
FŐTÁV Zrt. 
 
Dr. Sáricz Brigitta részére! 
 
 
Tisztelt Sáricz Brigitta! 
 
 
A „Bérleti szerződés keretében új tehergépjármű flotta tartós bérlete a FŐTÁV Zrt. részére” 
megnevezésű közbeszerzési eljárásban a Deftern Kft. képviseletében törvényi határidőben a 
Kbt. 79.§ (1) bekezdése alapján előzetes vitarendezést kezdeményezek. 
 
Indokolásul előadom, hogy a Kbt. rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárásban a gazdasági 
szereplők a jóhiszeműség és a tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás 
követelményének megfelelően kötelesek eljárni.  
 
A Kbt. 74.§ (2) bekezdés rögzíti, hogy „Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat 
érvénytelen, ha: 
a, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (69. §), 
 
b, lehetetlen vagy túlzottan magas, vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan 
kötelezettségvállalást tartalmaz (70. §)”. 
 
A Deftern Kft. képviseletében a pályázat mellékleteként, az ajánlott bérleti díj, továbbá éves 
fenntartási költség meghatározásával kapcsolatban részletes üzleti tervet nyújtottam be. Az 
üzleti terv részletesen tartalmazza a járművek beszerzésének értékét, továbbá a bérleti 
szerződés teljesítése során felmerülő költségek számításait. 
 
Citroen C3 Profi 1,4 Hdi  Citroen Nemo 1,3 Hdi  
beszerzés nettó: 2.563.755,- beszerzés nettó: 2,453,525,- 
kötelező biztosítás: 2,649,- kötelező biztosítás: 2,649,- 
casco biztosítás:  4,301,- casco biztosítás:  4,105,- 
casco baleseti adó: 397,- casco baleseti adó: 397,- 
súlyadó:  1,047,- súlyadó:  1,127,- 
kötelező szervizek: 2,832,- kötelező szervizek: 2,907,- 
bővített szervizek: 2,851,- bővített szervizek: 2,257,- 
téli gumik:  1,250,- téli gumik:  1,250,- 
gumik szerelése:  833,- gumik szerelése:  833,- 
gumik tárolása:  100,- gumik tárolása:  100,- 
alulfutás: 800,- alulfutás: 800,- 
utasbiztosítás:  183,- utasbiztosítás:  183,- 
ügyintézési díj: 1,000,- ügyintézési díj: 1,000,- 
bekerülési költségek/hó: 18,243,- bekerülési költségek/hó: 17,608,- 
48 hó: 875,664,- 48 hó: 849,024,- 
15db autó 48 hó: 13,134,960,- 10db sutó 48 hó: 8,490,240,- 
 
15 db autó beszerzése: 38,456,325,- 10 db autó beszerzése: 24,535,250,- 
 
Összes autó beszerzése+kötelező költségek: 84,616,776,- 
 
 
 



 
 
A rendelkezésemre álló adatok lapján a Fiat típusú járművek beszerzési ára az általam 
kalkuláltnál magasabb. Megjegyzem továbbá, hogy a pályázó gazdasági társaságok 
profitorientált társaságok, ezért céljuk a haszonszerzés, nem pedig veszteséges, vagy haszon 
nélküli gazdasági tevékenység, amely nem mellékesen nincs összhangban a Kbt. Céljaival és 
rendelkezéseivel.   
 
A leírt számítások alapján a Porsche Lízing Kft., továbbá az MKB-Euroleasing Autópark Zrt. 
ajánlatai alapján az az álláspontom, hogy a FŐTÁV Zrt. részéről a pályázat szerint kiírt 
követelményeket az említett két pályázó által tett ajánlat alapján hiánytalanul teljesíteni 
nem lehet. Ebből következően a két ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, 
a vállalt kötelezettség teljesítése nem lehetséges, az a pályázók terhére aránytalan 
kötelezettségvállalást jelent. 
 
A hivatkozott két pályázó az ajánlatával kapcsolatban nem adott meg olyan adatokat, amely 
alapján megalapozottan lehetne arra következtetni, hogy az ajánlatuk alapján vállalt 
kötelezettségüket teljesíteni tudják.  
 
Erre tekintettel  
 

kérem, 
 
adjon arról tájékoztatást a Porsche Lízing Kft. és az MKB Euroleasing Autópark Zrt. 
ajánlatának jellemzőiről, annak a Deftern Kft. ajánlatához képest nyújtott előnyeiről. 
 
Kérem továbbá, hogy a két pályázót nyilatkoztassa a pályázat megvalósíthatóságával 
kapcsolatban, kellő képpen győződjön meg az ajánlat tartalmának valóságáról, 
kivitelezhetőségéről. 
 
Kérem, hogy a leírt indokok alapján állapítsa meg a két pályázó ajánlatának 
érvénytelenségét, és nyilvánítsa a pályázat nyertesének a Deftern Kft-t. 
 
Abban az esetben, amennyiben a Deftern Kft. álláspontját nem osztanák, így a kérelemnek 
nem adnak helyt, tájékoztatom, hogy a társaság jogainak megóvása érdekében minden jogi 
lépést megteszek, így szükség esetén további eljárásokat kezdeményezek. 
 
Szentendre, 2012-12-12. 
 
 
         Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
         Gombos Csaba ügyvezető 
         Deftern Kft. 
 
 


