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TiszteltAjánlatkérő!
A MagyarAszfalt Kft. (1135Budapest,Szegediút35-37.) ajánlattevóTiszanánaKtizség
által a ,,TiszanánaKözség
Ajánlatkér.o)
tnxor-me"yzata, mint ajánlatkérő(továbbiakban:
az eljárás eredményt
eljárásba|l,
indítottközbeszerzési
táttgyában
be|terüleliiízrendezése,,
|ezárődöntéseellena közbesierzésekr.ölszótó2003.éviCXXIX. töwény (Kbt.)96/B.$-ában
foglaltakalapjána törvényeshatáridőnbelüt
eIőzel es vit nr en iezé s i
káreImet
ter.jeszte|ő, az,,tsszegezés az ajárrlatokelbírálásáról''(továbbiakban:tsszegezés)címti
hogy a Kbt. 96/C. $-a alapjánaz osszegezést
dokumentumellán, kérie T. Ajánlatkér.ót,
módosítsaaz alábbiakszerint:
- az Összegezés
6.a) pontjábana HE-DO Kft,, TiszanánaYizépítőKonzorciumésa
és
ajánlatottevők feltiintetésének
mint érvényes
Bau-Vertíká1Kft. ajanláttevot<,
törlése,
ajánlatukértékelésérrek
- i, Összegezés7. pontjának kiegészítése
a HE.DO Kft., Tiszanána Yizépilő
ajánlatottevők
Konzorcium ós a Báu-Ver.tikálKÍi. ajánlattevők,mint érvénytelen
nregállapításáravonatkozi
felttintetésévelés ajánlatuk érvénytelenségének
indoko|ással,
- az osszegezés8.a) pontjábana HE-DO Kft., mint nyertesajánlattevőtörlése,ésa
MagyarAszfalt t<ft.,mintnyertesajánlattevőésajánlatánakbírálatiszempontszerínli
tartalmielemeinekfelttintetése,
- aZ Összegezés8.b) pontjábana Bau-Yer1ikál Kft.,mint nrásodik legkedvezőbb
ajárrlatottevő törlése, és az előzőekr.etekintettelaz Ajánlatkérödöntéseeseténa
másodiklegkedvezöbbajánlatottevö, ésajánlataadatainakfeltiintetése,

.
-

ttirlése,ésa
azÖsszegezés9.a) pontjából a HE.DO Kft' ésa rá vonatkozó információk
Magyar Ászfalt Kft. ésa rá vonatkozó inforrnációk feltiintetése,
információk
u"- ő**""g"zés 9.b) pontjában a Bau-Vertikál Kft. és a rá vonatkozó
eseténa második
törlése, valarnint az-e|oiőefue tekintettel az Ajanlatkérö döntése
legkedvezőbb ajánlatottevő, ésa rá vonatkozó informágiók feltüntetése
uJÖ,,"egezés í0. pondánakaz e|őzóekr.etekintetteltörtónő módosítása,
aztsszeiezés 11.pontjának aze|czőekte tekintetteltör.ténőmódosítása.

idŐpontja
időpontja 2010, október 29,, az összegezésnregktildésének
Az eredményhirdetés
időpontja2010.novenrber03 .
2010.október 29. aziratbetekintés
HE-DO Kft.'
Álláspontunk szerint az Aján|atkérőjogsértőenlvi-|yánítottaérvényesneka
ésjogsértően
TiszinánaVízépítő Konzorcirrm es a Éau.ver1ikáiKft. ajánlattevők ajánlatait,
hirdetteki rryertesneka HE.DO Kft'.t aza\éhbiindokokratekintettel:
IndoIrolás
1. HE-DO Kft. aiánlatánalr érvényteleusége
2010, október 19..énkelt levelében
t.1. AzAjánlatkérö a HE-DO Kft; ajánlatter,őt
- a kirívóán arányta|ankésedelrnikötbér kötelezettség.vállalásvonatkozásábanés
- a teljesítésihatáfidö vonatkozásábankérteíel indokolásra.
indokoIják
Ez utóbbi tekintetébenaz indokoláskéréstartalmazta a következőket: ,,Kérjük,
mértékii,
túIzott
nen
t,állalásuk
határidőre tetÍ kotelezettség
ft|ey, hogt a teÍjesítési
negalapazó
indok|ásttkban m|tÍ{tssák be a reljesitési határídőre Iett ajánlatukat
vonatkazó technológiai
mrffikaszert,ezetési
folyamatokat, valinlint a beszerzéstórgtúra
várakozási iclőIartamok betarthatóstigának telje siilésér,,'
Az Ajanlatkérö az Ajzurtattevö kötbórvállasára és teljesítésihatáridő vállalására vonatkozó
indokolását elfogadtá' ajánlatát érvényesnek,aZ ajánlattevőt nye*es ajánlattevőnek
minős{tette.
során általunk megismert ajánlattevői irrdokolás mind a kötbér, mind a
Az ir:atbetekintés
össze
teljesítésihatár.időtekintetébena'o'ban álláspontunk szerint a gazdasági ésszerüséggel
nem egyeztethetőaz alábbiak miatt:
gazdasági
A HE.Do Kft indoklása csak általánosságokattartalmaz,abban semmilyen konkrét
elern nem található, arnely a vállalt késeclelmikotbér mega|apazottságátésteljesíthetőségét
tárnasztjaalá.
Az Aján|attevő ajánlatában vállalt 25.800.000,- Ft./nap késedelmiktitbér a teijes ajánlati
árának a LaYp-a'
csatolt
Az aján|attételif.elhívás III.I.1') pontjában, illetve. az ajénlatidokumen1ációban
a
ktitbér
mint szerzódást biztosító mellékkötelezettséga meghiúsulási
szerzőrléstervezetben,
nettó ajánlati ár 7Yo-ábankerült meghatár.ozásra.
nragasabb,mint a meghiúsulásikötbét.
Tekintettel arra, lrogy a napi kesedJlnri kötbér mértéke
napos késedelem
mértéke,igy ameinyiben a szerződés teljesítésesorán akár egy-két,űgy
az a projekt
jelentkeiik"-az Aján|attevő által vállalt beiejezési hataridöhöz képest,
"megr,alósításának
meglriúsulásávaljárhat, mivel az Ajánlattevőnek nem lesz érdeke ez

