Budapest Gyógyfürdói és Hévizci zÍt.
1138 Budapest, Népfijrdő utca 38-40'

Tisáelt Ajánlatkéról

A PQs lntelnational Hungary Kft. (1117 Budapesl' sopron út 19,) és a Viktor.lng lngatlanfejlesáő
és Hasznositó Kft, mint közös Aiánlattevők a Budapest Gyógyfürdói és Hévizei zÍt. ajánlatkérő
kezdeményezésérea KözbeszeÍzési EÍIesilő 2012h22' szánában 2012' október 24_én 16531m12'
iktatószámon közzéleft, ,Gellén Gyógyfürdő és Uszoda teraszának felÚ/iÍása' tárgyában indított

közbeszerzési eljárás során 2012. december 06_án kézhez kapott kásbeli összegezéssel kapcsolatban
alábbi

előzetes vitarendezési ké rel met
terjesáik eló'
l<élelmezö 2012' november 12-én tárgyi témában benyÚjtotta a]ánlatát, majd Ajánlatkéó 2012'
november 19_én érkezett felszólítása értelmében2012' november 22-én benyújtotta hiánypótlását' A

továbbiakban Ajánlalkéó 2012' november 28_án további tisáázó nyilatkozat benyújtását kérte, melynek
közös ajánlattevők Ajánlatkéró által megjelölt határidóig eleget tettek.

Ajánlatkérő a tárgybani közbeszelzési eljárás során benyújtott ajánlatok elbirálásáról szó|ó,2012.
december 05. napján kelt és az ajánlattevók lészae 2012. december 06' napján megküldött kásbeli

összegzés

-

10' pontjában foglaltak szerint köZös ajánlattevók ajánlatát érvénytelennek nyilvánította a Kbt.
74's (1) bekezdés d) és e) pontjai alapján'

Ajánlatkérő az érvénytelenség indokát nem az összegezésben' hanem az összegezést kísérőleveIében
fejtette ki' miszerint közös ajánlattevók ajánlata érvénylelen'mert

1'

az ajánlalban és a hiánypótlásban megjelöIte 100/o a|atti alvállalkozóként Á'l'
szakembert, akiuel az Ml2 alkalmassági köVetelményt kíVánta igazolni, ugyanakkor nem
csatolta vonatkozásában a Kbt' 55' s (5) szerinti nyilatkozatot, amely nem azonos a
rendelkezésre állási nyilatkozattal a Kbt' egyértelmű joggyakorlatában. A hiánypóllás során sem
kenjlt ilyen nyilatkozat csatolásra, noha az kötelező az alvállalkozók esetében is a Kbl. 55' s (5)
bekezdése alapján. Előzőekre figyelemmel Aján|aüevő nem igazolta az alkalmassági
követelményeket teljes köríien, minderre tekinteltel ajánlata érvénytelennek minósül a Kbt' 74.
s (1) d) pontja értelmében'

Ajánlattevó

2' A

kiírás értelmében, az ajánlatban nyilalkozatol tevők vonatkozásában aláírás címpéldány
csatolása kölelező' Az ajánlatban alákó N'l'Zs' esetében nem lehetséges az aláírási
cimpéldány alkalmazása' az ilyen esetekben az egyéÍelmrikózbeszezési döntőbizotlsági

joggyakorlat értelmében a nyilatkozatol tevő tekintetében jogszerűen megkövetelhető az aláhás
minta, AjánlalkéÉ js ennek megfelelően jáIt el a hiánypótlás kérésVonatkozásában' Aláírás
mintát a Vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések érlelmébenkizárólag ügyvéd jogosult

kiállÍtani' aláírás mintát más módon joghatályosan kiállílani nem lehet, mivel a jogszabály
erejénélfogva kizárolag az ügyvédi aláirás minta rendelkezik az aláirási címpéldánnyal azonos
hatállyal' Az alálrás minta cimén csatoll dokumentum elnevezése ellenére nem minősül aláírás

mintának, mivel annak kiállílására kizárólag ügyvéd jogosult' Az ügyvédi €llenjegyzést a
tanúzás nem váltja ki joghatályosan' Minderre figyelemmel Ajánlattevő nem teljesitette a
hiánypótlási felhivásban foglallakat teljes könjen. Tekintettel ana, hogy a kérl aláhás mintát
nem csatolták' az ajánlat a Kbt' 74' s

(í) bekezdés e) pontja alapján is érvénytelen'

Állásponlunk szeÍint a nevezett irásbeli összegzés 10' pontja jogsérló' mely tény ludomásunkra
jutásának dátuma az összegezés megkÍildésénekidőpontja' azaz 2012. december 06, A jogsértés
indokaként az alábbiakat klVánjuk elóadni'

l.

