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A Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi űt35-37,, képviseli: Szebani Lajos üpwezető és Kovács
Zsolt cégvezető) kérelrnező (továbbiakban; Kérelmezó) Tiszaníua Község onkormányzata (3385
Tiszanána, Fő út 108/1') ajánlatkérő (továbbiakban: Ajárrlatkér.5) ellen l,Tiszanútta Község belterüIeti
yízrendezése', targyában indított közheszaruési eljárásban, a közbeszerzésekről sző|ő 2003' évi CXXIX.
torvény (KbÍ') 323 'i Q) bekezdése ab) porrtjálrarr meghatá.ozott torvényes hetáridőn belül

j ogo rvog  l a t i  kére lme t

terjesá eltí a következők szerint:

KéIjÍik a T. Közboszeftésj' DŐntőbizottságot, hory

- a Kbt' 340' $ (2) bekezdés dJ porrtja alapjárr az Ajánlatkéro által a ,,Tiszanána Ktzség belterületí
vízrendezése'' tarryában indított oryszeni közbeszerzési eljáriisban az AjÍtnlatkérő eljáÉst lezÁro
döntésével kapcsolatban állapítsa meg a jogsértés nregttrténtót, és

_ a Kbt' 340.$ (2) bekezdése d) pontjára tokintettel a Kbt' 340.$ (3) bekezdés b) pontja alapján
semmisítse lneg az Ajánlatkérő eljá:-ást \ezfuő döntését;

. a Kbt, 340'5 (3) bekezdés a) pontja a|ap1án hívja fel az Ajanlatkériit a t<irvonynok megfeleló
eljárásra, így ktiltincisen a Kbt. 342.$ (t) bekezdése szerinti jogosultsága a|apján tiirténő e|saras
lohetŐsógére, illetőleg az A1ítnIatketó döntésének meghozatalát kösse feltételhez;

' a Kbt' 340.$ (2) bekezdés g) pontja alapján - figyolenrmgl a Kbt' 341' $ (4) bekezdésére - kötelezze
az Ajánlatkétót az igazgatási szolgáltatási díj és a jogorvoslati eljárással kapcsolatos köitségeink
megtórítésére'

Indoko l á s

1. Előzmények

Ajánlatkérő ,,TiszanüfiA község bekeytileti v{arendezése,, tátgyáIsan egyszeríí közbeszerzési eljárást folflatot't
le.

AzajÍanlatrételí felhívás szárna:26540Daű., feladásának napja: 2010. szeptember 13.
.{iánlatkér{5 ajanlatfételi dokunrentáoiót készített'

Az Aján1atkéró az aján,tlattételi felhívás A. nrellékletélren az eljfuásban kapcsoiattar1ó szeruezetként a S(IM
Bt'-t ( 3527 Miskolc, Bajcsy.Zsílinszl4y u'17') jelölte meg.

Az Ajánlatkérő _ az ajánlattótelí íelhívásban szoreplő erodményhirdetési határidőt' 2010, okÍóber 22. napját
módosította és - 20t0. október 29..éner.edrnényhirdetést tartott, o nE)oll Kérelnrező részére az,,Összogazes
az $án|atok elbírálásárll'' címü okiratot megkiildte'



Az eljárás nyefieso a FIB-DO l(ft. lett ( }áIosvörösmart. Hagyóka u"1').

Kérelmezil iratbetekintési kérelmére az Ajánlatkéró 2010. november 03'.án iratbetokintést biztosítotf'

Kére]mezó a Kbt. 96/B.$.a alapján 2010. november 03'-án el'5zetes vitatrndezési kérelnrét nffitott be'

melyet Ajánlatkérő 20l0. novenrber 08.-án kelt és e napon 
.K&elmezó 

részére nregküldőtt á|láspontjának

ismertetésével elut.qsított.

A szerződéskötés tetvezett irtópon$a: 2010. november i7. napja (ajánlattételi fglh{vásban megadott idopont'
2010. november 11. ntldosíÍása ntiatt).

Az iratbetelrintés és az előzetes vltarenr]ezési kérelent eluÍasítása alapján, álláspontunk szerint az

Ajánlatkérö nregsértette a Kbt. alábbi rendelkezóseit;
- Kbt.87.$ (3) bekozdését (I.,2, '4,lrére|mi elemek)
- Kbt' B8.$ (1) bekezdés h) pontját ('1.,2.,4.' 7' kólelnti elemelt)
- Kbt. s1.$ (3) bekezdésót (Í.,2,3,,4,,5,,6.' 7' kérelmi elemek)
- Kbt. s1.$ (4) bekezdését (l,,7.,3,,4,,5,,6., 7. kórelmi elemelr)
. Kbt' 88. $ (1) belrezdós e) ponúját (3.o 5. kórelmi elemok)
- Kbt. 85.$-át (6. kérelnrí elom)
- Kbt.88.$ (1) bokozdós f) pontját (6. kérelmi elem)
, n |sóvetkezőkben részletesen lrifejtett índolrainlr alapján.

