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Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 
 
 
Elektronikus levél útján: kozbeszerzes@fotav.hu 
 
Tárgy: előzetes vitarendezési kérelem 
 
 
Tisztelt Címzettek! 
 
Alulírott Felmérai Gábor, mint a DDC-ELITSAT-ELCON Konzorcium nyilatkozattételre feljogosított képviselője a 
Tisztelt Ajánlatkérő által 2011. 11. 04. napján 2011/S 212-346679 (KÉ-27799/2011) számú részvételi felhívással induló 
„Vállalkozási szerződés hőközpontokban távfelügyeleti rendszer szállítására (kifejlesztésére), kiépítésére és működési támogatására 
(support)” tárgyban közösségi értékhatárt elérő értékű, közbeszerzési eljárásban 2012. szeptember hó 13. napján kelt 
Összegezés tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 79. §-ban 
foglaltak alapján az alábbi  
 

e l ő z e t e s  v i t a r e n d e z é s i  e l j á r á s  l e f o l y t a t á s a  i r á n t i  k é r e l m e t  
 

terjesztjük elő: 
 

I. Ténybeli előzmények 
 
A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., mint Ajánlatkérő a fentiekben körülírt közbeszerzési eljárást folytat le 
Vállalkozási szerződés hőközpontokban távfelügyeleti rendszer szállítására (kifejlesztésére), kiépítésére és működési támogatására 
(support)” tárgyban. Az eljárás során Ajánlatkérő 2012. szeptember hó 13. napján kelt Összegezésében a DDC-
ELITSAT-ELCON Konzorcium végső ajánlatát érvénytelenné nyilvánította a Kbt. 133. § (2) bekezdésére 
figyelemmel, a 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján – tekintettel arra, hogy az ajánlat egyéb módon nem felel meg az 
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt egyéb feltételeknek. 
 
A jogsértés tudomásra jutásának időpontja 2012. szeptember hó 13. napja. 
 
A tárgyi eljárásra irányadó 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 79. §-ban foglaltak irányadóak. 
 

II. Szakmai állásfoglalás 
(i) 
A Tisztelt Ajánlatkérő Összegezésének 11. oldalán a Konzorcium ajánlatának érvénytelenségét részletezi. 
 
(ii) Szakmai álláspontunk alapján megállapítható, hogy az Ajánlatkérő jogsértést valósít meg azáltal, hogy a DDC-
ELITSAT-ELCON Konzorcium ajánlatának érvénytelenségét megállapította, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az 
Összegzés hivatkozott részén, a 12. oldalon található első bekezdésben a következőket írja: 
 
„az ajánlatkérő a Végső Műszaki Dokumentáció 2. sz. mellékletében megadott Excel formátumú tájékoztató 
táblázatot („2 sz melléklet HKP Távfelügyelet 1ü Végleges Ajánlatkérési Dokumentáció Műszaki 
tartalomhoz rev0.xlsx”) ártáblázat struktúráját megváltoztatta, így Ajánlatkérő részére annak összehasonlíthatóságát 
a többi ajánlattal nem tette lehetővé, mivel az eljárás során adott válaszai ellentmondóak voltak. A fentiekre írtakkal 
figyelemmel a végső válaszában ármódosítást hajtott végre.” 
 
Szakmai véleményünk, melyet a tárgyban lefolyatott vizsgálataink is alátámasztanak, hogy sem a support első éves 
díjának nyilatkozatban történő megadásával, sem más módon nem módosítottuk a hivatkozott ártáblázatot, főként 
nem strukturálisan, ezért kérjük fenti megállapításuk szíves felülvizsgálatát és az összegzés korrigálását! 
 
A felülvizsgálatot követő ellenkező értelmű vélemény esetén kérjük, részletezzék a talált eltéréseket! 
 
Fentiekben állítják, hogy az eljárás során adott válaszaink ellentmondóak voltak. Nos, ennek kivizsgálására minden az 
eljárás során tett válaszadásunkat megvizsgáltuk és nem találtunk ellentmondást. 
 
Az fentiek összefoglalását pedig végképp nem értjük, mert éppen hogy nem módosítottunk semmilyen tényezőt az 
árunkon a végső ártáblázat benyújtásával. 
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III. Összegezés 

 
Fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a DDC-ELITSAT-ELCON Konzorcium ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek, illetve a Kbt. rendelkezéseinek, s így ajánlata érvényesnek 
minősül. 
 
 
 
A fentiekre való tekintettel a Kbt. 79. § alapján, kérjük, hogy előzetes vitarendezés alapján, Ajánlatkérő a vonatkozó közbeszerzési 
gyakorlat és jogszabályi rendelkezések alapján javítsa ki az eljárás eredményét tartalmazó összegezést, állapítsa meg a DDC-
ELITSAT-ELCON Konzorcium ajánlatának érvényességét és az eljárást lezáró Összegezést ennek megfelelően elkészíteni 
szíveskedjen. 
 
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlatkérő figyelmét a Kbt. 79. § (5) bekezdésében foglaltak szíves alkalmazására. 
 
 
Kérjük a jelen levelünkben foglaltak szíves tudomásulvételét. 
 
Budapest, 2012. szeptember hó 18. napján 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
 

Felmérai Gábor 
ügyvezető igazgató 

DDC Automatika Kft. 
DDC-ELITSAT-ELCON Konzorcium képviseletében 

 


