
ÁLLÁSPONT 
ELŐZETES VITARENDEZÉSI KÉRELEMRŐL 

 
A Vállalkozási szerződés ”Dány szennyvízhálózat és tisztítótelep fejlesztési projekt megvalósítása” 
(pályázat azonosító száma: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0019) építési beruházás megvalósítására 
Szennyvíztisztító telep építése és gravitációs csatornahálózat építése a FIDIC Sárga Könyv szerződéses 
feltételei szerint” tárgyú a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-13393/2014 számon megjelent közbeszerzési 
eljárásban a Duviép 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony utca 6.) 
ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. 
 

1.) Az ajánlattevő sérelmezte, hogy az Ajánlatkérő a 2014. július 31-én megküldött hiánypótlási 
felhívásában az alábbi hiányosságok pótlására szólította fel: Az ajánlattevő csatolta a vállalkozói 
javaslatot, melyben azonban az indikatív tervtől eltérést jelentett be. Az eltérés vonatkozásában 
azonban semmilyen alátámasztó dokumentumot, tervet számítást nem csatolt. Kérem, hogy az 
eltérés vonatkozásában annak alátámasztására a szükséges tervrajzokat, a szennyvízhálózatra 
történő rácsatlakozásra vonatkozó terveket, illetve a betervezett eszközök bemutatását, a 
gyorskomposztálóm granuláló teljesítményére vonatkozó adatokat csatolni szíveskedjen! 
 
Kérelmében előadta, hogy ezúton is megerősíti, hogy az ajánlatában csatolt nyilatkozat a 
pályázati dokumentációban megadott indikatív terv elfogadására és megajánlására vonatkozott, 
így nem szükséges semmilyen alátámasztó dokumentum, terv, számítás csatolása (I. Kiegészítő 
tájékoztatás 12. kérdésre adott válasz) 
 

Az előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatban Ajánlatkérő rögzíti, hogy ajánlattevő a vállalkozói 
javaslat elfogadása kapcsán ajánlata 48. oldalán az alábbiak szerint nyilatkozott: 
 
Alulírott Duviép 2000 Kft. nyilatkozom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban az Ajánlati 
dokumentáció részeként megküldött indikatív tervben foglalt műszaki megoldásra teszünk ajánlatot, az 
alábbi kitételekkel: 
 

- A tisztított szennyvíz elvezetése a meglévő nyomóvezetéken történik. Rögzítjük, hogy a 
vállalkozás határa a szennyvíztisztító telepre vonatkozóan a meglévő és a tervezett telep 
kerítésvonala. 

- A szennyvíziszap kezelés és elhelyezés vállalkozási határa a gyorskomposztáló és a granuláló. A 
konténerszállító elmaradása miatt az iszapszállító konténer. 

- A felsorolt gépeket, azok tartozékaikat és egyéb felszereléseket, azokkal azonos minőségű, 
kapacitású és energiafelvételű gépekkel helyettesítjük. 

 
Ajánlatkérő álláspontja szerint ajánlattevőnek a vállalkozói javaslat elfogadására, vagy attól való eltérésre 
is lehetősége van. Abban az esetben, ha – ahogyan azt a vállalkozói javaslatban írta – a vállalkozói 
javaslatot akként fogadja el, hogy ahhoz kitételeket fűz (… az alábbi kitételekkel), akkor az ajánlatkérő 
számára azt jelenti, hogy a vállalkozói javaslatot nem az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
foglaltaknak megfelelően, hanem attól eltérő tartalommal fogadja el az ajánlattevő. 
 
Abban az esetben tehát, ha az ajánlattevő szándék az, hogy az ajánlatában az indikatív tervet fogadja el, 
akkor erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot kell tennie, amely nem tartalmazhat mást, mint az 
Ajánlattételi Dokumentáció részeként megküldött indikatív terv elfogadását. Amennyiben ettől a 
vállalkozó bármely módon el kíván térni, úgy az eltérést a hiánypótlásban foglaltak szerint kell – az 
érvényes ajánlattétel érdekében – teljesítenie. 
 
A Kbt. 60. § (1) bekezdése alapjáén az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati (ajánlattételi), több 
szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi és részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 



 
Az ajánlattevőt terheli az a kötelezettség a fenti jogszabályokra tekintettel, hogy az ajánlatkérő által 
meghatározott előírásoknak megfelelően nyújtsák be az ajánlataikat, győződjenek meg az ajánlatkérő 
elvárásainak pontos tartalmáról és ennek megfelelően készítsék el az ajánlataikat. 
 
A fentiekre tekintettel ajánlatkérő a Kbt. szabályainak megfelelően rendelt el hiánypótlást az ajánlattevő 
ajánlata alapján, mely hiánypótlás a Kbt. 67. § szabályai és kívánalma szerint az ajánlattevő ajánlatának a 
felhívás és a dokumentáció előírásainak megfelelő összeállítására irányul. 
 
A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő álláspontja szerint az ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelme nem 
alapos, melyre tekintettel kéri ajánlattevőt, hogy amennyiben képesnek és alkalmasnak tartja magát a 
szerződés teljesítésére, úgy a hiánypótlásban és a jelen álláspontban foglaltaknak megfelelően 
szíveskedjen hiánypótlási felhívást teljesíteni. 
 
 
Dány, 2014. augusztus 10. 
 
      Tisztelettel: 
 
 
        Dány Község Önkormányzata 
        ajánlatkérő sk. 


