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Tisztelt Ajánlattevő! 

 

 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjának 
2011. december 1-jén megjelent, 2011/S 231-375103 szám alatt közzétett ajánlati felhívással 
nyílt közbeszerzési eljárást indított.  
 

A közbeszerzés tárgya:  

„Peremartongyártelep, Északi bányaterület kármentesítése” tárgyú pályázat 2. 
fordulójában, a KEOP 2.4.0/2F/09-2010-0002 azonosítószámú projekt megvalósítása során 
felmerülő projektmenedzseri feladatok (projektvezetői, projektmérnök pénzügyi, 
könyvvizsgálói, projektadminisztrációs feladatok) ellátása a dokumentációban foglaltak 
szerint.” 

 
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőig, azaz 2012. január 18-án 1100 óráig beérkezett 
ajánlatokat elbírálta és 2012. március 14. napján megküldte az ajánlattevők részére az 
ajánlatok elbírálásáról készített összegezést. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készült 
összegezésben az EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. (1143 
Budapest, Zászlós u. 18.) ajánlattevőt jelölte meg az eljárás nyertesének (a továbbiakban: 
nyertes ajánlattevő). 
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A VTK Innosystem Kft. és Forrás Unió Kft. közös ajánlattevők (továbbiakban: kérelmező) 
2012. március 21-én előzetes vitarendezési kérelmet nyújtottak be ajánlatkérőnél, amelyben 
kérelmező kifogásolja a nyertes ajánlattevő ajánlatának érvényessé nyilvánítását.   

 

Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemre az alábbi válaszokat adja. 

 

 

1. A referenciamunkák kérdésköre 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.2.3 M/2 pontjában előírta, hogy alkalmatlan az 
ajánlattevő, ha „az alábbi feltételek valamelyike fennáll: 

M/2 Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlati felhívás 
feladásának napját megelőző három évben - összességében - nem teljesített legalább 2 db, 
egyenként legalább (áfa nélkül számolva) 35 millió forint értékű olyan referenciamunkát, 
mely egyenként (referenciamunkánként) magában foglalta az alábbi tevékenységek 
mindegyikét: 
- a projektvezetés és projektmérnöki feladatok, ezen belül a műszaki megvalósítással 
kapcsolatos ügyintézés, 

- projekthez kapcsolódó kockázatelemzés, 

- Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás, 

- projektadminisztráció 

- könyvvizsgálat.”  

 
A nyertes ajánlattevő az ajánlata 18-21., 49., valamint 51-52. oldalain mutatta be 
referenciamunkáit. 

 

A kérelmező véleménye szerint a nyertes ajánlattevő által becsatolt referencianyilatkozatok 
és referenciaigazolások adattartalma nem a valóságot tükrözik, továbbá azok nem 
tartalmazzák a könyvvizsgálói tevékenységet, valamint a Közreműködő Szervezettel való 
kapcsolattartást. 
 

Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem alapján a Kbt. 96/A. § (3) bekezdése szerint 
felvilágosítást kért a nyertes ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy a hiánypótlása keretében 
becsatolt referenciamunka (Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal 
szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése, és Budapest 4. metróvonal I. szakasz 
kapcsolódó felszíni beruházások) tartalmazott-e ténylegesen könyvvizsgálati tevékenységet, 
és feladatai kiterjedtek-e a Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartásra. 

 



1.1.  

 

A nyertes ajánlattevő a felvilágosítást 2012. március 26. napján megadta, mellékelve a 
Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság vezetője által kiadott nyilatkozatot a vitatott 
referenciamunka vonatkozásában.   

 

A Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság az ajánlatkérő megkeresésére – összhangban a 
nyertes ajánlattevő által adott nyilatkozatban foglaltakkal – azt az írásbeli tájékoztatást adta, 
hogy „a Vállalkozó saját számlái vonatkozásában könyvvizsgáló által kiállított Könyvvizsgálói 
Nyilatkozatot, egyéb vállalkozói (Kivitelező, Mérnök, PR) számlák tárgyában, pénzügyi 
szakértő által aláírt Számla Elfogadási Nyilatkozatot adott ki, amelyben az egyes számlák 
tartalmi és formai ellenőrzését végezte el”. 

