Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre

Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplők!
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1.), mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt - Kbt. 81. § (1)
bekezdés szerinti - közbeszerzési eljárás megindítására az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, a TED-en 2017/S 001-000095 számon ajánlati felhívást tett közzé.
A közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének
szennyvízcsatornázása” elnevezésű projekt során szennyvíztisztító telep
fejlesztésének és kapacitásbővítésének tervezése, valamint kivitelezése FIDIC
SÁRGA könyv szerinti vállalkozási szerződés keretében (KEHOP-2.2.4-152016-00004)

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy a hivatkozott
eljárással kapcsolatban egy gazdasági szereplő (a továbbiakban: Kérelmező) 2017.
február 16. napján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be Ajánlatkérőhöz, a
következő tartalommal:

A kifogásolt ajánlatkérési elem
Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1 pontja
Indoklás
Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1 pontja az alábbi
előírást tartalmazza:
„Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban):
- legalább egy olyan sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt biológiai szennyvíztisztító
telep fejlesztése és/vagy bővítése és/vagy létesítése tárgyú referenciával, amely
tartalmazott automatikus záporvíz leválasztást, és a szerződés nettó ellenértéke elérte
az 1 000 000 000 HUF-ot.”
A Kbt. 65. § (5) bekezdése értelmében
„(3) Az ajánlatkérőnek az alkalmassági követelmények meghatározását az
esélyegyenlőségre, az egyenlő elbánásra és a verseny tisztaságára vonatkozó
alapelvek figyelembevétele mellett a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, és azokat
- a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel - legfeljebb a szerződés teljesítéséhez
ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni.”
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Ezen feltételrendszer álláspontunk szerint nem teljesül az idézett alkalmassági
minimumkövetelmény előírásával, amennyiben az nem a közbeszerzés tárgyára,
hanem a közbeszerzés tárgyának egy kiragadott részelemére, azaz az automatikus
záporvíz leválasztásra korlátozva került megfogalmazásra. Megítélésünk szerint
Tisztelt Ajánlatkérő a hivatkozott követelménnyel megsértette az esélyegyenlőségre,
az egyenlő elbánásra vonatkozó alapelveket is, hiszen az alkalmasságot a
megvalósítandó komplex műszaki tartalomból egy önkényesen kiragadott elemre
vonatkozó referencia meglétéhez kötötte, miközben a közbeszerzés tárgyának számos
más eleme is képezhetné a műszaki-szakmai alkalmasság vizsgálatának alapját.
Álláspontunk szerint fentiek alapján az M/1 pontban előírt alkalmassági feltétel túlzott
mértékű.
Ezzel Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 2. § (2) bekezdésében foglalt esélyegyenlőség
elvét, mivel olyan túlzó mértékű és versenykorlátozó feltételt támaszt az
Ajánlattevőkkel szemben, amely nagymértékben szűkíti a potenciális ajánlattevők
számát.
Kérelem
Kérjük, szíveskedjenek az Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M/1 pontját az alábbiak szerint módosítani:
vagy
a.) a fenti pont kiegészítését a megvalósítandó komplex műszaki tartalom egyéb
elemeivel, Pl: - legalább egy olyan sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt
biológiai szennyvíztisztító telep fejlesztése és/vagy bővítése és/vagy létesítése
tárgyú referenciával, amely tartalmazott automatikus záporvízleválasztást
és/vagy biogáz hasznosítást és/vagy gázmotoros kiserőmű építést,
stb., és a szerződés nettó ellenértéke elérte az 1 000 000 000 HUF-ot.
vagy
b.) a minél szélesebb körű verseny biztosítása érdekében úgy, hogy az automatikus
záporvíz leválasztás, mint versenykorlátozó feltétel kerüljön törlésre.
Kérjük szíveskedjenek a Kbt. 80. §-ban meghatározott határidőn belül hivatalos
választ adni jelen előzetes vitarendezési kérelmünkre.

Válasz előzetes vitarendezési kérelemre:
Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton
tájékoztatja Kérelmezőt, valamint az érdekelt gazdasági szereplőket a fenti előzetes
vitarendezési kérelemmel (a továbbiakban: kérelem) kapcsolatban arról, hogy a
kérelemben foglalt észrevételeket figyelembe véve módosítani fogja az ajánlati
felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat (oly módon, hogy az M/1. alkalmassági
követelmény tekintetében törölni fogja az automatikus záporvíz leválasztásra
vonatkozó előírást), amelyről Ajánlatkérő az - eljárás megindításakor hatályos - Kbt.
55. § (1) bekezdése szerint tájékoztatni fogja az érdekelt gazdasági szereplőket.
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Jelen előzetes vitarendezési kérelemre adott választ Ajánlatkérő valamennyi érdekelt
gazdasági szereplőnek egyidejűleg, azonos tartalommal e-mail útján megküldte.

Budapest, 2017. február 21.
Tisztelettel:
____________________
Szabó József
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ész-Ker Kft.

(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI !)
VISSZAIGAZOLÁS
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
„Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének
szennyvízcsatornázása” elnevezésű projekt során szennyvíztisztító telep
fejlesztésének és kapacitásbővítésének tervezése, valamint kivitelezése FIDIC
SÁRGA könyv szerinti vállalkozási szerződés keretében (KEHOP-2.2.4-152016-00004)

Alulírott ____________________, a(z) ________________________________________
érdekelt gazdasági szereplő nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom,
hogy a fenti – összesen három (3) számozott oldalból álló – ”válasz előzetes
vitarendezési kérelemre” tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam.
____________________, 2017. __________ __.
____________________
érdekelt gazdasági szereplő
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