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HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS ÉS FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS
Ajánlatkérő:

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (6521 Vaskút,
Kossuth u. 90.)

Közbeszerzési eljárás tárgya:

„Adás-vételi szerződés keretében a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. részére dobrosta beszerzése
szállítószalaggal”

Tisztelt Ajánlattevő!
A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (6521 Vaskút, Kossuth u. 90.), mint Ajánlatkérő „Adásvételi szerződés keretében a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. részére dobrosta beszerzése
szállítószalaggal” tárgyban közbeszerzési eljárást kezdeményezett a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerint.
A közbeszerzési eljárás azonosítója a Közbeszerzési Hatóság által vezetett Közbeszerzési Adatbázisban:
KBE-07132/2017.
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok áttanulmányozását követően az alábbi hiányosságokat,
ellentmondásokat észlelte, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 71. §-a alapján
hiánypótlásra illetve felvilágosítás-kérésre szólítja fel az érintett ajánlattevőt, az alábbiakban
részletezettek szerint:
I.
A SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ajánlattevő által benyújtott ajánlat tekintetében
1.

Ajánlatkérő – a közbeszerzési dokumentumok egyéb rendelkezéseivel összhangban - az
Ajánlattételi Felhívás 22.13. pontjában többek között meghatározta, hogy:
„Az ajánlott áru műszaki jellemzőit a műszaki melléklet táblázatában megadott minimum feltételek
mellé, közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben be kell írni
a táblázat „B. Rész” elnevezésű oszlopába. Ahol valamely előírásnak való megfelelés a
követelmény ott a „megfelel” vagy egyéb egyértelmű szót kell feltüntetni a jobboldali oszlopban. A
kereskedelmi feltételek esetében az ajánlattevő a „vállalom” vagy egyéb egyértelmű szó beírásával
kell, hogy jelezze az adott feltétel teljesítésének szándékát. A tétel mellé a megajánlott termék pontos
megnevezését, konkrét típusát is fel kell tüntetni oly módon, hogy egyértelműen azonosítható legyen
a megajánlott eszköz típusa. A táblázat valamennyi sorát kitölteni szükséges.
Az ajánlattevő által ajánlott árunak az „A. Rész” elnevezésű oszlopban feltüntetett minimum
feltételek (paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie.”
Ajánlattevő ajánlata 17-18. oldalain ismerteti a fenti előírásokra figyelemmel benyújtott műszaki
specifikációját.
1.1.

Megállapítható, hogy bár a tételek mellé a megajánlott termékek megnevezése megjelölésre
került (L. dobrosta illetve L. szállítószalag dobrostához), azonban nem a konkrét típus
elnevezése szerint. A feltüntetett elnevezésből – bár az egyéb műszaki tartalom alapján
azonosítható - a megajánlott eszköz típusa egyértelműen azonosítható módon nem
állapítható meg.
Minderre figyelemmel felhívjuk Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében adja meg az
„1. tétel Dobrosta 1 db” valamint a „2. tétel szállító szalag 1 db” tételhez megajánlott
eszköz (áru) típusát olyan módon, hogy az az elnevezésből is egyértelműen azonosítható
legyen.
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1.2.

Ajánlatkérő a műszaki specifikáció feltételeként határozta meg a „2. tétel szállító szalag 1
db” tekintetében, hogy a szalagsebesség minimum 0,4 m/s; és adott legyen a
frekvenciaváltóval való sebességszabályozás lehetősége.
1.2.1.

Ajánlattevő a műszaki specifikáció táblázat jobb oldali „B. Rész” oszlopában ezen
követelmény tekintetében feltüntette, hogy „0,4 m/” mely nem azonos a 0,4 m/s
mértékegységgel.
Melyre figyelemmel felhívjuk Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében csatolja
nyilatkozatát az ajánlata 17-18. oldalain a „2. tétel szállító szalag 1 db”
tekintetében ismertetett műszaki megajánlás (ajánlott áru) szalagsebességéről,
mely alátámasztja, hogy az a szalagsebesség minimum 0,4 m/s előírásnak
megfelel.

1.2.2.

Ajánlattevő a műszaki specifikáció táblázat jobb oldali „B. Rész” oszlopában ezen
követelmény tekintetében feltüntette továbbá, hogy „sebesség változtatásának
lehetőségével”. Figyelemmel arra, hogy a váltó fajtáját Ajánlattevő nem adta meg,
Ajánlatkérő számára nem egyértelmű, hogy a megajánlás megfelel a műszaki
követelménynek.
Minderre figyelemmel felhívjuk Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen felvilágosítás
keretében tisztázni, hogy az általa a „2. tétel szállító szalag 1 db” tekintetében
ismertetett műszaki megajánlás (ajánlott áru) megfelel a műszaki specifikáció
bal oldali „A. Rész” oszlopban meghatározott műszaki paraméternek és a
sebességszabályozás frekvenciaváltóval való lehetősége adott. Ennek keretében
kérjük, hogy Ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy műszaki megajánlása az
ajánlatkérő műszaki elvárásával egyenértékű, Ajánlattevő ismertesse, hogy a
sebesség szabályozása milyen módon történik.

