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Vitarendezési kérelem „A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. kezelésében lévő
gyógyfürdőkben, strandfürdőkben az üzemeltetéshez szükséges klórgáz és
uszodavegyszerek beszerzése” eljárásban

Tisztelt Ajánlatkérő!
Alulírott, Rácz Erzsébet, mint az Altox-Chem Kft. képviseletre jogosult cégvezetője az alábbi
vitarendezési kérelmet nyújtjuk be Önöknek:
A kiírt közbeszerzési pályázatban a dokumentáció, és az ajánlati felhívás eltért egymástól,
mivel a közzétett ajánlati felhívásban Önök a II.2.1.) pontban független laboratóriumi
vizsgálatot írtak elő („Ezen két termék esetében az egyenértékűség vizsgálatát, igazolását
független laboratóriumok végzik.”), illetve a felhívás B. mellékletének 3 ponja szerint „Ezen két
termék esetében az egyenértékűség vizsgálatát, igazolását független laboratóriumok végzik.”
A dokumentáció 1/B sz. dokumentumának az Algaölőre, illetve Pelyhesítőszerre vonatkozó
lábjegyzetei szerint:
„3 Ez esetben kérjük, adja meg a megajánlott termék mennyiségét (kg) mely biztosítja a „Vinyl Pool” nevű
termékből kért 11.700 kg szerinti mennyiség hatásfokát (A független labor által kiadott igazolás alapján.)”
„6 Ez esetben kérjük, adja meg a megajánlott termék mennyiségét (kg) mely biztosítja a „Vinyl Pool” nevű
termékből kért 11.675 kg szerinti mennyiség hatásfokát. (A független labor által kiadott igazolás alapján.)”

illetve a dokumentáció 13. sz. dokumentuma értelmében:
„Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő feladata, melyet akkreditált laboratórium által elvégzett
vizsgálatot igazoló irattal teljesíthet.”
Mivel a Kbt. alapján a dokumentáció nem tartalmazhat szigorúbb követelményeket, mint a
közzétett ajánlati felhívás, így cégünk az ajánlati dokumentáció, illetve a hiánypótlás
beadásakor az ajánlati felhívásban közölt feltételeknek teljes mértékben eleget tett.
Jelezni kívánjuk, hogy – a mellékletként becsatolt megkeresések alapján – a polialumíniumklorid esetében nem található olyan akkreditált labor, amely a kért hatásvizsgálatot el tudja
végezni, így a kiírt vizsgálat fizikailag nem megvalósítható.
Fentiek értelmében kérjük Önöket, hogy a f. év november 6.-án megküldött hiánypótlási
felhívásukat érvényteleníteni szíveskedjenek.
Várjuk szíves állásfoglalásukat.
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