Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre (3.)

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 21. napján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be Ajánlatkérőhöz, a
következő tartalommal:

Az Ajánlatkérő eljárási cselekményeivel okozott jogsértése: a Kbt. 60. § (1)
megsértése.
Az I. kötet 11.7 pontja értelmében:
„A nyertes ajánlattevő – a szerződéskötés feltételeként - köteles legkésőbb
a nyertesként történő kihirdetéstől a szerződéskötés időpontjáig terjedő
időszakban:
mélyépítési létesítmények építése tevékenységre vonatkozó ISO 9001
minőségbiztosítási
rendszer
meglétét,
mélyépítési
létesítmények
építése
tevékenységre vonatkozó OHSAS 18001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
irányítási rendszer meglétét, mélyépítési létesítmények építése tevékenységre
vonatkozó ISO 50001 energiairányítási rendszer meglétét, továbbá mélyépítési
létesítmények építése tevékenységre vonatkozó ISO 14001 környezetirányítási
rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványát Ajánlatkérőnek átadni egyszerű
másolatban.”
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A Kbt. 60. § (1) bekezdése értelmében:
„Az ajánlatkérő megkövetelheti, hogy a gazdasági szereplők a műszaki leírásban,
vagy az értékelési szempontok vagy a szerződés teljesítésére vonatkozó
feltételek
keretében
meghatározott
követelményeknek
vagy
kritériumoknak való megfelelés igazolására nyújtsanak be megfelelőségértékelő
szerv által készített vizsgálati jelentést vagy ilyen szerv által kiállított tanúsítványt. Ha
az ajánlatkérő megköveteli egy konkrét megfelelőségértékelő szerv által kiállított
tanúsítvány benyújtását, a más elismert megfelelőségértékelő szervek által kiállított,
ezzel egyenértékű tanúsítványt is el kell fogadnia.”
Kérelmező álláspontja szerint a fenti előírásban foglalt ISO 50001-es energiairányítási
rendszer tanúsítványnak, illetőleg az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó, az egyenértékű energiairányítási intézkedések egyéb
bizonyítékainak a megkövetelése jelen projekt esetében nem indokolt, mi több
erősen versenykorlátozó. Indokaink közé tartozik, hogy sem a műszaki
leírásban, sem az értékelési szempontok vagy a szerződés teljesítésére
vonatkozó feltételek, illetve kritériumok szintjén nem került megfogalmazásra olyan
speciális követelmény, amelynek a teljesítése kizárólag e dokumentum birtokában
lenne biztosítható, illetve Ajánlatkérő számára biztosított. Erre tekintettel kérjük a
fenti elvárás törlését, minthogy azok előírására nem a Kbt. 60. § (1) bekezdésében
foglalt körülményekre tekintettel került sor.

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 a közbeszerzési
dokumentumokat (oly módon, hogy törölni fogja az ISO 50001 energiairányítási
rendszer meglétét igazoló tanúsítványra vonatkozó előírást), amelyről Ajánlatkérő az eljárás megindításakor hatályos - Kbt. 55. § (1) bekezdése szerint tájékoztatni fogja
az érdekelt gazdasági szereplőket.

Jelen előzetes vitarendezési kérelemre adott választ Ajánlatkérő valamennyi érdekelt
gazdasági szereplőnek egyidejűleg, azonos tartalommal e-mail útján megküldte.
Budapest, 2017. február 24.
Tisztelettel:
____________________
Szabó József
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ész-Ker Kft.

2/3

(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 (3.)” tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam.
____________________, 2017. __________ __.
____________________
érdekelt gazdasági szereplő
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