2. Kérelnri elenrek és indokolásuk

1. kél:e|mi eteml IID.DO Kft' ajánlatánalr én'én'-ytelensége n7 előteljesítésre tett vá|lalás alapján

Az njánlattételi fellrívás v,3.5'7,2) pon$a szerint ae előte[iesítésro napokban megadott váIlalást értékeli aZ

AjÁnlat}rérő, és c$ak az előteljesítés napjait kell rnegadni a kijelölt hatátidöhöz kÉpest'

Az aján|attételi felhívás II.3) pontja szetint a toljosítés befejezésénok határideje: 20 i 1' szeplenrber 30'

Az ajánlatirlokumentáoiiban a to|iosÍttísi határiclő ertékelésére vonetkozó előÍrás szerint (dokumentáció

25'oldal) az előteljesítés napjait napt,ári munkanapokbarr kell negadni'

A fentiek a|apjhn az Á,jánlatkérő által a teljesítésre megállapított időtartarn (a szevódéskötés tervezett

napjától,2010' novenrber 11. napjátót lcezdődően a teljesítési végbatáridő,20tI. szeptember 30. nap1ához

viszonyítva) 22B naptári munkartap'

A }IE.Dg l(ft' nrogajánÍáse az előteljesítés időtartarnáa vonatkozóan t02 naptári nrunkanap.

Az Ajánlatkérő 2010' október 19'-én kolt Ievele szeriltt az ,,rtjánlattevő ajánlatáb_ctn vúIIaIt teljesItésÍ

hatát'ic]ő 201I' mdjzts l0..,,' Kórjük, írudokolják meg, hogy a teljesítési határidőre tett kötelezettség

váÍtaIdsuk nem tulzott mértékű, indokIásukban nutassd,k ba a teljes{tési határidőre |ett ajúnlatukat

meg(Ilapoző munkaszervezetési folyamatokat, yalamint a beszerzós tarpára vonatkozó tec|xzalógiai

v árakoz ás i i d ő tqtamok b a,tarthatós á gának telj esüIé s ét -,,

Az Ajánlatkérő az előtoljosítésre vonatkozó megajiánlás indokolását elfogadt4 az elózetes vítarendezés

e]utasífásában ennek részletos indokát nem fejtette ki.

Az iratbetekintés során á1talunk mogisttteft ajálrlattevői Írtdokolás a teljesítési határídő tekintetében

áIláspontrrnk szorint a gazdasági ésszerűséggel össze nem eryeztethetó az al:ábbiak ntiatt:

. A HE.DS Kft' által vállalat előteljesítés mértéke (102 naptári munkanap) 20 %-kaI alacsonyabb az

átlagvállalástőL (I27,5 naptári munkanap)'

- A }IE-DO Kft. áltatváI|a|atteljesítési idő mértéke (L26 tta1.ltári munkanap) 44,8,I6-kaI alacsonyabb

az Ajánlatkérő á1tal aj;ánltttéteii fe]hívásban teljesítésre megaclott időtartamhoz képosÍ (228 naptirt

murrkanap).
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- A fentikonkét sámításokhoz képest a }IE.DO l(ft' által benyúitott indolcolás csak általánosságokat
tarta|maz, az indokolásban semmilyen konlrét gazdasági, műszalti olom notlt található, atllely a
vállaÍt előteljesítés, és így a teljeslfési lratÁridő megalapozottságát és teljesÍthetőségét aláftámasúaná.
Az, hogy az időjárási előrejelzések kedvezö prognózist mutatnak' a kivitelezés időtartamára, csak egy
feItételezés arra vonatkozőan,hogy az időjárási köriilmények nem hátráltatják a munkákat.
Az, lrogy a HE-DO Kft. a sztikségesnéI nagyobb méítékű gépi és humán erőforrással rendelkezik,
nem indokCIIja azt, hogy a konkrét beruházás (annak nriiszaki tattalntára, t{rryára, összetettségére
tekintettel) elvégezhető 102 naptári munkanap alatt.

- A nrunka mrÍsza]<i taftalma nem teszi tehetővé a I02 naptári munkanap alatt történő befejezésr,t az
alábbiak míati:
uÍjq,iy Áz elmúlt évek időjárása köztudottan kiszátn[thatatlan, Az óv bdrtnely szakában lahetséges
olyan szélsőstiges időjárasi kiirüIuény, mely a kivitelezést meggátolja. Tekintettel awa, hogl jalen
berullázás java rdsze téIi kortilrnények kozttt végzendő, így elfurdulhat széIsősőgesen alacsztzy
hőtnérséklet, valaruint naglmennyiségű hó, mely a föIdmunka, monolit beton ruűtárgy készítési
munka végzését ellehetetlen{ti. Az időjárús a fetúiek ttlellet prcdukúIhat széIsőségesan Ínagas
hőrnérsékletet is, esővel lrarr)lne, mely szintén ellehetetleníti a munkavégzést. Álláspontunk szerint a
kedvező ídőjárás előrejelzésekte alapozni ilyen jelleg{í kivitelezési tnunkót felelőtlenség, Jelert
beruhdzds ka1scsán úIernényt,ink szerint inkább ct kedvezőtleru időjárási vÍszonyok miatt időtqrtalókok
beildatása a releváns, tekintettel arr,a, hogy a szerződés váIlalt teljesítési hatarideje a kedvezőtlen
időj árás i v is ronyokr a hivatkozás s al nem mó,dosíthat(,.
Előregvártott eletnek: Jelen beruIzőzás megvalc5sítása során nagy ftrenÍrjitég{i előregyártott
betonele.rn beépíttíse szíikségas. Tnpasztalataink szerirtt a betonelenleket előáIlító pártók a téIi
időszakbaru hosszqbb határidővel vállaljtik az egyes elemek legyártását, ntely szintérl a váIIaIt
telj es ítési hat cÍr idő cs úsz ás aval j ár.
Meqközelítő utak hiánva.. Á beruházás sot{il olydÍl filűtárg)ak (tdrozók) létesüIneh tnel1nek
megktlzelíthelőséga körüIményes, rniveÍ a negktzel{tő utak dontő többsége keskerzy, ogyrzyorntduú