Aiánlatkérő által ajánlaltevŐk rendelkezésére bocsátott Ajánlali Felhivás lll'2'3) MÜszaki, illetve
szakmai alkalmasság l\42 pontjában alábbi elóírás szerepelI

(X .23') Korn. rendelet 15' s p) bekezdésének e) pontja alapján azoknak a
szakembereknek a negnevezése, képzettsegük' végzettsegük, gyakorlati idejük isneftetése, akiket
ajánlaftevő be kÍván vonni a telksitésbe, Be kell nyújtani legalább egyszeÍű másolatban a szakenberek
álÍal aláíft szaknaiihéletrajzokat, a végzettséget, képzeftséEetbizonyító okintok egyszerű nésolatait.
csatolni kell a negnevezett szakembel nyilatkozatát, nely szeint a szenódés teljesÍtéséhez

A 310nu1'

Ajánlattevő rcndelkezéséreáll.

Továbbá az eljárás megindításakor hatályban lévő 2011' évi CVlll' törvény a közbeszezésekÍól szóló
törvény 55's (5) bekezdése szerinl:

Az előil alkalnassági követelnényeknek az ajánlattevök vagy részvételre ielentkezók báÍnely nás
szeNezet (vagy szenély) kapacilásan tánaszkodva k negfelelhetnek, a közöItúk fennab láryolat
h7i 1elhgétől fwgetlenijl' Ebben az ésetben neg ke jelÖlni az ajánlatban, több sakaszból álh
eljárásban a Íészvételijelentkezésben ezt a szervezeteÍ és az eljárást negindító felhivás vonalkozó
ponbnak negjelölésével azon alkalnassági követelményt (kóvetelnényeket), nelynek igazolása
éÍd€keben az ajánhttevő vagy részvéteke jebntkezó ezen szeruezeI eútolTásán (k) támaszkodik' A
kapacitásaít rendelkezésre bocsátó szeNezet az előíl iIazolási nÓdokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek töténó negfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szenidés teljesltéséhez szt)kséges eÍófoffások rendelkezésre állnak najd a szerzódés teliesítesenek
idötadana alafr.
Ajánlattevő által bemutatofl Á.l' felelós mÜszaki vezetóVel kapcsolatban becsatolásra kerü|l a szakmai
önéletrajza eredeti példányban, a végzettséget, képzettségelés elvárt íelelós múszaki Vezetói
iogosultságot bizonyító okiratok egyszeÍÍj másolata, valaminl Á.l. nyilatkozalának eredeti példánya
melyben Á'l' alábbiak szerint nyilatkozik

_

ajánlattevő ajánlatának nyertessége eselén a szezódés teljesítése során, szeződés teljes
időtarlama alatt ajánlattevö részére'műemléki mÚszaki vezető tevékenysfure Íányuló
megbizásos jogviszony keretében rendelkezésére álli

a szeÍódés teljesitésénekidószakában nincs más olyan kötelezettsége, amely a szeződés
teljesítésébenvaló kózreműködését akadályozná;

-

a bemutalásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesités során történó
személyes közremúködésre.

Ajánlatkéró véleménye szerjnt a Kbt' 55.s (5) bekezdése szerintj nyilatkozat nem azonos a
rendelkezésre állási nyilatkozattal' holott az eljárás megindításákoÍ hatályban léVó 2011. éVi cv|ll'
törvény a közbeszelzésekól szóló lórvény 55's (5) bekezdése a nyilalkozatra vonatkozóan szintén a
állás'' kifejezést alkalmazza'
''rendelkezésre

