FODY Event & Party Service Korlátolt Felelősségű Társaság
Albert-Fodor Noémi Katalin ügyvezető részére
Budakeszi
Temető u 10.
2092
tárgy: Válasz előzetes vitarendezési kérelemre
dátum: 2016. december 21.
Tisztelt Kérelmező ajánlattevő!

Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), mint ajánlatkérőnek a
„Vállalkozási keretszerződés catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítására az Oktatási
Hivatal EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú kiemelt projektje keretében”
elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a
Kbt. 80. § (3) bekezdése alapján az alábbiakkal fordulok Önökhöz.
2016. december 20. napján elektronikus úton (e-mailben) ajánlatkérő felé előzetes
vitarendezési kérelemmel fordultak.
Ajánlatkérő az alábbiakban tájékoztatja Önöket a kérelmükkel kapcsolatos álláspontjáról.
Kérelmező ajánlattevő álláspontja:
„Köszönjük szépen a bontási jegyzőkönyvet, mellyel kapcsolatban szeretném kérni a hivatalos
állásfoglalásukat illetve a magyarázatot, miszerint ajánlatunk- Fody Event and Party Service
Kft nem került be az ajánlattevők sorába. A kért hiánypótlási felhívásnak eleget tettünk és
határidőn belül az Őszy és Őszy Kft irodájában személyesen adtuk le 2016.12.16-án - melyről
a szkennelt átvétel a csatolmányban találja! Valamint az eredeti pályázati kiírásnak is eleget
tettünk.”
Ajánlatkérő álláspontja:
Tárgyi eljárásban a FODY Event & Party Service Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: kérelmező) az ajánlattételi felhívásban foglalt határidőig, azaz
2016. december 06. napján 10:00 óráig ajánlatát benyújtotta. A tárgyalásra – amelyen
kérelmező nem vett részt – 2016. december12. napján 10:00 órakor került sor. A tárgyalásról
felvett jegyzőkönyvet ajánlatkérő ugyanezen napon (2016. december12. napján) minden
ajánlattevő részére elektronikus úton megküldte.
Valamennyi ajánlattevő részére 2016. december 13. napján hiánypótlási felhívás került
kiküldésre.
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Mind a végleges ajánlat benyújtásának határideje (a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzítve),
mind a hiánypótlás benyújtásának határideje 2016. december 16. napja 16:00 óra volt.
Kérelmező a hiánypótlási felhívásnak határidőben eleget tett, végleges ajánlatot azonban nem
nyújtott be.
A tárgyalási jegyzőkönyv VI. pont harmadik bekezdésében az alábbiak kerültek rögzítésre:
„Amennyiben az ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson, továbbá ha nem, vagy nem
határidőben nyújtja be végleges ajánlatát, abban az esetben, az eredeti ajánlatában szereplő
megajánlások alapján fogja ajánlatkérő értékelni az ajánlatát (változatlan műszaki tartalom
és szerződéses feltételek mellett).”
Fentiekre tekintettel ajánlatkérő kérelmező 2016. december 06. napján 09:18 perckor
benyújtott ajánlatát – a teljesített hiánypótlási anyagokkal együtt – tekinti kérelmező végleges
ajánlatának. Erre figyelemmel kérelmező eredeti ajánlata minősül a végleges ajánlatnak,
ajánlatkérő ezt nem vitatja. Téves tehát kérelmező azon meglátása, hogy nem került be az
ajánlattevők sorába. A végleges ajánlatok bontásáról felvett, 2016. december 16. napján kelt
és ajánlattevők részére 2016. december 20. napján elektronikus úton megküldött
jegyzőkönyvben kérelmező azért nem lett feltüntetve, mert nem nyújtott be végleges ajánlatot.
Ajánlatkérő kérelmező hiánypótlását az alábbiakra figyelemmel nem tekinti és nem is
tekintheti kérelmező végleges ajánlatának:
-

-
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Bár a 2016. december 16. napján 12:08 perckor átvett borítékon nem került
feltüntetésre, hogy az mit tartalmaz, a borítékba helyezett dokumentumon a
közbeszerzési eljárás megnevezése alatt a „HIÁNYPÓTLÁS” szó került feltüntetésre.
A borítékban található CD-n lévő file megnyitását követően is az látszik, hogy
hiánypótlásról van szó. Kérelmező maga is hiánypótlásnak minősítette a 2016.
december 16. napján 12:08 perckor benyújtott dokumentumot. Ezt támasztja alá
előzetes vitarendezési kérelme is: „A kért hiánypótlási felhívásnak eleget tettünk és
határidőn belül az Őszy és Őszy Kft irodájában személyesen adtuk le
2016.12.16-án …”
A hiánypótlás keretében becsatolt felolvasólapon – amelynek benyújtását ajánlatkérő a
hiánypótlási felhívásban nem kérte – a keltezés 2016. december 5 napja, amely dátum
nem a tárgyalást, a végleges ajánlattételre felkérést követő dátum.
A hiánypótlás keretében becsatolt ártáblázat a hiánypótlási felhívás szerinti
hiánypótolt ártáblázat.
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A végleges ajánlatra vonatkozó követelményeket a tárgyalási jegyzőkönyv VI. pont
második bekezdése tartalmazza, amely követelményeknek kérelmező által
2016. december 16. napján 12:08 perckor benyújtott dokumentuma nem felel meg.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.
Tisztelettel:
ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
dr. Zsinka Beáta
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
/jelen dokumentum elektronikus
aláírással ellátott/
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