frIdút, yalarnint a Kozség belterületi útja' Ezen nz{ítárglak kívÍtelezése sorárt nagltömegűfoldrnunln
végzés zajlik Á foldmunka végzé'séhez az ajárilattevő randelkezésre áIIó naglszdmú munkagépe,
sz{tllttT járműve ilyen esetben ruem glorsíthatja a kivitelezést, ugyanis ilyen esetben a nuitárgyak
Iétesítése sor'án keletkezett kikerüIő aftyagok olszúIlításdnak lehetősége, valamint htene a
rneghatarozl- Tapasztalafitnk szerint téIifinartevékenységekvégzése sar,án rtagy számbmfordul eIő
előre kiszáffiíthatatlan esemény ilyen jellegli atqkon, pI. szállítljárm{i elakadása, mely a
tehergépkocsi ,,mentésértek,, idejére az egléb tevékerrységek felfiiggesztésével jar. Áz ebbőI adódó
i d 15 ki e s é s s z int én t art aI éki dők b eikt at á s dv aI keriilhe tő e I.

Áiláspo n tunk szerin Í az Aj ún latkérl5 me gsértetÍe
- n Kbt. s7.$ (3) bekezdósót, mivel a IIE-DO Kft. njánlntát n teljesítési hntárÍdőra, fl:Itz az olőteljesítes
idtítartcműrn vonatkozl indokolás gazdasági ésszeriÍséggel össze nem egyeztethetősége miatt nem
nyilván ítottn órvónytel ennelrr
- a Kbt. 88.$ (t) bekezdése h) pontjriban fog|altakat, mivel a }Irc.Do Kft. ajánlatát a te$esítésÍ
határidőreo azaz az előteljesítós időfartsnrára vonatkozó tűlzotÍan ms.gfls kötolgzgftségvállalás miaft
nenr nyilvánítolta érvónytelennelg
. a Kbt. sl. $ (3) bekezdéséf, rniYel nem áltapította megaIIE.Do Kft. ajánlatának érvénytelenségét'
- a Kbt. sl. s (4) bekezrlését, mível a HD-DO Kft. érvénytelen ajánlaf,ít vonfa bs nz .órtókelésbe.

2. kÉrelnri elenr; IIE-DO Kft. ajánletának éwénytelensége a késedelmi kiltbérre tett megajánlás
alapján

Az ajánlattét.oli felhívás Iv '2,12) pon1ia szerint blrát|ati részszempont a késedelmi kötbér (Ft'/nap)'

Á HE-DO Kft. a késedelrni kötbérre vonatkozoan 25 800 000 Ft./nap megajánlást tett.

Az Ajánlatkérő 2010. október 19.-én kelt levele szetint ,, Áz ajánlatkérő cÍ szoros teljes{tési hatdridőhoz
kapcsolódó késedebni kötbér mértéMt Q5,B00,000 FT,/nap) tuIzoÍtan rnaEas mértáhÍrlek, illetőleg kirívőml
ar á ny t aI a n kat e I ez e tts,i gvál I aI ásn ak íté l i me g,, .

A IlE-Do Kft. a késedelmi kötbér összogóro vonatkoz-Tatr indokolást rffitott be' trioly indokolást az
Ajánlatkérő elfogadtq az e]ózetes vitarendezés elutasításában nem részletezett szempontokratokintettol'
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Az iratbetokintés során általunk megismer1 ajátrIatbevói indokolás a ]<ésede]mi kötbér tekintetében

álláspontunlt szerint agazdaságiésszeríÁéggel tssze nem eryeztethető az alátrbiak miatt:

_ A IIE.Do Kft. á]tal vál]alaÍ késec]elnrí kötbér összege (25 800 000 Ft.hrap) 328 %-knl több az

átlagvállalástól (7 853 750 Ft.), annil<3,28 szorosa.

- A fenti konkét számításhoz képest a IIE-DO l(ft^ á]tal berr1r1jtott indokolásban olyan índokokat

soro1 fel az Ajánlattevö, amolyeknek nincsen kihatasa ara' hory késedelem-osetén az általa váilalt

kötbérkötele'*tt'ég részsró|tJljesíthető. A késede]mi kötbér mértékének realitása abban ál1, hory a

késedelembo osett kltelozott azt ki tuclja flzetnia jogosultnak' Ez nem fugg a do|gozai létszánttól, a

beszá1lítlk sz.ímától, a kiváló helyismirettől, az üzletpolitildtól, és az Ajárrlattel'ő áltnl nl9gnc\/ezeff
egyik irtdoktólsem.

- A HE-D6 Kft. áltfl.l vál|a|t késedelrní kötbér tűlzaÍtan magas zz alábbiakmiatt:.
Az Ajánlattevó ajánlatában r,állalt 25'800'000,- Ft'/nap kóserie]rni kttbér a IIE.Do Kft. teljes

ajánlati árÁnak a' |}Yo.a'
Á" ajlínlattéte1i fe1hÍvas IiI.1.t^) pontjában, illetve az ajánlati dokunrentációban csatolt

szemődéstervezetben, mint szerződést.biáosító rnellékkotelezettség a meghiúsulási kötbéi a nettó

aj án l ati ár,1 Ya. áb an keriilt me gh atár ozínr a.
Tekintette] arra, hogy u nopi késedelnri lttjtbér mértéke magasabb, mint a meglríúsrrlási kötbér

ntértéko' igy anienffien a szerzödés teljesítése során akár egy-két napos késedelem jolontkezik az-

