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Tisztelt Ajánlattevő!

Abony Viáros Önkormányzata közbeszezési eljárás fol}tat le ,,Abony város intézményi és

közvilágítási villamos energia beszerzése merretrend adási kötelezettség nélkül,
valamint kön ilágítási hálózatának íizemeltetése" tárgyában.

Ajánlatkérő 69']'7 KÉj száínon,2ol2. május 14,én az 54. számú Közbeszerzési Ertesitöben
tette közzé aj ánlattételi felhivását.

E8y Ajánlattevő előzetes vitarendezés kérelnret n}ajjtott be, 20l2. május 22-én az alábbi
taftalommalI

Az Ajánlatkérő nyi]t kóZbe§zerzé§i eüÁrásl hiIdetet( közvilágkási hálózalárlak ü2enrckeiésérc
2012.09,0l - 2013,]2.3l kö7_öiti idószllüa, lt]űkijdőkópcsségéDek ctle őPée, a7" czzel
kapcsolalos üzlDlvjtcli, karblirbl1ási ó§ iizemzav& clháfitá§i leladatok clvégzése, a
üílködé§képtclrnDé villt fénylorxá§ok, gyirlók & előtétck cseréjc {árgyában. Az 
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A kőzhcs7-cl/ési e]járás úlgyálak ülcgiclii]ósc és az tüánIai(élcli lclhí\,ás és dokrllienláci(i a7
c{áús lál§)á tészlele/i)cn scmfijlyen rnor]oli nent tc§Z cn]lilést.t kö^ilágííási Iánpalcslck
t|{idrnrosj vi§rcn),liíó]. [oha á7 óintc|1 lrirnpatcstck 1ulajL]Otli()8ival ncn1 az 

^jillrlatké]ir.halenr az l],oN 'l'iszátrlúli Alanhiiló7ali Zfl, rendcihczili.

,l.,]].iJu,Jllr|:i,il s7c]irl /!]llr)allii],ó n]]!salajl,t .1 Klrl, 2 i {]). i./).! i3] h.kex.]:]téb.r
l.!]i,|,x|ó a|.,j.](,; r,elld;lke:óse}:er, .lá]1rl ].,.3) .lz 9i,iír,/rs ]j]9}.!ké:]L rz ],;ál),lIlii:ó lriyar
:l:.]i,,k;'].!iira]iliri Lú..lli97isa!r1 !!iö i :j]il. t]]],]:\,-.ii l]9i]1 1:.: {il]i,]tkali. ].alrc]i-1 ;:r.,x:..i:l
::.:l.,ti;. l:l E.a]l] l']sZjlliiili l,,iarili:lilcy;ii ;/-:._ ii_laid3rlahai !;]1irri. ó:] lr1.]!a].i]a
!a;liliiia,.r:óa:] a? Á]al:lal:iiali(ii.l! ie]idelk:l,:]sj ]a9-t r]i]]c! ;|, (il, i:].ps,ar]al] .]::ra:rj
,,,j:.',:,j ,, ,,l,.., : ,.,..,:.-l:-i



2. § /],) ,:i !:|]:Lertt::i,::i .:liir,ásr$j 3r.!i,iJí!.\i].i.ri |{iíei..:l Li:!|):::id}li. . !rzl;.:;rl!a |!?},)j}lö
p:liaiaiis.;e!eIiLr{.,!!!|:l,].".a:a,,|.!|i];'Ids.:íyi|.:.||é'!bIa.róae!l|},},iIr.:.,,r:::!.a,r,:|.a.}
/:,] ,/,: .,,;á.i.l,!::!.;l:.| !s.r'),.t:,,,,},ii:::\,| |-,- - :!.j;'.)!i;cl !
!i1:.!i!si!,i ,.i!:i q!,|í* a:!1:rí} |,
(J).4T t:"i!:]1]r!i j,á !! a §í!.J.||.4!:::i :z!}.íriő: .! |:clre:::r.l,z,1:;i :}ialsil:lt;t il'iii,l: -.:.:.- | Jl
!!r:2!.r':jí!, Ii.7rj:íi!i e 1a''!;r!taIt\:z!.i!joPi!,..i;.]|,:LG !ir,,c!!:!:!,1 aii]ak ],1:í,íei.Ii|?, ió!t!.,,,.i:

.1]t;i:1,:l1,1l1,1: :.:::]]]i .1:].ailj]jn;l:úrj ]ir.!ijii:".01i. i !ir1, 3r, ! .]) a! a:) l].]{.;.jisó!.j:l:_]:n]
l].i]f ]].],,1 :1]:i-1].].1::l]1:r.].:l-\:.lisli] i]. itJi]l!.],)jilJii 1.1;.ja.]]a!::\,ri .: :rtii.,, cjejilc]i
i:.sz]]a.j3(:1, Las:|:á:rii ;cg.j és;, l)e!-l)ái;l1 di;r iá:$átill, iz.\:i n!:,ir ]i:!J7:iíii :.:,e!:]:i]11. !:l;?!
al,] a,ja]]]lillé\:ó!: l]1ai!lIi lia:J] s2.ri:li{:].k a:l rlilír, .leü])]. |.iliaar,rsáya] 3:. i]Ze::rej].,:.]!:
arlidia:9ki..l !:::; Ii.lii!.?r.Zé-1|..