zÍ5

ésa
szozódés nem teljesítésével,
esatbtn a késede}ncs befejezés,me$ azanyagi veszteségea
meghiirsrrlasikötbér fizetéssslcsökkerrthetö'
Kft által megküldtitt indoklás csak a
A teljesítésihatáridöre vonatkozőau a HE.DO
sziikebb vonzáskörzetébe
állo gep e,áro,..asot feisorolását, a kivitelezés
rencielkezésére
tartalmazza, továbbá egy-egy mondat erejéig
találhati személyíe'Efárresot szambavételét
hivatkozást és a vállalt teljesítési
megemlíti az időjátétselőr.ejelzést,u ,"ubuányokra -való
azonbannem taÚalmaz semmilyen
határidejénekhelyzetétmás ajánlattevővállaláshoz képestn
indoklást a kértmunkaszervezesifolyamatokr.avonatkozlan'

$ (r) ne$z{e-sfft,ésa Kbt.
szcriutaz Ajánlatkérőmegsértctte
ÁIláspontunlr
Tbt..s1'
"
lr) pontjábanfoglaltakat,miveln
vataminta Kbt. tt.sirl bekezdése
8?.$(3)bekezdéséi,
klitbérre
ítéltenz Ajánlatkérőkésedelmi
tisszeegyeztetnötdnek
gazdaságiésszeriíséggel
és teljesítésinntár.iőőre vonaikoz.i indokolásátn ós n€m
érvórrytelcnnek.

minősítette a7, ajánlatot

köteles az aján|atábankiildn í /J",^'d4l
ajúnlattevő
!7)d,ajánlati dokumentácii4. pontjaszerint,,Áz
bnuWi
számát, ezáItal igazolva,
nyilaÍkozatban
felrÍinrcnciaz úItaiaálvetÍkiegiizitő iáiéko,tatások vette.Áz ajánIatkérő I
| ,^,tl
fig,,e\enlbe
sordna kiegeszíót"úiékozrurasokat
hogyajánlataelkész;ítése
| ""
vúlnak,,
részévé
az iid,tott Dofu-tnentítcíó
tájékoztatdsok
áItaIkibocsáuil kíegészítő
j
nyilatkozatot'
li#,
errevonatkozóannemcsatoltajánlatában
A I{E-Do Kft. ajániattevti
I
$"Blaoa
Kbt.
ésa
a Kbt. 81.$ (3) bekezdését
Állásporrtunkszerint az Ajánlatkérőmegsértette
érvélrytelennek
nyitvánította
nem
ss.$ (1) bekezdésf; pontját, amikor ai ajánlatot
tájékoztatásokra
kiegészítő
amiatt, ltogy nz n;.nírattevb*- nyújtottbe nyÍlatkozatota
vonatkozóan.
felhíváslg4-wtz'pontjában előírtalkalmasságiminimumkövetelmény
(i.iln" ajántattételi
s7erintaIkaInrutlal;-ffii,,id,|k,,ikIíőMV-VZ/Abesorolásti,Iegalúbb5
ésvezetővel.
si szahnai gnkorl attal rendelkezőépít
ii mélyépíté
jeliilte m€g- ezen alkalmasság
A HE.DO Kft. ajánlattevőaz aján|atthanPál Istvánt
igazgatő,ésnem az
itazolasara,aki a csatoltönéletrajzáahpján a r{-|o s'|-net műszaki
előíttépítésvezető.
alkalmasságikövetelményként
felhívásbarr
a]Jnlattételi
ésa Kbt.
(3) bekezrlését
Álláspontuttk szerint az Ajárrlatkórő megsórtetten Kbt. 81'$
érvénytelennek
88.$ (1) n"t*"aj*-*; po"6at, amikor ai ajárrlntotnem nyilvánította tegalább5 óv
besorolású,
amiatt,hogy az Ajánlattevő nem rentlelkezit.1 fő Mv.YZlA
szati'naigynlrorlattalrendellrezőépítésvezetőve1.
mélyépítósí
2. Bau.YertikátKft njántatánakérvénytelcnsége:
a
l9.-énkelt levelében
2.|, áz Ajánlatkérőa Bau.VertikálKft' ajanlattevőt
?.o!9.október
kétte
indoklásra
kötbérttit"i"""u*eg-vállalásvonatkozásában
kirívóanaránytalankésedelrni
az
érvényesnek,
ftl. Az AjántatkérőaZ Ajánlattevő indokolásat elfogadta, ajánjratátt
ajánlattevőnekminősítette.
Aj ánlattevőtnyerÍes
során általunk megismettajánlaltevöi indokolás azonbanálláspontunk
Az iratbetekintés
éggel ös szJ nemegyeztethetőaz a|ábbiakmiatt:
ésszerűs
szerint a gazdaséryi

