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Ajánlatkérők részére, képviselőjük által:
Szterényi Ügyvédi Iroda
H-1011 Budapest, Fő utca 14-18. szám
Tárgy:
Az előzetes vitarendezés iránti kérelemre adott Ajánlatkérői tájékoztatással szembeni kifogás

Tisztelt Ajánlatkérők!
Tisztelt Ajánlatkérők képviselője!
Dunai Repülőgépgyár Zárkörűen Működő Részvénytársaság (DUNA Konzorcium) – székhelye: H2316 Tököl, 0323/24 hrsz. – mint részvételre jelentkező korábban csatolt, jelen eljárás egészére
kiterjedő meghatalmazással igazolt jogi képviselője
a BÁTKI Ügyvédi Iroda – székhelye: H-1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 61. szám, 2. em. 6. ajtó,
eljáró ügyvéd: Dr. Bátki Zsolt Attila ügyvéd –
az „Elektromos midi autóbuszok beszerzése és a töltési infrastruktúra kialakítása szállítási szerződés
keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárásban, a Kbt. 137. § (1) bekezdésére tekintettel az alábbi

Ajánlatkérői tájékoztatással szembeni kifogást
terjesztjük elő:
Ügyfelünk, mint részvételre jelentkező nem fogadja el az Önök 2014. május 16. napján kelt és
ugyanaznap elektronikusan, Ügyfelünk számára kézbesített „Kbt. 79. § (3) bekezdés szerinti
tájékoztatás előzetes vitarendezés iránti kérelemre” tárgyú válaszát (tájékoztatását) és intézkedés
megtételét tartja szükségesnek.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézkedés hiányában Ügyfelünk – törvényes határidőn belül a Kbt. 137. §
(1) bekezdése alapján – a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt kezdeményezi a jogorvoslati eljárás
lefolytatását.
Az Ügyfelünk által kért intézkedések a következők:
- Elsősorban kérjük, hogy az általunk benyújtott okiratok alapján az Ajánlatkérő értékelje újra a
ELEKTROBUSZ Konzorcium részvételi jelentkezését és annak megfelelően értékelje, hogy a
részvételre jelentkező – az általunk becsatolt okiratok alapján, igazolhatóan – nem felel meg a
részvételi felhívásnak.
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- Másodsorban kérjük, hogy az Ajánlatkérő pontosítsa, hogy mit ért „hajtásrendszer” fogalma alatt,
ugyanis ennek hiányában nem lehet megfelelően értékelni a részvételi jelentekéseket. (A
pontatlanság okozta azt, hogy Ügyfelünk és az ELEKTROBUSZ Konzorcium részvételi jelentkezése
másként értelmezte az erre vonatkozó referenciát, így Ügyfelünk hátrányba került.)
A pontosítás alapján kérjük a részvételi jelentkezések újraértékelését.
Indoklás:
Ügyfelünk képviselői 2014. május 20. napján iratbetekintésen vettek részt amelynek célja az volt,
hogy megismerjék az ELEKTROBUSZ Konzorcium válaszát az Ügyfelünk által kezdeményezett, előzetes
vitarendezési eljárásban.
Az iratbetekintés alapján az igazolódott, hogy az ELEKTROBUSZ Konzorcium válasza pontatlan, az
részvételi jelentkezés lényeges elemeit érintően megtévesztő.
A csatolt okiratok igazolják, hogy az ELEKTROBUSZ Konzorcium részvételi jelentkezésében foglalt
állítások miatt a hajtásrendszerre vonatkozó referencia nem fogadható el, így az Ajánlatkérőnek – a
Kbt. 64. § és 74. § (1) bek. d) pontja alapján – a részvételi jelentkezést nem lehetett volna
alkalmasnak minősíteni, illetve az eljárásból ki kell zárni.
Eljárási feltételek igazolása:
Nyilatkozzuk, hogy Ügyfelünk, mint részvételre jelentkező az Ajánlatkérő tájékoztatását 2014. május
16. napján elektronikus úton vette kézhez. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 137. § (1) bekezdése alapján
15 (tizenöt) napon belül van helye a jogorvoslatnak, úgy az intézkedést e határidőn belül tehetik meg.
A kifogásunkat alátámasztó dokumentumok:
4. szám alatt: A részvételre jelentkező műszaki tartalmú megállapításai az iratbetekintés alapján.
5. szám alatt: SKD Trade levele és annak magyar nyelvű fordítása.
Jelen kifogás a mai napon, elektronikus levél formájában megküldésre került az alábbi elektronikus
levélcímekre:
sandor.szterenyi@szterenyi.com
nikoletta.wolf@chsh.hu
Budapest, 2014. május 23. napján

Tisztelettel:
DR Zrt. (DUNA Konzorcium) részvételre jelentkező
képviseletében:
Dr. Bátki Zsolt Attila
ügyvéd

Mellékletek:
- 4. szám alatt: A részvételre jelentkező műszaki tartalmú megállapításai az iratbetekintés alapján.
- 5. szám alatt: SKD Trade levele és annak magyar nyelvű fordítása.
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