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A Kdzbeszerzdsi Ddnt6bizotts6g (a tov6bbiakban: D6nt6bizottsrig) a
Kdzbeszerz6sekTan6csanevdbenmeghozta az alflbbi
HATANOZAT.ot.
A Dtint6b izottshg a Prfmfest Kft. (1083 Budapest, Ill6s u. 17., atov6bbiakban:
k6relmez6) 6ltal a VoszaryKolos Kdrhdz (2500 Esztergom,Pet6fi Srindora.2628., a tov6bbiakban: aj6nlatkdrb) ,,Vaszary Kolos Kdrhdz, Esztergom riszdre
SO2 pdlydzat (TIOP-2.2.2/08-2-2209-0025) keretdben kdzponti ipillet
foldszintjdn (manudlis pavilon) bels6 dtalakitdsi munkilatolva vonatkoz6ipftdsi
beruhdzds + manudlis pavilon ds rontgen 2piilet osszedpltdsdre vonatkoz6
b6vitdsi munkak , elv,igzdse vdllalkozdsi szerzddds keretdben" t{rgyu
kdzbeszerzdsielj6r6sa ellen benyrijtott jogorvoslati kdrelmdnekrdszben helyt ad
6s megdllapitla, hogy ajdnlatkdrf megsirtefie aklzbeszerzdsekr6l sz6l6 2003.
6vi CXXIX. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 250. $ (3) bekezd6s g) pontja
alaplin alkalmazand6Kbt. 88. $ (1) bekezd6sf) pontj6ra tekintettel a Kbt. 81. $
(3) bekezd6sdt6s 91. $ (1) bekezddsdt.
A Ddnt6bizoffs6g ertmeghalad6an a jogorvoslati k6relmet elatasftju
A Ddnt6bizottsdg a Kbt. 93. $ (2) bekezd6sdneks6relm6re alapozott kerelmi
elem tekintet6ben a jogorvoslati elj6r6st megsziinteti.
A D_qnt6bizottsdgaz ajdnlatkdrdnek akdzbeszerz6sielj6r6s sor6n hozott elj6r6st
lezfu6 ddnt6sdt megsemmis{ti.
Kdtelezi a Ddnt6b izottskg M ajrinlatk6r6t, hogy a hathrozat k6zbesit6sdt6l
szfimitott 15 napon beliil fizessen meg a k6relmez6 rdsz€re 120.000.-Ft, azaz
szdzhiszezer forint igazgatSsi szolgiitatils i dij at.
Ertmeghalad6an a felek viselik az eljarassor6n felmertilt kdltsdgeiket.
A hatfrozat ellen fellebbez6snek, rijrafelvdteli elj6r6snak nincs helye. A
hatSrozat jogorvoslati elj6rast megszi.intet6 rendelkezdse ellen a hatirozat
kdzbesft6sdtll szfumitott8 napon beli,il kiildn jogorvoslati k6relem terjeszthet6
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el6, melyet a v6gz6,s ellen kiikin jogorvoslati k6relmet benyujt6 belftildi
szdkhelye(lak6helye)szerint illet6kesmegyei/F6v6rosiBfr6s6ghoz cimenre,de
a D6nt6bi zottsdghozkell benyrijtani.
A hatarozat 6rdemi rdszdnek bir6s6gi felolvizsgillatSt annak k6zbesit6s6t6l
szfimitott 15 napon belUl keresettel a felperes belfttldi szdkhelye (lak6helye)
szerint illet6kes megyei/F6varosi Bfr6s6gt6l lehet kdmi. A keresetlevelet az
illetdkes bir6s6ghoz cimenre, de a Ddnt6bizotts6gn6l kell benyrijtani. Targyal6s
tarthsdt a felperes a keresetlev6lben k6rheti. A keresetlev6l benyrijt6s6nak a
hatfirozatvegrehajtfus6ranincshalasrt6hatdlya.
INDOKOT,AS
A D6nt6bizottsflg ajflnlatklrlkdzbeszerz6si elj6r6sa,a jogorvoslati elj6rris iratai,
a felek fr6sban ds t6rgyal6son megtett nyilatkozatai, a becsatolt okirati
bizonyit6kok alapjan az alSbbitdny6tt6st6llapftotta meg.
Ajfinlxkdrl 201.1. 6prilis 20. napjSn jelentette meg ajanlattdteli felhiv6sdt a
Kdzbeszerz6siErtesitl 46. szfumiban W1,-gqt+tZ01t. szdm alatt a Kbt. VI.
fejezete szerinti egyszerti, tfrgyalSs n6lkiili klzbeszen6si elj6rris megindit6sa
tugy6ban a rendelkezo r1szben meghatSrozott beszerzds vonatkoz6s6ban. A
hirdetm6ny feladrisanakid6pontla 2011. 6prilis 14.
A felhiv6s II.1.2) pont szerint a szerzldds tiirgya 6pit6si beruhriz6s, ezen belul
kivitelezds.

A felhiv6s II.1.7-8) pontj6ban aj6nlatk6r6 a r6szekre tdrt6n6 ajinlattetel
lehet6s6g6t,valamintazalternativajilnlatt6tellehet6s6g6tkizirta.
A felhiv6srr.2.l) pontjaszerintabeszerzl,s
teljesmennyisdge
a k0vetkez6:
Yaszary Kolos K6rhfz, EsztergomrdszdreSo2 p6lyazat (Trop-2.2.2/08-22209-0025)keret6benkci4ponti dpiilet foldszint6n (manuillis pavilon) bels6
fltalakitdsimunk6latokravonatkoz6 1pitesiberuh6zds+ psnu6lis pavilon 6s
rdntgendpiilet6ssze6pitds
6revonatkozo b6v itesi munk6kelv 6gzdsev rillalkozrlsi
szerzfiddskeret6ben.
A manu6lispavilonbankor6bbankialakitott balesetiambulanciafitalakitfusdval
ajrinlatkdr6 Si,irg6ss6giBetegell6t6 OsrtilIyI kivan ldtrehozni. A stirg6ss6gi
osrtilIy kialakit6sa a tart6szerkezet6rintdse ndlktil, b6vitdssel 6s bels6
6$alakit6ss
al, az orvos-techno
I6gi ai terveknekmegfeIeI6en tcirtdnik.
ALTALANOS ADATOK:
Epiiletf6 alaprajzimdretei:48,59x 48,59m
Be6pftettalaptertilet-manu6lis
pavilon:I 852,00m2
Be6pitettalaptertilet-stirg6ss6gi
oszt6ly:I I15,80m2
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Hasznosalapteriilet-stirg6ssdg
i osrtdly: 9 44,9g m2
Hasznosalapteriilet-cissiekcit6
folyos6: 31,;,
-'' ' -fif
Hasznosalapteriiletdsszesen:
gle JS m,
Fdldszintipadl6szint:
-4,00m: 1'17,g7
m B.f.
A miiszakiadatoka dokumentrici6ban
kertilnekr6szletesen
kifejt6sre.
Ajrinlatkdfi tajlkoztatja ajdnlattev6ket,hogy
az aj1nlatrfelhiv6sban,valarnint a
dokument6ci6ban-szerepl6, meghataroiott
giirt^^yru.
tipusra tdrt6n6
hivatkozdsok csak
jellegdnek egydrtelmii meghat6roz6sa
6rdek6ben
.u..tiqyt<irt6ntek'Aj6nlatkdr6
u kui. sg. S (7) bekezddsealapj6n azzal mindenben
egyendrtdkiitermdketelfogad.