1.3. Ajánlatkérő a műszaki specifikáció feltételeként határozta meg a „2. tétel szállító szalag 1 db”
tekintetében, hogy „Átadó garatokkal való szállítás”. Ajánlattevő ajánlata 17-18. oldalain a „2.
tétel szállító szalag 1 db” tekintetében ismertetett műszaki megajánlásra (ajánlott árura)
vonatkozó táblázat jobb oldali „B. Rész” oszlopában ezen követelményhez nem adott meg
tartalmat.
Melyre figyelemmel felhívjuk Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében pótolja az ezen
feltételnek való megfelelés igazolását, és a „megfelel” vagy egyéb egyértelmű szót tüntesse
fel.
1.4. Ajánlatkérő a műszaki specifikáció feltételeként határozta meg a „Kereskedelmi feltételek”
körében, hogy „Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba
bejelentését követő 24 órán belül. Szakszerviz biztosított legyen.” Ezen követelménynek való
megfelelés nem teljesíthető akként, hogy ajánlattevő arra „törekszik”, a feltételt vállalni
szükséges. Ajánlattevő szóhasználata e tekintetben félreérthető, nem egyértelmű.
Melyre figyelemmel felhívjuk Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen felvilágosítás keretében
tisztázni, hogy az ajánlatában feltüntetett vonatkozó tartalom akként értelmezendő, hogy
a nevezett kereskedelmi feltételt ajánlattevő vállalja.
Az iratok (hiánypótlás, felvilágosítás adás) benyújtásának határideje:
2017. szeptember 14. napja (csütörtök) 15:00 óra
Az iratok (hiánypótlás, felvilágosítás adás) benyújtásának a címe:
1036 Budapest, Lajos utca 74-76. (bal oldali épületszárny) IV. emelet Titkárság
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Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy személyesen hiánypótlást leadni munkanapokon hétfőtőlcsütörtökig 09.00-15.00 óra között a hiánypótlási határidő lejártáig (benyújtási határidőig) lehetséges.
A hiánypótlás postai megküldése esetére az ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy a
hiánypótlásnak a hiánypótlási határidő lejártának napján a benyújtási határidő lejártáig be kell érkeznie.
A postán feladott hiánypótlást az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére a hiánypótlási határidő lejáratát megelőzően sor kerül. A hiánypótlás, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli. A hiánypótlás beadási módja megválasztásának minden következményét ajánlattevő köteles
viselni.
Hiánypótlás, felvilágosítás adás (a továbbiakban együttesen akként is hivatkozva, mint
hiánypótlás) benyújtásának formája:
A benyújtásra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell irányadónak tekintetni, különösen az
alábbiak szerint:
-

-

-

-

-

a hiánypótlást zárt csomagolásban, egy eredeti papír, és az eredetivel mindenben
megegyező 1 db elektronikus (CD/DVD) példányban kell beadni. Az elektronikus
másolati példányt a hiánypótlással együttesen, azzal közös csomagolásban szükséges
benyújtani.
amennyiben a papír alapú és az elektronikus példány között eltérés van, ajánlatkérő a papír
alapú példányt tekinti irányadónak.
amennyiben az ajánlattevő az előírtnál több példányt nyújt be, és a hiánypótlások közül az
eredeti példány nincs megjelölve, ajánlatkérő egy tetszőleges példányt kiválaszt, és azt
tekinti eredetinek. Ajánlatkérő az elbírálás során az eredetiként megjelölt vagy az előzőek
szerint kiválasztott hiánypótlási példányt tekinti irányadónak.
a hiánypótlás papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával a hiánypótlás első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni,
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg
az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
a hiánypótlás oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget, vagy számokat, vagy képe(ke)t tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
a hiánypótlásnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján a
hiánypótlásban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
a hiánypótlás lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
a hiánypótlás nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által
elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat a
hiánypótlást aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni;
a hiánypótlás minden olyan oldalát, amelyen – a hiánypótlás beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni;
a zárt csomagon az alábbiak szerinti megjelölést kell feltüntetni:
HIÁNYPÓTLÁS
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Ajánlatkérő egyidejűleg felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. vonatkozó 71. § rendelkezéseire,
ennek körében a Kbt. 71. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra, továbbá kiemelten is a Kbt. 71.§
(8)-(9) bekezdése rendelkezéseire és az ezekre vonatkozó következményeket tartalmazó (10)
bekezdésre:
3. oldal, összesen: 4
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(8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum
tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány
pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely
tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor
kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
(9) A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek
személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt esetben és csak úgy változhat, hogy a
hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival
legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb
tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az
értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor
is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők
változását. Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó,
a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum
tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre
vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az
ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé
kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok
alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő
minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a
felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között
olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az
értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.
(10) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása az
e §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha
a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az
eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás
során.
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a jelen hiánypótlási felhívás kézhezvételét, olvashatóságát
visszaigazolással (válaszlevéllel) nyugtázni szíveskedjenek. Válasz hiányában Ajánlatkérő
vélelmezi a dokumentum megnyithatóságát, olvashatóságát.
Budapest, 2017. szeptember 11.
Tisztelettel:

dr. Geéb Klaudia
a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
Ajánlatkérő képviseletében eljárva
dr. Geéb Klaudia felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. IV. emelet
Fax: +36-1-700-2919
E-mail: geeb.klaudia@geeb.hu
Lajstromszáma: 00414
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