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Tisztelt Ajánlattevő !

Ikt.sz: A-301/20l2,

Tisztelt Ajánlattevő!

Abony Váíos Önkomán zataközbeszeízési eljárás fol},tat le ,,Abony város intézményi és

közvilágítá§i villamo§ energia beszerzé§e menetrend adá§i kötelezett§ég nélkül,
valamint közvilágítási hálózatának üzemeltetése" tárgyában,

Ajánlatkérő ó977 KE számon, 2012. máj.Js 14-éí az 54. sziimú Közbeszezési Értesitőben
tette közzé ajánlattételi felhívását.

Egy Ajánlattevő előzetes vitarendezés kérelmet nyújtott be, 2012. május 21-én az alábbi
tartalommal:
,,A Kbt. 79. § (1) b) pontjára tehntetíel előzeíes Nitarendezést kezdeményezünk. Véleményünk
szerint jogsértő az eüátásl hegindííó íelhbós alábbi része:

,,V.1) Eg|éb infornációk 9,) Ámennyiben az ajánlattel,ő a felhívósban vagl a
dokumentációban előílí igazolás helyelt a KbL 36, § (5) bekezdése szeriní kí|á íényl Nag)
adaíot igazolhi, abban az esetben az ajónlattevő nyilatkozaíban kóíeles egadni, hogy nelyik
íéhyí,l,agy adaíoí kíl,ónja a Kb| 36, § (5) bekezdése szetiní igazolni, és hogy mi az ezen tényt
lagl adatoí tallalmazó ing)enes, a kózbeszerzési eljárás lryelyén rendelkezésre álló,
elektronikus, hatósági yagy közhiíeles yil|óníartós elektroníkus elérhetősége. "

Á ll asp ont unk az alábbi :

A KbL 36. § (5) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárások táfgyát íekinfue g/akfan
alkalmazandó elektronikus, hatósági, illetőleg közhiíeles nyihántartások kóréről és interneíes
elérhetőségéről a Kózbeszerzési Hatóság úímuíatót ad ki. Ez megtalólható a Közbeszerzési
Hatóság oldalón iít:
híí,:l11,11,1l,.koZbes:er:er.l1u.|ni aj.lnld§TtlíekO:tatoP|()prrlies'/obieú ID-Aia8larT.ieko2laí0-
D9Úgu-099jl
Amennyiben az (5) bekezclés szerinti nyilyáníafiás a Közbeszerzési Hatósáq útuutatójában
nem szefepel, úg) ajónlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagl az alkalmasság
igazolásóban fészt w|,ő szervezetnek a közbeszeqési eljórásban meq kell jelólnie az érinlett
nyil. ánlaltósL
Tehót csak abban az esetben kell fuegielölni a nyílvántartás íorrását, ha az nelh s.eíepel a
Közb e s zerzé s i Haí ós á g l i s í áj á b ak -

Á kizáró okokaí igazolni egr'ébként sen kell, meft a jelen eljálásí a KbL 121. § (1) bekezdés
b) ponlja szeiní íolytatják. Tehát a kizáró okok fenn nem dllásóróI elegendő csak nyilatkozni.
Vonatkozó paragrafusok: Kbl l22. § (1) és 3]0/2011. Korm, rendelet l2- §-

Fenti gondolatmeneí és a KbL kógeks szabólyozása alapján kérjűk íöftlni a íelhíTás V.1)

Eg)éb ínfolmációk 9,) pontját, illetve a doku le láció ]0, rcllékletének alkalmazásáí!"



Ajánlattevő helyesen idézi a Kbt. 36. § (5) bekezdés és a Kbt, 36, § (6) bekezdését
(vélhetően elírás történt a (6) bekezdés esetén) és valóban jól gondolja, hogy a kizáró
okokat a Kbt. l22. § (1) bekezdés és a 3l0/20l1, (xIL23,) Kormány Rendelet 12, §-a
alapján csupán nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá.

Ajánlatkerő a törvénl előíIásokat mindenben betartva az ajánlattételi felhívás ItL2,1.
pontban éppen ezén az alábbiakat ina elő:

,,... Igazolósi mód: Kbt 122. § (1) bekezdése, valauint a 310/20]1- 6n- B.) Korm-
rendelet ]2. §-a szerint. AjánlatteNőnek a Kbt, 58, § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell,
hogl nem wsz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatólya alá eső
alvállalkozót, vala int az általa alkalmasságának igazolására igé ybe yetí nlás szervezeí
nem tartozík ugyanezen kizáró okok hatólya alá. Áz a1'ánlatkérő a kizáró okoba yonalkozó
igazolások benyúitósóval összefuggésben /elhíuja a ,figyelmeí a 3 ] 0/201 ] (XI]- 23-) Kor -

rende le tben foglaltaltra. "

Ajánlatkérő ajánlattételi felhivásában éppen ezén a kizáró okok tekintetében a nyilatkozat
benyújtását írta elő. Ameníyiben azonban kérelmezónek adott esetben egyéb más területen
pl,: az alkalmasság igazolásának tekintetében a vonatkozó törvényi előirások igazolás
benyíjtását írja elő, úgy ajránlatkerő a hivatkozott ajánlattételi felhívás V,4. Egyéb
információk 9. pont alapján a Kbt, 36. § (6) bekezdés alkalmazását írta elő. Amennyiben ez
kérelmezőre nern vonatkozik, természetesen tekintse tárg}talannak.

