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Előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatos

ál|áspont

Ti§ztelt Aj ánlatteYő!
A },IYÍRVV Nyíregyházi Városüzeme|tető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., mint ajánlatkéró álta,l az ,,|
db. új út- ésjárdatisztító szívó-seprő célgépbeszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a SIEX Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelósségű Társaság (9700 Szombathely, Selyemrét u. 3.)
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terjesztett elő 2020. augusztus 28. napján.

Az előzetes vitarendezési kérelem az alábbiakat tartalmazza:
,,Álláspontunk szerint Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 69. § (D-(2) bekezdését, a Kbt.7l. § (1)
bekezdósét, illetve a Kbt. 73. § ( l) bekezdés d) és e) pontiait azzal,hogy a nyertes ajánlattevő ajánlaát
érvényesnek elfogadta - felvilágosíás és hiánypótlási felhívás elrendelése nélkiil - nyertesként
kihirdette és nem nyilvánította érvénytelennéa Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja szerint.
A jogsértésól 2020. augusáus 26. napján iratbetekintés során szereáünk tudomást.

4liA. § (4) bekezdésére, amely szerint az
EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajr{nlatkérő szervezetvagy - az aján|atot vag]
részvételijelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő
képviselőjének kell tekinteni aa a személy| aki az EKR-ben az ajrá,nlatkérő szewezet vagy gazÁaságt
szerepló részéröl a nyilatkozattételhez szükséges hozzáférésselés jogosultsággal rendelkezik. (eljárási
cselekményt indító felhasmáló: kgprocure, név: Krizmanich Gergely)
Képviseleti jogosultságom igazolásául hivatkozom a Kbt.

A Kbt. ó9. § (1) bekezdésre úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok és részvételi jeIentkezések elbírálása
során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlato\ illetve részvételi jelentkezések
megfe|elnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghaározott
feltételeknek
A Kbt, 69. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles megállanítani. hogy mely ajánlat vagy
részvételi jelentkezés 8é!]4p!g, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell
zántl Az ajánlatkérö a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az erységes európai közbeszerzési
dokumenfumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden eryéb tekintetben a reszvételi
jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenórimi, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati
cselekménveket elvégezni. Az ajránlatkérő az erységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti
nyilatkozattal eryidejűleg - több szakaszból álló eljárásban a részvételiszakaszban - ellenórzi a
nyilatkozatban feltiintetett, a (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.

A Kbt.7t. § (l) bekezdésére tekintettel az ajánlatkéró köteles aZ összes ajánlattevő és réSzvételre
jelentkező sámára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségé! valamint az ajánlatban
vagy részvételije|entkezésben található, nem egtértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtöl vagy részvételrejelentkezőtől felvilágosítást
kérni.
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A Kbt 73. § (l) bekezdes d) és e) pontjai úgy rendelkemek, hogy érvényelen az ajánlat, ha az
ajánlattevő vagy részvételrejelentkezó nem felel meg a szerződés teljesítéséhezszükséges alkalmassági
követelményeknek, vagv nem iqazolta meqfelelően a követelményeknek való megfelelést, vagy egyéb

módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételifelhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint ajogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

1.

Kérelmi elem: Kbt.69. § (1)-(2), illetve Kbt 7l.

§ (1) bekezdés sérelme:

Mindnek előtt megjegyezzük, hogy a Nyertes Ajanlattevö a Bucher Ciíycat 2020

tett

ajánlatot,

amely

a

gyáíró

xL

típusút€rmékrc
honlapja

hivatalos

(https:/iwww.buchermunicipal.com/inVproductV l l ?fl/o5B0Yo5D=categorf/o3A 12) szerint már nem
rendelhető célgép,vagyis az Ajánlatkérő áltál nyertesként kihirdetett Ajánlattevőnek a gépekkel már
rendelkeznie szükséges. (ez önmagában természetesen nem jogsértő)
A Bucher Citycat 2020 típusnak 2 altípusa van: SL és XL. A két termék között puszüín a seprők
mennyisége (2, vagy 3) a különbség. Az SL modell seprési szélessóge 1970 mm mely két seprűs,
azonban ajánlata nem a katalógus szeíinti adatot tartalmazz4 amely szerint a seprési szélessé2070 mm.
Alláspontunk szerint Ajánlatkérő nem győződött meg megfelelően a megajá,n|ott termék pontos műszaki
paramétereiről, és hivatalos leírás, vagy katalógus benyújtása helyefi pusáán az ajánlaítevők által
kitöltött tábláZatra hagyatkozik atekintetben, hory a termék megfelelőségét meg tudja állapítani. Az

