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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 „Tivadari híd és környezete (KEHOP-1.4.0-15-2015-00005) projekt 
építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési 
tervek elkészítése” 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 25. napján az ajánlati felhívás 
feladásával, mely az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016/S 165-296662 
azonosítószámon jelent meg 2016. augusztus 27. napján (tájékoztató jelleggel a 
Közbeszerzési Értesítőben 9966/2016 azonosítószámon 2016. augusztus 31. napján). 

Tárgyi közbeszerzési eljárás kapcsán 2016. augusztus 30. 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 

Az ajánlati felhívás III.1.1) az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott 
szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő 
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is a feltételek felsorolás és rövid ismertetése pontjában 
többek között az alábbiak kerültek rögzítésre: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben meghatározott 
kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásba nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 63. 
§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 

A Kbt. 63. § szakaszában meghatározott kizáró okok előírása a Kbt. szabályai szerint nem 
kötelező a közbeszerzési eljárásban. Ezen előírás rögzítése tehát ajánlatkérő 
mérlegelésétől függ. 

Véleményünk szerint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okoknak az alvállalkozók 
tekintetében történő előírása eltúlzott követelményt támaszt, mivel az elvégzendő munka 
mértékére tekintettel várhatóan valamennyi ajánlattevő jelentős számú alvállalkozót 
vonhat majd be a teljesítésbe. 

A Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok előírása pedig ellehetetleníti valamennyi 
gazdasági szereplő részvételét abban az esetben, ha az ott meghatározott okok alapjául 
szolgáló követelmények akárcsak a legkisebb mértékben megsértésre kerültek, például 
adminisztratív hibából kifolyólag. 

A fentiek figyelembe vételével, kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a minél szélesebb körű 
ajánlattétel biztosítása érdekében módosító hirdetmény feladása iránt intézkedjen, 
melyben törölje a Kbt. 63. § szerinti kizáró okok előírását az ajánlati felhívásból és az 
ajánlati dokumentációból. 
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Érdemi észrevételek: 

 

Ajánlatkérő Kérelmező előzetes vitarendezési kérelmében foglaltakat az 

alábbiak okán elutasítja: 

 

Ajánlatkérőnek jogszabály által biztosított lehetősége van arra, hogy a Kbt. 63. § (1) 
bekezdésében meghatározott választható kizáró okokat a közbeszerzési eljárásban előírja.  

A választható kizáró okok előírása teljes egészében ajánlatkérő választásán múlik, melyet 
a Kbt. kifejezetten rögzít is.  

Az előírás nem sért semmilyen tételes jogot, valamint nem ütközik a Kbt.-ben 
meghatározott alapelvekbe sem. 

Ajánlatkérő a vitarendezési kérelemtől függetlenül azonban mérlegeli, hogy a verseny 
minél szélesebb biztosítása érdekében a felhívásban foglalt kizáró okokat megváltoztatja. 

Budapest, 2016. szeptember 2. 

 

 

Tisztelettel, 

 

 

 

Csúz Réka 

közbeszerzési tanácsadó 

Ész-Ker Kft. 
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VISSZAIGAZOLÁS1 

 

„Tivadari híd és környezete (KEHOP-1.4.0-15-2015-00005) projekt építési 
munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési 

tervek elkészítése” 

Alulírott ……………………….., a(z) …………………………………………………….. Ajánlattevő 
nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy a fenti összesen kettő 
(2) 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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