
ELŐZETES VITARENDEZÉS 
AJÁNLATKÉRŐI ÁLLÁSPONT, VÁLASZ  

 
Ajánlatkérő „Járműbeszerzés a „Dány Község működő csatornahálózatának rekonstrukciója” 
(pályázat azonosító száma: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0019) építési beruházás megvalósítása 
körében” tárgyú a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-9866/2015 számon megjelent közbeszerzési 
eljárásban a Kbt. 79. §-a szerinti előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatban az alábbi választ adja. 
 
1.) Az ajánlattételi felhívás a közbeszerzési értesítőben 2015. június 17. napján jelent meg. Az 

ajánlattételi felhívás módosítására vonatkozó hirdetmény KÉ-11882/2015 számon 2015. július 6. 
napján jelent meg. A hirdetmény az ajánlattételi felhívás teljes mennyiségre vonatkozó egyes 
elemeit és ennek megfelelően a dokumentáció műszaki tartalmának azonos elemeit módosította, 
egyben az ajánlattételi határidőt 2015. július 16. napján 13:00 órára módosította. Az ajánlattételi 
felhívás módosítása a teljesítési határidőt nem érintette. 
 

2.) A Kbt. 79. § (1) bekezdés b) pontja az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásának határidejét az 
ajánlattételi határidő lejárta előtti tizedik napig teszi lehetővé. A Kbt. 122. § (12) bekezdése 
értelmében azonban az az ajánlattételi határidő lejártáig kezdeményezhető. 

 

3.) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghatározásánál figyelembe vette a kialakult piaci 
gyakorlatot és érdeklődött a megfelelő járműalvázak rendelkezésre állásáról, ennek megfelelően 
került kialakításra a teljesítési határidő. Mindemellett figyelembe kellett venni azt is, hogy a projekt 
a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0019 pályázat keretében valósul meg, mely programra vonatkozó 
előírások alapján számlát benyújtani, illetve kifizetést elszámolni az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott teljesítési határidőben lehetséges - a projekt elszámolásával kapcsolatos határidők 
figyelembe vételével. Ajánlatkérőnek a beszerzés tárgyára vonatkozó pénzügyi fedezete a fenti 
pályázati forrásból áll rendelkezésre, amelynek hiányában a közbeszerzési eljárásban elfogadott 
ellenszolgáltatást teljesíteni nem tudja. Mindezekre tekintettel az ajánlattételi felhívásban olyan 
határidőt kellett megszabni, mely biztosítja az ajánlattevők számára, hogy részükre az 
ellenszolgáltatás a pályázati elszámolás szabta kereteken belül is rendelkezésre áll, és kifizethető a 
hiánytalan teljesítés esetén – akár úgy is, hogy az ajánlatkérőnél rövidebb, neki fel nem róható és 
előre nem látható késedelem keletkezik. Mindezekre tekintettel ajánlatkérőnek a nyertes ajánlatevő 
maradéktalan kifizetésének biztosítása érdekében – a pályázati elszámolásra vonatkozó szabályokra 
tekintettel - nincsen lehetősége hosszabb ajánlattételi határidőt meghatározni, azonban álláspontja 
szerint az ajánlattételi felhívás szerint beszerzendő eszközök szállítása a megadott határidőben is 
lehetséges. 
 

4.) Az ajánlatkérő álláspontja szerint a közbeszerzés tárgyát képező járművek gyártásának megkezdése 
nélkül is teljesíthető az ajánlattételi felhívás, mert az alvázak, illetve az alapjármű a kereskedelmi 
forgalomban beszerezhetőek, rendelkezésre állnak, a kivitelezésre pedig az előzetes vitarendezést 
kérő gazdasági szereplő álláspontja szerint is elegendő idő áll rendelkezésre.   

 
Kérjük, hogy az ajánlatkérő fenti álláspontját elfogadni és figyelembe venni szíveskedjenek.  
 
Sikeres ajánlattételt kívánva, 
 
 
Dány, 2015. július 13. 
 
    Tisztelettel: 
 
      Dány Község Önkormányzata 
      ajánlatkérő 