előzetes vitarendezési kérelemnek nyilvánvalóan nem tárgya a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott benyújtandó dokumentumok hiányossága, azonban feltótelezzük, hogy Ajánlatkérő kellő
körültekintéssel járt el, vagyis az AjriLrrlattevók által megadott adatokat ellenőrizte. Tekintettel arra, hogy
a nyerte§ ajánlatban szereplő adatot a Kbt.71. § (1) bekezdés alkalrnazása néIkül ellogadta azt
igazolja, hogy Ajánlatkérő nem megfelelóen végeáe el az ajánlatok elbírálását, ezzel megsértette a
Kbt.69. § (1)-(2) bekezdését,illetve a Kbt.71. § (r) bekezdését.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentumokban meghatározta, hogy a maximális menetsebesség: érje el az
50 km/h-t. Nyertes Ajánlattevő ajánlataban úry nyilatkozott,hogy az álta|a megajánlott gép ,,,,megfele|
(ma,r 50 km/h)", azonban álláspontunk szerint az Ajánlattevő nyilatkozata nem felel meg az
előírásoknak, tekintettel arra, hogy

a

műszaki táblázat ,,B" oszlopában nem egzakt számot szerepeltetett.

Álláspontunk szerint Ajánlattevői kötelezettség az volt, hogy meghatáíozz:- azt, hogy az á|á|a
megajánlott gépnek pontosan mi a maximális menetsebessége, Azáltal, hogy a nem pontosan
meghatározott értékeAjánlatkétő nem rendelt el hiánypótlást, vagy felvilágosítas kérést,ebben az
esetben is megsértette a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdését,illetve a Kbt, 7l. § (1) bekezdesét.

2.

Kérelmi elem: Kbt. 73.

§

(l) bekezdés d)

pontjrá,,nak sérelme

a

Felhívás iII.1.3) Műszaki. illetve szakmai alkalmasság, Alkalmassági
minimumkövetelmény(ek) rovatban az alábbi elóírást szerepeltette: Alkalmatlan az aján|attevő, ha nem
rendelkezik az ajánláti felhívás feladásának visszafeló számított 6 évben legalább r db. úi út- ÉS
iárdatisztító szívó-seprő célgóo szállitása tárgú, szerződésszerűen teljesített referenciával. A Kr. 21.
§(l.a.) b) pontja is iranyadó.
Az iratbetekintés során megállapítást nyert, hory az alkalmassági követelmény teljesítése érdekében
Ajánlatkérő

Nyertes Ajánlattevő más szervezet kapaciásaira kíván megfelelni. Nyertes Ajánlattevő a MUT
Hungária Kft. kapaciásaira támaszkodva az alább típusra hivatkoással nyújtotta be referencia
nyilatkozatát: TGM1830 4x2 BL-MUT Austroclean z47l7 ,0 3,z SW UM.