Ajánlatkérő Monban a IlI.2,3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M.1. 1. tész és a 2. rész tekiníetében Az ajánlatteyőnek a KbL 55.§ (1) bekezdés b) pontja,
Nalamint a 310/20]1.6n.23.) Kolm, rendelet 15- § (1) bekezdés a) poníja szefint
ismeftelkie kell az eliólóst megindító felhívás feladásdt megelőző hórom év (36 hónap)
legielentősebb villamos energia szállílásait (megielólve legalább a íeljesííés idejéí, a
szefződést köíő nrósik felel, a szállítós tárqyáL az ellenszolgdltatás ósszegéí vaE! a
korábbi szállítlts mennyiségére utaló mas adal negielölését, továbbó arra yonatkozó

hyilaíkozatót, hog| a telíesítés az előírásoknak és a szerződésnek megiíblelően íőlténl-e).
Az alkalmasság igazola^ra íekinteíébel1 iúnyadóak a Kbí. ]. § 2- és 9- po11ltl, az 55. § (1)-
(6) bekezdései, |ala li í a 310/20]1. (XIL23.) Korm- rendelet 16- § (5) bekezdése.
valamint
M,2. pontiában a 3, rész tekintetében aZ alábbiakat ifia elő|

,Az ajánlattevőnek a Kbí 55.§ (1) bekez.dés d) poníia, valamint a j10/20l}- (XII.23.)
KOf . fendelet l5. § (3) bekezdés a) poníja szerint ísmeríetnie kell az eljdlásí megindító

felhíl,ás ;feladásót megelőző három el (36 hónap) legielentősebb kdzvilágítási rendszer
üze lelíeíési felaclatait (megjelölve legalább a íeljesítés idejét, a szerződést kötő másik

íelet, a szolgáltatós tórg)át, az ellenszolgáltatás összegét, vagy az üzemeltetés
mennyiségére uíaló adat nlegaűsát, toyábbá arra vonatkozó nyilatkozaláí, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történí-e)- Az alkalmasság
igazolasa tekiníetében irányadóak a KbL 1. § 2. és 9, pontja, az 55- § @-(6) bekezdései,
yalanint a 3l0/20l1. (XI1.23.) Kom. redelet ló. § (5) bekezdése"

A 3l0/201 1 , (xIL23,) Kormány,rendelet 15. § (3) bekezdés az alábbiakat írja elő:

,,Az ojá latte!őnek és részNételre,ieleníke)őnek a szerződés teliesítéséhez szűtséges műszak.
illetve szakmai alkalnl^§sága szol4általás nteg endelése esetén - figyelemmel annak jellegére,
mennyiségére, rendelíeíésére, továbbá arra, hog,, az alkalmasságol kűlónósen a
szakértelenre, hatékonyságra, íapaszíalaíra és ntegbízhatósógra íekintettel lehet megítélni -
igazolhaíó



a) az eljáróst meqindító íelhí,rós íeladásótól - nem hirdetménnyel induló eljórásokban
megküldésétől - ússzaíelé számított három él, legjelentősebb szolgóltatásaikak islkeftetés^,el;
az ajánlatkétő köteles a há/om éy íeljesílését íig/elembe wnni;"

Ugyanezen rendelet 16. § (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
,,A 15, § (l) bekezdés a) pohljának, (2) bekezdés a) pontjónak, valamint (3) bekzdés a)
pontjónak esetét a Kbt. Hamadik Része szerint lefolytatott kózbeszerzési eljárásban az
ajónlatíeyő, ftsnéíelre jelentkező, ílletye az alkalmasság igazoldsában részt !e!ő más
szenJezeí nyilaíkozalával, lagy a szerződést k;tő másik íél által adott igazolással lehet
igazolni. "

Mivel ajánlatkérő a hivatkozott v.4. 9 pontban csupán lehető§éget biztosított ajánlattevők
részéle, aá kötelező jelleggel nem íTta elő, ezért ezeí pontnak megláet nem tartja
törvénybe ütközőnek, így az ajilf.laítételí felhívá§ban töíténő törlésének igényét nem tarlja
m€galapozottnak.

Ajrfurlatkérő megvizsgálta az előzetes vitarendezési kérelmében leírtakat és a fenti indokok
alapján az ajánlattételi felhívá§t nem kívánja módosítani,

I<erem a fentiek szíves tudomásul vételét!

Szolnok, 2012. május 24.
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