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Tisztelt Ajánlatkérő !
Az Önök által 2016. 09.01. napján Szolgáltatási szerződés kötése
közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetésére”
tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlattételi szakaszában megküldött ajánlattételi felhívásban
foglaltakra vonatkozóan, a törvényes határidőn belül
előzetes vitarendezést
kezdeményezünk a következők szerint:
Az ajánlattételi felhívás jogsértő részei álláspontunk szerint a következők:
1./ Az ajánlattételi felhívás 16. pontjának 11. és 12. bekezdése, illetve a 20.8.)
pontja, továbbá a 21. 9-14.) pontja sérti Kbt. alapelveit, a verseny tisztaságát,
az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód alapelveit.
Indokaink:
A részvételi jelentkezés alapján a BKK Zrt. a VOLÁNBUSZ Zrt- t a szerződés
teljesítésére alkalmasnak nyilvánította.
Ezt követően az ajánlattételi felhívásban olyan feltételt támaszt, - ismerve a
szerződés teljesítésére alkalmas jelentkezők körét, - amelyet egyedül a
VOLÁNBUSZ Zrt. nem tud teljesíteni, mivel az eszközbeszerzését illetően az
ajánlattételre felhívottak közül kizárólag a VOLÁNBUSZ Zrt. a Kbt. hatálya alá
tartozó ajánlatkérő, tehát az egyetlen ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő,
amely közbeszerzésre köteles.
A VOLÁNBUSZ Zrt. a Kbt-ben előírt kötelezettségei következtében nem tudja
teljesíteni az ajánlattételi felhívásban előírt határidőket, míg a többi
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő bármely piaci szegmensben jogosult
szabadon szerződést kötni.
E tényekre figyelemmel álláspontunk szerint a fenti előírások sértik a Kbt. 2.§
(2) bekezdésben előírt esélyegyenlőséget, az előírások egyértelműen
diszkriminatívak, illetve felvetik a Kbt. 2.§ (1)bekezdésben megfogalmazott
verseny tisztaságának alapelvi sérelmét is.
Javaslataink:
a.) Javasoljuk t. Ajánlatkérőnek, hogy amennyiben az ajánlattételi határidőt
nem kívánja meghosszabbítani,- úgy fogadja el az ajánlattevők
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítésének
megkezdése időpontjára, a szerződéstervezetben előírt ütemezés és
darabszámnak megfelelően, a végleges műszaki leírásban foglaltaknak
megfelelő autóbusszal rendelkezni fog a szolgáltatás elvégzése
érdekében.