A típus jetekből egyértelműen tudható, hogy ez egy 18000 kg-os óssáömegű járműre szerelt 7m3-es
önfelszedő felépítményttakar, melynek a szélessége meghaladja a 2 m-t, vas/is járda takarításra
NEM alkalmas, csak es kizr{rólag utak es szilárd burkolatú nagy területek takarílására
használható. A tömege és méretei ajárda takaríuisi funkciót nem teszik lehetővé.
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Tekintettel AjáLíllatkéró előírrására a referencia követelmény csak abban az esetben fogadható el,
figyelemmel a felhívásban szereplő konjunktív feltételre, ha a referencia tárgyát képező gép út és jarda
takarílására is alkalmas. Tekintettel arr4 hogl Ajánlatkérő megfe|előnek ítéltea becsatolt referencia
nyilatkozatot saját maga által támasztott elvárásoknak való megfelelóst sem ellenőriáe, ezáltal
m€sértette a Kbt. 69. § (1)_(2) bekezdesét, továbbá arra tekint€ttel, hogy a referenciával
ÖsszeÍiiggésben nen rendelt el hiánypóttási felhívást, vagl felülágosítris kéréstmegsértette a Kbt.
71. § (1) bekezdését,továbbá azzal, hogy a referenciát ily módon elfogadva érwényesnek és
nyertesnek hirdeűe ki a llydrotest Kft. ajánlattevőt megsértette a Kbt. 73. § (1) bekezdésének d)
és e) pontjait.

3. Kérelmi elem: későbbi forgalomba helyezéssel kapcsolatos problémrák
Az ajrárrlatkérő a Kbt. l43, § ( l ) bekezdés a) pontja alapjan az adásvételi szerződést2l19. december l6.
rrapján felmondta, tekintettel arra, hogy a szerződő partner (városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft.)
jeleae ,,Szeródés szerinti teljesítéslehetetlenné válása" trárgá, 2019. december 13. napján kelt
levelében, hogy az l db. út és járdatisztító szívó-seprő célgép,a szerződésben szereplő paraméterekkel
(a célgépne lassú járműnek legyen vizsgávtawa) rajta kívülálló, előre nem látható körülmények miatt
nem sállítható. Az ajánlatkérő munkatársai a Nemzeti Közlekedéshatóság szakembereivel egyeztettek
és azt a tajékoztatíst kaprák, lrogy a célgóp sajnálatos módon csak lassú járműként helyezhető
forgalomba. A megajánlott termék szintén a Bucher Citycat 2020XL gép volt.

l)

Amennyiben elfogadnánk a hatósági tájékoztatrist, hory lassú járműként forgalomba
helyezhető, úgy felmerül a kérdés, hogy ezen járműkategória feltételeinek hogyan felelne
meg a jármű?

5/1990. (ry. 12.) KöHÉM rendelet Hatályos: 2020.07 .25 -2020.08.31
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

1.

A rendelet haálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Magyarország területén
közúton vagy ködorgalom elól el nem zárt magrfurúton (a továbbiakban együtt: közút)
közlekedő gépjá,rmúre, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, ezek pótkocsüairq valamint
segédmotoros kerékpárra (a továbbiakban együtt: jármű), továbbá ezek tulajdonsígaira,
alkatrészeire, taítozékaiaés önálló műszaki egységeire terjed ki, A munkagépre a rendelet
hatálya annyiban terjed ki, amennyiben ezt az e§/es rendelkezései kifejezetten előírják.
§(1)1

Lassú jthmű és pótkocsija típusvizsgálata
6. § (1) Típusvizsgálat és típusbizonyítvány szük§éges
a) a közűti személy- vagy teherszállíásra. valamint a

jármű, továbbá
á./

a lassú jármű közúti

köáton pótkocsi

vontatrására készült lassú

tehersállítísra készült pótkocsija

tekintetében(2) Az (l) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása szempon§ából nem minősül
a1 személyszál7itásra készült lassú járműnek az a jámú, amelyen a vezetó ülésénkívül csak egy
ülőhely van,
ö) tehersállításra vagy pótkocsi vontatására készült lassú járműnek az a jármt, amely csak a
rendeltetésszerű haszrálatához szükséges eszközök, illetőleg berendezések szállítására, vontatására

készült.

(3) Nem szükséges típusbizonyítvány az MR. l l 8. §-ában meghatározott lassú jármű (kerti traktor)
forgalomba helyezéséhez.
(4) A lassú jármű típusvizsgálatára az 5. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

.#
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5. § (1)

Gépjdrmű, mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsia típusvizsgálata
és ezek pótkocsija típusvizsgálatának ki kell terjednie

A gépjármű, a mezőgazdasági vontató

a) a járműtipls azonosításához szükséges adatok megállapítására;

á7 annak el|enőrzésére, hogy a járműtípus megfelel-e a jogszabályban meghatározott műszaki,
közlekedésbiztonsági, kömyezetvédelmi és munkavédelmi követelményeknek.

