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  3561 Felsőzsolca Turul u. 3. 

Felsőzsolca, 2012. június 12.  Hivatkozási szám: 404 /2012 

Tárgy: Abony város intézményi és közvilágítási villamos energia beszerzése 
menetrend adási kötelezettség nélkül, valamint közvilágítási hálózatának 
üzemeltetése tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás 

Előzetes vitarendezés és kiegészítő információ kérése 

Tisztelt Uram! 

I. Előzetes vitarendezés 

A Kbt. 79. § (1) b) pontjára tekintettel előzetes vitarendezést kezdeményezünk. 
Véleményünk szerint jogsértő az eljárást megindító felhívás alábbi része:  

„V.4) Egyéb információk 9.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a 
dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván 
tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles 
megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint 
igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési 
eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles 
nyilvántartás elektronikus elérhetősége.” 

Álláspontunk az alábbi: 

A Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve 
gyakran alkalmazandó elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások 
köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. Ez 
megtalálható a Közbeszerzési Hatóság oldalán itt: 

 
http://www.kozbeszerzes.hu/nid/ajanlasTajekoztatoProperties?objectID=AjanlasTaje
koztato.portal_309933  

Amennyiben az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg 
kell jelölnie az érintett nyilvántartást.  

http://www.kozbeszerzes.hu/nid/ajanlasTajekoztatoProperties?objectID=AjanlasTajekoztato.portal_309933
http://www.kozbeszerzes.hu/nid/ajanlasTajekoztatoProperties?objectID=AjanlasTajekoztato.portal_309933
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Tehát csak abban az esetben kell megjelölni a nyilvántartás forrását, ha az nem 
szerepel a Közbeszerzési Hatóság listájában. 

A kizáró okokat igazolni egyébként sem kell, mert a jelen eljárást a Kbt. 121. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint folytatják. Tehát a kizáró okok fenn nem állásáról 
elegendő csak nyilatkozni. Vonatkozó paragrafusok: Kbt. 122. § (1) és 310/2011. 
Korm. rendelet 12. §. 

Fenti gondolatmenet és a Kbt, kógens szabályozása alapján kérjük törölni a felhívás 
V.4) Egyéb információk 9.) pontját, illetve a dokumentáció 10. mellékletének 
alkalmazását! 

II. Kiegészítő információ kérés a 3. részajánlati területre vonatkozóan 

1. A 3. részajánlati területre (Abony város közvilágítási rendszerének teljes körű 
üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása) nem adtak ki műszaki 
specifikációt csak szerződés tervezetet. Abban csak az üzemeltendő 
lámpatestek összes darabszáma szerepel. Kérjük pótlólag megadni típus 
vagy a beépített fényforrások szerinti bontásban a lámpatestek darabszámát! 

2. Az elosztóhálózati engedélyes (áramszolgáltató) számára kell-e közvilágítási 
passzív hálózat bérleti, használati díjat, vagy bármilyen más jogcímen 
fizetendő díjat fizetni a leendő nyertes ajánlattevőnek? 

3. A szerződéstervezet 3.2 részében (dokumentáció 105. oldal) szerepel 
feladatként a csoportos csere elvégzése. Valóban elvégzendő feladat ez, 
tekintettel a rövid üzemeltetési időszakra? A csoportos csere egyszeri nagy 
költsége kb. 3 éves üzemeltetési idő alatt térül meg. Ez a jelenlegi pályázat 
nyertesének fog nagy költséget jelenteni, és üzemeltetési költség 
megtakarítást a 2014. évtől üzemeltető vállalkozásnak. 

4. Amennyiben ténylegesen kérik a csoportos cserét, kérjük tételesen megadni 
az elmúlt 4 évre visszamenőleg az elvégzett csoportos cserék adatait (dátum, 
darabszám, fényforrások fajtái, transzformátor körzet vagy utca)! 

5. A szerződés tervezet 9.3 pontja, „A Kereskedő általános...” kezdetű mondat 
(108. oldal) jelen esetben nem értelmezhető, kérjük szíveskedjenek törölni! 

6. Dokumentáció 104. oldal, Hibacím kezelési feladat, szükséges standard 
rendszer (WF). Mit értenek ezen? Kérjük pontosan meghatározni! 

Üdvözlettel: 
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