A felhiv6s II'3) pontja szerint a szerzldds
teljesitdsdnekhat6rideje2011.
szeptember
28.
A felhivris rrr'2'l)
'pontja tartalmaztaaz aidnlattev| szemdlyes helyzet&e
vonatkoz6adatokat(kiz6r6
okok) 6sa megkcivitelt igazolisim6dot.
Az ai6nlatkdr6a,fel.hiv6s rJr.2.2) 6s a.. rrr.2.3)
pontj6ban hathrortameg a
pdnzijgyi 6s gazdasfugi,valamint a miiszaki,'iliewe
szakmai alkalmass6g
megit6ldsdhez
sziiksdgesadatokat6s a megkctveielt
igazolasim6dot,
valamintaz
s
alkalmass6gminimumkdvetelmdnyeit. A mtiszaki, illewe szakmai alkalmass6gra
vonatkoz6 rrr.2.3) pont M.r.
-megft6l6shez
alpontj6banaz ajinlatkdrl az alkalmassdg
sziiks6gesadatokds a
ffsftiy-etelt igazorasim6d kdrdben el6iia, hoEv az-ajhnlattev6
kotelescsatolni
ajAnlatdhoz:

y;]ij5b:.67.

az ajintatteteli
ferhivrrs
I J2) !g\e.z{esa) pontja ataplan
LlrLrJ rkaDl

(t",g:r!'li'":Jr.""org61tatris
risszeg6nek,
ateljesrtes
fi5:::f"*"*n:*t1|"1
idejdnekds helydnekmegjel6l6s6vel,
valamint^ ;;rrffiffH;
ffi.l;..l:i
T:ff:::'^l]if:]J,..-tr
tartalommal.

bgry.trlzaso$a
vonatkoz6an
a Kbt. 68. I (2)
az ott meghat6rozott

Az ajfinlatkerl a fenti igazol6sim6dhoz kapcsol6d6an
elfirctaaz alkalmassdg
minimumkovetelm6nyeikdzdtt, hogy alkalmatlan
az aj6nlattev6,amennyiben
nem rendelkezik:
}d'l/ A felhfv6t
t1?{6taoak napj6t6l szrimitotr5 dv (60 h6nap) tekintetdben
legalabb
4 darabbefejezett,egyenk6ntmin. nen6g0 Milli6 Forint
9ss-z-egsgsdben
6rt6kii6pft6sre6s 6pi'iletfehijitris6ra
yon4ko* (esy szerz6d6sen
bel@
referenci6val'melyekbollegalabb 2 darab.gerrffiyi
l6tesitmdny(fekv6beteg
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mtik6d6s kozbeni
ell6tast, vagy j6r6beteg e116t6stbiztosit6 rnt6zm6ny)
kivitelez6sdreir6nyult.
az- 6sszess6g6ben
A felhivas IV.2.1.) pontja szerint a bitillati szempont:
r6szszempontokkales.srilysz6mokkal'
iegelOnyOsebbaj6nlat iz aiaAAt
SrilYsz6m
R6szszemPont
5
l. Ajanlati 6ssz6r(nett6FI+AFA)
6pit6simunk6latok6s egy6bbe6pitett
2. J6t1llirsvalail-ertet. (az elv'1gzett
1
(h6nap)
anyagokvonatkozas6ban)
3. Teljesitdsihatarid6
(az'el6teljesitdsv6llaltm6rt6ke)(naptarinap) I
4' de' 11 6r6banhatfurozta
Az aj6nlatk6r6az ajhnlattltelihat6rid6t2011.m6jus
meg.
kozl6sre keriilt' hogy a
A felhiv6s kieg6szit6 inform6ci6k V.2) pontj6bp
6s/vagy programmal
szerz6d6s EU alapokb6l finanszirozott piojekttel
- SO1 6s SO2 (6s
alap: a stirg6ss6gie116t6s
kapcsolator,,,,"g"tO'tt tti"utt-^i
t6mogathsitaTI9Pezekenbeliil gv!.-"t siirg6ss6gietlatas; fejleszt6s6nek
2.2.2I08I 2-2009-0025k6dsz6mriprojekt'
k6r6bentdbbek
Ajanlatk6r6 a felhiv6s V.3) pontjabana tov6bbi inform6ci6k
ktiz6tt az alilbbiakatrilgzitelte:
e]6if.7:hogy az
v.7.)Egy6b inform6ci6kk6r6benaz !la. pontbanaj6nlatk6ro
el6fr6saitkell
a Kbt. rue'. $ (1) bekezd6s6nek
ajanlatokformai kovetelmdnyeire
alkalmami.
tartalmazniakell
v.7) 18. alpontbanaj6nlatker6ellifta, hogy a v6llat6si 6rnak
mely az aj6nlatt6tel\
minden kolts6get 6s a kivit elezlshezsztiks6gesmunk6t,
meghatarozinfeltetelekkela szerzodlsszerinti
felhiv6sban6s dokument6ci6ban
jelenthet be olyan
teljesit6s6hezsztikseges.Aj6nlafievz p6tmuntalg6."v'nem
sor6n is 6szlelhet6lett volna, de az ajanlattev6
r6sne, ami az aj6nla:tkdszitds

^;ffi;;;t"r
figyelmetlens6gdb6lazaiinlatbgl.kimaradt'
,i%.

a kitoltQttgitp
kotelescsatolniajanlat6hoz
ajanlattev6

fr riJJiJriJr"itrtrrrt.ut-"otorrt@ent6ci6banrlszretezettek
szerint.
melyet cD
Ajanlatk6r6 dokument6ci6tis keszitett az al6bbi tartalommal,
form6tumban bocs5tott az ai inlattev6k rendelkez6s6re.
A dokument6ci6taftalmaztaaz alilbbir6szeket:
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Bevezetds,6ltaliinosinform6ci6k
I' A kdzbeszerz€sielj6r6s rendj6re vonatkoz6
6ltal6nos kovetelm6nyek6s
inform6ci6kaz aj 6nlattev6kr6sz6re
lr. Az aj6nlat,illetve 6rt6kel6siszempontoktartalma
lII. Az ajfinlatkidolgozrisrinak
felt6telei
IV. Tov6bbiinform6ci6k
V. Nyilatkozatmintik
VI. V6llalkoz6siszerz6d,6s
ten/ezet
VII. Miiszaki tartalom (tervek jegyz6ke).
A dokumentSci6I/5. pontja szerint az ajdnlattev6feladata
kiterjed a mtiszaki
dokument6ci6ban
meghatrirozottvalamennyi
feladatra(kivitelitervek), abbanaz
esetbenis, ha azt avilllalkozdsi szerzld€snemtartalmazza.
A dokumentrlci6lr-2-]r alpontjdban az ajrinlatkdrb az 6rkepz6sre
vonatkoz6
el6fr6saittette meg, mely szerint az ellenszolgaltat6s
osszegdnektartalmaznia
5"ll ? teljes munk6k kdlts6geit, beledrtve-valamennyi ezzel kapcsolatos
kdlts6get.
A szerz6ddsben
nem k6thet6ki p6tmunka,tartaldkkeret.
A dokumentdci6
.rrl-/\. {nontja szerint a miiszaki-szakmai alkalmass6g
igazolSsdtaz ajinlandreli
folhiib nt.Z.E) M.l_M.5 pontja alapjhnaz el6ift
tartalom szerint 6s a megkdvetelt igazolasim6d alapjin, iala,,*riit
a bearazott
kdltsdgvetdsikifr6s, a miszaki 6s p6nztigyi iitemtew alapjhnkell
megtenni,
az
ajdnlat
kdtelez6en
beadand6
igazolfusainak,
nyiiatk ozatainakr6sz6t
19lyek
kdpezi.