Kérdés:Amennyiben új járműként §zeretnék tehát forgalomba belyezni, akkor kell, hogy ezen
járműkategóriára rendelkezzen űpusbizonyítvánnyal. Yan-e ilyen, mivel a jármű paramétereinél
fogva nem lehet kerti tnktor ?

9. §

(3)94

Jáímű összeépítessel történő létrehozása kiárólag aza)-j pontokban meghatározott

esetekben engedélyezhető:
ö/ különleges

-

a közúti árusállíásra nem alkalmas

legnagyobb össztömeget

A

-

egyedi rendeltetésű, 3500 kg megengedett

meg nem haladó lassú jrirmű (mrrnkagép),

egyből kizárja, hogy alcár esiedi rendeltetésű lassú járműként
l€yen létrehozott, és igy forgalomba helyezett.

4500 kg-os össztöm€g

ös§zeépíté§sel

(4f Nern kel| előzetes hatósági (összeépítósi) engedély a közúton személy- vagy teherszállítást nem
végző, pótkocsit nem vontató lassújárműnek és az MR 118. §-ában említett lassújárműnek, valamint a
Iassú jármű teherszál'lításí nem végzö pótkocsijrának az összeépítéséhez.
KöHÉM rendelet Haályos: 2020.07 .25 - 2020.08.3 l
járművek forga|omba helyezésének és forgalombán tartásának műszski feltételeiűl
Kerti baklofta vonalkozó iizeme ltetési műszaki feltéte lek
118. § Az egrtengelyes motoros részből és hozzá,i<apcsolt e5itengelyes pótkocsiból flló, a köáti
közlekedésben egy egységként résztvevő, és l5 kmih sebességnélgyorsabban haladni nem képes lassú
6/1990. GV. 12.)
a közúti

járművet (a továbbiakban: kerti traktor),

5/1990. (IV. 12.) KöIIÉ,M rendelet Hatályos: 2020.07 .25 - 2020.08.3l
a közúti járművek műszaki megvizsgrálásáról

V. FEJEZET

LAssú JÁRMúRE rs pórxocsrrÁru, voNATKozó EGYEDI MúSZAKI
vIZsGA],AToK

Forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat, közúti és telephelyi ellenőrzés
A vizsgáló állomáson forgalomba helyezés elótti vizsgálat céljából be kell mutatni - az
MR. 1l8. §-ában említett jármű kivételével- azt a lassú járművet, amely közúton személy- vagy
tehersállítást végez, pótkocsit vontat, továbbá a lassú jármű tehersállító potkocsüát. Forgalomba
helyezés előtti vizsgálat céljából bemutatható továbbá az olyan egyéb lassú jármű, valamint az önjáró
munkagép és mezőgazdasági erőgép is, amelyet az üzemben tartója lassú jármiíként forgalomba kíván
helyezrri, vagy a KR.-ben meghaározott M betiíjelű rendszámtáblával ellátva ideiglenesen forgalomban
kíván tartani.
17. § (1)§9

Ez alapján tehát M betűjelű rendsámtriblával ellátott változatban sem lehet gondolkodni, mivel
nem ideglenesen, hanem véglegesen forgalomba helyezett járműköYetelmóny van.
ll197 5, U. 5.) KPM-BM együttes rentlelet Hatályos: 2019
a közúti közlekedés szabályaiól
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Sebesség

26. § (1)UO

Az egyes járművekkel - ha e rendelet másként nem rendelkezik - legfeljebb

sebességgel szabad közlekedni:

a következő

és pótkocsibóI

e)U mezőgazdasági vontatóval, valamint mezőgazdasági vontatóból

járműszerelvénnyel 40 knVóra,
l) lassújárművel, valamint lassújárműból és pótkocsibol álló járműszerelvénnyel 25 km/ór4

álló

Ebből kifolyólag lassú járműnél az 50 km/h_ás sebességtartomány követelménynek nem felel
meg.

