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Ábony Város Önkornrányzaia

2740 Abony
kossutlr léí l.

Rofilrány'!é DI. Balogh Edilla l,észcre
E-mailI abony@abony.hu
Fax: 53/360-0l0

Tárqv: Előzetc§ vitarondezés imnti kéíclclD

Tisáelí, Aiánlalkérő!

^z 
EH szER Kft. (székJrcly:9027 Gyót,, Kalldó Kálnlán ú1 l3.: képviscli: Csiznladia Péler

\dllalkozási osáályvc7-ető) nrj kérelmez6 (to\,ábbiakban ,.KéreInle7-ó") c7.utoll a
kö7-bcszeizéseklöl s7,óló 201 |. évi cvll]. tv. (Kbt.) 79. §-ának nrcgtblclóen - a Kbt. 79. § (l )
a) pontia §zeíiDli törvónye§ lraláridőbcll - elózcle§ vilartndczés iránti kérclDet nyújt be
Abony Víros Önkorrnánlzata (2740 Áborry Kosstlth tér l.), nrint aiánlatliér<í (a
tor,áblriakban Ajánlatkórő) 'Abony város intézményi ó§ közvilágíási villamo§ cncrgia
bc§zerrése, !e|8mil1t közvilágítá§i hálózatának üzcmcltctó§c, 2012.09.0|-2013.12.31.
köz.öaai időszakban." tárgyban indítot( közbcszerzo§i eljárása tekintetében.

A Kércllnező kérelnrezói jogosu|tsága kölébell elöadjuk, hogy a Kérehrtez,ó a jelcn
közbeszerzési cljárást iilctóen ódekelt gazdasági szercplő, tekintettel ana, hogy az eliálás
tárgyát képezö sZ-ol8áltatás gazdasági tevékenysé8cinek részet képezi, é§ a.jclcn cljárásbarr a
dokumentációt Neg\,á§áIoka, valaniD1 ajánlatot kíváu teDni.

ÁZ Ajánlatkérő nyí]t közbcszerzé§i eljárást hidctett közvilágítási hálózatának üzcnrcltetésérc
2012.09.0l - 2013.12.3l kőz"ötti időszakM, nlűködóképcsségéuek cllenö|r/.ése, a7, ezzel
kapcsolatos üZc,r]viteli, kaíbaltaná§i é§ iizellr.laYar clhárítá§i reladatok elvégzése, a
nitködé§képtelenDé vítlt fénylorrások, gyútitók ós előtétek csct.éje tórgyában. Az 

^já1llatkél.őazaktiv elenrek nrennyisegét az alábbiak szel.iDljelőltc meg|

Köa\,ikigilúsí lónpoíe§lsk saáDw 2 ] 30 db

Áiáliatkőő a.feltűkleletl DrcnlyíségcklőI + I.Á-kal elrérhel.

l lelier hvnh),isóg, ttlanint a uííszttki köletelltétuck a. 4.ihldrúklli clokunentációbcut
k!r íil nc k r! szlc Iescl1 kilij tésl,e.

A kö7t}cszcr7ési eljáás lírlgyának urcgicl(ilósc ós a'. ojánlattélcli lilhi!ás és dokunrerlláció a7
cljálas táIgyá1 l,és7.Ieíezócn scn]n]iIyen nlódott ncnt tcsz c]rrlilést a köZvilágítási lá]r]Palcslck
tul{dolrosi !,is7§n),áról. lloha a7 élintctl iáurpatc§tck tulajrJoniogrival n.n1 az 

^jánlalkélii.hurlen az l].oN 'l'i§7ánlílli 

^ramhíllóZati 
ZrL rendclkczik,
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Állá§pontu k §7.crinl AjáulaikéId nrcgséndlc a Kbt.2. § (l). (2) ós (3) bekezdésében
található alapclvi íelldelkezé§eket, az_riltal Irogy áZ eliárá§ tárgyaként a7 Ajónlatké]ő olyan
akth,közvilátsílíisi bcrclldczéseket iclölt mcg, anrcll,ek ucm az Aiánlatkérö, hancm lraínEdik
szrnréIy. az E.ON '|'isántúli Aramhálózáti 7.rt. tulajdonában vannak, és alnc|yckre
vonatkozóan az Ajálllaikérö ck rcndelkez-ési joga nürcs. A Kbt. Negsénetl alapelvi
ícDdclkczései a2 3|ábbiak s?rrint szóhak:

