
targy: valasz 2. elozetes vitarendezesre 
melleklet: 
hivatkozasi szam: KE-II345/2013 

Tisztelt Ajanlattevo! 

Jakabszallas Kozseg Onkormanyzata (6078 Jakabszallas Petofi S. u. 14.) .Jakabszallas 
kozossegi szennyvizkezeles- KEOP-I.2.0/B/I 0-2010-0080 - kivitelezes vallalkozasi 
szerzodes kereten belul" targyu hirdetmeny kozzetetelevel indul6 targyalasos eljarast folytat 
Ie. 

A STRABAG - MML Kft. (1117 Budapest, Gabor D. u. 2., Infopark D epulet) ajanlattevo 
2013. szeptember 20-an a Kbt. 79. § (1) bekezdes a) pontja alapjan elozetes vitarendezest 
kezdemenyezett: 

A reszveteli szakasz lezarasanak (Osszegezes megkuldesenek) iddpontja: 2013. szeptember 
11. napja. Az iratbetekintes (tudomasra jutds) id/ipontja: 2013. szeptember 18. Az elozetes 
vitarendezesi kerelem benyujtasanak hatarideje a Kbt. 79.§ (1) bekezdes a) pontja alapjan 
2013. szeptember 23. napja. 

Alldspontunk szerint Ajdnlatkerd megsertette a Kbt. 63.§ (3) bekezdeset, amikor nem 
nyilvdnitotta a TriGon Invest Kft. es BTMP Kft. kozos reszvetelre jelentkezdk., valamint az N
SZ. Konzorcium (tagjai: NEXUS-EP Kft. es SZABAD1CS KOzMO es MELYEPiTO Zrt.) 
(tovabbiakban egyiittesen: Kerelmezett) reszveteli jelentkezeset ervenytelenne es igy 
ervenytelen reszveteli jelentkezest hirdetett ki ervenyeskent. 

Kerjuk T Ajanlatkerot, hogy a Kbt, 78.§ (1) bekezdesere tekintettel modositsa az Osszegezest 
a kovetkezok szerint: 

• 9.) pontban a Kerelmezett reszveteli jelentkezesenek ervenytelenkent torten0 feltuntetese, 
• az Osszegezes egyeb reszeinekfentiekkel osszefiigg/i modositdsa. 

Allaspontunk szerint Ajanlatkero jogszerialenul mindsitette Kerelmezett reszveteli 
jelentkezeset ervenyesse az alabbi indokokra tekintettel: 

Indokolas 

Kerelmezett reszveteli jelentkezesenek ervenytelensege a miiszaki, illetve szakmai alkalmassag 
hianyossagai miatt 

A reszveteli felhivas miiszaki, illetve szakmai alkalmassdgra vonatkozo 111.1.4) pontja az 
alabbiakat riigziti: 

"A szerzodes teljesitese saran szukseges az MSZN EN ISO 9001:2009 mindsegiranyitasi 
tanusitvany, MSZ EN ISO 14001 kornyezetiranyitasi rendszer szerinti tanusitvany es az MSZ 
28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egeszsegvedelmi es biztonsagi iranyitasi rendszer szerinti 
tanusitvany alkalmazasa vagy az Europai Unio mas tagallamabol szarmazo a fentiekkel 
egyenertekii tanusitvdny alkalmazdsa, tekintettel a 310/2011(X11.23.) Korm. rendelet 17.§ (3) 
bekezdesere. Ervenytelen a reszvetelre jelentkezes, ha a reszvetelre jelentkezo nem 
rendelkezik MSZN EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001 es MSZ 28001 (OHSAS 18001) 



rendszerekre vagy azokkal egyenertekii ervenyes tanusitvanyokka I vagy leirasokkal az alabbi
 
teriileteken: melyepitesi munkak. "
 

Ajanlatkero altal 2013. julius 31. napjan .Jlianypotlasi felhivas es felvilagositas kerese" c.
 
dokumentum a kovetkez/ik benyujtasdt rendelte el Kerelmezettdl:
 

TriGon Invest Kft. - BTMP Kft.
 
(Kozos reszvetelre jelentkezfJk: TriGon Invest Kft. es BTMP Kft.)
 