 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által becsatolt iratok és a Közép-Duna Völgyi Vízügyi 
Igazgatóság által 2012. március 28. napján kiadott nyilatkozatban foglaltak alapján úgy ítéli 
meg, hogy a nyertes Ajánlattevő által végzett ezen munka nem felel meg az ajánlattételi 
felhívás III.2.3 M/2 pontjában foglalt feltételeknek, mert az nem terjed ki a 
könyvvizsgálatra.  

 

Az ajánlatkérő a rendelkezésre álló adatok alapján azt állapította meg, hogy ez a 
referenciamunka magában foglalt Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartást is. 

 
1.2.  

 

A nyertes ajánlattevő ajánlata 18-21. oldalain bemutatott (Budapest 4. metróvonal I. 
kapcsolódó felszíni beruházások) referenciamunkával kapcsolatban a nyertes Ajánlattevő 
megküldte ajánlatkérő részére az EUROMETRO Mérnöki Kft. 2012. március 26. napján kelt 
írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nyertes ajánlattevő a teljesítés során milyen 
feladatokat látott el.  

Az ajánlatkérő megítélése szerint az EUROMETRO Mérnöki Kft. képviselője által 2012. 
március 26. napján kiadott nyilatkozatban foglaltak alapján a nyertes Ajánlattevő 
tevékenysége tartalmazott könyvvizsgálatot és a munka kiterjedt a Közreműködő 
Szervezettel való kapcsolattartásra is.   

 

 

2. A nyertes ajánlatban található ellentmondások feloldása 

 
2.1.  

 



A kérelmező az előzetes vitarendezési kérelemben kifogásolta, hogy a nyertes ajánlattevő 
hiánypótlásának 6-13. oldalán található szakmai önéletrajzban az Üröm-Csókavár gáztisztító 
massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése tárgyú 
munka tekintetében a szakember által elvégzett munka befejezési időpontja (2010. 
december) és a hiánypótlás 16-19. oldalain bemutatott ugyanezen tárgyú referenciamunka 
befejezési időpontja (2010. augusztus 31.) között ellentmondás van.  

 

Az ajánlatkérő felvilágosítást kért a nyertes ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az 
ellentmondást oldja fel. 

 

A 2012. március 26. napján tett ajánlattevői válaszban a nyertes ajánlattevő kifejtette, hogy 
a referenciaigazolás alapján a tárgyi szerződés teljesítése 2010.08.31. napján megtörtént. 
Ezen időpontot követően a nyertes ajánlattevő projektigazgatója, S.Z. továbbra is 
közreműködött a munkában, szakmai segítséget nyújtott a vállalkozói követelések és a 
projekt lezárása kapcsán. A vonatkozó időszakban a 2010. decemberi hónap a szakmai 
közreműködés időszakát jelölte. 

 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő válaszát elfogadta. 

 
2.2.  

 

Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem alapján észlelte, hogy a projektmérnök 
tekintetében a nyertes ajánlattevő az ajánlatában havi 5 munkanap tervezett 
jelenléttel/munkaidő szükséglettel kalkulált. Ugyanakkor a kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatásra adott indoklás alapján a projektmérnököt ennél lényegesen rövidebb 
időtartamra, évi 8-15 napra fogja igénybe venni. 

 

A nyertes ajánlattevő a 2012. március 26. napján kelt válaszlevelében a kérelemben 
megfogalmazott ellentmondást részletes indokokkal alátámasztva megfelelően kifejtette, 
ezért az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő válaszát elfogadja.   

 

 

Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő úgy döntött, hogy az írásbeli összegezést módosítani 
fogja.  
 

 

Székesfehérvár, 2012. március 29. 

 

dr. Csonki István 

      igazgató 
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