ó5. §

(lP]

A j árműve kre vonatkozó átmene

(2) Ahol korábbi jogszabály

-

a közúti

ti

rendelkezése k

közlekedéssel kapcsolatban

munkagépet) említ, ezen lassújárművet kell érteni,

-

munkagépet (önjáLró

A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak
b) Géplármű:. olyan jármű, amelyet beépítetterőgép hajt. A mezógazdasági vontató, a |assújármű, a
segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minósül gépjárműnek.
r/ Lassújármű: olyanjármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél
gyorsabban haladni nem képes.
II.

Tehát a KR.ESZ szerint nem lehet lassú jármű ari ami 25 kmih-nál gyorsabban kénes haladni,
tehát az 50 km/h-ás sebességtartomány követelménynek nem felel meg.
5/l990. (lV. 12.) KöHEM rendelet Hatályos: 2020,07.25-?020.08,31,
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
2.§ ( 1 l F E rendelet alkalmaásában ,,EK típusbizonyítvánnyal ellátottjrirrnű": az ajármű, amelynek
típusára vonatkozóan az Európai Gazdasági Terség tagállamának jóváhagyó hatósága
a) a gépjáíművek és pótkocsijaik tipusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló 70/l56/EGK tanácsi iranyelv vagy a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek
rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek j óvá,ü agyásé!íől szólő 2007l46/EK eurőpai
parlamenti és tanácsi irányelv (,,keretiranyelv"), illewe e rendelet A. Függeléke alapján, továbbá
ó/a a B. Függelék, illetve a 168/20l3lEU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, vagy
c/{ a C. Függelék, illetve a 167l2013lEU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján
,,EK típusjóváhagyó okmány"-1 66o11 6.
(14)48 A mezőgazdasági vontatók, valamint es/es mezőgazdasági célúlassú járművek Tl.-T5.
járműkategóriába sorolásának műszaki feltételeit a C. Függelék C/2. számú melléklet A. Fejezete
határozza meg.

Az Európai Parlament és a Tanács 2OO7l46lEI( )rányelve ( 2007. szeptember 5. ) a gépjárműyek
és pótkocsijai\ valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki
egységeinek jóváhagyásáról ( keretirányelv ) (EGT-vonatkozá§ú szöveg)
l.cikk
Tárgy
(2) Ed az irányelvet nem kell alkalmazrri a következő járművek típusjóváharyására vagy
egyedi jóváhagyásra:

l.

a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, ,..

éh§ ry

A C, Ftlqeelék C/2. számú nelléHete a 6/1990. OV.l h KaHliM rendelethel79
1. A trsktorok legnaryobb tervezési sebességére és rakfelüIetére vonatkozó követelmények
0.1. A melléklet rlkalmazisi köre
0.1.ruEzen melléklet alkalmazásában a,,traktor" az ER C fiiggelék 2. cikkének j) pontjában

meghatározott traktort jelenti.
0.1.1. Ezen melléklet alkalrnazásában a traklorkategóriák az ER C fiiggelék 2, mellékletében
meghatározott kategóriák.
0.1,2.E^ az mellékletet csak azokra a pneumatikus gumiabronccsal felszerelt traktorokra kell
alkalmazrri, amelyek legnagyobb tervezesi sebessége legfeljebb 40 km/h.

lI. Rész
Legnagyobb tervezési sebesség
1.1. A típusvizsgálatok során az át|agos menetsebességet eryenes méószakaszon mérik, amelyen
íepúlőstarttal mindkét irányban végig kell haladni, A mérőszakasz úfelületénekszilrárdnak kell lennie;
a mérószakasz hossza legalább l00 m és sík, azonban erre vonatkozóan legfeljebb 1,5 %-os lejtés
1.

engedélyezett.
1.2. A méréstüres, menetkész traktonal kell végemi, pótsúly ós különleges tartozékok nélkül, a közúti
közlekedésre előírt abroncsnyomás betartisával.
1.3. A mérésheza traktort új, a s/ártó által a traktorhoz megadott legnagyobb gördülési sugaru,
pneumatikus gumiabroncsokkal kell felszerelni,

1.4.
1

.5.