Ajárr1attev6 á1121 ;állalt befejezési rrátariaohoz képest, űgy az a proj1kt megvalósÍtásának
rneghiúsulásával járlrat, mivel ai Ájánlattevőnek tlem lész érdeke ez esetbett akésedelmes befejezés,

m$rt aZ anyagi 
"v"saáség" 

a szeiződés nem teljesítésével, és a meghiúsulási kötbér fizetéssel
csöld<entJrstő,

Állrís p onturr k szeri nt az Aj ánlatkét{ nre gsértette
_ 

" 
rtr. s7.s (3) bekezdését, mivel e rro.no Kft. ajánln1áJ a kósedelmi kötbér vállalásra vonatkozó

Ínr]okolás g'-'d''agi ésszerűséggel összc nem egyezt*th"tő'óg* miatt nem nyilvánította órvénytelenneko
. a Kbt. s8.$ tt)1"kezdése.Í| pontjában foflattalrat, mir.el a ffi-Do KJ|t. ajánlatát a késedelnri

kötbérre vonatkozó túlzottan *ag"' kbtelezett*égvállalrís miRtt nem rryilvánította élvónytelennek,
. n Kbt. sl. $ (3) bekezd'éséÍ, mivJl nern állapíÍofta meg a IIn.Do Kft. ajÁnlattÍnalr éwénytelerrségét'
. g Kbt. sl' $ (4) bekezdését, mivel a IIE-DO Kft' érvénytelen ajánlatít vonta be nz értélreléshe.

3. kérelnri e|em: ffi.Do Kft' ajánlatánalr érvénytelensége az építésvezetői alkalmasság igazolá.síra

tekintcttel

Az ajlad|atxéte|i fel}rívás III'2,3) Mlz. pontjában e]őírt alkalrrrassági minimuntkövetelnrény szerint

alkalínatlan az ajánlattevő, ha num rendetkizik 
-l 
Íő ̂ /ÍV-WÁ besorolásti, Iegalább 5 év méIyépítósi szalrlnai

gyakorla,tt al rendelkez ő épít ésvez etőy el.

A }m-Do Kft. qjánlattevő az ajánlatában Pál Istvánt jelöl1e mog ezerr alkalmasság igazolásáre, aki a csatolt

önéle,"ajza alapjan a HBDO i<rt.nel miisza]ci igaz[atő, és nem az ajánlattéÍeli fellrívásban alkaImassági

követelnrényként elöítt építésvezotő'

Az Ajánlatkérő előzetes vitar-errdezési kére]met elutasíio váLasza szerint ,f műszaki igazgató magasabb

beoszi^, rnint az építésvezető, ígl az alkalrnas arTa, hogl azokat a munkafeladatokat elvégezhesse,'.

Álláspontunk sz-erittt nent fglgl msg a IIE-DO Kft. által rnegjelrÍlt PÁl István az Ajánlatkérő által

nregáilapított alkalmassági rlirrimumkövetelménynek, mivel nem építéslezetb, li
Alkalmatlarr tehát azAjírrlattevő mivol nem igáaolta az ajánlatkéioi elotras szerinti alkalmasságát kétséget

]<izáróan'
t',*ugá|,un abbő7 atényből, hogy a milszakí ígazgatői boosáás-magasabb, mktt.az építésvezatói beosáás

nem k8vefto zik az,hory a mtiszaki igazgztő alkalntas a munka feladatok elvégzésére.
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"
- g xit. ss.$ (1) belrezrlés e) pontját, anrikor az ajánlatot nent nyilvánítofta érvénytelennelr amiaft,
hogy az Ajánlattevő nem rendelkezik 1 fő wM-vZ,l/,' besorolásúl Iegalább 5 év méIyépítési szalrmai
gyekor|nttel rendelkoző ópítésvezetővel'
- a Kbt. 81. $ (3) bekezclését, mivel nem átlapította meg a IIE..DO Kft. ajánlntánnk ówón1'telenségét'
. n Kbt. sl. $ (4) bckezdését, mivel n ItE-Do Kft. órwónytolen ajánlntát vontn be nz értéItelésbe.

4. kérelnri elem: a Bau Vertilr:il Kft. ajánlafínalc érvónytelensóge t kósedelnri kötbérválla|ásra
tekintettel

Az ajarrlattételi felhívás Iv 'z'I2)pontja szerint bírálati részszempont a késec|elmi kÜtbér (Ft./nap)'

A Bau Vertikál Kft. a késedelmi kötbérro vonatkozoan 18 000 000 Ft,lnap megajánlást tett.

Az Ajánlatkérő 2010. olfróber 19..én kelt levele szerínt ,, Áz ajánlatkérő 4 szoros teljas{tési határidőhöz
kapcsolodó késedelnzi kotbér mértékét Gs,000.000 Ft'/nap) túIzoÍtarz magűS tnérték{Íneb illetőIeg kirtvúcm
ar cÍnytal an kö telez etts égvrillalásnak ttéIi meg,'.