2. A reszveteli jelentkezes nem tartalmazza a BTMP Kft. reszvetelre jelentkezo, MSZ EN ISO 
14001 kornyezetiranyitdsi rendszer vagy azzal egyenertekii, az Europai Unio barmely 
tagdllamaban akkreditalt szervezettol szdrmazo, a kozbeszerzes targya szerinti tevekenysegre 
(melyepitesi munkak) vonatkozo komyezetiranyitasi rendszer megletet igazolo ervenyes 
tanusitvdnyt vagy az egyenertekii kornyezetvedelmi vezetesi rendszerek egyeb bizonyitekait. 
Kerjiik, potoljak a hianyossagot! 
3. A reszveteli jelentkezes nem tartalmazza a BTMP Kft. reszvetelre jelentkezfJ, MSZN EN ISO 
9001:2009 mindsegiranyitdsi tanusitvdnyt vagy azzal egyenertekii, az Europai Unio barmely 
tagdllamaban akkreditalt szervezettol szdrmazo, a kozbeszerzes targya szerinti tevekenysegre 
(melyepitesi munkdk) vonatkozo minosegiranyitasi rendszer megletet igazolo ervenyes 
tanusitvanyt. Kerjiik, potoljak a hianyossagot! 
4. A reszveteli jelentkezes nem tartalmazza a BTMP Kft. reszvetelre jelentkezo, MSZ 28001 
(OHSAS 18001) munkahelyi egeszsegvedelmi es biztonsdgi iranyitasi rendszer vagy azzal 
egyenertekii, az Europai Unio bdrmely tagallamaban akkreditdlt szervezettol szdrmazo, a 
kozbeszerzes targya szerinti tevekenysegre (melyepitesi munkak) vonatkozo munkahelyi 
egeszsegvedelmi es biztonsagi irdnyitasi rendszer megletet igazolo ervenyes tanusitvdnyt. 
Kerjiik, potoljak a hianyossagot! 

Ajanlatkero dltal 2013. augusztus 01. napjdn ,,2. sz. Hidnypotlasi felhivas" c. dokumentum a
 
kovetkezok benyujtasat rendelte el Kerelmezettol:
 

N-SZ. Jakabszallas konzorcium
 
(Kozos reszvetelre jelentkezdk: NEXUS-EP Kft. es Szabadics Zrt.)
 

1. A reszveteli jelentkezes nem tartalmazza a NEXUS-ip Kft. reszvetelre jelentkezo, MSZ EN 
ISO 14001 kornyezetiranyitdsi rendszer vagy azzal egyenertekii, az Europai Unio bdrmely 
tagallamaban akkreditdlt szervezettol szarmazo, a kozbeszerzes tdrgya szerinti tevekenysegre 
(melyepitesi munkak) vonatkozo kiirnyezetiranyitasi rendszer megletet igazolo ervenyes 
tanusitvdnyt vagy az egyenertekii kornyezetvedelmi vezetesi rendszerek egyeb bizonyitekait. 
Kerjiik, potoljak a hidnyossagot! 
2. A reszveteli jelentkezes nem tartalmazza a NEXUS-ip Kft. reszvetelre jelentkezd, MSZN 
EN ISO 9001:2009 minosegiranyitasi tanusitvanyt vagy azzal egyenertekii, az Europai Unio 
barmely tagdllamaban akkreditalt szervezettol szdrmazo, a kozbeszerzes tdrgya szerinti 
tevekenysegre (melyepitesi munkak) vonatkozo minosegiranyitasi rendszer megletet igazolo 
ervenyes tanusitvanyt. Kerjiik, potoljak a hianyossagot! 
3. A reszveteli jelentkezes nem tartalmazza a NEXUS-ip Kft. reszvetelre jelentkezo, MSZ 
28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egeszsegvedelmi es biztonsagi iranyitasi rendszer vagy 
azzal egyenerteku, az Europai Unio bdrmely tagallamaban akkreditalt szervezettol szarmazo, 
a kiizbeszerzes targya szerinti tevekenysegre (melyepitesi munkak) vonatkozo munkahelyi 
egeszsegvedelmi es biztonsagi iranyitasi rendszer megletet igazolo ervenyes tanusitvanyt. 
Kerjiik, potoljak a hianyossagot! 