A dokument6ci6V. nyilatkozatmint6kr6sz6benaz ajfunlatkdr6
nyilatk ozatmtnt1t
frt el6 (9. szimu mell6klet)a Kbt. 67. $ (2)bekeidds a) pontja alapldn,rnely
szeint-azadott ajrinlattev6,k<izdsajrinlattevok,uk'zbeszerz6s6rt6k6n
ek lO o/o6t meghalad6mdrtdkbenig6nybevenni kfvrint alv6llalkoz6kdpviselet6ben
elj6r6
szeryezetnyilatkozik
targyi
nyilatkozat
alapjfuni[azolja,', hogy az
-61-,,u
ajflnlattflteli felhivris felad6srinak
napj6t me gel6z65 6vben 150nO*p ) az 1ltala
kdpviseltszewezet-azalSbbijelent6iebbdpiiletfehijitrissalkapcsolatosepit;ipari
kivitelez6si tev6kenysdgre vonatkoz6 referencirikkal rendelkezik.
E
nyilatkozatmintatdblazatatartalmartaa szerz6d6f6l, a szerzdd6stdrgy1nak,
az
ellenszolgilltatfusnett6 forint dsszegbenmegjel0lds6t,valamint a teljesft6s
idej6nekid6szak6ravonatkozo el6ir6st
Az ajflnlatket62011.6prilis 29-6nkieg6szit6thj6koztatiistadon az aj1nlattev6k
tdsz5te-Ennek keretdbena 6-12. 6s a 12-18.sz6mrik6rd6sekr.,,rio"r"tesen,
lggl a kdltsdgv.t":bg" nem szerepl6,illetve nem megfelel6mennyis6gii6s a
kdrddsekbenmegieldlt tdteleket hogyan szerepeltessd-k,
az aj6nlatk6r6art a
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el, hanem az
villaszt adta, hogy mindezen t6telek ktildn nem sz6molhat6ak
fejezetbe
ajinlati irban sz6molhat6ak csak el, kiv6ve az akad6lymentesitds
turto26 nEhLnYt6telt.
Ii hat6rid 6re
Az aj funlattdte
- a k6relmez6,
- a Fischer-BauKft.,

- a WF-Epit6ipari6s Szolg6ltat6Kft' 6s
- a KavicsTradeKft.
nyfj totta be aiinlatilt.
140.oldal6nmegieloltea Prim Epito fft';6t-99 a HBF
k6relmez6 aihnlatAnak
-gp?oip"ii
A
m-et a Kbt. 69.$ (8) bekezd6sealapi6n,hogy a felhiv6sIII'2'3'M1
a
ut'po"gaba" foglalt alkalmassagi felt6tel tekintetdben e c6gekre, mint
nem meghalad6m6rt6kbenig6nybevenni
k'zbeszerzes6rt6k6nek tiz sziuLalilkat
kivant alv6llalkoz6k'tat6maszkodik.
thtgyur-eferenciilk
oldal6ncsatoltaazeg€szsl,gugyi
A k6relmez6aiilnlatfunak2S.
k6r6ben a semmelweis Egyetem Anat6miai 6piilettornb padl6sterdnek
be6pit6s6re,4 db rij boncterem, 1 db vizesblokk, 1 db. akad6lymentes
vizesblokk 6s 1 db. kuls6 felvon6 l6tesitdsetargytt referencia nyilatkozatilt,
mely tattalmarta,hogy a szetz6d6s
valamint a29. oldalona referenciaigazolfust,
telj esitdse szerz6d6sszeruen,az intlzmeny mtiktid6se kdzben megt6rtdnt.
Az aj1nlat33. oldala tartalmaztaa HBF Epit6ipariKft. nyilatkozathta SOTE
II. i,item(6szaki-sz6^y,
SzemdszetiKlinika rekonstrukci6fehijitfusa,futalakitasa
alagsor,ftildszint. I. emelet,bels6 udvari b6vitm6ny 6pit6s) tdrgy| projektre
voiatkoz6an,valamint a k6relmez6a 34. oldalon ,,referenciaadatlapot",mint
igazol1stcsatolt, mely szerint a teljesit6saz ellir6soknak 6s a szerz6d6snek
riegfelel6en megtortint, a 34. oldalon ,,referenciaadatlap" kieg6szit6st,mely
tartalmaztaaz ezenreferenci6ravonatkoz6kieg6szit6adatokat(teljesitdsideje,
id6pontia,a kivitelez6simunkajetlegdre vonatkoz6adatokat6s
6tadds-6tv6tel
azt, hogy a HBi EpitSipari Kft. egyedUli f6v6llalkoz6kent teljesitette a
szerz6d6st).
A FISCHER-BAUKft. ajanlatinak169. oldalin az elektromosmunkSk110.
elhelyez6se,
h6l6zatok,trifflesziilts6g-levezet6
t6tel6benvill6m 6s 6rint6sv6detmi
kalapsinre szerelhet6kivitelben, fesziiltsdgmenteskapcsol6tdrben,h6l6zatok
v6delmdre, 3 fdzistt, 4 vezet6s, C fokozat eszktizdk szerepelnek6 db
mennyis6gben.
Az ajinlatk&o 2011.jirnius 1-j6n, 23-6n,24-6n 6s 27-6n intezetthianyp6tl6si
felhiv6st az ajinlattev6khdz.
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Az ai6nlatkdr6 2011. jfnius 1-j6n kiadott hianyp6tlSsi felhiv6sfban a
kdrelmez6t6lkdrte- egyebek mellett- a kdvetkezlhifiny p6tl6s6t:
,,r.Az ajfunlattdtelifelhiviis III.2.3) M.l / alapjin ellirt, a Kbt. 67. $ (2)
bekezddsdnek
a) pontja szerinti nyllatkozatifitartalmaz6thblazat(28. old.) l.
sor6banbemutatott6s referencifval igazolt 6pitdsi beruhiz;is (,,Semmelweis
Egyetem Anat6miai 6piilett6mb padlaster6nekbe6pft6se")nem felel rneg az
el6frt alkalmassdgiminimumk<ivetelmdnyeknek
tekintettel arra. hogy az nem
jrir6beteg
fekv6betegvagv
ell6t6stbiztosft6int6zm6nytdrintett.
Az alkalmass6giminimumkovetelmdnyekfigyelembe v6tel6vel mutassonbe
helyette egy m6sik (eg6szs6gtigyiintlzm5ny b6vitdsdre vary feli4itdsara
vonatkoz6)dpftdsiberuhlzist 6s csatoljareferenciaigazolfus6t
a Kbt. 68. S (2)
bekezddsdben
meghatfirozotttartalommal.
"
A k6relmez6 2011.jrinius 7-i hianyp6tlis6ban(3. o.) csatoltaism6teltena
referencianyilatkozatot a SOTE Szem6szetiKlinika rekonstrukci6fehijftrisa,
StalakitdsaII. iitem (eszaki-sz6*y, alagsor,ftildszint, I. emelet,bels6 udvari
b6vitm6ny6pft6s)6s rij referenciak6ntmegjeliilte a SOTE Szem6szetiKlinika
rekonstrukci6fehijftflsa, iltalakitrlsaI. iitem miit6blokk ki6pitdse (6szakiszirny
II. 6s III. emelet) projektet, valamint ,,referencia adatlap"-ot, mint
referenciaigazolilstaz I. iitem miit6blokk ki6pit6se targydban(6szakiszrimyII.
