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Tárgy: Válasz előzetes vitarendezési kérelemre  

 

 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 

Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában 2013. június 15. napján, TED 2013/S 141-245830 iktatási szám alatt megjelent 

ajánlati felhívás szerint, uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást folytat „A BKK 

nyomtatási igényeit a teljes telephelyi struktúra tekintetében kielégíteni képes, egységes 

üzemeltetésű, költséghatékonyan fenntartható nyomtatási infrastruktúra kialakítása” 

(BKF/K-25/2013) tárgyban. 

 

A Bravogroup Rendszerház Kft. ajánlattevő (továbbiakban: kérelmező) 2013. december 

31-én előzetes vitarendezés iránti kérelmet nyújtott be az ajánlatok elbírálásáról szóló 

írásbeli összegezés 9.a) pontjában és 11.a) pontjában rögzítettek ellen. 

 

A kérelmező a következőket adja elő kérelmében: 

 

Az összegezés 9.a) pontjában az érvényes ajánlatot tevők körébe megnevezésre került a 

SHARP Electronics (Europe) Gmbh. Magyarországi Fióktelepe – EP Szerviz Kft. közös 

ajánlattevők ajánlata valamint a 11.0) pontjában nyertes ajánlattevőként megnevezésre 

kerültek ugyanezen ajánlattevők.  

A kérelmező javaslata alapján kéri a jogsértő döntés megváltoztatását, a fenti ajánlattevő 

ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását. 

A kérelmező észrevételét alátámasztó tények az következők. A közepes teljesítményű, színes, 

A4-es multifunkciós nyomtató kategóriában a műszaki előírás szerint az elvárás 500 lapos 

papírtálca. A SHARP Electronics (Europe) Gmbh. Magyarországi Fióktelepe – EP Szerviz 

Kft. közös ajánlattevők ajánlatában a megajánlott termék a Sharp MX-C300W típusú 

multifunkciós nyomtató. Közös  

 

ajánlattevők ajánlatának 79. oldalán található műszaki leírás szerint az eszköz 

alapkiépítésében 300 lap (1x250 lapos papírfiók + 50 lapos kézi adagoló) kapacitással 

rendelkezik, ami opcionális kiegészítővel 800 laposra bővíthető. A két másik kategóriában – 

Nagy teljesítményű színes A3-as MFP és közepes teljesítményű fekete-fehér A4-es MFP -, 

ahol szükséges volt a műszaki elvárásoknak való megfeleléshez az alapkiépítésben meglévő 

papírkapacitás bővítése, közös ajánlattevők egyértelműen jelezték a műszaki leírásban a 76. és 

a 78. oldalon, hogy pontosan milyen opcionális kiegészítővel (papírfiókos gépasztal illetve 

papírfiók) együtt szállítva felelnek meg az előírásoknak. Közös ajánlattevők a közepes 

teljesítményű, színes, A4-es multifunkciós nyomtató kategóriánál ajánlatukban sem a 79. 

oldalon, sem sehol máshol nem tüntették fel, hogy a megajánlott MX-C300W típusú eszközt 

az opcionális papírfiókkal szállítják, ezért az nem felel meg a műszaki elvárásoknak. Mivel a 

Kbt. 67. § (7) bekezdése szerint a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat  

a) a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 
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b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire 

adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával, 

ezért közös ajánlattevők ajánlata a kérelmező álláspontja szerint érvénytelen, és kérik ennek 

megállapítását, valamint az ajánlat érvénytelenítését, az összegezés módosítását az 

ajánlatkérő részéről. 

 

 

Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezésre vonatkozó válaszát a Kbt. 79. § (4) 

bekezdésében meghatározott hét munkanapon belül adja meg. 

 

Az ajánlatkérő jogi álláspontjáról a kérelmezőt az alábbiak szerint tájékoztatja: 

 

A Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem 

megérkezésétől számított három munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az 

ajánlattevőket három munkanapos határidővel hiánypótlás, felvilágosítás vagy 

indokolás benyújtására felhívni, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már nem 

lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján 

orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem 

benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás vagy indokolás kérésének 

megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől 

számított hét munkanapon belül tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján 2014. január 6-án felvilágosítás kérést 

bocsátott ki, amelyben kérte, hogy a SHARP Electronics (Europe) Gmbh. 

Magyarországi Fióktelepe – EP Szerviz Kft. közös ajánlattevő adjon felvilágosítást 

arról, hogy az általa megajánlott MX-C300W közepes teljesítményű készülékkel milyen 

módon kívánja teljesíteni az ajánlatkérő által kiadott Műszaki leírás 3. sz. mellékletének 

azon kitételét, miszerint a közepes teljesítményű nyomtató esetén ajánlatkérő elvárása a 

papírtálca kapacitása tekintetében 500 lap. 

 

A SHARP Electronics (Europe) Gmbh. Magyarországi Fióktelepe – EP Szerviz Kft. 

közös ajánlattevő a megadott határidőig (2014. január 9. 12.00 óra) megadta a kért 

felvilágosítást. A SHARP Electronics (Europe) Gmbh. Magyarországi Fióktelepe – EP 

Szerviz Kft. közös ajánlattevő felvilágosításában előadta, hogy az ajánlatában szereplő 

MX-C300W készülék kiegészítő papírtálca alkalmazásával teljesíti a Műszaki leírás 3. 

számú mellékletének azon kitételét, amely szerint a közepes teljesítményű nyomtató 

elvárt papírkapacitása 500 lap. Ennek ellenértékét az ajánlati áruk tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő továbbra is fenntartja azon álláspontját, miszerint a SHARP Electronics 

(Europe) Gmbh. Magyarországi Fióktelepe – EP Szerviz Kft. közös ajánlattevő ajánlata 

érvényes. A SHARP Electronics (Europe) Gmbh. Magyarországi Fióktelepe – EP 

Szerviz Kft. közös ajánlattevő által megajánlott MX-C300W típusú eszköz az ajánlat 79. 

oldalán található műszaki leírás és a benyújtott felvilágosítás alapján megfelel a 
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Műszaki leírás 3. számú melléklet azon kitételének, miszerint a közepes teljesítményű 

nyomtató esetében az elvárt papírkapacitás 500 lap.  

Az ajánlat 79. oldalán található műszaki leírás és a benyújtott felvilágosítás alapján 

megállapítható, hogy a megajánlott MX-C300W típusú eszköz maximális 

papírkapacitása kiegészítő papírtálca alkalmazásával 800 lap és a kiegészítő papírtálca 

ellenértékét az ajánlati ár tartalmazza.  

 

Fentiek alapján Ajánlatkérő az előzetes vitarendezésben foglaltakat elutasítja, 

tekintettel arra, hogy a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járt el, valamint kéri indokai 

és válasza elfogadását. 

 