A Bau Vertiká| Kft. a kósedelrni kötbór összegére vonatkozóan indo]<o]ást nyujtott be, mely indokolást az
AjánIatkérő elfogadta, az e|őzetes vitatendezés elutgsításában sem részletezott szompontokra tekintettel'

Az iratbetekintés sorárr általunk megisnrert njánlettevői inrlokolás a késedelrni kötbér tekintetében
állásporrfrrnk szerint a gazdasági ésseeriiséggel össze nent egyeztetlrctó azalábbiak mintt:

- Az,hogy azAjánlatkérő azajánlattételi felhívásban nem ms.xiilrálta a vállalható kötbér mértékét nem
jolenti azt, hogy a Bau VertikáI Kft' kÖtbérvá]]alása nem minősiilne tulzottan magas mérték{ínek, ez
nern jelerrti art,hogy az ajánlattevőI< tulzottan magas kotbért vállalhatnak'

- A Bau Vertikál Kft. által vállalat késerlelmi k.'tbéÍ összege (18 000 000 Ft./nap) 229 %.ka;ltöbb az
átlngvállelástól (7 B53 750 Ft.)' annak 2,29 szerase,

- A fgnti konkét szánrításhoz kopest a Bau Vortikál l(ft' á]tal benyídtott índokolásban olyan
indokokat sor'ol fel az Ajátt|altevő, arnelyeknek nincsen kihatása sga, hory késedelenr esetén az
általa r,allalt kotbérkotelezettség rószóről teljesí'thetó' A késedelmi kötbér mértékének realitása abban
áll, hory a késedelembe esett kötelezett azt ki tudja fizetrri a jogosultnak. Errg nincsen kilratással az,
ho,gy az AjánlattevrÍ ,,biáos abban'', hogy tevékenységéro visszavozethető ok nriatt késedelme nem
következhet be. Ez az indok feltótelezésgn alapttl'
Mintahogyan ez sem irrdokolja a tulzotfan megas mértékíi kötbór vállalását, hogy a szerződés
teljesítéséirez kapcsolódóan e]őírhat ő.1 % méftékű biztosítékr'a is firyelenrmel volt az fiánlattevő'
Ai pedig, lrogy a napi kötbér vállalt rnértékével Megr'endelő biztonságát kívánta növolni az
a;*ntattevo, siintén nonr irrtlokolja art, hogy részétől vállalható a megajánlott kötbér teljesítése
késedelem esetén.
Te|lát a késedelmi kotbér mértekére vonatkoző ajánlattevói indolcolás egyik pontja senr igazolja a
gazdasági ésszeriÍséggel összeegyeáetlretl5 mTdon art, hogy a vállalt kÜtbér nenr túlzottan magas
mértékíi.

- A Bau Vertikril Kft' által válÍalt késedelmi kötbér trrlzotts.n lllflgas az alábbiak nriatt
Az Ajánlatteví5 qiánlatában vá]Ialt 18.000'000,- Ft l<ésedelnri kötbér a Bart Vertikál l(ft. teljes
aj ánlati árárrak köze| 7 %io-a.
a, ajántattételi felhívás III.1.1.) pontjában, i]Ietve M ajánlati dolcumentációban csatolt

szerződéstervezefbett. tttittt szerződést biztosító nrel]ékkö1elezettség a meghiúsulási kötbér a nettó

ajánlati ár 7 Yo.ábankertilt nreghatározásra.
Tekirrtettel zura, hogy * n^pi késedelnri kötbér mértéke közel azonos a meghiírsulási kötbér
mértékével, íry ameinyiben a szerződés teljesítése során akát ery-két napos-késedelem jelentkezik

az Ajánlatie"ó attat vál]alt befejezési lrstáridöhöz ftépest, nw az.* proJ.uF mogvalósításának
meghiúsulásával járha! nrível az Ájánlattovőnek nem érdeke ez esgtboil a késedelmes befejezés,

mert aZ anyagi 
-vesztesége 

^ sz"riődés nem teljesítésével és a elállással, meghiúsulási kötbér
fi zetéssel csÖkkenthetó'

{
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kötbór vállalást a
nem nyilr,ánította

rillá opontunk szerint az Aj ánlatkérö megs értettc
- a rrt' s7.$ (3) beltezdósét, nível f; Bau YertilráI Kft' ajánlatát a késedelnli
vonatkozó indokolás gazilnsági ésszeriiséggel' összc nern egyeztethetősége nriatt
érvénytelcnneli'
- nxút. ss.$ (1) bekezdése h) pontjában foglaltalet, nrivel aBzu Yertiltít Kft. ajánlatáta késedelnri

kötbárre vonatkozrí túlzottan mngfls kötelezettségváIlalás miatt nem nyilvánított* éwénytelennek'
- a Kbt' 81' $ (3) bekeztlését, mivel nent állapÍtotta nreg a Bau Vertikál Kft. ajánlntánafu

érvénytelenségét'
. n Kbt. s|. $ (4) bekezdését, mivel a Bau Yertikál Kft. érvénytelen ajánlatát vonta be az értékelésbe'

5. kérelnri elenr: a Bau VetikíI Kft. ajlínlatának érvénytelensége ez építésr.ezetői allralIrtasság

igazolására tekirrtettel

Áz ajánlattételi felhívás III'2,3) Mlz, pontjában előírt alkalmassági mirrimunrkövetelmény szerirrt

alkalmatlan az ajdnlattevő, |n nett rendeÍkezik ] Í.ő MV-WA besorolás4 legaldbb 5 ér mélyépítési sza|lnai
gilakorl attal r enrlelkező építósvezetőve I'

Á Bau-Vertikál Kft. ajánlattevő sz ajánlatában Sebestyén Rolandotjelölte meg ezen alkalmasság igazolására,
aki a csatolt önéletr'{za atapjrín a SchmidtGép 2aa2 Kft (10% feletti alvállaIkozó) úgyvrzelője, éS nom g.

qjánlattétoli felhívásban alkalrnassígi követelnlénykérrt nleghatírozoLt építésvozető'

Ajfut|atkétó elózetes vitarendezési kérelrnet elutasító vátaszÁbut kifejtette ,, A mústársrssúgban betöltött

lignezető igazgatrJi beosztas nern i}ssteegleztethetetlan az épttésvezetői beosztással,,.