6s III. emelet), mely szerint a teljesft6saz elotrisoknak €s a szetz6d6snek
megfelel6en megtOrtdnt.Tovribb6 csatolt ,,referencia adatlap" kiegdszftdst
(6szaki sz6my II. 6s III. emelet), mely tarlalmazta az ezen referenciiira
vonatkoz6kieglszitl adatokat(teljesft6sideje, 5tad5s-6tvdtel
id6pontja,6s azt,
hogy a HBF EpftdipariKft. egyedtilifov6llalkoz6k6ntteljesitetteaszeru6d6st).
Az ajariatklr| 2011.jrinius 23-ankelthirlnyp6tlSsifelhiv6s6ban,valamint az ezt
kdvet6en 2011.jrinius 24-en kelt javftott hirinyp6thisifelhfvasdban- egyebek
mellett - arrahivta fel a kdrelmezbt,hogy a felhfv6s3. pontja szerinta csatolja
az ajfuntaltdtelifelhiv6s III.2.3) M.1. pontjSbanelflirtaknakmegfelel6 olyan 2
darab eg6szs6gtigyil6tes(tm6ny(ekv6beteg elldtiist, vagy j6r6beteg ell6t6st
biztosit6 int6zm6ny)mrikdd6skdzbeni kivitelez6sdrevonatkoz6 referencidta
Kbt. 68. Q(2) bekezdds6ben
meghatSrozott
tartalommal,amelyb6legydrtekntien
meg6llapith at6az alkalmass6giminimumk6vetelmdnynek
val6 megfelelds.
A k6relmez62011.jrinius 28-dnnyrijtottabe hi6nyp6tl6s6t,
melynek5. oldal6na
felhiv6s3. pondriraaz alilbbinyilatkozatottette.
,,1. A 207I. jrinius 23. kelt hi6nyp6tlSsifelhiv6s 3. pontj6bana fisrtelt
tartalmaz6
ajanlatkdr6kdri a mrikdddsikdzbenikivitelez6smeg6llapfthat6s6g6t
referenci6k bemutat6sSt.A benyujtott referenciaigazol6sokhozkapcsol6d6
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villlalkozdsi szerz6dds14. pontja rendelkezik a miikciddsk6zbeni kivitelezdsr6l.
igy egydrtelmiien megdllapithat6 az alkalmass6gi minimum kdvetelm6nynek
val6 megfelel6s. A vdllalkoz6si szeruldest a referencia igazolSsok
kie gdszitds6re, telj es terj edelm6b en meII6keltiik.
2. A 201L. jrinius 01. kelt hi6nyp6tlasi felhivrisban a tisztelt ajinlatkerl, a
pillyazafinkban benyfjtott,,semmelweis Egyetem Anat6miai 6ptilettdmb
padl6sterdnek be6pit6se" referenciaigazolilst nem megfelel6nek min6sitette,
tekintettel arta, hogy az nem fekv6beteg vagy jar6beteg ell6tast biztosfto
intlzmeny 6rintett. Tov6bb6 felsz6lit, hogy mutassunk be helyette egy m6sik
egdszsdgiigyi intlzmdny b6vit6s6re vagy fehijit6s6ra vonatkoz6 dpitdsi
b eruhfvhst bemutat6 referencia igazolilst.
A Semmelweis Egyetem sz6mos m6s tevdkenysdge mellett az orszdg egyik
legielent6sebbeg6szs6giigyiint6zm6nye,havonta 130.000j6r6 beteget6s 9000
fekv6 beteget I6t el. A referenciaigazolflsbanbemutatott kivitelezds sor6n a
SemmelweisEgyetem, mint fekv6beteg 6sj6r6beteg ellfithstbiztosfto intezmeny
rlszdre, eW padlis funkci6jf 6ptiletr6sz6ben kertilt kialakitrisra 4 db fj
boncterem a kiszolg6l6 helyis6gekkel egytitt. All6spontunk szerint a bemutatott
referencia megfelel a fekv6beteg vagy j6r6beteg ellltdst biztosft6 egdszs6giigyi
intlzmeny b6vft6s vagy fehij ft6s kit6tel6nek."
A kdrelmez6 csatolta tov6bb6 a Budapesten 2008. jrinius 9-6n kelt 6pft6si
szerzfidflsta Budapest,VIII. kertilet, M6ria u. 39. szSmalatti SzemdszetiKlinika
n6gyszintes €ptiletdnek megszakit6s ndlktili, folyamatos betegell6tds alalti,
tizemszerii miikdd6s k<izbeni h6rom elktildnithet6 titemben megval6sul6
rekonstrukci6ja targy6ban.
Az lpitesi szerz1dds III.14. pontja szerint a v6llalkozS kdtelezettsdget vfillal
arra, hogy a munkavegzlset 6s annak felt6teleit a SzemdszetiKlinika betegell6t6
tevdkenysdgdrefigyelemmel alakitja ki 6s folyatja.
Az aj6nlatk1r6a2011. jrilius 2l-i dsszegezds6ben
a k6relmez6,a WF-Epit6ipari
6s Szolg6ltat6Kft. 6s a Kavics Trade Kft. aj6nlatht fw5nytelenn6 nyilvrinitott4 a
Fischer-BauKft. lett a kdzbeszerzdsieljrir6snyertese.
Az ajrlnlatk6r6 a kdrelmez6 ajhnlatht az al6bbi indokol6ssal nyilvrinitotta
drvdnytelennek:
A kdrelmez1 ajinlata a Kbt. 88. $ (1) bekezdds e) Es I pontjai alapjdn
6rv6nytelen, mivel az aj6nlatker6 2011. jrinius 24-i hi6nyp6tl5sa 3. pondanak
nem tett eleget, mivel a ,,mtikdd6s krizbeni referencia" felt6telt egy illtala kdtdtt
6pit6si szerz6d6scsatolils6valkiv6nta igazolni, amely nem felel meg a Kbt. 68.$
(2) b ekezd6s6ben meghat6rozott tartalmi 6s formai kdv etelm6ny eknek.
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A kdrelmezl 2011.jflius 2l-en el6zetesvitarendezdsi kdrelmet
nyrijtott be,
melyben a jogorvoslati kdrelme l. pontja szerinti jogs6rtdsekre
hivatk ozott.
melyetaz qdnlatk&b vdlaszdban
elutasftott.
A kdrelmez62011.jrilius 26-6n rijabb el6zetesvitarendez6si
kdrelmetny6jtott
be,.melybena jogorvoslati k6relme2. pontjaszerintijogs6rtdsekre
hivatk ozott,
melyet az aj 6nlatk6r6 v 6lasz6ban elutasftott.A kirelmezd a 2011.augusztus4-6n benyfjtott jogorvoslatik6relmdben
k6rte a
jogsdrtds meg6llapitdsdt, az ajanlatkdr|
bz6r6 dcint6s6nek a
megsernmisitdsd!tovilbbd ajinlatker6 kdtelezeiet
"iiirattaz elj6r6s k6lts6geinek,
az
igazgatdsiszolgdltatds
i dij nak a vi sel6s6re.
A jogorvoslatikdrelmeindokaik6ntaz alibbiakat adtael6:
1. A kdrelmez6 sdrelmezte, hogy a ,,semmelweis Egyetem
Anat6rniai,,
dpu-lettdmbpadl6ster6nek bedpGse tingw referenciamunkrira
vonatkoz6
nyllatkozat helyett az ajrinlatkdr6 20ll.l,itti.rs 24-i hirinyp6tkisi
felhfv6sa
szerinti Q dara-b fekv6beteg ell6t6st iuey j6r6beteg iutart
biztosft6
egdszsdgtigyiint6zm6ny,illetve l6tesftm6nyf*rutiOes k6zbeni kivitelez6sre
vonatkoz6 referencitira beny0jtott dokumentumokat nem fogadta
el ds
j99sfn99n drv6nytelenndnyilv6nitotta az ajinlatdt.