A mérésa sebességváltó legnagyobb sebességhez tartozó fokozatában történik, teljes géuzal,
A típus-jóváharyási vizsgálat sorálr a különböá elkerülhetetlen, különösen a mérésieljárással és

a résáerhelésnéla motor fordulatszámának növekedésével összefiiggő hibá& figyelembevűeléve| az a
mért sebesség, amely 3 km/órával haladja meg a leparyobb tervezési sebességet, még megengedhető.
1.6. Arrnak érdekében,hory a típusjóváharyás megadásrára illetékes vizsgáló hatóságoknak megadják
a lehetőséget a traktorok legnaryobb elméleti sebessegének kiq7ámítá&,il,q a ryártóknak meg kell adniuk

az áítételi viszon}t, a hajtott kerekek által egy fordulattal ténylegesen megtett utat, valamint a teljes
gráznál a motor legnaryobb teljesítményéheztartozó fordulatsámot, valamint - ha a motor ezzel fel van
szerelve

-

a fordulatszám-szabályzőí a gyár előírásai szerint kell beállítani,

5/1990. (IV. l2.) KöHEM rendelet
Hatályos: 2020.07.25 - 2020,08.3l
a közriti járművek múszaki megvizsgálásáról
2. § (lf A rendelet alkalmazásában

-

(8)2A rendeletben a járművekkel kapcsolatos fogalmaka az a)-j) pontban foglalt eltéréssel,
illetőleg kiegészítésekkel- a közúti közlekedéS szabályairól szőlő 1lI975. (|I. 5.) KPM-BM eryüttes
rendetetben foglaltakat kell alkalmazni. Annak megítéléseszempontjából, hory a jármű sík úton
önerejékíl milyen sebességgel képes haladni, a jármű tervezési sebessége az irányadő. A rendelet
alka|mazásában:

a

167l2013/ElJ európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 8. pontjában
4)s,,traktor-:
m€ghatározott fogalom.
óJ ,,munkagép": a közúti forgalomban időszakosan reszt vevő olyan önjriró vagy vontatott gép, amely
nem sállíás vagl vontaás, harrem egyéb munkavégzés céljából készült,
ba)u ,,mezőgazdasági erögép": a tervezési sebessége alapján lassú já.rműnek minősülő, vagy a 29. §
(3) bekezdésében foglalt eljárás alkalmazásával lassú jrá,rrnűnek minósített önjáró munkagép, amely
kizá:őlag mezőgazdasági, erdészeti feladatu berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására,
működteté#re alkalmas, és nem alkalmas közúti tehersállításra (ide nem érNe a saját munkaeszközeit
és adaptereit), valamint köáton pótkocsit nem vontat;

6

&
*fu+
-'

elYárt 50 kn/h nagyobb, mint a 40 km/h+3 km/b maximális
Ez alapján tehát, nrivel
^z
járműtervezéskori elvárt követelmény,
így nem tudja kielégíteniaz elvárásokat.

(lt'a A

közlekedési hatóság kérelemre lassú járműnek minősítheti az olyan járművet, amely
képes önerejéből sík úton 25 km/h_nál nagyobb sebességgel haladni, de nem közúti közlekedés
cóljára készült. Ebben az esetben a járműtípus megengedett legnagyobb sebességéta
típusbizonyíwányban, illetőleg a forgalomba helyezési engedélyben - legfeljebb 25 km,/h értékbenmeg kell ha!íromi. Az ilyen járműtípushoz tartozó minden járművet be kell mutatni a közlekedési
hatóságnál forgalomba helyezés előtti vizs9álat céljából és a megengedett legnagyobb sebességet a
,,Műszaki adatlapon", valamint ennek alapján ajármű hatósígi engedélyében fel kell tüntetni.
29. §

Mivel a végleges forgalomba helyezés elvárás, hisz közúton szeretnének vele közlekedni, és a
jármű amúgy közúti közlekedés céljára kószült, így ezen paragrafusban esetlegesen rejlő lehetőség
sem vehető figyelembe.

