
Kontakt-Busz
Közlekedési TaÍ!ícsadó és szolgátató Kff'
Székhely: 2072 Zsámbék' Magyar u. 72' Tel: 06 23/565-020, Fax':23/565.02|

BKX Zrt
Be!".Ízl' é' Kö(b€6'.rzé3
d|. Né,nclh zsl.z'a,,,,a kapcsolallo ó |észére
1075 Badqoesr.
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E-nailben negbúldve ! ftozbeszerzes@'bk*',u)

T{rg|: Elóae!.' vit!]tBd.z&i k;Í.|.m . BKK zÉ. Ajár|.rkéÍ6 árd BKF/K.35/20I2 !'ímo!

"KüafoÍgrlbó 
.ütóh|lzvoÍr|rk lz€m.ltet&e 20 d.r.b |ni|i rÚtóboszr|' bnttó

tólbetérfté!" tiÍ8yb{í ildÍtott k6abc..er'lsl Clj.rósb.u

Tiwek ÁJónb,ké|ő!

A|u|íÍott' 8 Kontlkt.Busz K&,lekedéri TenícJrdó és szolgáltató Kor|ótolt FCle|ó!sé8ú
TáÍr${g' mint tjáDlrttevó Q072 zsfunbék, Mag].ar utca 72.) képviseletében' a tárg]ibani
közbeszerzési eljánisban a Közboszerzésekről szó|ó 20l l. évi cvlu. töfvény (további8kban: tróú)
79.$ (l) s.) b€kezdése alopján' ezuton el6Úet€! vitsÍ€ldeu&t kezdeményezek a következők
szeaint.

I. A tát$/b8ni, hiÍdeü!én'yel indult tdÍg]6lásos közb€szefzési eljáÍás sodn iráÍy8dó Kbí 93' $
.l6pján az AjánlatkéÍó az .jlínlati küfttéget nern eredményezó (elsó) ajánlatok bínÁ|.tát két
szakrszbon végzi' melynek so.án els&l€gesen J,-gvt8góqo, hog, .,z,,Egfelel-e d fész|,é,etl és
ajúnlaüadiÍ.lhí,ú8bí,,.,,ala,,dr,l a doku,,Entóclóba,, meghollÍ.tu,tÍel,adeknek."

Ugyancsak a Kbt. feít m€giivatkozott rcnde|kezés€ szerint Ú, 4ifu!g!9u-!!@!!&L
@ ha az alónb. obon o*ból én'éÚYtdcn.
am.llvel kaDcsolatba,| a ,óraahtsoh soún vaw hun,Dó,lós kcfetébn Bl,,.í lehe,ősé? az
aló,,la|,,eafel.lfu ,éíelére. "

A hiányok Étlásánek korlátját kép€zi egj'Tészről' hogy ,,az ajánlat r,qp| t&z,étetl Jeten,kezh
meg|feleue,, az ajónlati' rész|,é,eli, llld|E alónla,,&en Íehfvds' a doku,nen,óció ,qg| a

előírósai,,ak,, [Kbt. 67'$ (3) srcrint]. azonbÜ| az semmiképpen nem
er€dményezheti 8 Kbt 2' $ (l)-(4) bekezdésébon foglalt o|apclvek sérelrnét vagy nem j&hat a

''sukm8i ajánlat' módosÍtásával, másÉszról pcdig hogy az 8jánlalban kiáó|ag o|yan 
',rrarrrJ.I.ntős' eg,edJ észlelffi.s?e |o,,a!kozó htbo" i|vlltrtő, #melynek ,dlloúsa 4 kacs aJóildl

ó,d tvp a,,nah aé*etb dün eső úszó,sz.ga' az ajónlúte'ő* kózndi,erseny etcdaényá & az
éíékelésko. *ialah,l,ó sotendet nen bcfolybdJd.

Átuspontunt< szeÍint az oralgeways city Kff. oján|ottevó ajÁn|atának felolvasó|apján jármo-
h8jtáíípÜsként fehüntetett 2013. szeplcmbeÍ 03..án felvett, és 2013. szeptember 05. rrapján
Ajón|8ttevók tészeÍe megkü|dött bontási jegpókönyvben is ÍógzÍ.etr .üzpl" mcgielö|é9 r ké|
Dc8b.t{rozott értéko|é'i sz€Dpolt €s/ikélek voD.tkodsÁboÍ .z Ajár|rt|.éró & .
közb€lz.r'ési eljírás es.éb résztv€vói száEórr !€E Dyújt rolevíls iuforD{ciót' ér €gútt!|
az .já!l.t eme hiányos!ága rz elózó€kre t€kintet.a|, - mint a yersexy erednéryet befolyásoló
éttékclési szempont-, né'atünk !'erlnt lem hláDypóto|hrtó.

{^e,,'€.
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AjánlrtteYóÍek az AiíÍlrti felhíví! Iv'l pontjr lzerinti éÉéke|esi sz€mpontokr' vonatko'í
€lóínásai ahpjáí esrik értéke|&i szempontr. tekiltettel rz oirtrgcwrys city Kft. aján|ata
nézetiitrk sz€rint nyi|vÁÍvr|ó trrt.|mi hiMbrn lzettved.

II' véleményÍink, hogy a fentiekb€n e|óadottakra figyelemmel az oÍangeways city KfL
érvétryes ajáDlatot nem tett' és aján|ata. a Kbt. 74'$ (l) e.) pontja szerint. érvénytelennek
minősü|. Ez a tény egyúttal - az aján|at indikatív jell€gétől Íiigget|enül _ a Kbt. 74.$ (4)
b€kezdése alapján aá is jelenti' hogy Ajánlattevőnek az omngeways City Kft. aján|atínak
másod|agos énéke|ését nem ke|| eIvégeznie.
Jelen kérelmiiakben serelmezzük' és jogsértónek tartjú, hogy a Íeszitnkrc 2013. szeptembel
05. napján megkiildésre került bontási jegyzókön}^r' a fentieke vonatkozó megálapítást az
orangeways city Kff. ajánlatteYő t€kintetében Ílem taÍtalmaz.

Kifogásoljuk továbbá azt . az riltalunk ugyancsak sélelmesnek tekintett . ténÍ is' hogy a
sámurlkra 2013. szeptember 06. napján eljuttatott tfugyalási meghivóban foglaltak szeÍint a
2013. szeptember l0. napjára kitűzött tárgyaláson az Orangeways city Kft. érvényes
ajánlattétele hiányában is Észt vehet.

Kédük az Ajránlatkéró sáves tájékoztatásít elózóekben felvetett aggályainkra, valamint
eg}úttal kérjtik a Tisztelt Ajántatk&ötől javaslataink szerinti szíves intézkedések szíves
megtetglét.

ZsámEk, 20l3. szeptember 06.

Tisáelettel:

Tóth Igníc üg}.vezető
Kontakt-Busz Kfi.
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