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Jakabszállás Köuég Önkormányzata

Jakabszállás
Petőfi S. utca 14.
6078

Szabó Mihály Polgármester Úr részére

Tár&,V: "Átalányáras vállalkozási szerzödés a KEOP-1.2.01B/1 O-2010-0080 projekt
keretén belül szermyvtzcsatoma-hálózat és szennyvíztiszntö telep kívítelezésére a
FIDIC Sárga könyv előírásai szerint a dokumentációban található megrendelöl
követelményeknek és előírásoknak megfelelően." KÉ 11345/2013
Előzetes vitarendezési kérelem

Tisztelt Címzett!

Tárgyi eljárásban a 2011. évi cvm. törvény 79. § (l) bekezdés a) pontja alapján előzetes
vitarendezési kérelmet nyújtunk be Tisztelt Ajánlatkérőhöz.

Előzmények: .
Jakabszállás Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Közbeszerzésí Értesítő 2013/77
számában 11345/2013 iktató számon eljárás megindító felhívást tett közzé JJÁtalányáras
vállalkozási szerződés a KEOP-l.2.01B/10-2010-0080 projekt keretén belül
szennyvizosatoma-hálózat és szennyviaisztitá telep kivitelezésére a FIDIC Sárga könyv
előírásai szerint a dokumentációban található megrendelői kovetelményeknek és előírásoknak
megfelelően. n tárggyal.

Az összegzést a részvételi jelentkezések elbírálésáról 2013, szeptember l l-én a részvételi
jelentkezőknek egyidejűleg megküldte.

A STRABAG-MML Kft. 1. számú előzetes vitarendezési kérelemre (miszerint a TriGon
Invest Kft. és BTMP Kft. Jcijzös részvételre jelentkezők és az AS Konzorcium részvételi
jelentkezése jogszerűtlerrül lett érvényes és így érvételen részvételi jelentkezést hirdetett ki
érvényesnek) adott válaszát (az előzetes vitarendezési kére/embe foglaltakkal nem ért egyet,
azt elutasítja, és az eljárásban hozott, részvételi szakaszt lezáró döntését, illetve az
CJsszegzésbenfoglaltakatjenntartja) 2013. szeprember 19-én megküldte.

A STRABAG-MML Kft. 2. szárnú előzetes vitarendezési kérelmét 2013. szeptember 18-ai
irathetekintése után adta be (TriGon Invest Kft. és BTMP Kft. közös részvételre jelentkező és
az N-SZ. Konzorcium részvételi jelentkező hiánypótlási felhivásnak csupán részben tett eleget
ezért érvénytelen a részvételre jelentkezése) és Ajánlatkérő 2013. szeprember 25-én küldte
meg tájékoztatását (kezdeményezi a KFF szabályossági tanúsitványban foglaltak
megváltozását az KFF-nél. Ennek eredményéről az Ajánlatkérő az ajánlattevőket .
haladéktalanul tájékoztatja).
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Ajánlatkérő a jelentkezőknek egyidejűleg módosított összegzést küldött a részvételi
jelentkezések elbírálásár612013. október 14-én.

Az ajánlatkérö 2013. október 14-én megküldött módosított "Összegzés a részvételi
jelentkezések e1bl,álásá,6r ellen az alábbiak szerinti előzetes vitarendezési kérelmet
nyújtunk be,

mert a m6dosított Összegzés a részvételi jelentkezések
elbl,álásá,61 tárgyú összegzés részben jogsértő, mivel jelentkezésünk
jogtalanul lett érvénytelenné nyllvánítva.

1, A kérelmező neve, képviselője, székhely:

Kérelmező neve: TriGon Invest Kft.
Címe:

Székhely:
Levelezési cím:

ra.
Fax:
Esmail:
Képviselője:

1042 Budapest, Árpád út 70.
6000 Kecskemét, Tatársor 6.,
76/505-123
76/505-124
trieon@malom.hu
Mészáros Árpád ügyvezető

2. Az ajánlatkérő kozbeszerzést eljárási cselekményének jogsértónek tartott eleme,
álláspontunkat alátámasztó adatok, tények: (Kbt. 79. § (2) bekezdés)

2013. október 14-én elektronikusan megküldött módosított "Összegzés a részvételi
jelentkezések elbirálásáról" tárgyú összegzésben Ajánlatkérő érvénytelennek
nyilvánította részvételi jelentkezésünket az alábbiak szerint:

"a Kbt. 74.§ (1) ej pontja alapján, mert a BTMP Kft. részvételre jelentkező
tekintetében az MSZN EN ISO 9001:2009 minóségirányirási tanúsítvány, és az MSZ
28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egJsuégvédelmi és biztonsági irányítási rendszer
szerintt tanúsftvány vagy az Európai Uniá más tagálJamáb61 származó, a fentiekkel
egyenértékű tanúsítvány nem került benyújtásta. K<Jz<Jsrészvételre jelentkezők nem
tetfesitették hiány pótlási kotelezettséguket. "

Ajánlatkérő a Kbt, 74. § (1) e) pontja alapján nyilvánította érvénytelennek részvételi
jelentkezésünket, mely az alábbiakat rögzíti:
"Az ajánlat vagy a részvételi jelentkelés én'énytelen. ha

e) egyéb módon nem feJeJ meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi
feJhíyásDl1l és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételelmek. ide nem értve a részvételi jelentkezések és
ajánlatok ajánlatkérö által előírt fonnai követelményeit;"