2)

Lehet-e a járművet N2 kategóriás járműként forgalomba helyezni?

oV. l2.) KöHÉM rendelet Hatályos: 2020.07.25-2020.0s.31.
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
5/l990.

2.§

A

rendelet alkalmazásában a gépkocsik és a pótkocsik a következó .járműkategóriák egyikébe
sorolhatóak:
e) ,,N2 járműkategória": több, mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t megengedett legnagyobb össáömegű
tehergépkocsik és vontatók,

(9)S

r/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet Hatá|yos:2019.07.27 - 2022.12.31
a közúti közlekedós szabályairól

A kózúti járművekkeI kapcsolatos fogalmak
l) Tehergépkocsi: a személygépkocsit,ez autóbusá, a trolibuszt és a vontatót kivéve minden gépkocsi.
i/].u Nehéz tehergépkocsi: tehergepkocsi, vontató, valamint e járművekből és pótkocsiból álló
járműszerelvény, amelynek megengedett legnagyobb össáömege a 7,5 tonnát meghaladja.
II.

6/1990.

(Iv.

12.)

KöHÉM rendelet

Hatályos: 2020.07.25 - 2020.08.3l

A gépjórmű, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű,fékezésreyonatkozó további műszaki
feltételek
30. §(l)!r9A fékrendszereknek ki kell elégíteniüka 8. és 9. szÁmű mellékletben meghalározott
fékezésikövetelményeket, valamint a gépkocsinak a fékezésszempontjából jóváhagyási jellel
ellátottnak kell lennie.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 13. számú
előírása - Egységes rendelkezések az M, N és O kategóriájú járművek fékezéstekintetében
történő jóvábagyásáról [201ól194]
legfeljebb négy tengellyel rendelkező M2,M3, N2 és N3 kategóriájú gépjárműveket l.
kategóriájú blokkolásgátló berendezésekkel kell ellátni ezen elóírás 13. melléklete követelményeinek
5.2.1.22.

A

megfelelően.
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Ez alapjál tehát mivel 3500 kg-nál nagyobb az ös§ztömeg - teháí 4500 kg -, így az N2
kategóriába férne bele gépkocsiként,ü§zont 1. kategórájú blokkolrisgátló - azaz ABs - nélkül
nem helyezhető forgalomba.
5/1990. GV. 12,) KöHÉM rendelet Hatályos: 2020.07 .25-2020.08.3t.
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

2.§
(9P A rendelet alkalmazásában a gépkocsik és a pótkocsik

sorolhatóak:

a következő

jármúkategóriák eryikébe

d),,N1 járműkategória": legfeljebb 3,5 t megengedett legnaryobb össztömegű

vontatók,

f, szerint mivel 4500 kg az össztömeg,

o
o
o

tehergepkocsik és

íry nem férheíbele az Nl kategóriáb*.

Összefoglalva:
Bucher Citycat 202O XL típusúgépeíMa5rarországon csak és kizárőlag úgy lehet
forgalomba helyezni, ha külíöldön forgalomba helyezik es itthon honosítják
Ebben az esetben azonban már nem új gópnek minősül hiszen már forgalomba volt
helyezve
Lassú járműként sem, se nem Nl kategóriájú se nem N2 kategóriájú gópként forgalomba
helyezve azonban NEM felel meg az AK áItal előírt feltéte|eknek, illetve az érvényes
törvényi előírásoknak

a nyertes ajánlattevő ri.Ital megajánlott gép gyártői
prospektuság továbbá a nyilvánosan elérhető, szerzódés meghiúsulásá,ra vonatkozó tijékoztatót,
Álláspontunk alátrfunasáásakérrt csatoljuk

Fentiekre tekintettel állásponturrk szerint a nyertes ajánlattevő ajánlaában szereplő szakmai ajánlat
(konkrét megajánlás) nem felel meg a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak,
Varyis az ajánlat érvén}.telen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel.