Az 6sszegez6
s szerintaz
ajdnlatkdtl nem nyrijtotta be a hirinyp6il6si felhiv6s szJrinti megfelel6
referenci6t,ugyanisnem a Kbt. 68. 5 (z)-bikezddseszerint,hanem ak6relmez6
6ltal kdtott dpftdsi szerzodl,sritj:inkivrinta az alkalmass6gotigazolni.
A kdrelmezl el6adta,hogy a felhfv6s IJ.1.2.3)
pontjdban ur\tJ. pont igazolasi
m6dkdnt ajdnlatkltl nyilatkozatot irt el6,- melynek minim6lis tartalmifi
meghatiirozta6s ezenkfvtil kdrte a Kbt. 68.
$ Q) Lekezddseszerinti tartalmri
igazolils becsatol6s6t.A k6relmez6 a Kbt. 69.
$ (8) bekezd6seszerinti
alv6llalkoz6j6t6lszirmaz66s a konibbi megrendel66ltal ki6lliton Kbt. 6g. (2)
$
bekezd6sszerinti nyilatkozatotis becsatolta.Tov6bb6az ajdnlatker161talel6irt
nyilatkozatmintiitcsatoltae kdrben.Az ajSnlatk6r6
megs6rtettea Kbt. g1. $ (2)
bekezd6sdt,valamint a Kbt. 81. $ @) bikezd6sdt*rul, hogy nem vonta be
az
drvdnyesajfinlatotaz ertekel6sbe.
A Kbt. 8!. $ (7) bekezdgseis sdrtilt, mivel az
aj6nlatkdr6az ellinaknak megfelel6tririnypotiart-tt"- fogadtael. A fUt. Ag.
(1) bekezddse) pontjdratekintettelmegs6.tiu" az qdnlatkErbaKbt. 81. g-dtis. $
A kdrelmezl el6adta,hogy a Kbl 65. $ (1) bekeid6seszerint k6telez6m6don
kellett meghataroznia
az ajfunlattdteli
felhiv6sitbanazajrinlatkdr6knekap1nnigyi
6s gazdas6gi,valamint a miiszaki, illet6leg szakmaiaikalmass6grinak
flttetet"it,
a referenciiikvonatkozasitban
a Kbt. 67. $ (2) bekezd6sa) p-ttju alapjan.Az
ajrlnlatkdr6csaka Kbt. 67.$ Q) bekezddsa) pontja szerinti igazolis tekinretdben
irta el6 a Kbt. 68. $ (2) bekezddsszerinti igazolSs
ut6bbi Kbt.
"rutol6r6t, igazolfusinak
rendelkezdsazonbannem tdr ki a miikodds kttzbeni kivitelezls
m6dj6ra, mint igazoland6tarralmi elemre.Az aj6nlatker6a Kbt. 67. (2) a)
$
pontjaszerintitdbbletkdvetelm6ny6renem frt el6 kiildn igazolfusi
m6dot,ezerta
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becsatolt referencia nyilatkozat es az 6pit6si szerz6d6smegfelelb igazolilsnak
(2)
min6siil. Az aj6nlatk6i6nekm6dj6ban lett volna az igazolfusnaka Kbt. 81. $
is.
bekezd6seszerinti ellen6rz6s6re
tett
2. Ak6relmez6 dtlaspontjaszerint a nyertes aj6nlattev6 6rv6nytelen aj6nlatot
(3)
a Kbt. 88. $ (l) bekezdesf1 pontj6ra tekintettel,tov6bb6 s6rtilt a Kbt. 81. $
bekezddse6s a 91. $ (l) bekezd6seis. Ennek indoka az, hogy a nyertes
aj6nlauev6 ajanlatfunik' ilg. oldalan 16v6 n6v6rhiv6 rendszer elnevezdsti
ktilts6gvet6s i. tdtele nincs befuranra,az anyag 6s dij oszlopban csupfin az a
beir6s- szerepel, hogy ,,villanyszerel6k v6gz7k". Az ajinlatk6t6 el6zetes
a az volt, hogy a vitatott csdvez6si
vitarendezes keret6b..-ttnf.3t"tt 6116spond
munka kivitelez6se azer6s6ramrimunkrik kivitelez6sdvel egyutt ttirt6nik, de az
er6sdramri munkdk sorain6l ez a t6tel nem szerepel, a nyertes ajfnlatilban a
n6v6rhiv6 cs0vez6skoltsdge a villanyszereldsi munka 6r6banvan, de ott nem
szerepel 6n6ll6 tdtelk6nt, mert az eredeti kiir6sban szerepl6 mennyis6geket
aj6nlittev6 nem m6dositotta. Az aj6nlatk6r6 szerint a nyertes ajanlattevd
ii^tutu alapjhn az e t6tel vezetdkez6s6t6s egy6b szerel6st a gyengefitamu
szerel6k v€gzik, ami a n6v6rhiv6 rendszer kdlts6gvet6si kiirSsilban a 179.
oldalon szerepel.
A k6relmez6 kifejtette, hogy az aj6nlatk1r6 ezen6ll6spontja v6lelmeken alapul,
tov6bb6 az ajariattev6knek nem volt arra jogszerii lehet6s6gi.ik, hogy egy
kolts6gnemet nem az irrinyad6 kdltsdgsorban, hanem m6sikba be6pitve
tiintessenek fel. A dijkoltsdg 6s az anyagkciltsdg jelentdstartalma csak
forint6sszegre vonatkoztathat6,ellenkez6 esetbenaz ajfunlatkdr6neka Kbt. 85.
$-a szerint tbjekofizr6st kellett volna k6mie.
Az ajinlak6r6 6szrev6tel6rea k6relmez6 el6adta, hogy 6ll6spontja szennt az
ajanlatk6r6 nem adta meg egy6rtelmtien 6s pontosan, hogy a mrik6d6s kdzbeni
kivitelezdst, mint a referenci6val dsszefiiggS feltdtelt mik6nt kell igazolni. A
Kbt. 81. $ (2) bekezd6se szerint az ajanlatk6r6 csak a felhiv6s6ban
meghat6rozottak szerint ellen6rizh eti az ajanlattev6k szetzldls teljesit6s6reva16
alkatmass6gtfi.Az ajanlatkdr6a Kbt. 67. $ (2) bekezddsa) pontj a alapjhn k6rte a
referenci6ra vonatkoz6 igazolist 6s a hianyp6tl6si felhiv6sban a
referenciaigazolilscsatol6s6ta Kbt. 68. $ (2)bekezd6seszerint.A Kbt. 68. $ (2)
bekezd6se nem tartalmaz el6irast M dpitdsi beruhinSsta vonatkoz6
referenciaigazolfus tartalmara a mtikddds kdzbeni igazolfus vonatkozris6ban. A
k6relmez6 el6adta, hogy az elj6rds soriin becsatolt 6pit6si szetzod5s
egydrtelmtien tartaknazza, hogy a kivitelez6s az intezmeny folyamatos
-tktiAer. kozben val6sult meg, mely a szenodesteljesft6sdr6lkor6bban kiadott
megrendel6 referenciaigazolSssalegyiitt megfelel6en igazolja a k6relmez6
szerzldes teljesitds6reva16 alkalmass5gdt.Figyelembe kell azt is venni, hogy a
Kbt. 249. g-nak utal6 rendelkez6senem jeldli meg a Kbt. 68. $-6t az egyszerfi
eljar6sban.