2, § (l) Á kö.besaelzési eljárásban az ajúnltllkél.ő kijleles bizrosílalli, a gaztlaságí szeraPlő
lredig líszrelelben ta aíí a |el,sen), tiszlaságáL űláIhatóságdl é§ üyit\,únosságt1l l)
(2) ,4z ajáhlalkérőtlck esél)ag,errlőségat é,t aplenlő bárlásttló.lol kcll bizlosíla it) a
gazdasá g i szere p l ők szá nauL
(3) Áz ajúnlatkérő ós a gazda§dgi szereP]ők ct közbes*tzési eljáráúa a jóhiszenűség ús
liszlesség, ialanirl a rcnde!lelésszcl,ű joqry,akoias kö\,elclhényeinek negíelelőek kölelesck
eljáuti.

Átláspontunk szelint az Ajállalkérő megsé.{eltc a Kbl. 39. § (l) ós (2) bekczdését a7által,
lrogy nem állapodott lileg elózclcscl1 áz aktív elcnlck tulajdonosával az akliv elen.rek
ha§análata, ha§zlálati joga és a használat diia tál!),ában, cz7-cl olyai] helyzelet lerenltclt, lrogy
aZ ajánlaltevók Na8uk kényszerülicnck az aktí\, eleniek tulajdonosával az üzeDleltetési
feltéte]ekbe[ \,aló lrre8cgyezésrc.

39. § (1) ,/1z cuátásl l,rcqhlditó íelh^,affiak Dihdc e§elban bízlosítania kell, lzogy annak
ala áü q ga%lasúgi sze|ePlők cíyelllő eséll1lel nlagluln16 .liá, .llol lehessenek, illelle
észl,éleli .iele nl kézósr q\iitharslnak be. lJ

(2) Á közbeszetzés látg,á,,a |,onalkozó ttddlokat az eliál,ilst Drcgindííó ./blhíyósban úg, keIJ
negadni, l1og, afinak alqPjúD a gazdasági §zercplők tttcg ludidk ílélni, ltog1, a, ulrriroruo,
l tldllIk-e ajű1l1tol lell\i.

Felhiviuk az AiáDlalkóíő fi8yetmét a D.56J3l20l2_ sZ. Dölrtőbizottsáai |-!atáío7_alía. amelv a
iclen cliárás tárqváva| nlindenbco ntegeqYezö {énYíllási alapon a Dönlóbizottsá! állásDonliát
tarlalmazza.

Javasoliuk, hogy Ájánlatkérő g tálgyi eljáíá§ aiálrlaltótcli I'ellrívásál .t 3, rész tekinlctóben
vonia vissza. íiszti.,,o a, l.:.ON 'i;zániílli 

^ffilbltéleleit és atnak díját, és a NcgegyczEstől liiggőcn dölllsön új eüánis indítása ll}cl|elt,
Fclhívjuk to\,ábbá a l'igychuet. hogy az EI-i-SZER Kíi. az E-oN '|is7áltílli ÁMDhálózati Zlt-
v9l kötött vagyoDkczelési szcrz_ődésscl rcndelkezik az érinlctt aktív clcrlrekre is kiterjeclócn.
igy az Ii|,I-SZI,iR Kfi-nck jclcn pilIa atban a tulaidonos állal biztosíloll kizárólagos .joga van
az óilrtclt aktí\, clcn]ek iiz,c|llclletésórc. karbantartásáIa.

Kóljiik. hog), a Kbt-bcn biZlositott hálol)) lntlnl(ana]]os határidii ligyelcnrbcr,!.tcié\,e] .iclc|r
clörclcs vitarcndezósi kérclcnlrc yá!q!4k3lbAk5]ihb.]0] ].,núigs 25. naniái!l adjók nrcq,
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ho8y nem kielé8íió válasz §€tén jogorvoslat kclttéb§n
KözbcszcrzÉsi Dó[tóbizorM8nál 8z 8jánh éreli felhívás

Felhívjuk a íi8yeImüket,
kc7ieméíygzni lb8juk 9
mcgs.mmisfié§ét.

Kck Budapest 2012.05.22.

Tisáelcítel.

_ EH-szEF.,{_,lílr, .!,.;iLxttcaoti jiiilffi,lr.

{ar.*oza.l o!állyvlz€t§
El+szER xn