Elózetes vitarendezésí kérelmiinkben neÍÍl vizsgáltuk és nem vitathrk art, hogy az építésvezetői és

frgy,tezelöi mtmkakör egy szoméIy áItal történő ellátása Ősszooryoáethető-e, mivo| ez a kérdés az

alkalmasság i gazol ása szenpontj ából i rrel eván s'

Álláspontunk szerint nem felel tneg aBau VerÍilcái Kft. által megjelolt Sebestyén Roland az Aján|atkérő által

megállapított alkalmassági mínimumkövetelménynek, mivei nem ép{tésvezető'
A]kalmatlan teÍlát azAjárrlafiovő mivol nem igazolto az ajánlatkérői előírás szerjnti alkalmasságát kétsóget

kizáróan.
Abból a tér1ybőI, hogy az ügyvezetői ós az építésvezetr5i nrunka ellátása összeegyeáethetö netn követkozik
az,hogy az Aján|altevó az alkalmasságotar'Á.jánlatkéró á}tal olőírt.tknak megfelolőon igaz'olta'

ÁIláspontunk szerint az Ajánlatkórő megsértette
. n Kbt. 88.$ (1) bekezr|éi e) ponÍját, antikor az ajánlatat nent nyilvánította érvénytelennek amiaff'

hogy nz AjÍinlattevő nem rendelkezik l rő NÍI/:V7,/A lresorolású, legnlálrb 5 óv mólyepítési sztkmai

gyakorlattal rcndelkező építósvezetővel'
] n Kbt. 81. $ (3) bekezrlését, mÍvel nem rÍllapítofta meg a Bau Vertikál Kft. ajÁnlatánnk

órwón1"tclenségét'
. a Ktlt. 81. s (4) bekezrlését, nrír,el a Bau Vertikál Kft. éruónyfolerr ajánlntát vonta bg az órtókelésbg.

ó. kére|mi elenr: Tiszanána Yízépítő I(onzorciunr njánlatánalr érvénytelensége az ejánlat nródosításe

miaft

Az Ajánlatkero 20l0. október L9.-én kelt lwele szerint az ,,ÁZ ajánlattevő ajánl11tálan s1ereplő teljesítési

hatatddt (140 naptari rnunkanap) ajarllatkérő túlzottmt ltldgas ntértékfuteh illetőIeg kirívóan alacsony

kotelezetfttigváIlaíásnak ítéli meg..,., Kérjük, ittdokotják meg, how a teljesttési lat1ricpre tett katelezettség

vállalásuk nem túIrolt nértéÍtű, tndoiIasutban mutassák be a teljesitési határidőre tett ajanlatukat

megalapozl trunkaszervezetósi folyamatokat, valamint a beszerzés tárgyh,a vonatkozó techrzol{tgiai
y árakozás i időtart arnok b etarthatóságának telj e sülés ét.,,

A Tiszanína Ytzépttö Konzorcium az előteljesítésre vonatkozó megaj'án|ás indokolásábm al,Sadta, hory a

vállalkoási szerződésben szereplö határicll q2o t r ' jírnius 2.), a valós és általa r,állalható befejezési határidó,

a fololvasólapon szereplö 120 napról azt nyilatkozLa,|togy az a mrtnka átfutási ideje, ozért a vé$eljosíÉsi

hatatidőhöz kr$pest az előieljes{tés 87 naptári munJ<anap.

Az Ajánlatkéró gz előzetes vitarendezési kérelmet elutasító vit1raszábal előadta, hogy mivel az adolt, vÍiasz

nem eredményezlreti azaján|atmódosítását, ezértazajánlatban megadottnapok szunát értékelte.



Állásporrturrk szerint attól, hogy Ajánlatkérr5 nem vette figyelernbe Ajánlattevó vit|uzÁt, és az abban foglalt
.1iánÉtmoaositíst, fennáll a jogsértés ténye, azaa Tiszanána Vízépítö I(ouzorcium a l(bt. 85'$.ában
foglaltakkal ellerrtétberr rnódosította az ajűnlaűn',

ÁI|áspontunl< szerint az Áj ánlatkérő ntegsértettc
- n K-nt. 85.$-át' mir,€I a Tiszanána Vízópítő Konzorciumot olyan ellentntondás feloltlására hÍvta fel,
amely ellentmond ls a Íisrtíző kérrlésre attott váIasszal nem oldható fel, telrirrtefÍcl arra, hogy n vílesz
nrindenképp en az aj ánlat rnódosftását eredm ényezi'
- a Kbt. sb.5 1t1 belrezdés f) pontjábnn foglaltakat, mivel Tiszanárra YÍzépítí|Konzorcium ajánlatát nz
ajánlat módosítása miatÍ nem nyÍlvánította ón.ónytelennek _ Íigyelemmel a Kbt' 85.$' utolsó
mondafára (,,Ez azonbfln nsm eredményozhoti az tjánlat módosítását')'
- a Kbt. sl. s (3) Irekezdését, mivel nem áIlapította meg Tiszanána Vízépítő Kortzorciumot ajánlatának
órvónytelenségót'
. a Kllt' sl. s14) bekezdését, mivel Tiszanána Vízépítő Konzorciumot órvónytelen ajánlatát vonta be
az értéItelésbe.