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3' A kdrelmez6a jogorvoslati tSrgyal6stk<ivetlen 2011. augusztus
29-en
kieg'.szitettejogorvoslatik6relmdt.Atiaspontlaszerintaz aj6nlai6r6jogs6rt6en
mell6ne a Prfm fipitl Kft. 6ltal a SoTE Anat6miai dptileucimbkivitele
z6s6re
vonatkoz6referenci6t,az errevonatkoz6dcint6staz 6sszegez6s
nem tartafunazza,
erretekintettelaz ajanlatklrl megsdrtettea Kbt. 250. g (:) bekezddsg) pontjdra
tekintettel alkalmazand6Kbt. 93. $ (2) bekezd6s6i.A jogs€rtZsr6l
val6
tudomdsrajutris id6pondaklnt a 2011. augusztus29-i jogowJstati ttugyal1st
jelolte ffi€g, mgfven az ajrinlatkdr6 k6p-visel6jee
taigyban nyilatkozon.
Hivatkozotttovibb|lsoJu Alapit6 okiratilra*"ut bizonlitasuue["i,nogy--u
Prfm kft. 6ltal becsatoltreferenciaolyan egdszsdgiigyi
ldtesfimdnyreionatkozik,
melyj6r6 - 6sfekv6betegell6t6stv6gez.
A kdrelmez6kifejtttte,-h9-g_y-mindcisszesen
3 db referencidt igazolt,az ajdnlat
28-29-oldal6n a Prim Epit6 Kft. r6sz6r6l,valamint a HBF Kft. 6ltal becsatolt
referencia2 db kivitelezdsttartalmaz,az egyikaz ajdnlat33-35.oldal6n,a rn6sik
a 2'011.jtnius 7'i hiarryp6tl6s3-5. oldal6n,melyekhezcsatoltaa referencia
nyilatkozatot6s a referenciaadatlapot.
A k6relmez6 az 1. kdrelmi eleme alStimasrthsavdgett hivatkozott a
D'477/15/2011.sz6mf dtintdbizotts6gihatdrozatra,a 2. k6relmi elem kapcsiina
D'359/14/20116s aD.35l/16/20ll.szdmuhatfurozatokra
6s a F6vrlrosiIt6l6t6bla
4.Kf .27.l 8| /20| l / 5.sz6muit6let6re.
Aidnlatkdrf 6szrev6tel6ben
kdrte az alaptalanjogorvoslati k6relemelutasit6s6t,
6skdrelmez6kkdltsdgekbenmarasrtalfus|$
az uleaaiindokok alapj6n.
Kifejteue az 1. kdrelmi elem vonatkozds6ban,hogy a kdrelmez6 nem a
hianyp6tl6sifelhiv6snakmegfelel6hirinyp6tldstnyujtotr be, ugyanisa mtik6dds
kdzbeni kivitelezdsrevonatkoz6referenciatrem igazolhat6a-k6relrnez6 61tal
kdtdtt 6pft6siszerzldls csatol6s6val,
ez a dokumertu- ugyanisnem felel meg a
Kbt' 68. $ (2) bekezddsdben meghatiirozott tartalmi ds formai
kdvetelm6nyeknek.
A Kbl. 68. $ (z) bekezddr.ugyrnis kimondja,hogy a Kbt.
67. S Q) bekezddsa) pontjriravonatkoz6ancsak aizinldlst k6t6 masil- fel6ltal
adott igazol6ssallehet igazolni. Figyelemmel arra, hogy a k6relmez6 nem
csatoltaa hirinyp6tl6sifelhivris 3. pontj6banmeghatirozott6s a Kbt. 6s. (2)
S
bekezd6seszerintireferenciaigazolfust,
ez6rtu, qailut a Kbt. gg. $ (1) bekezd6s
e) 6sf) pontja alapjindrv6nytelen.
Az a15nlatk6r6el6adta,hogy a Kbt. 67. $ (2) bekezddseszerint u, egyszerii
eljrirSsbanis ir6nyad6 Kbt. 68. $ (2) bekezddseszerinti igazolast kelleu
becsatolniaIII.2.3) Ml. pont vonatkozits6ban.
Az Ml. pontbaniz alkalmass6gi
feltdtelek mindegyikere, igy a ,,mtikddds kcizbeni kivitelezds" feltetelre
vonatkoz6anis csaka Kbt. 68. $ (2)bekezd€seszerinti igazolSstitj6n lehetettaz
alkalmass6gotigazolni.Figyelemmelarra, hogy a k6relmezb a 2011.jfnius 24.
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napj6n kibocs6tott hianyp6tl6si felhiv6s szerint nem csatolta effe az
alkalmass6gi felt6telre vonatkoz6 igazolfust,hanem csak az illtala kdtdtt 6pit6si
szerz6d6st,ezdrt az ajhnlatk6r6 a Kbt. 83. $ (7) bekezd6s alapiSn csak a
kor6bban becsatolt referenciaigazolfustvehette figyelembe. Az ajfunlatbacsatolt
referenciaigazolfusazonbannem tartalmafia az alkalmass6gi kOvetelm6nynek
val6 megfe1el6s6grevonatkoz6 t6nyeket,illeW e megrende16i ny i latk ozatot.
A 2. kerclmi elem vonatkoz6sdbanaj6nlatk6r6 el6adta, hogy az ajfunlatteteli
felhiv6s V.7)18. pontj6ban el6irta, hogy a v6llal6si 6rnak tartalmaznia kell
er u kivitelez6shez sztiks6gesmunk6t, mely az ajfunlatteteli
minden k6lts6get
-dokumentaci6ban
meghatiiro zott feltltelekke I a szerzl desszerinti
felhivasban 6s
teljesitdshez sziiksdges azzal, hogy p6tmunka ig6ny nem jelenthet6 be olyan
,"io", ami az ajrinlatkdszitdssor6n is 6szlelhet6 lett volna, de az ajanlattev6
fi gyelmetlens6g6b6I az aiinlatb6l kimaradt.
E ajinlatk€r6 hivatkozott arra, hogy a jelen kdzbeszerzesi eljfitilsfiban az
ajhnlitt1tel el6segftdsev6gett hatinofia meg az irazatlan k6lts6gvet6s6t a Kbt.
iq. $ (2) bekezd6se szerint, azaz nem f:izdtt ehhez 6rv6nyessdgi
jogk6vetkezmfinyt ftiggetleniil att6l, hogy az aj6nlatt6teli felhiv6s V.7)20.
el6irtaa t6telis kdlts6gvetdsikiir6s kittilt6si kdtelezetts6gdt.A vitatott
p*t:aU*
istivlz6si munka az erlshramti munk6k kivitelez6sdvel egytitt tdrtdnik, de az
er6saramri munk6k sorain6l ez a t6tel az |razatlan kdlts6gvetdsben nem
szerepelt. A nyertes ajanlatban b6r nem on6ll6 t6telk6nt, de a n6v6rhfv6
cs6vez6skoltsdge meg6llapithat6,a villanyszereldsi munka futdbanvanaz ehhez
a tetelhez ffizdtt ,,Villanyszerel6k vdgzk" sz6veges megJegyz6salapj6n. A
vezet1kez6st6s egy6b szereldsta gyenge6ramf szerel6k v6gzik, ami a n6v6rhiv6
rendszer kdlts6gvet6si kiirris6ban szerepel a 179. oldalon. Az ajtnlatker6
el6adta, hogy alonkrdt kdltsdgvet6sitdtelt nem tudja meghataromi, melybe a
kcilts6gvet6sb6l
vdd6csdvezds munkanem beletartozik, azonban a
meg6llapithat6, hogy a nyertes ajfnlattevl sz6molt a n6v6rhiv6 csdvezdsi
*.romirrul is. Az ajanlatk6r6 hivatkozott arra is, hogy a dokumentbci6 ll-2.2pontja szerint u -.ntku elsz6mol6saegy6sszeglt (6talany) 6r alapjfunt6rt6nik,
azaz a nyertes aj6nlattev6 az ajinlatilban viilalt ellenszolgilltatAs5rt kdteles a
kozbeszerzdsit6rgy6t kepezl iisszesmunk6t elv6gezni.