1

b.) Amennyiben a fenti lehetőség t. Ajánlatkérő számára nem elfogadható,
úgy javasoljuk az ajánlattételi felhívás módosítását, ajánlattételi határidőként
olyan időpontot megadva, hogy a (feltételes) közbeszerzést le lehessen folytatni
az eszközök beszerzése végett. Konkrét időponti javaslatunk: az ajánlattételi
felhívás módosításától számított minimum 75 nap.
2./ Az ajánlattételi felhívás 20.8.) pontja sérti a Kbt. 87.§ (4) bek-ben foglalt
rendelkezését.
Indokaink:
Az ajánlattételi felhívás idézett pontja rögzíti, hogy Ajánlattevő a jelen
ajánlattételi felhívás alapján megajánlott járműtípustól a tárgyalások és a
végleges ajánlattétel során nem térhet el.
Ezen túlmenően előírja, hogy az ajánlattételi felhívás 21. 9-14.) pontjában
meghatározott
dokumentumokat,
nyilatkozatokat
Ajánlattevőnek
a
tárgyalásokat megelőzően benyújtandó első ajánlatában kell benyújtania, azok
tartalma a tárgyalások során nem módosítható.
Ezen előírások egyben azt is jelentik, hogy az ajánlatkérő sem módosíthat a
tárgyalások során a műszaki elvárásain, azaz a tárgyalások lezárását
megelőzően, már az ajánlattétel időpontjában ajánlati kötöttséget ír elő a
műszaki leírás vonatkozásában.
Álláspontunk szerint a szolgáltatás végzéséhez szükséges autóbusz műszaki
tartalma a műszaki leírás,- mindkettő pedig mint a Közbeszerzési
Dokumentum része, melyekre vonatkozóan az ajánlati kötöttség a Kbt.
értelmében a tárgyalás lezárásakor áll be.
Javaslataink:
a.)Javasoljuk t. Ajánlatkérőnek, hogy fogadja el az ajánlattevők
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítésének megkezdése
időpontjára, a szerződéstervezetben előírt ütemezés és darabszámnak
megfelelően, a végleges műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő autóbusszal
rendelkezni fog a szolgáltatás elvégzése érdekében.
b.) Amennyiben ez nem megfelelő megoldás, úgy javasoljuk, hogy az
ajánlattételi felhívás 21.9-14. pontjaiban írt dokumentumokat a tárgyalás
lezárását követően, a végleges ajánlat mellékleteként kelljen szolgáltatni, addig
pedig legyen biztosítva a módosítás lehetősége.
3./ Ajánlatkérő sem az eljárást megindító előzetes tájékoztatóban, sem a
közvetlen részvételi felhívásban nem közölte, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges
eszközökkel
milyen
időponttól
kell
rendelkeznie
az
ajánlattevőnek. Az ajánlattételi szakaszban ehhez képest olyan határidőket
adott meg, melyek az amúgy alkalmasnak minősített ajánlattevő számára
teljesíthetetlenek. Ez sérti a Kbt. 51.§ (2) bekezdését, mert az eljárást
megindító dokumentumokban nem adta meg olyan részletezettséggel az
ajánlattételhez szükséges lényeges adatokat, hogy azokból egyértelműen
megállapítható legyen, hogy a gazdasági szereplő tud-e indulni a közbeszerzési
eljáráson.
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Javaslatunk:
A fentiekben részletezett módosítások átvezetése az ajánlattételi felhíváson.
4./ Az ajánlattételi határidő megadása sérti a Kbt. 52.§ (1) bek-ben foglaltakat.
Indokaink:
A fentieken túl az ajánlat benyújtására megadott 10 napos határidő, ugyan
megfelel a 87. § (3) bekezdésben előírt minimális ajánlattételi határidőnek,
azonban álláspontunk szerint ez a határidő nem elegendő a megfelelő
ajánlattételre (akkor sem, ha amúgy nem kellene közbeszerzést lefolytatni).
Megítélésünk szerint e határidő meghatározása során t. Ajánlatkérő nem kellő
súllyal vette figyelembe a szerződés összetettségét, ami sérti a Kbt.52.§
(1) bekezdését.
Javaslatunk:
Az ajánlattételi felhívás módosítása, az ajánlattételi határidő meghosszabbítása
az EVK 1. pontjában foglaltak szerint.
5./ Megjegyezzük továbbá, hogy az ajánlattételi szakaszra általában
vonatkoztathatóan jogsértőnek tűnő határidők kerültek előírásra, mivel a
szakma tudása szerint jelen eljárás tárgyát képező szolgáltatás nyújtásához)
szükséges csuklós autóbuszok legyártása min. 5-6 hónap. Esetünkben ezt a
szerződéskötéstől kellene/lehetne számítani. Ennyi idő az eljárás ütemezése
szerint eleve nem áll rendelkezésre az ajánlattevőknek. Ezek a tények is a
határidők módosítása, vagy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevők
megfelelő nyilatkozatainak elfogadása mellett szólnak.
Ezt az előzetes vitarendezési kérelmet faxon és egyszerű elektronikus levélben
is megküldjük.
Budapest, 2016. szeptember 6.

Tisztelettel
Fekete Antal
vezérigazgató
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