Kérjülq hogy

a vonatkozó jogszabályi előírásokra tekintettel a szükseges eljárási cselekményeket

elvógezni szíveskedjenek
Felhívjuk íigyelmüket, hogy előzetes ütarendezési kérelmünk elutasítása esetén a Közbeszerzési

Döntőbizottsághoz

fordulunk"

Aiánlatkérő előzetes ütarendezési kérelemmel kaocsolatos á|láspontia:
1. kérelmi elemmel összefiiggésben az alábbiakat adom elő:

Ajánlatkérő minden benyújtott ajánlat esetében az aji.ll'ltat reszekent benyujtott "Műszaki és
kereskedelmi követelmények megfelelőségi áblrázat" című 6. sz. Nyilatkozatmintában szereplő adatok,
nyilatkozatok alapján végezte e1 a megajánlott eszközök közbeszerzési dokumentumban előírtaknak
való megfelelőségének vizsgálatát.
nyilatkozatokban szereplő adatok valóságtartalmáért az
Ajánlattevő tartozik felelósséggel, Ajrárrtatkérő véleményeszeilat az esetlegesen valótlan tartalmú
nyilatkozat benyújásának következményeivel egy közbeszerzési dokumentumban való e|árás
Ajtín lattevőj ének tisáában kell lennie.
Kérelrneá által vitatott seprési szélességi érték(az ajrárrlatban szereplő 2.070 mm, illewe a Kérelmezó
által jelzeít prospektusban szereplő 1.970 mm) is megfelel az Ajánlattevői műszaki előírasok között
szereplő "Seprési-takaríási szélesség2 kefével min. 1.850 mm" minimum követelméryrrrek. A
Kérelmező által vitatott maximális menetsebesség eseteben az Ajánlatkérői elvánís az volt, ho$z érje el

A

az 50

kmJh-t, ajánlattevő nyilatkozaában pedig szerepelt,

hog az

menetsebessége max. 50 kmÁr, ami igy az Ajánlatkérői elvtárrísnak megfelel.

általa megajánlott gép

&4us a
-J=

A

második kérelmi elemmel kapcsolatban az ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdésében foglalt
lehetőséggel élve a Hydrotest Kft, (2310 Szigetszentmiklós, Petöfi S. u. 142,) ajánlattevő részére
hiránypótlrisi felhívást küld a mai napon, vagyis 2020. szeptember 0l, napján, mely ana irányul, hory a
Hydrotest Kft. aján|attevő aZ ajánlati felhívás lIL l ,3. pontjában meghatározottak szerint, pontosított
tartalornmal szíveskedjen referenciát benyújtani, mely megfelel az alábbi, az ajánlatkérő által támasáott
követelménynek: az ajínlati felhívás feladásától visszafelé szátmítot16 évben legalább 1 db. új út_ és
járdatisztitő szívó_seprő célgépszállítása.

A harmadik kérelmi elemmel kapcsolatos ajánlatkérói álláspont:

Ajánlattevő benyújtott ajánlatában kifejezetten nyilatkozott azzal összefiiggésben, hog;r a
szerződéstervezetben foglaltakat elfogadja, illetve az ajánlati felhivásban és a közbeszerzési
dokumentumban Ajánlatkérő által meghaüározott feltételek szerint 1 db új út- ésjárdatisztító Szivó-sepró
célgépet fog sá|lítani Társaságunk részérenyertessége esetén. Kérelmező által felvetett ,,forgalomba
helyezésse| kapcsolatos problémák"-kal kapcsolatban jelezzúk, hory Ajánlattevó felelőssége az, hogy
nyertessége esetén az adásvételi szerződést teljesítse, a szerződés nem teljesítése esetén pedig minden

jogkövetkezménlt visel jen.

Fentiekre tekintettel álláspontom szerint nem indokolt a Hydrotest Kft. ajánlattevő ajánlalának Kbt. 73.
§ (l) bekezdés e) ponüára tekintettel történő érvénytelennényilvánítása.

Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alapján megkért hiánypótlás és felvilágosítás benyújtását
követően, - amennyiben szükséges _ módosítani fogia az összegezésben foglaltakat.

Ny íre5.,háza" 2020. szeptember
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