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Tárgy: Válasz előzetes vitarendezési kérelemre 

Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplő! 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.), mint 
ajánlatkérő „Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló 
Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv 
alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében” tárgyában a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt 
közbeszerzési eljárást (Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti eljárás) indított 2016. augusztus 
11. napján az ajánlati felhívás feladásával, mely az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016/S 
156-281980 azonosítószámon jelent meg 2016. augusztus 13. napján. A módosító 
hirdetmény (korrigendum) az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016/S 178-319134 
azonosítószámon 2016. szeptember 15. napján került közzétételre. 

Tárgyi közbeszerzési eljárás kapcsán 2016. szeptember 28. napján előzetes vitarendezési 
kérelmet nyújtottak be. 

Ajánlatkérő a vitarendezési kérelmet megvizsgálta és a Kbt. 80. § (3) bekezdés szerinti 
határidőben a következő választ adja.  

1. kérelmi elem 

Kérelmi elem 
 
A Magyar Közlöny 108. számában (2016. július 21.) megjelent a Kormány 207/2016. (VII. 
21.) Korm. rendelete a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról. 
A rendelet módosítja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdését, mely 
alapján „a 21. § (2) bekezdés a) pontja, valamint (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, 
ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás 
megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés 
oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve 
teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy 
nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési 
beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen 
arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett 
teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.”  
A rendelet 2016. július 25-i hatálybalépésével, a tárgyban érintett közbeszerzési felhívásban 
szereplő alkalmassági minimum követelmények teljesítéséhez, az Ajánlattevők által 
bemutatott referencia igazolások esetében már a megváltozott jogszabályi környezetet 
szükséges figyelembe venni. Mindezek mellett, ismerve a közbeszerzési eljárások 
elkészítésének folyamatát belátható, hogy a tárgyi Ajánlati Felhívásban szereplő 
alkalmassági minimum követelmények összeállításakor Ajánlatkérő nem lehetett tekintettel 
a fent nevezett kormányrendelet piaci viszonyokra, gazdasági szereplőkre gyakorolt 
hatásaira. 
 
Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt annak megfontolására, hogy az M/1 alkalmassági kritériumban 
meghatározott szerződésszámot -melyből az alkalmasság igazolható-, valamint az azzal 
összefüggésben lévő mennyiségi adatokat szíveskedjen felülvizsgálni és azt követően 
módosítani.  
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A felülvizsgálat során kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni, az elmúlt időszak 
konzorciális szerződései során keletkezett egyetemleges felelősségvállalás, a munkarészek 
megosztása nélkül keletkezett referenciák -jogszabályi módosítást követő- feldarabolódását 
a minél szélesebb körű verseny biztosíthatóságának érdekében.  
 
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a Kbt. és Ptk. előírásainak megfelelően az 
Ajánlati felhívást módosítani szíveskedjen! 

 

Ajánlatkérő válasza: 

 

Ajánlatkérő Kérelmező előzetes vitarendezési kérelmében foglaltakat az 

alábbiak okán elutasítja: 

Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény M/1. 

vonatkozásában előírásra került, hogy „Amennyiben a referencia munkát konzorciumi 

formában teljesítették, a referencia igazolására a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltak az 

irányadóak.” 

A fent leírt előírás megfelel a Magyar Közlöny 108. számában (2016. július 21.) megjelent, 

a Kormány 207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete a közbeszerzési eljárásokban az 

alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

jogszabályban foglaltaknak. 

Továbbá az M/1. műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmények kapcsán 
rögzítjük, hogy azok megfelelnek a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, vagyis az alapelvek figyelembevétele mellett a közbeszerzés tárgyára 
és becsült értékére tekintettel kerültek meghatározásra, a szerződés teljesítéséhez 
ténylegesen szükséges feltételek mértékéig a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, 
így ajánlatkérő azokat jogszerűen írta elő.  

Ajánlatkérő a fentieken túl azonban az előírásokat felülvizsgálta és a hatékony és felelős 

gazdálkodás elvét szem előtt tartva, a közpénzek felhasználására is tekintettel a 

vitarendezési kérelemben foglaltak alapján a felhívás III.1.3). pontjában rögzített M/1. 

minimumkövetelmények módosítása mellett döntött.  

Ajánlatkérő szándéka a módosítással az, hogy a közbeszerzési eljárásban minél több 

gazdasági szereplő részvételével szélesítse a versenyt. 

Ajánlatkérő a módosító hirdetmény feladásáról gondoskodik. 

Budapest, 2016. október 03. 

Tisztelettel, 

 

Bujtor Dávid 

közbeszerzési tanácsadó 

Ész-Ker Kft. 
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Visszaigazolás1 

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság  

(1012 Budapest, Márvány utca 1/D.) 

„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-
főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján 

KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében” 

 

Alulírott ……………………….., a(z) …………………………………………………….. Ajánlattevő 
nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy a fenti összesen három 
( 3 ) számozott oldalból álló „válasz előzetes vitarendezési kérelemre” tárgyú üzenetét 
megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.  

  

 

 

……………….., 2016. .......................  

 

 

 

…………………………. 

Érdekelt Gazdasági Szereplő 

                                                 
1 Elegendő ezen oldalt visszaküldeni! 
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