l!4ásrészról meglátásunk sze nt az általunk becsatolt nyilatkozat teljes kórúen megfelel a törvényben
előirtaknak, hiszen jelen esetben a felelős mÜszaki vezeló szakember saját személyéről nyilatkozik'
mivel az eróforrás az ó szakképzettsége, tudása, munkaereje' Íovábbá csalolt nyilatkozat alapján
Ajánlatkérónek módjában állt egyértelmlien megállapítani, hogy a szerzódés teljesitésének tel'es
idótartama alatt a felelós mÜszaki vezető rendelkezésre áll, ezállal bizosilva a szeződésszenj
teljesítést'

sem Aján|atkéró nem iÍta' sem a törvény nem kja elő a szóban íorgó nyilatkozattal kapcsolatban, hogy
abban a törvény vonatkozotl részeinek szó szerinti szerepeltetése szÜkséges. AjánlatkéIő azt iía elő'
hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátÓnak a Kbt' 55's (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot szúkseges
csatolni' emlitett bekezdés pedig azl ija e|ii, hogy a kapacitást rendelkezésÍe bocsátónak arról kell
nyilatkoznja' hogy a szeftődés teljesítéséhezszükseges eóÍorrások rendelkezésre állnak majd a
szeződés teljesílésénekidőtaíama alatt' Á'l' felelős műszaki Vezelö nyilalkozalában pontosabban
íogalmaz, mint az előirás, hiszen nyilatkozatában szerepel, hogy múszaki Vezetőként áll rendelkezésÍe
a szezódés teljes idótaíama alatt' amely szÜkebben határolja be a rendelkezésre állás minőségét' mint
az'erőforrás" kifejezés'
Továbbá tiszte|t Ajánlatkérő nem bocsátolt Ajánlattevók rendelkezésere az elvárt tartalmat bemutatÓ
mintát fenli nyilalkozat benyújtásához' igy az általunk benyújtott nyilatkozat összeállitásakor korábbi
közbeszezési ajánlatainkban probléma nélkül szerepelletett, más AjánlatkéÍők által előírt tartalmú
nyilatkozatokat vettünk alapul' amelyek megfelelnek a Kbt' egyérlelmű joggyakoÍlatának-

.

Ajánlatkéró által ajánlattevók rendelkezésére bocsátott Ajánlati FelhíVás V'4) Egyéb inÍorÍnációk 6'
pontjában és az Ajánlattételi dokumentáció 6' oldalán talá|ható
dokumentumban
'cégokmányok'
alábbi előkás szerepel:

,Az ajánlatnak tailalnaznia

kell

az

ajánlattevó

_ és bevonásuk esetén az alklnasságána.

igazolásán igénybe veft nás szeNezet- alábbi dokunentunaít:
- az ajánlatot aláiÓ égvagy nyilatkozatot tevő, kötelezeftséget vállaló cégjegyzésrejogosult
szenély(ek) aláírási cimpeldánya(i);
- a céokivonahan (vaav céanásolatbad nem szereDlő kötelezeftséovállaló(B esetében az erre
vonatkozó. a neahatalnazott aláírasat is taftalnazó ínsos meqhatalnazás."

A

és

Kft'

ViktoFlng lngat]anfejlesztő
Hasznosiló
közös ajánlattevő nyilalkozatait
meghatalmazottként alákó N.l'zs. nem szerepel a cégkivonatban' mivel nem cégjegyzésreiogosult
személy. Ajánlattevő a hiánypótlás során csalolta a cégjegyzésrejogosult személy (K'V.ZS')
a|áirásáVal ellátott meghatalmazást' amelyen szerepel a meghatalmazott N.l'zs' aláirása is' igy a
meghatalmazás Íormailag és tartalmilag is megfe|el Aján|atkérő által az Ajánlati Felhívásban és
dokumentációban elóirl felléleleknekFentiek alapján megállapithaló' hogy az PQs lntemational Hungary Kft' és a Viktorlng lngatlanfejlesíó
és Hasznositó Kft' közös Ajánlattevők ajánlata megfelel az Ajánlati Felhivásban és Dokumentációban,
Valamint a vonatkozó törvényekben, rendeletekben eliírt Íeltételeknek.

KéÍiüküsztelt AjánlatkéÍót' ltogy a PQs lnbmalifial Hungary Kfr' és a VikhFlng lngaüantsjlosáö és
Haszncffi Kn közös ajfulaÍ€vók ajánlalát nyilnánlba érvenyésn€k, és közös ajÍ'laü€vöt hiÍd€6so ki
az 3liáÍá6 nyorbs€lcnt.
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