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l . eljárásiszámon
Üzemeltetése''
taÍgyban,
indítottk özbeszerzésielirírásban
,,Közforgalmúautóbuszvonalak
TÍsz|eltAjónlatkérő!
Alulírott, a CoLoR ToURs Idegenforgalmiés SzállítmríLrryozó
Korlátolt Felelősségú
Trírsaság
(3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos út 26.) képviseletében,
a tiírgybaniközbeszerzésieljarásbana
Közbeszerzésekő| szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:2003. évi Kbt.) 96lA.$ (1)
alapjárr,ezútone|őzetesvitarendezéstkezdeményezek.
bekezdése
A táLrgybani
közbeszerzésieljárassorárr- mivel annakeljárásindítócselekményére
még2011. évi
CVIII. számúújKözbeszerzésitörvényhatálybalépését
megelózően,2011októberében
sor került -,
a 2003.éviKbt' az irényadő'Ennek83. $ (2) bekezdése
alapjan:
ki, hogl megfeleljenaz ajánlati
,l hiánypótltis során az ajánlat úg módosítható,úgl egészíthető
a
dokumentáció
jogszabólyok
vagl
a
közbeszerzésre
vonatkozó
előírásainak, de a
felhívas,
következő módosíttÍsokat,
kiegészítéseket
nem lehet a hiánypótlással végrehajtani:
a) a hÍánypótltÍsnem eredményelhetiaz ajánlat azon elemeinek módosíttÍstit,
amelyek a 81.$
(4) bekezdése
szerint értékelésre
keriilnek ;,,
Megitélésünk
szerint a 2003' évi Kbt. hivatkozottrendelkezése
szerint,mivel a bÍrá|attittgyát
képező két elem közül az indikatív ajanlatotnegyedikkéntbenyújtóorangeways city Kft.
(székhelye:
ajánlattevőként
l145 Budapest,Columbusutca24. B. ép.3' em. 7., cégsegyzékszérna:
0I-09-972833)egyik részaján|aticsoport tekintetébensem, - tehát sem az 1. , sema 2,, 6'' 7.
illetve 8' részek vonatkozásábansem - határozta meg ajánlatában a bírá|at második
részszempontját;
ésmivel ezenhiányosságaaz ajén|attev(5i
ajrínlatnak
előzőek szerinthianypótlás
semorvosolható,érvényes
keretében
részaján|atotaz orangeways City Kft. az á|ta|abenyújtott
öt részcsoportraszó|ó ajánlatának eryikébensem tett.
Cégünk az Európai Unió által elismert MsZ EN ISo 9001:2009
Minőségirártyításirendszerköve telménye
inek megfelelően végzi munMját,
melyeta TÜV Rheinland InlerCert Kft. is elismertésTanúsított
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Mindezek alapjánaz Orangewayscity Kft. ajánlata mríra bontáskor,a felolvasólaptartalmának
ismertetésével
egyidejrilegaz Ajrínlatkérő
ríltalészleltésa 2012.március 02. napjrínkelt bontási
jegyzőkönyvben dokumentáltokbó| álláspontunk szerint érvénytelennek
min<ísül.Ez a tény
egÉttal- fuggetlenülaz qÍn|atindikatívjellegétől_ a Égi Kbt' 88. $ (1) f') pontjaalapjrírr
az
orangeways City Kft.' mint ajánlattevőaz Ajanlatkérőáltali közbeszerzési eljárásból va|ó
kizárását kel|ene,hory eredményezze.
sérelmezzük,
Jelenkérelmiinkben
ésjogsértőnek
tartjuk,hogy a részünkre2012'március07. napjan
megküldésre
került ''Jegyzőkönyv az aján|atok bontásáról'' megnevezésű
dokumentumfentieke'
vonatkozó megríllapítást
az előzőekbenelőadottakfennállásaellenéreaz orangeways cify Kft.
aján|attevőtekintetébennem tartalmaz.
A hatályosésiranyadóközbeszerzésiszabá|yozása|apjanaz érvénytelen
ajánlatotbírálatiszempont
szerintAjárrlatkérőnek
énékelnie
nem kell, mivel a bírálatonmár kizarólag az érvényes
ajanlatok
vehetnekrészt.
KifogtásoljukÍovábbáazt . az általunk ugyancsaksérelmesnek
tekintett_ tény.tis, hogy az
orangewaysCity Kft. a 2012' mircius 9. napjrántanandó targyalásonérvényes
ajánlat, illetve
- bármilyenminőségben
. résavehet.
tételehirínyában
részajánlat
Kérjük AjánlatkérőszívestájékoztaÍását
előzőekben felvetettaggályainkra,továbbá egyúttalkérjiik
javaslataink
a TiszteltAjánlatkérőtől
szerintiszívesintézkedések
szívesmegtételét'
Gyöngyös, 2012.mrírcius9'
Tisáelettel:

COLOR TOURS

ldcgcnforga|mi
ésszállitmányozó
Kft
3200Gyön8yös, Kossuthu.2ó'
AdósztmIl0!09520.2.l0

Ke czer Lász|ó ü gyvezető
COLOR TOURS Kft.
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