenszotgáltatas fej ében'
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Vagyis szĺĎ sĺncs semmĺféIe feliilvizsgĺĹlatľóI; pontosabban az aján|attevőknek
kizźlrőIag abból a szempontból kell és lehet felülvizsgálniuk az iratok tartalmát, hogy
azt jőváďĺlagľják és magukľa nézve kötelezőnek elismeľjék, hiszen egyszeriíen nincs
más választásuk: az egyet nem értés es el ne,lĺl fogađás nem opció.

T. Ajánlatkéľő egyébként sem a đokumenÍácĺró felĺilvizsgőĺłatára szólította fel az
eljáľás iľánt éľdeklődő gazdasági szeľeplőket, hanem ewéľtelműen a
hanqľen' đszeľ elemeinek ÍeliilvĺzfleáIatĺĺľą' amĺt ajĺĺntatkéľőként jogszeľĺĺen nem
íľhat elő, az ajánlattevők pedig jogszeľűen nem tehetlrek meg!

Alĺól nem is beszélvą hogy a hangtechnikai ľenđszer vonatkozasában olyan
ľefeľencĺatípusok szeľepelnek a műszaki leírásban, amelyekről maga a T.
Ajanlatkéľő is elismeľte, hogy egy koľábbi, analóg ľenđszer felmérése kapcsan
keľiiltek meýĺatfuozásľa. Ehhez képest a hangtechnikai ľęndszerrel szęmbeni elvárás
2Dl3Đ Dolby digitálĺs rendszer megvalĺósĺtása, amelyre a megadott eszkiizłik
értelemszeľűen alkalmatlanok. Ezen ellentmonđĺást mĺndenképpen T.
Ajánlatkéľőuek kell feloldanŕa (íigyetemmel arľa, hogy a feladat elvégzéséľe
alkalmas eszkiiztik felméľésének kötelezettsége ajántatkéľőkľe háľul).

Maľcsak azért is, mert a digitális eszkłizök nem tekinthetőek egyenéľtékűnek az
analóg mođ.ellekkel (hiszen teljesen más tęchnológiĺáľól van szó" teĘesen mĺĺs ęlven
miĺködneĘ állítanak elő hangot / képet); vagyis amennyĺben valamĄ ajánlattevő
mégiscsak ,,fe1ülvizsgáljď' a miĺszaki twtalma| és dĘtális eszkiiziiket ajánl meg,
annak ajánlLatőt T. Äjánlatkéľőnek éľvénytelennek kell nyĺlvĺĺnítania. Etgo az
eljáľásnak csakis egyetlen kĺmenetele leheÍ eľedménytelenséget kell
megáll2pi1anĺ, mivel analóg eszközĺikkel a feladat nem oldható meg, digitális
eszkĺizöket peđig (legalábbis a hangtechnikai részben) jogszeriien nem 

-lehet

megajanlani és szállítani.

Mindezeken túl T. Ajanlatkeľó vaLasztnak száĺnomra tegmegđłibbentőbb
momentuma mégiscsak az a máĺ-már cinikusnak minősíthető megjegyzés, amely
szerint nem kiitelező az e|iärátsban való ľészvétel: vagýs amennýben a megszabott
feltétęlek nem teljesíthetőek az eljátts irránt éľđeklőđö gazdasági szeľeplő részéről,
a]<kor legfeljebb nem nyújt be ajánlatot.

Magyarul T. Ajántatkéľő jogszabáIyséľtés elkiivetéséľe kłitelezĺ az eljáľás iľĺłĺt
éľdelĺlődő gazđasági szereplőket, hogy egyźitalőn ajránlatot tudjanak tenni; azokat a
szeľeplőket pedig akĺ ezt nem hajlandóak megtenmio továbbľa ĺs jogkłĺvető
magalartńst kívánnak tanúsÍtani, kĺzáľja az eljĺíľásból!

I

Ez a körülmény pedĺg a Kbt.-ben r'agzített alapelveknek (kiiliintisen a veľseny
tisztĺságáľa, az ajánlattevők eséýegyentőségére és az egyenlő bánásmód
kiivetelményéľe vonatkozó előírások) olyan duľva, ľenđkíviil súIyos méľtékĺĺ
megséľtése, amilyennel cégem tłibb száz eljáľásľa visszatekĺntő kiizbeszerzésÍ
gyakorlatában még egyetlen ajánlatkéľő ľészéľŕil sem taláIkoztunk. ..
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Fentiek atapj,án tdesen egyéľtelmii, hogy T' Ajánlatkéró semmilyen módon sem ,,úszhatja
meg'' a szóban forgó feladatot: az eljáľás jogszeľűen csak ennek etvégzését; azalz az
ellentmondások feloldás;át a miĺszaki taľtalom módosítását, a móđosított dokumentáció
kiadását a jogséľtések megszíintetését kłivetően folytathntó!

Ezúton szeľefurém T. Ajanlatkérő figyelmét felhívni ana, hogy ameĺrnýbeĺl az eljáľás iľrínt
éľdeklődő gazdasági szereplők bármilyen jogsértést észlelnek; abban az esetben már az
ajánlattételĺ,szakaszban jogukban áll a Ktizbeszeľzésĺ Dłintőbĺzottsághoz foľđulni annak
érđekében, hogy azok oľvoslásra keľĹiljenek, és az e|jtľ:ź.s a töľvényes mederben folyjon
tovább.

Mi előbbi szíves visszaj elzésiiket előre is megköszönĺim.

S z o I n o k, 2aI4. február 21.

Tisztelettel:


