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Tárgy: Kbt. 79. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatás előzetes Budapest, 2014. június 2.
vitarendezés iránti kérelemre

Tisztelt Részvételre Jelentkező!
Az ajánlatkérők az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S 241-418875 nyilvántartási
számon 2013. december 12. napján – továbbá tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő
2013. december 16. napján megjelent 148/2013. számában, KÉ 22824/2013. iktatószám alatt
közzétett – majd az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. február 14. napján 2014/S 032051070 nyilvántartási számon módosított – tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő
2014/20. számában, KÉ 2645/2014. iktatószám alatt 2014. február 17. napján közétett
részvételi felhívás szerint uniós értékhatárt meghaladó hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatnak le az alábbi beszerzés tárgyában.
A közbeszerzési eljárás beszerzésének tárgya:
„Elektromos midi autóbuszok beszerzése és a töltési infrastruktúra kialakítása szállítási
szerződéskeretén belül”
A közbeszerzési eljárás során részvételre jelentkező a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 79. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített
jogosultságánál fogva, a 79. § (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján 2014. május 28. napján
elektronikus úton előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő. A kérelemre vonatkozó
ajánlatkérői álláspontról – a Kbt. 79. § (3) bekezdésével összhangban – törvényes határidőn
belül, az alábbiakról tájékoztatom:
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Ajánlattevő „…a közbeszerzési eljárás eljárást indító dokumentációival kapcsolatban a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 79. § (1) bekezdés a)
pontja alapján előzetes vitarendezési kérelmet…” nyújtott be.
Kbt. 79. § (1) Előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult
a) a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő három munkanapon belül az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, ha álláspontja szerint egészben vagy részben
jogsértő az írásbeli összegezés, illetve az ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye vagy a
közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely – a b) pont szerintieken kívüli – dokumentum;
b) bármely érdekelt gazdasági szereplő vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő
tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet (e § alkalmazásában a továbbiakban
együtt: kérelmező) az ajánlattételi, vagy részvételi határidő lejárta előtti tizedik napig,
gyorsított, vagy rendkívüli sürgősségre tekintettel indított hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárásban e határidők lejártáig, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az
ajánlati, ajánlattételi felhívás vagy részvételi felhívás, a dokumentáció, vagy azok
módosítása.
Tisztelt Kérelmező – a Kbt. 79. § (1) bekezdés a) pontja értelmében – nem jelölte meg az
egyéb – a Kbt. 79. § (1) bekezdés b) pont szerintieken kívüli – dokumentum, vagy eljárási
cselekmény jogsértőnek tartott elemét, így Ajánlatkérők – a kérelemben foglaltak alapján –
csak vélelmezni tudják, hogy Kérelmező a 2014. április 29. napján tartott iratbetekintés során
tapasztaltak alapján kívánja a hivatkozott részvételi jelentkezések érvényességét és a bírálat
jogszerűségét megkérdőjelezni.
Tekintettel arra, hogy ezek vonatkozásában a vitarendezésre nyitva álló három munkanapos
törvényi határidő 2014. május 6. napján lejárt, a kérelem elkésett.
***
A fentiek ellenére Kérelmező kérelmére vonatkozó ajánlatkérői álláspontról – a korábban
előzetes vitarendezési eljárás keretében adott válaszokra is hivatkozva – az alábbiakról
tájékoztatjuk:
Ajánlatkérők a 2014. május 19. napján megküldött részvételi jelentkezések elbírálásáról
készített módosított összegezésben foglaltakat fenntartják.
Ajánlatkérők a részvételi jelentkezések érvényességét, valamint a részvételre jelentkezők
alkalmasságát körültekintően megvizsgálták, amely alapján nem vonják/vonták kétségbe azok
megfelelősségét.
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***
Kérjük a fentiekben adott válaszaink elfogadását, az adott tájékoztatás szíves tudomásul
vételét.
Továbbá kérjük, hogy a jelen – e-mail útján megküldött – levelünk vételét szíveskedjenek
haladéktalanul visszaigazolni.

dr. Szterényi Sándor s.k.
ajánlatkérők képviselője

3/3

