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Tárgy: Kbt. 79. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatás előzetes 

vitarendezés iránti kérelemre 

Budapest, 2014. május 27. 

 

Tisztelt Részvételre Jelentkező! 

 

Az ajánlatkérők az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S 241-418875 nyilvántartási 

számon 2013. december 12. napján – továbbá tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 

2013. december 16. napján megjelent 148/2013. számában, KÉ 22824/2013. iktatószám alatt 

közzétett –  majd az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. február 14. napján 2014/S 032-

051070 nyilvántartási számon módosított – tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 

2014/20. számában, KÉ 2645/2014. iktatószám alatt 2014. február 17. napján közétett 

részvételi felhívás szerint uniós értékhatárt meghaladó hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatnak le az alábbi beszerzés tárgyában. 

 

A közbeszerzési eljárás beszerzésének tárgya: 

„Elektromos midi autóbuszok beszerzése és a töltési infrastruktúra kialakítása szállítási 

szerződéskeretén belül” 

 

A részvételi jelentkezések bírálatát követően az ajánlatkérők 2014. április 11. napján küldték 

meg részvételre jelentkezők részére a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló Összegezést. 

Ajánlatkérők a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló Összegezést a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII törvény (továbbiakban: Kbt.) 78. § (2) bekezdése alapján módosították, 

amelyről 2014. május 19. napján az összes részvételre jelentkezőt haladéktalanul 

tájékoztatták.  

 

A Dunai Repülőgépgyár Zrt. (2316 Tököl, 0323/24. hrsz.), mint a DUNA Konzorcium 

részvételre jelentkező meghatalmazott képviselője – ismételt iratbetekintést követően – 2014. 

május 23. napján elektronikus úton a Kbt. 137. § (1) bekezdésére tekintettel kifogást 
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terjesztett elő a 2014. május 16. napján megküldött „Kbt. 79. § (3) bekezdés szerinti 

tájékoztatás előzetes vitarendezés iránti kérelemre” tárgyú ajánlatkérői tájékoztatással 

szemben. Ajánlatkérők ezen kifogást – annak tartalmára tekintettel – előzetes vitarendezési 

kérelemként kezelik.  

Kérelmező az előzetes vitarendezési kérelemében ismételten hivatkozott az ELEKTROBUSZ 

Konzorcium (konzorciumvezető: Ganz Tram Járműipari Kft., 6726 Szeged, Tambura u. 14.) 

részvételi jelentkező részvételi jelentkezésének érvénytelenségére, a bírálat jogsértő jellegére, 

Kérelmező kérte, hogy ajánlatkérők értékeljék újra az ELEKTROBUSZ Konzorcium 

részvételi jelentkezését, valamint pontosítsák, mit értenek „hajtásrendszer” fogalma alatt. 

 

Az ajánlatkérők – a Kbt. 79. § (3) bekezdésével összhangban – törvényes határidőn belül, az 

alábbiak szerint adják meg válaszukat az előzetes vitarendezési kérelemre. 

 

A kérelme vonatkozó ajánlatkérői tájékoztatás: 

 

Ajánlatkérők a 2014. május 23. napján megküldött tájékoztatásban foglaltakat fenntartják. 

Ajánlatkérők az ELEKTROBUSZ Konzorcium felvilágosítás megadását körültekintően 

megvizsgálták, amely alapján nem vonják/vonták kétségbe a referenciában foglaltakat. 

 

Ajánlatkérők tájékoztatják a Tisztelt Kérelmezőt, hogy a Kbt. 78. § (2) bekezdése alapján a 

részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló Összegezést ajánlatkérők egy alkalommal 

jogosultak módosítani az ajánlattételi határidő lejártáig.  

Figyelemmel arra, hogy az Összegezést ajánlatkérők már módosították (lásd: 2014. május 

19. napján megküldött módosított Összegezés), valamint arra, hogy az ajánlattételi határidő 

2014. május 21. napján lejárt és az ajánlattételi szakasz megindult, ajánlatkérőknek jelen 

eljárási szakaszban nincs törvényes lehetőségük arra, hogy a Kérelmező által előadottakat 

figyelembe vegyék. 

 

Továbbá ajánlatkérők felhívják a Tisztelt Kérelmező figyelmét arra, hogy az eljárást 

megindító felhívás, vagy a kiegészítő iratok nem egyértelmű tartalma tekintetében a Kbt. 45. 

§ (1) bekezdés alapján részvételre jelentkezőknek lehetőségük volt írásban kiegészítő 

tájékoztatást kérni az ajánlattevőktől, így az a kérelmi elem, miszerint ajánlatkérők 

pontosítsák, mit értenek „hajtásrendszer” fogalma alatt, az eljárás jelenlegi szakaszában nem 

értelmezhető. 

* * * 

 

Kérjük a fentiekben adott válaszaink elfogadását, az adott tájékoztatás szíves tudomásul 

vételét. 

 

Továbbá kérjük, hogy a jelen – e-mail útján megküldött – levelünk vételét szíveskedjenek 

haladéktalanul visszaigazolni. 

 

 dr. Szterényi Sándor s.k. 

 ajánlatkérők képviselője 