Az egtib irdekeltek kdrdben a Fischer-Bau kft. 6szrev6tel6benel6adt4 hogla
nOv6ihivO rendszem{l a v6d6csdvezds 6ra (egysdg6ra) nem szerepel, mert
technikailag a terv alapj6n az elektromosalapszerel6sselk6sz0l el. El6adta, hogy
a n6v6rhiv6 rendszerndl, mely 4z elektromos szerel6s kdr6be tartozk, a
k6lts€gvet$si sorrendet nem kivanta megvilltortafri, ez5rt ennek futirba6pitette
be e kiilts6gt6telt. Ennek alapjan az ajinlat val6s mtiszaki tartalma
meg6llapithat6 6s a miiszaki tanalom dsszehasonlithat6 a tdbb ajrinlattev6
aias,tattnaUmtiszaki tartalm6val. Az ellenszolgilltaths az ajSnlatklto 6ltaI
megk6vetelt miiszaki tartalomra is kiterjed. Akkdnt nyilatkozott, hogy az
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ajar;Jatidokumentdci6ja 169. oldalan szerepl6 villanyszerel6si munk6k 110.
tdtel6ben szerepel a n6v6rhfv6 rendszer v6d6csdvez6sdnekkdlts6ge, mely az
adott tdtel <isszegdhez27 .000.-Ft-taljarul hozzt.
A Diintdbizottstig meg6llapftott4 hogy az ajfinlatkerc akdzbeszerzesi eljarasSta
Kbt. \/I. fejezete szerinti t6rgyal6s ndlktili egyszeru elj6r6s szabillyai alapjSn
inditotta meg.
A D<int6bizottsfugmeg6llapitotta,hogy a jogorvoslati kdrelem r6szbenalapos.
A Kbt. 249. $ (4) bekezddse szerint az ajfinlattevb alkalmassdganak
meghat6rozilsdra
a 65. $, 66. $, 67. $ 6s a 69. $ megfelel6enalkalmazandf.
A Kbt. 65. $ (1) bekezddseszerint az ajinlatkdr6 az ajdnlati felhiv6sban kdteles
el6irni az ajSnlattevl p5nz'igyi 6s gazdasilg| valamint mtiszaki, illet6leg
szakmai alkalmassdgfinakfelt6teleit 6s igazol6s6t.Az alkalmass6gfelt6teleit 6s
igazolasdt - a kcizbeszerzfls 6rt6kdnek tiz szinaldk6t meghalado m6rt6kben
igdnybe venni kiv6nt alv6llalkoz6k eset6benis (71. $ (4) bekezddse)-,az
ajanlatk6r6kiz6r6lag a 6649. $-ban meghatarozottm6don irhatja el6.
A Kbt. 67. $ (2) bekezddsa) pontja szerint u, ajfunlattev6nek6s a k6zbe szerzes
6rt6kdnek tiz sz6zal6kdt meghalad6 mdrtdkben igdnybe venni kiv6nt
alv6llalkoz6jdnak a szerz6dds teljesit6s6hez sz0ksdges mtiszaki, illet6leg
szakmai alkalmass6ga 6pit6si b eruhilzi.s eset6ben igazolhatil
a) az el6z6legfeljebb 6t 6v legjelent6sebb6pit6si beruhaz6sainakismertetdsdvel.
A Kbt. 68. $ (2) bekezddseszerint a 67. $ (2) bekezddsea) pontjfinak eset6t a
szerz1dflstktit6 m6sik fel 6ltal adott igazolassal kell igazolni. Az igazol6sban
meg kell adni legal6bbaz ellenszolg6ltat6sdsszegdt,a teljesit6sidej6t 6s hely6t,
tov6bb6 nyilatkozni kell arr6l, hogy a teljesitds az el6ir6soknak 6s a
szerzdd6snekmegfelel6en tdrtdnt-e.
A Kbt. 69. $ (2) bekezd6seszerint az ajdnlati felhivasban meg kell hatdrozni,
hogy mind a 66. $-ban, mind a 67. $-ban foglaltakkal tisszefiiggb mely
kdrUlmdnyek megl6te, illet6leg hi6nya vagy azok milyen m6rtdkti
fogyat6koss6ga zfuja ki, hogy az ajanlatk6r6 az aj6nlattev6t, illet6leg a
kdzbeszerzls 6rt6kenek tiz szdzal5kht meghalad6 m6rt6kben igdnybe venni
kivant alv6llalkoz6t alkalmasnak min6sitse a szerz5d6stelj esit6s6re.
A Kbt. 69. $ (8) bekezddse szerint az (5) bekezddsen kiviili alkalmassilgi
minimum kdvetelmdnyeknek az ajdnlattev6 a kcizbeszerz6s 6rt6k6nek tiz
szizal5kht nem meghalad6 m6rtdkben ig6nybe venni kivant alv6llalkoz6val
egytitt is megfelelhet. Ebben az esetbenaz ajinlatnak tartalmaznia kell ezen - a
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kdzbeszerzds1rtekenektiz szSzalekfitnem meghalad6 m6rt6kben igdnybe venni
kivSnt -alv6llalkoz6 nevdt, cimdt, tov6bb6 az aj6nlattev6 alkalmass6g6nak
igazol6srihozsztiks6ges- a 66. Q (1) bekezd6sc)-e) pontjai. illet6leg a 67. Q
(lF(3) bekezd6seszerinti - igazol6sokat.nyilatkozatokat is.
A Kbt. 250. $ (1) bekezd6seszerint az elj:irasban az ajinlattdteli felhiv6sban
meghatarozott felt5telekhez, az ajinlattev6 pedig az ajdnlat6hoz k6we van,
kiv6ve ha az elj6r6s t6rgyal6sos.A targyal6sok befejezds6velajrinlati kototts6g
jOn l6tre.
A Kbt. 250. $ (3) bekezdds g) pontja szerint az ajfinlatok elbir6l6s6ra az
egyszerii eljrir6sban a kdvetkezil rendelkez6sek alkalmazand6ak fgy, hogy
azokbanaz ajtnlati felhiv6s helyett ajfunlattltelifelhivrist kell 6rteni:
a 81-89iA. $ 6s a 90. g (5) bekezd6se,tov6bbh a9l-93. g, azzal,hogy az erjdrds
eredmdny6r6l sz6l6 }sszegezdstlegk6s6bb az ajSnlatok felbont6s6t6l szdmitott
harminc - 6pit6si beruhinas eset6benhatvan - napon beltil kell megkiildeni az
ajilnlattev6knek.