7' kérelnri eleml Tiszanána Vízépítíí Konzorcium aj{nlatárralr órvón1'telensége az előteljesÍtésre tett

vá|Ialás alapján

Áz ajánlattéte]i felhívás v,3,5,2,z) pontja szerjnt ae előteljesítésre napoltban megadott vállalást értékeli az
Ajánlatkéró, és csak az előteljesÍtés napjait kell megadni a kijelölt határidöhöz képest.
,a,z 4antatteteli felhívás II.3) pontja szerint a teljesítés befejezésénelc határideje: 201i^ szeptembor 30'
Az á3ántati dokumenfáciTban a teJjesltésí határidó értékeléséíe vonatkozó előírás szerint (dokunrentáció
25.oldal) v elóteljesÍté,s napjait naptári munl<anapokban kell mogadni

A fontiek alapján az Ajcinlatkérr5 áital a toljosítésre nregállapított időtartam (a szetzódé.skötés tenezett
napjától, 2010'-november 11. napjától kezdődtíen a teljesítési véghatáridő,2011. szeptember 30' napjához
vi szo nyfwa) 228 tta1>táti ntuttkanap.

A Tiszanána Vízépítö l(onz.oroirtm ajánlattevő mogajánlása az előteljes{tés időtartamára vonatkozőan \2a
naptári nrunkanap.

Az Ajánlatkérő 2010. október 19.'en kelt levele szerint az ,,Az ajánIattevő ajánlatában szerepÍő teÍjesílési
nataitr]at Q40 naptári munkanap) ajanlatkérő ttilzottan ffiagas m&tékűneh illetőIeg kirívócm alacsony
katelezettségvállalasnak ítóIi,,ug..... Kerjith indokoljúk meg, hogy a teljesííé,si hatd1i(őre tett katelezettség
vállalásuk 

-nem 
fijlzott nértéIű, int]oHrTsukban mutassák be a teljesítési határidőre tett ajanlatukat

ÍnegdIapozó Ínunk45zeryezetési folyamatokat, yalanint a beszelzés tárgyara vonatkozó technológiaí
v árakozasi idő t artarnok b etarthatós ágárt ak telj astilés tit.,,

Tiszanána Yízépítő Konzorciun az ellteljesítésre vonatkozó megajilnlás índokotlísában előadta, hogy a
vál1alkozási szeiződésben szereplő hataridő (201 1. június 2.), a valls és általa vállalható befejezési határidó,
a felolvasóIapon szereplő 120 napróI azt nyilatkotra,hogy az a rnunka átfutási ideje, ezért a végteljesftési
határidohöz kópest az előteljesítés B7 naptá.ri murrlcanap.

Az Aj/arl|atk&ő ay. e1őzetes vitarenclezési kére]mot elutasító v|a|aszában e7óadta, hog;y rnivel az adoít válasz

nenr Jredmérryezheti az ajánLatmódosítasát, ezétt. az aján|atban megadott napok számát értékelte.

Tiszanána YÍzépító Konzorcirtm az Ajánlatkétö á]talértéke]ésre kerüIő bírá]ati szelnpoflt szerirrtí tartatmi
e|aÍTl, az előteijesítés időtartamára adott !20 naptári munkanap időtrrtam tokt1t9tobo1 nom adott a

Kbt. B7.$-a szeiirrti gazdasági ésszeniséggel összeryeáetlietó indoka|á*t, az Aján1atkérő ilyerr indokolás
hiányában mínösítatt érvényesnek és vonta bg az órtókolésbg az qjánlatot'

Tiszanána Vízép{tö Konzoroiunr által megaján.lott előteljesítés időtartarnával kapcsolatban álláspontunk az,

hogy a 120 napt.íri nrunkanap tulzottan rnagas nrérték{r az alábbiakra tekintettel:

- A Tiszanána Vízépítő l(onzorcium álta| vál\a|at előteljesítés mértéke (120 nnptlíri nrunkanap)
9, 8 % - k a l alac s onyabb az'átlragt á|lrairás$I (1'27,5 naptar i mun kan ap).
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méftéke crzo ,-ptá,', *',i'l*,
felhívásban teljesítésre tnegadott

A Tiszarrána Vízépítő l(onzorciunr által vállalat teljesítési idő
6I,4 %-kril alacson1la!6 az Ajánlatkérő áltíl aján]attételi
idötartamh o z I<ép est (22 8 naptári nrun kan ap).

- A tnuttka nrtiszaki t.trtalnra nottt teszi ]ehotővé a 88 naptári munkanap alatt töúénő lrefejezését az
alábbiak miatt:
Időjőrds: Áz elnúIt évek időjárása lcoztudottart kiszámíthatatlan, Áz óv bármely szakában lehetséges
olyan szóI5őséges időjárdsi kr)rüImérry, mely a kfuitelezést neggátolja. Tekintettel arra, hogl jelen
beruházqs java része téli koriilmények közotÍ végzendő, íg,l elfordulhat széIstÍségesen alctcsony
hrímérséklet, valanúnt naglmennyiségű hó, rnely a föIdmunka, moytolit beton m{Ítárg1,t készítési
rflunka végzését ellehetetlentti. Az időjáras a fentiek mel|et produkálhat szélsőségesen műgas
hőmérsékletet is, esővel ktlroltve, mely szintén ellehetetlentti rl murukavégzést' Alld,spontank szerint a
kedvező időjdrds alőrejelrésa|a,a alrtpozni ilyen jellegű kivitelezési tnunkáí felelőtlenség, Jelen
beruházás kapcsán véIetnónyiink szerint inkább q kedvezőtlen időjmdsi viszonyok trtiatt iclőtartalé|cok
beikÍatása a releváns, tekintetteI arra, hogt a szerződés vúIlalt teljosítési határideje a kedvezőtlen
tdőj árási v iszony okr a hiv atkozás s aI nenz módo s Ítható.
Előt,epcirtott eletnek' Jelen beruházás ntegvalósíttisa során nag,] mennyiségű előregyártott
botoneletn beépttése sztifuéges, Tapasztalataittk szerint a betortelerneket előállító gyártök a téIi
idöszakban hosszabb határidővel váIla$ák az egyzs olemek leglóttását, mely szintén a vállalt
telj es ítési határidő csúszitstwal j ár.
Megkozelítő utak hiánya: Á berulzaztis sarán olyan míÍtárglak (tározók) Iétesiilnek, melytek
magk0zeltthetősége köriiltnényes, nzivel a negközelítő utak döntő tÖbbsége keskeny, egynyomtúvú

