Kóny Község Önkormányzata
9144 Kóny, Rákóczi u. 30.
Fax: 96/ 280-309
Aller Imre Polgármester Úr részére

Tisztelt Aller Imre Polgármester Úr!

Alulírott Müller Sándor, mint a Konkoord Kft, 9023 Győr, Fehérvári u.
17/b. cégjegyzékszám: 08-09-003152, adószám: 11124766-2-08.
ügyvezetője, mint ajánlattevő a Kóny Község Önkormányzata mint
ajánlatkérő által meghirdetett „Kóny, TIOP-1.1.1/07/1 pályázat
keretében
informatikai
eszközök
beszerzése
és
kapcsolódó
szolgáltatás (oktatás) ellátása” közbeszerzési eljárással kapcsolatban
előzetes vitarendezést kezdeményezek a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX törvény 96/A.§-ban foglaltak alapján.
Kérelmünket elektronikus úton, és a 96/280-309-es fax számon
nyújtjuk be.
Az
Ajánlatkérő
véleményünk
szerint
megsértette
rendelkezéseit, konkrétan a 86. §-ban foglaltakat:

a

Kbt.

86. §
(1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati
elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást
köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a többi ajánlattevő
ajánlatához és becsült értékéhez viszonyítva kirívóan alacsonynak
értékelt összesített ellenszolgáltatást tartalmaz a következő egységek
valamelyike tekintetében:
a) az ajánlat egésze, vagy
b) részajánlat tétele esetén az ajánlat egyik része, vagy
c) ha az ellenszolgáltatásra vonatkozóan az ajánlati felhívásban több
részszempont
vagy
alszempont
szerepelt,
legalább
egyik
részszempont vagy alszempont.
(2) Az ajánlatkérő köteles az (1) bekezdést alkalmazni különösen
akkor, ha az ajánlatban foglalt – az (1) bekezdés a)–c) pontjai
szerinti
valamelyik
egységre
vonatkozó
–
összesített
ellenszolgáltatás mértéke több mint tizenöt százalékkal eltér
a) ha egy ajánlat van, az ugyanezen egységre vonatkozó becsült
értéktől;
b) legfeljebb három ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a
többi ajánlattevő ugyanezen egységre vonatkozó ajánlati áraiból és
az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értékből számít ki az
ajánlatkérő;
c) legalább négy ajánlat esetén attól a számtani átlagtól,
melyet a többi ajánlattevő ugyanezen egységre vonatkozó
ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre vonatkozó becsült
értékből – a két szélső érték kiejtésével – számít ki az
ajánlatkérő.

A kirívóan alacsony ellenszolgáltatás tekintetében indoklást a
két legalacsonyabb ajánlatot tevő cégektől kellett volna kérni,
egyidejűleg, a többi ajánlattevőt írásban értesítve:
MÓD Számítástechnikai Kft., 9027 Győr, Vágóhíd u. 2.,
Ajánlati ár informatikai eszközök összesen (nettó Ft): 7.532.000,- Ft +
Áfa 1.883.000,- Ft,
Ajánlati ár tantermi csomaghoz kapcsolódó oktatás (nettó Ft):
64.000,- Ft + Áfa 16.000,- Ft,
Bruttó mindösszesen (informatikai eszköz + oktatás): 9.495.000,- Ft,
azaz Kilencmillió-négyszázkilencvenötezer forint.
valamint az
ERDŐS 2002Bt., 9300 Csorna, Batthyány u.4.
Ajánlati ár informatikai eszközök összesen (nettó Ft): 7.092.800,- Ft +
Áfa: 8.866.000,- Ft,
Ajánlati ár tantermi csomaghoz kapcsolódó oktatás (nettó Ft):
64.000,- Ft + Áfa: 80.000,- Ft,
Bruttó mindösszesen (informatikai eszköz + oktatás): 8.946.000,- Ft,
azaz Nyolcmillió- kilencszáznegyvenhatezer forint,

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a Kbt. 96/A § (3) pontja alapján
járjanak el:
„…Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől
számított három munkanapon belül legfeljebb egy alkalommal
jogosult
az
ajánlattevőket
három
munkanapos
határidővel
hiánypótlás [83. §], felvilágosítás [85. §] vagy indokolás [86-87. §]
benyújtására felhívni, amennyiben az eredményhirdetést követően
és a szerződés megkötését megelőzően az előzetes vitarendezési
kérelem alapján észleli, hogy az eljárásban történt törvénysértés
ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Az eljárási
cselekmények kizárólag az eljárásban történt törvénysértés orvoslása
körében alkalmazhatóak. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes
vitarendezési kérelem benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a
felvilágosítás vagy indokolás kérésének megküldésével egyidejűleg,
míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított
hét munkanapon belül tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket.
Amennyiben ez nem történik meg, az a Kbt. megsértését jelenti, és
egyúttal arra kérjük az Ajánlatkérőt, hogy a Kbt. 97. §-a alapján
adjon részletes tájékoztatást a nyertesnek ítélt ajánlat
jellemzőiről:
„Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére
köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa
tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől
számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes
ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is (73. §).”

A fentiekre hivatkozva nem értünk egyet a Tisztelt Ajánlatkérő
eljárásával és kérjük a jogsértés előzetes vitarendezés során történő

orvoslását, ellenkező esetben a Közbeszerzési Döntőbizottság elé
terjesztjük sérelmünket.

Üdvözlettel:

Müller Sándor
ügyvezető

Győr, 2011. június 23.

