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Tisztelt Ajánlattevő!

A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) által,
„Vállalkozási szerződés alapján az Újpest - Újpalota távhőkörzeteket
összekapcsoló előreszigetelt távhővezeték kiépítése, aknákban történő
szerelvénycserékkel, és a kapcsolódó bontási munkákkal” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) második rész
alapján indított közbeszerzési eljárásban, 2014. május 30-án, benyújtott előzetes
vitarendezési kérelmükkel kapcsolatban, a Kbt. 79. § (3) bekezdése alapján az
ajánlatkérő nevében ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Ajánlatkérő megvizsgálta
a kérelmükben előadott indokokat, de azok alapján nem áll módjában az eljárást
megindító felhívást módosítani.
INDOKLÁS
1.

Az Önök társasága 2014. május 30-án előzetes vitarendezési kérelemmel fordult az
Ajánlatkérőhöz, melyben az eljárást megindító felhívásnak a jogszerűségét vitatták a
befejezés határideje tekintetében (Kbt. 38. § (3) bekezdés f) pont: a szerződés időtartamát vagy
a teljesítés határidejét). Álláspontjuk szerint a felhívás és dokumentáció a befejezés
határidejének tekintetében ellentmondásban van az ajánlati dokumentáció részét képező
„Tervezett kivitelezési ütemezésben” szereplő átfutási idővel (rajzszám: 2013/64-O-100
10/10), és a fenti ellentmondás miatt az ajánlattevők számára a megfelelő
ajánlattételhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre, ezért Felhívás és
Dokumentáció fent kifogásolt rendelkezései a Kbt. 38. § (3) bekezdés f) pontjában
foglaltakba ütköznek. Előzőekre tekintettel kérték az ellentmondás megszüntetése
érdekében, hogy Ajánlatkérő a felhívást a Kbt. 42. § alapján módosítsa, melynek
eredményeként a felhívásban a befejezési határidő – a dokumentációban foglaltakkal
összhangban – 2015. 05. 29. napjában kerüljön megjelölésre.
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Ajánlatkérő megvizsgálta beadványukat, és az alábbiakat állapította meg:
1.
Az eljárást megindító felhívás II.3) pontjában előírásra került — ezt a tényt az előzetes
vitarendezési kérelem 1. pontja is egyezően rögzíti — a befejezés határideje, így a
felhívás a Kbt. 38. § (3) bekezdés f) pont szerinti tartalmi elemet tartalmazza. Az
ajánlati felhívás, így ezen pont alapján megfelel a Kbt-ben szereplő előírásnak.
Kérelmező által az előzetes vitarendezési kérelemben levezetett befejezési határidő
feltételezésen is és — a munkahetek terjedelmének tekintetében — saját hatáskörben
megtett választáson is alapul, így nem tekinthető egyetlen lehetséges, külső objektív
körülménynek.
A Kérelmező által megfogalmazottak, mely szerint "a téli időszakban a burkolatbontás
és helyreállítás nem, vagy csak korlátozottan végezhető", Ajánlatkérő álláspontja szerint
kizárólag feltételezésen alapulnak és mindemellett olyan helyzetet vázol, melyet a
dokumentációban szereplő szerződéstervezet megfelelően kezel.
Tekintettel arra, hogy a kivitelezés idejére vonatkozó adat az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban eltérően szerepel az Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (6) bekezdése alapján a
Kbt. 42-43. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció
részét képező „Tervezett kivitelezési ütemezésben” szereplő átfutási idő eleme semmis. A
dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a
közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
Az ajánlattevőknek az ajánlatuk részeként csatolniuk kell a tervező által kiadott
organizációs tervhez illeszkedő organizációs és műszaki ütemtervet, melyet továbbra is
az ajánlati felhívás II.3. pontja szerinti határidő és a dokumentációnak, a
szerződéstervezetnek megfelelően kell elkészíteni.
A KEOP-5.4.0/12-2013-0015 projekt megvalósítása szempontjából nem a támogatás
elszámolhatóságának véghatárideje, hanem a támogatási szerződésben rögzített projekt
fizikai befejezésének határideje az irányadó.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.
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