ftIdút, valamint a Község belteriileti útja. Ezen rnűtárglak kivitelezése során nagltomeg{Íft)Iduunka
l,égzés zajlik' Á JöIdmwka úgzéséhaz az ajónIattevő renrilelkezésre álló nagtszámú mtmkagépe,
száIlító jarlnűve ilyen esetben nem porsíthatja a kivitelezést, ugyanis ilyen esetben a míÍtárgvak
létes{tése sordn klatkezett kikarülő anyagok elszállitasánalc lehetősége, yalamint ütema a
rneghatározó, Tapasztalah'mk szerint téli ft,nartevékerytlégglí végzése sorím nagy szdmban fordul eIő
előre kiszámíthatatlan eseruzőny ilyen jelleg{Í utakon, pl szdIlítójarnt{l elakrtdása, tnely a
tehergépkocsi ,,mentésének,, idejér.e az epéb tevékenységek felftggeszt,ásével jar. Áz ebbőI adt,dó
i d ő ki e s é s szint én tar taléki dő k b e ih atá s gv aI ker til he tő e I,

Áttáspontunk szerÍnt az Ájánlatkórő nrcgsértefte
- s Kbt' 88'$ (r) bekezdése h) pontjában foglaltnkat, mivel Tiszanína Yízópítő Konzorciunt ajánlatát a
teljesítési határirlőre, ^z^z az előteljesíÍés i<l{ítnrÍamára vonatkozrí tú|zoftan magas
kötelgzgttségvállalás nríntÍ neru nyÍIváuítofta órvénytelennelt'
. a Kbt' 81. $ (3) bekezdését, mivel nem á|lapította m€g TiszsnűnnYízűryitő Konzorcium ajánlatának
érvónytelensógét'
. n Kbt. 81. $ (4) bekezdéséto mivel Tiszenána Vízépítő Konzorcium érvénytelen ajánlatát vonta be aa
értékelésbc.

Elj árásj o gi rendelliezéselr- ü gyfél kép essóg

Jogorvoslati kérelmünk a I(bt. 323.s (1) bekezdése ler:delkezésein alapul' Társaságunk a jogorvoslattal
érintett eljárásban ajánlattovöként vett r:észt' A jelen jogorvoslatí kérelemmel támadott ajánlatok
érvénytelensé ge esetén Kérehrrező nyertes aj ánl attevő lenn e.

Áz Ajlínlatkérő az eséIyegyenlőség és egyenl,S elbsnás elve alapján jogos érclekünk a4 hogy más
ajánlattevók ajánlatiít is olyan szempontol< szerint ítélje meg az Ajánlatkérő, nrint amilyen szenu)ontok
a|apj{m a nri ajánlatunkat értékelte, Ezon túItttonően jogos érdelciitú< az,Irogy a tfugybaní közbeszerzési
elj árásb an a Kbt. rend ellcezései maradéktalanul éruényesiilj enek.

A jogsértés megÍöfiénte az asszegezés rósztinlqe történt megkiildésének napjÁn, ezaz, 2070' oktÓber 29,.,án,
és előzetes vitarendezési kérelmiink elrrtasításának megkiildése napján, azaz 201'0' novenlber OB.-án jutott
fudomásunkta'

Á Kbt. 324'$ (3) bekezdésének megfelelően 150'000'. Ft' igazgatÁsí szoIgá|tatási drjat megfizettiik, amelyról
szóló i gazol ást j el en j o gorvo slati kérelmünkhöz I(. 1 . al att c satolj ult'
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HE-DO Kft. (Pálosvörösmaft, Hagyóka u.1.)
Tiszanána vízepítő Konzoroium (Szolnok' Gsz u.1')
Bau VertikáI Kff' (Sz.o|nok, Szapáry u.14.)
PORR Epítési Kft. (Budapest Váci u'81')
Hajdú és Trírsai Kft' @udapost, Allomás u-22.)
Vidar Zrt' (Szigotszentmiklós, Barrki D.u' 1 0.)
Sigrrum Álfa Sped Kft. (Izsák.Kisizsák' Vadvirág u'115')

v L '  1 L ) L

Az Ajánlatkérőt a jogorvoslati eljárás megindításáről ezen kére]mün]< megkÜldésével tájékoztatjuk.

Budapest, 2010. novernber 1 1.
I
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Tisztelettel: HM

Melléldetelc
K-1. 150.000; Ft. igazgatási szol5íltatási díj rnegíuetésÉt igazoló dolrutnenturn rnásolad példáa1a
I{'2. E(őzetes vitatendez ési lrerelern elutasítása

váos Zsolt