Kerelmezett altai - a BTMP Kft. es a NEXUS-EP Kft. kozos reszvetelre jelentkezd
 
vonatkozasdban - nem keriilt hidnypotlas soran benyujtasra a reszveteli felhivasban, valamint
 
a fentiekben idezett hidnypotldsi felhivasban eldirt MSZN EN ISO 9001 :2009
 
mindsegiranyitdsi tanusitvany es az MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egeszsegvedelmi
 
es biztonsagi iranyitasi rendszer szerinti tanusitvany, hanem csupdn egyfajta kezikiinyv.
 

A reszveteli felhivas eldirasai szerint kizdrolag az MSZ EN ISO 14001 eseteben all modjaban
 
reszvetelre jelentkezdknek az ervenyes tanusltvdny helyett az egyenertekii kornyezetvedelmi
 
vezetesi rendszerek egyeb bizonyitekainak benyujtasa.
 

- A Kbt. kizarolag az alkalmassdgi minimumkiivetelmenyek kielegitese tekinteteben (felhivas 
1111.2. es 1112.3. pontjai) teszi lehetove az egyuttes megfe lelest, azonban a fentiekben 
reszletezett tanusitvanyok benyujtdsa a reszveteli felhivas 1111.4.) pontjaban, mint egyeb 
kiilonleges feltetel keridt meghatdrozasra. A reszveteli felhivas es dokumentacio egyetlen 
eldirasa sem engedi meg, hogy kozos reszvetelre jelentkezes eseten csakis az egyik kiiziis 
reszvetelre jelentkezd rendelkezzen az eloirt tanusitvanyokkal. Tenykent leszogezhet/i tehdt, 
hogy mindket kozos reszveteire jelentkez/i reszerol szukseges lett volna a tdrgyi tanusitvanyok 
benyujtasa az ervenyes reszveteli jelentkezesek megtetele erdekeben. 

Mindezekbol kovetkezik, hogy Kerelmezett a hianypotlasi felhivasnak csupdn reszben tett
 
eleget, tovabba a fentiekben idezett ajanlatkeroi eldirasoknak sem felel meg, ezdltal
 
Kerelmezett reszveteli jelentkezese a Kbt. lenti rendelkezesei alapjan ervenytelen.
 

Alldsponiunk szerint Ajanlatker/i megsertette:
 
- a Kbt. 63.§ (1) - (4) bekezdeset, mivel a Kerelmezett ervenytelen reszveteli jelentkezeset
 
vonta be a birdlatba,
 
- Kbt. 67.§ (1)-(9) bekezdeset,
 
- a Kbt. 74.§ (1) bekezdes e) pontjat, mivel a Kerelmezett egyeb modon nem felel meg a
 
reszveteli felhivasban meghatarozott felteteleknek.
 

A jogorvoslati eljaras elkerulese erdekeben kerjuk T. Ajdnlatkerdt, hogy sziveskedjen Jelen
 
kerelmunkben foglaltaknak megfeleloen eljarni es allaspontjarol a Kbt. 79.§ (3) bekezdese
 
alapjan harem munkanapon beliil ertesitest kiildeni.
 

Az elozetes vitarendezessel kapcsolatban ajanlatkero a kovetkezo tajekoztatast kuldi: 

Tekintettel arra, hogy Ajanlatkero kizarolag a KFF szabalyossagi tanusitvanyban foglaltaknak
 
megfelelo dontest hozhat, az elozetes vitarendezesi kerelemben foglaltak alapjan a KFF
 
szabalyossagi tanusitvanyban foglaltak megvaltoztatasat kezdemenyezi az Kff-nel, Ennek
 
eredmenyerol az Ajanlatkero az ajanlattevoket haladektalanul tajekoztatja.
 

Ajanlatkero az elozetes vitarendezesrol az eljarasban erintett ajanlattevoket ezuton
 
taj ekoztatja.
 

Dunafoldvar, 2013. szeptember 25. 
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Majlathne Konrad Emilia 
k6zbeszerzesi tanacsad6 


