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Ti§ztelt,{iánlattevők!

a r.rrÍtw NyíregyháZi varosiizemeltetó és vagyonkezelő Nonprofit Kft., mint ajélnlatkérő a.rll az
,,Nyíregyháza kőzigazgatási területén a köZvilágítási aktív elemek tetjes körű iizemelteté§e és
karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljfuásban a Project Light Ilungary Kfü (l125 Budapest, Szarvas Gábor
ií20-22.).

elózet€s vita ren d ezési kérel met

teíjeszte11 elő 2021. máfcius 22. napján.

Az elózete§ vitarendezé§i kérelem az alábbiakat tartalmazzá:
,,Tánaságunk álláspontja szerint a T. Ajáílatkérónek indoklaskérési kötelezettsége keletkez€tt a Berettyó-Vil|
Kereskedelíni és Szolgáltató Betéü Társaság ajánlattevő áltát megíett ajánlatta1 kapcsolatban, mely árindoklás_
kérési kötelezettségnek a T. Ajrárrlatkérő a mai napig nem tett eleget.

A Kbt.72. § (l) bekezdése értelmében ,,A2 ajónlatkérő az értékelés szempon§óbóI lényeges ajánlati elemek
tartalmát megalqpozó adqtokaL valamint indowást köteles írásban kérni és enőI a kérésrőI a többi ajánlattevőt
egidejúleg, írdsban értesíteni, ha az ajánlat a ruegk)tni tervezett szerződés tárgúta figlelemmel arónytalanul
alqcsor, öSszeget tartalmaz gz értékelesi szempontként fgplembe vett ór vag) kóltség vagl azoknak valamely
óndllóan értékelesre kerúlő eleme tekintetében "

A bontási jegyzókön}Yböl derült ki, hogy a T. Ajánlatkérő rendelkezesére álló anyagi fedezet 47.674.000_-Ft
összeg, amely egy daíab lámpateshe lebontva 2.750.-Ft.

A Kbt- 72. § (l) bekezdése alqjén az ajánlatkérő kötelessége meggyózódni arrol, hogy egy adott a:ánlat az
aj6n'|attevő áttal megajanlott áron reálisan tetesíthetó-e, és ha ezze| kapcsolatban kétely meriil fe| akkor az
ajánlatkéró kötelessége rárindoklást kémi. A következetesen egységes döntóbizottsági és bííósági gyakorlat szerin
az árindoklás kérés nem mellöáetö többek között abban aZ esetben, ha a becsült költség és a legkedvezóbb ajánlat
kö zöít 2 5 %o-nál tngyobb eltérés tapasztalható.

Az egy darab lámpatestre lebontott 2.750.-Ft-os becsiilt költség és a legkedvezóbb ajánlatot tevó Berettyó-Vill Bt.
által megaján]atott egy lámpatestre lebontott 1.745.-Ft.-os ajánlati ár köZött 30 o/o-ot is meghaladó különbség áll
fenrl mel},re tekintettel az indokláskérés álláspontunk szerint nem mellóáetó.

Tekintettel arr4 hogy ilyen indokláskérésre a mai napig nem keíült sor, ezért a jelen előzetes ütarendezési
kérelmiintben vagprrk kén}t€lenek felhívni ennek sziikségességére a T. Ajánlatkéró figyelmét."
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A NYiRW NonDrofit Kft. aiánlatkéró az álábbiakban feiti ki állásDontiát a f€ntiekbeu foglalt előzet€s
vitarendezé§i kér€l€mmel összefüggésben :

A közbeszerzéseklóI szóló 2015, évi CXLIII. tv. 70, § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek az ajánlatok
elbírálását olyan idótartam alatt kell elvégeznie, hogy aZ ajánlattevóknek az eljárást lezáró döntésről való
értesítesére az aj{{,nlati kötöttség lennállása alatt kerüljön sor, vagyisjelen esetben 30 napon belú|,

Az ajánlatok bontására az elektronikus köZbeszerzési rendszerben 2021 . március 19. napján 13.00 órakor került
Sor,

Fentieke lekintettel megáuapítható, hogy Társaságunk részéíől aköZbeszerzési eljárás során haáridó figyelmen
kivül hagyása nem történt.

Megjegyezni kíválrom, hogy a Kbt. lt4. § (óa) bekezdése alapjá'JJ az ajánlatkéró nem köteles aZ alányta|anul
alacsony ár vagy egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára.

Kérem, f€ntiek szives tudomásul Vételét.

Nyíregyháza, 2021. március 24.
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