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Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
A TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. (1118 Budapest, Torbágy u. 13. IV/13.) képviseletében eljárva a 
Kbt. 79. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján 
 
előzetes vitarendezési kérelmet 
 
terjesztünk elő T. Ajánlatkérő által „Távhővezeték kivitelezői keretmegállapodás” tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárás során 2014. 01. 29-én kibocsátott III. számú felvilágosítás és hiánypótlás kérésben 
foglaltakkal kapcsolatban az alábbiak szerint.  
 
T. Ajánlatkérő az eljárás során 2014. 01. 21-én bocsátotta ki az I. számú felvilágosítás és hiánypótlás kérést, 
melyben – többek között – a Pannon Nívó Zrt. ajánlattevő ajánlatának 18., 19. és 21. oldalain szereplő 
referenciaigazolásokkal kapcsolatban kért hiánypótlást, mivel a hivatkozott referenciaigazolások több ponton 
nem feleltek meg az ajánlatkérői előírásoknak. 
 
T. Ajánlatkérő az eljárás során 2014. 01. 29-én bocsátotta ki az III. számú felvilágosítás és hiánypótlás kérést, 
melyben a Pannon Nívó Zrt. ajánlattevő által benyújtott hiánypótlás 3-4. és 5-6. oldalain szereplő 
referenciaigazolásokkal kapcsolatban kért ismételt hiánypótlást. 
 
A III. számú hiánypótlás kérés olyan hiányosság(ok) pótlására vonatkozott, amelyeket már az I. számú hiánypótlás 
kérés is tartalmazott.  
 
Ennek alapján megállapítható, hogy a Pannon Nívó Zrt. ajánlattevő által benyújtott hiánypótlásban szereplő 
referenciák nem feleltek meg az I. számú hiánypótlási felhívásban foglaltaknak és T. Ajánlatkérő a III. számú 
hiánypótlásban olyan hiányosság pótlására szólította fel ismételten a Pannon Nívó Zrt-t, amelyet már az I. számú 
hiánypótlás is tartalmazott. 
 
A fentiekre tekintettel úgy véljük, hogy a III. számú hiánypótlás a Kbt. 67. §-ban foglaltakba ütközik, mivel 
ugyanarra a hiányosságra ismételten nem rendelhető el hiánypótlás, tekintettel arra is, hogy a Kbt. 67. § (5) 
bekezdése értelmében a korábban megjelölt hiányosságok a későbbi hiánypótlások során nem pótolhatók. 
 
A fenti jogsértés megszüntetése érdekében javasoljuk, hogy T. Ajánlatkérő a III. számú hiánypótlási felhívást 
vonja vissza és a Pannon Nívó Zrt. ajánlatát az I. hiánypótlási felhívásra benyújtott hiánypótlás figyelembe 
vételével bírálja el. 
 
Bejelentjük, hogy a jelen előzetes vitarendezési kérelemben megjelölt jogsértésről III. számú felvilágosítás és 
hiánypótlás kérésből értesültünk, ezért a III. számú felvilágosítás és hiánypótlás kérés kézhezvételének 2014. 01. 
29-ei napját jelöljük meg a jogsértő eseményről való tudomásszerzés időpontjának, így jelen előzetes 
vitarendezési kérelem a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti 3 munkanapos határidőn belül került megküldésre. 
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