..
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A fenti jogszabályt figyelembe véve a Részvételi felhívásban az alábbi meghatározott
feltételek voltak rögzítve a kérdéses érvényességi kör tekintetében:

m.I.4) Egyéb különleges feltételek meghatározása:
,,Érvénytelen a rdsr.vételre jelentkezés, ha a részvételre jelentkező nem rendelkezik
MSZN EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001 és MSZ 28001 (OHSAS 18001}
rendszerekre vagY azokkal egyenérttkU érvényes IqnÚSltványokkal vagy le{rásokkal
tlZ alábbi területeken: mi/yépftlsi munkák. 1/

Ajánlatkérő a részvételi felhívásban egyértelmüen rögzíti, hogy a részvételre jelentkezes
érvénytelensége abban az esetben áll fenn, ha nem rendelkezik a részvételre jelentkező
MSZN EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001 és MSZ 28001 (OHSAS 18001)
rendszerekre vagy azokkal egyenértékű érvényes tanúsítványokkal vagy leításolQqlL

Ajánlatkérő 2013. július 31-én felhivta a BTMP Kft.-t a részvételi felhívás szerinti hiány
pótlására, melynek Társaságunk határidőben eleget tett a Kbt. 67. § (3) szerint:

,,d hiányok vótláJa - melynek során az aján/atban 'Vagy részvételi jelentkezésben
szereplő írat;kat módos{tani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat. hogy az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az afánlatt, részvételi illetve
ajánlattétell te/hivást a dokumentáció vagy jogszabályok előírásqinak."

A fenti tények és jogszabályi hivatkozások alapján megállapítható, hogy Társaságunk az
Ajánlatkérő által a részvételi felhívásban meghatározott különleges feltételeknek a
részvételi felhívásban meghatározottak alapján maradéktalanul eleget tett. Ajánlatkérő
2013. október 14-én megküldött módosított összegzéseben nem nyilváníthatta volna a
Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján jelentkezésünket érvénytelenne, hiszen,
részvételi jelentkezésünk megfelelt a részvételi felhivásban meghatározott feltételeknek,
Ajánlatkérő ezzel megsértette Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerinti rendelkezést.

Fentieken túl Ajánlatkérő a 2013. október 14-én megküldött "Összegzés a részvételi
jelentkezések elbírélásáról'' tárgyú levelében érvénytelenségí indoknak az alábbiakat is
rögzítette:

"Ajánlatkirő tehát kizárálag az MSZ EN ISO 14001 esetébe tette lehetóvé tanúsítvány
helyett az egyenértékű komyezetvédetmt vezetési rendszerek egyéb bizonyítékainak
benyújtását, tekintettel a 31O/20lJ (XlI. 23.) Korm. rendelet l7.§ (3) bekezdésére js. A
hiányp6tlás keretében becsatolt kézikonyv ezek alapján mindossze az MSZ EN ISO
14001 környezetirányítási rendszerrel egyenértékű leíráskintfogadható el. 11

A felhívás llI.lA. pontjában valóban feltüntetésre került a 31O/2011(Xll.23.) Korm,
rendelet 17.§ (3) bekezdés megnevezés, de az alábbiak alapján a hivatkozás nem volt
értelmezhető a különleges feltételekre,

A 310/201l(XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdés a részvételre jelentkező a
szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága esetén
értelmezhető. Ezzel ellentétben Ajánlatkérő különleges feltételként írta elő az "MSZN
EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001 és MSZ 28001 (QHSAS 18001) rendszerekre
vagy azokkal egyenértékü érvényes tanúsítványokkal vagy leírásokat", nem alkalmassági
feltételként.

''',f)(~IJf t..< •• :"~_',.t .. 1 l'III.l' ."1 C. It.: 1 "~/:l.jll·). J'it,t ••. !("J:".,:)~_ •. ~1 L "11'111::...1 lrl"III\~I\I,~,I:'1
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Ennek me~fe,elóen téves Ajánlat)sérő yon állítása, hogY csak az MSZ EN ISO
14001 '!jelében tette lehetóvé tamisftyíny herre« az egytuértékű környezetyédelmi
vezetési rendszerek egyéb bizonyftékainak beQyÚjtását.

Megállapitbató, bogy Ajánlatkérö jogtalanul járt el, amikor a Kbt. 74. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilván ftotta ft [elentkezésünket, ezáltal
megsértve a Kbt. 64. § (I), (3) bekezdésében foglaltakat is.

3. A Kbt. 79. § (1) bekezdés (2) pontja szerinti kérelmező javaslata:

A Kbt. 78. § (2) bekezdése alapján a 2Q13. október 14-én megküldött módosított
összegzése miatt már nincs lehetőség újra összegzést módosítani, ezáltal viszont nem
biztosított a Kbt. 2. § (l) és (2) bekezdés szerínti verseny tisztasága és az
esélyegyenlőség, ennek az ajánlatkérö által előre nem látható és elháríthatatlan ok
következtében beállott lényeges körülmény míatt pedig a szerzödés megkötésére
ajánlatkérö nem képes. (a Kbt. 44. és 66. §·ához fűzött miniszteri indoklas alapján).
KérjU.ka Kbt., 76. § (1) bekezdés d) pontja alapján az eljárást eredménytelenne
nyilvánítani!

Tisztelettel:

T~iGon 'nvest Kft.
042 Budape' . '\'fl"d " 70Cég} ", .. " II

F6Vá e~yz&ks.zam: Q1.09·905995

~~ Mészáros ad
ügyvezető

Kecskemét, 2013. október 17.

Tájékoztatásul:
Magistratum Stúdi6 Kft., (Fax: 76/322·727, E-mail: magistratum.tothcsaba@gmail.com)