39. § ij),a1 .ii.rIirI t,|c!|li:aí:a.|.il:i|i;5]1aii:)lill:|t;:,:l:e:jetl i:íz!::sIla,:jli tei|, j;oq.l rl:tx|:
,!ep;áj: !! 3az{Íi,|ii.:! r::;-3],)i"ii: !{Ja]!|ő !!ú!i],?| |j|éí:íhIe!,:i.|iari,ral i.ij,::li::.Jli, ;!ií,|.,a
,,é::z,.,ile|í |2!.ri ii!|:i!!,ii,iiiílcr:slljak b!. |)

{:) .1 iij:'.:..1,.a§:,1!!r,a,e |di.l||iazi .iűlók4! ,: ll!:!l,isí !|j.í!i:i.!iii.;ll!1íl,i:;Lat t|;y, l:e!!
|:c€a'ili, !1rg} !iil,,i!k ,l|e||ia|1 ,.!:!t:r|rráíi :leftPiti]!. ní.s Iiiij.ik ilJ?rí, !ia§, É c!i,r,,i:ri/'|:1
!li|', ié t!i!i!1!niL,l ie}r1|.

l]!:;!ivi[l, íi] ája!L:!j]rlie.i.4]!!l i;_iúJi4!i:J.:]_E]r''őjlr'r,-r!a!}l_e!i!!:}]:._.]r:r]:3
j!|!]r iiIa.!,ás tir:j,á,,,]l niinde!1l_.Él1 !:1.!q:.,,.id ian.rál]isi .lilr.,,3':-taülőbi.Zcii§ie'iJtll:a:lr!!
1r],la|!i]ezr:e.

Jl|,!i.:i.!, ;1c3] ?!::il:t1llij:,]i ii iai!),i ti]a]:: ]iÉ]:!!4!9li__r!lr1!!n!!_!jj_i.rjz_!t L!]l:!::]
!§b_!]§z:3. \:sz',i,Ji| az l],CN 'l'isz:::ii.r .lie::r.l,.ali Z],-Yr] J 1.3s7l,!ii1 :iz.tjl! i1!]
iii:'icl.ii ós aluaii l,]ijii1, ;i a !:1.Ee!)..zj§ló} ilii]gó.o d.irl_soil ú.j c]járá§ iitliliisii n}.l:eit,
rraj]]iYjuí lc!,áb5á a jlÉ},.]j:1:.|, ]]ogy az:l!;qlEit Kji, z?: É_C'N 'tls7il]]til:i Álinl]ilj7lli ,/.l'F
\,el !dlőii v:la:!o]rliJ29iici szc:ziJis::e] r::riciklziir rz j.irtcti nkijY eienl€lrlr ii ].iia..i9.|aeI|_
iii],, n7 ;;l :_5Z]aR K]l_iri,li j.1.1] ]_.i:i.llrtl).r) 1 iijar1].r á;rl: bi-llr,,sítlrit lj7?iói1_.)5 ,o!.n \:l.:
lt j:,iillail aiii,,. a]al:)ú!. ii]-:.l:]aila:a:ó].a. iiilbiint.|:áslii,].

Ajánlatkérő megvizsgálta az előzetes vitarendezési kérelmében leírtakat és az alábbi
táj ékoztatás adja:

Ajánlatkérő álláspontja szerint az előzetes vitarendezésben szereplő közvilágítási lámpatestek
tulajdon jogával ajánlatkérő rendelkezik, Ebben valóban vita van ajánlatkérő és az E,oN
Tiszántűi ÁramszolgáIíaíó Zl1. kőzöít, amely a mai napig nem zárult le.
Amennlben a tárgyalások eredménye az lenne, hogy valóban nem kepezik ajánlatkérő
tulajdonát a vitatott 1ámpatestek, úgy ajánlatkérő megrlzeti az E.oN által kiközölt, a 300,-
Ft/évllámpatest bérleti díjat.

A fentiek alapján ajánlatkérő nem kívánja visszavoruri ajiánlattételi felhívásának 3, részét.

Jelen levelünket valamennl ismert ajánlattevő részére, egyidejűleg megkiildtiik.

Szolnok, 2012. május 25,

hivatalos közbeszerzési tanácsadó