A Kbt. 81. $ (2) 6s (3) bekezddseszerint
(2) Az ajdnlati felhiv6sban el6frtaknak megfelel6enkell megit6lni az ajinlattevl,
valamint -ha ezt az ajdnlatkerl el6irta- a kdzbeszerzds6rt6k6nek tiz szinal6k6t
meghalad6 m6rt6kben ig6nybe venni kfv6nt alv6llalkoz6 szerzldds teljesit6s6re
val6 alkalmass6g6t vagy alkalmatlansigflt. Ennek soriin az igazolasok
eredetis6g6t,illet6leg a hiteles m6solatokmegfelel6sdg6tis ellen6rimi lehet.
(3) Az aj[nlatk6r6 kdteles meg6llapitani, hogy mely ajanlatok 6rvdnytelenek,
illet6leg van-e olyan ajdnlattev6, akit az eljdrdsb6lki kell zarni.
A Kbt. 88. $ (1) bekezd6se) 6s f) pontjai szerint
(I) Az ajdnlat6rv6nytelen,ha
e) az ajflnlattev6,illet6leg akdzbeszerzls 6rtdk6nektiz szdzal6k6tmeghalad6an
ig6nybe vett alv6llakoz6ja nem felel meg a szerzldds teljesitds6hezsztiks6ges
alkalmass6gikdvetelm6nyeknek;
fl egydb m6don nem felel meg az ajhnlati felhiv6sban 6s a dokumentiici6ban,
valamint a jogszabdlyokban meghat6rozott feltlteleknek, kivdve a 701A. $ (l)
bekezd6sa)-d) pontjainak vagy a70/A. g (2) bekezddsa), b) pontjainak, illetve
az ajdnlatcsomagolSs6val
kapcsolatbana79. $ (1) bekezdds6nekval6 meg nem
feleldst, illet6leg az ajtnlati felhfvasban vagy dokument6ci6ban mindezekkel
kapcsolatbanei6irtaknak val6 meg nem felel6st.
A Kbt. 83. (7) bekezd6seszerint az ajhnlatkdr6kdteles meggy6z6dni arr6l, hogy
a hianyp6tl6s(oka)t k<ivet6en az ajdnlat nem m6dosult-e a (2) bekezd6s a)-d)
pontjaiba iitkciz6en. A (2) bekezddsa)4) pontjaiba titk0z6 m6dosuliis eset6n,
vagy ha a hianyp6tl6st nem, vagy nem megfelel6en teljesitettdk, kizfu6lag az
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eredeti ajanlati p6ldanyt (p6ldanyokat) lehet figyelembe venni az elbirSlhssoriin.
A hirinyp6tlas megfelel6en teljesitettnek min6sill akkor is, ha az csakvalamely a 70/A. $ (l) bekezdds6nekaH) pontja szerinti, vagy 70/A. $ (2) bekezdfs a),
b) pontja szerinti, vagy az aj6nlatk6r6 6ltal a hi6nyp6tlasi felhivSsban ezekkel
kapcsolatbana (6) bekezd6sszerint el6irt - kdvetelmdnynek nem felel meg.
A Kbt. 251. $ (5) bekezddseszerint az egyszenieljar6sbana tdrv6ny 2-5/4. es
7-8., valamint 10. cim6nek a 250. $ (3) bekezd6sdbenfel nem sorolt
rendelkez6sei is megfelel6en alkalmazhat6k, a nyilt eljrir6son kiviili
eljar6stipusokat is a 246-247. es 249-250. $-okban 6s az (1X4) bekezd6sben
foglaltaknak megfelel6en kell lefolytatni azzal, hogy a r5szvfteli szakaszban
annyi rdszvdteli hathridbt kell biztositani, amely alatt megfelel6en lehet
r6szv6telre j elentkezni.
A Ddnt6bizottsdg el6szdr a k6relmezfinek a sajSt ajinlata 6rv6nytelens6g6re
vonatkoz6 kdrelmi elem6t vizsgillta 6s megdllapitotta, hogy az megalapozatlan
az alihbiak szerint.
A Kbt. a miiszaki, illet6leg a szakmai alkalmassdgkdr6ben az egyszeru eljhras
szabillyai szerint a Kbt. 65. $ (1) bekezd6sdnek utal6 rendelkezdse alapjrin
kizar6lag a Kbt. 66-69. g-6ban meghat6rozott m6don irhatja el6 az alkaknassdg
felt6teleit 6s azok igazolilsi m6dj6t. Az aJarlatk6r6jelen esetbena Kbt. 67. S Q)
bekezd6s a) pontja alapjfunjogszerfien hatirorta meg a lII.2.3) pont Ml.
pontj6ban a Kbt. 68. $ (2) bekezd6s6beneldirtak szerinti igazolilst, figyelemmel
arra, hogy a beszerzls tfugya 6pit6si beruhi,r:as. Az egyszerfi elj6r6sban is
alkalmazand6 Kbt. 69. $ (S) bekezddse tartalmazza a Kbt. 67. $ (l)-(3)
bekezd6se szerinti igazol6sokat is, mint kdtelez6 ajfulati tartalmat. Az
ajrintatk6r6 a Kbt. 67. $ (2) bekezd6salapjan jogszenienhatfiroda meg, hogy a
beszerz6s specifikus tirgyara tekintefiel a bemutatand6 referenci6k kitziil
legal6bb 2 db eg6szsdgiigyi l6tesitm6ny (fekv6beteg ell6tast, vagy j6r6beteg
ell6tast biztosit6 intdnndny) miik0d6s kdzbeni kivitelez6sre kell hogy
vonatkozzanak.A Kbt. 63. $ (2) bekezd6secsak azokat a minimumfeltdteleket
hatArozza ffieg, melyek a referenciaigazolils tartalmilra vonatkoznak. Az
ajrinlatkdr6 a referenciaigazolfustartalmfit a Kbt. 69. $ (3) bekezd6se-szerinti
kovetelm6nyrendszernek megfelel6en a k6zbeszerzls targySra vonatkoz6an
hathrozEameg a,,miikodds k6zbeni kivitelezds" felt6tel el6ir6s6val.
A Ddnt6bizotts6g r6mutat arra, hogy a Kbt.251. $ (5) bekezd6s6nekutal6
szabiilyaialapjanezenigazol6sim6dkdtelez6enalkalmazand6.
A Ddnt6bizottsilg 6ll6spontja szerint az ajinlati kdt6tts6gre vonatkoz6 Kbt.
rendelkezdsszerint az ajlnlatkdr6nek az ellirasa egydrtelmtien a Kbt. 68. $ (2)
bekezddse szerinti igazol6si m6dra vonatkozott az 6pitdsi beruhdz6sra
tekintefiel. Az ajinlatkdr6nek az illtala meghat6rozott alkalmass6gi igazolasi
m6dok szerint kell dontenie az aj6nlattev6k alkalmassdgar6l az alkalmass6gi
minimumkdvetelm6nyek figyelembe v6tel6vel.
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Az egyszerf eljfirdsban is alkalmazand6 Kbt. 81. $ (2) bekezdlse szefint az
ajanlati felhiv6sban el6irtaknak megfelel6en kell megftdlni az ajinlattevl,
valamint -ha ezt az ajhnlatk&b ellirta - a kcizbeszerz1s6rtdkdnek tiz szinal5kot
meghalad6 m6rt6kben igdnybe venni kivant alv6llalkoz6 szerzod6steljesit6sdre
val6 alkalmass6g6t, vagy alkalmatlansilght. Ennek soriin az igazol6sok
eredetisdgdt,illet6leg a hitelesm6solatokmegfelel6s6g6tis ellen6rimi lehet.
Az alkalmass6g vizsgfilatinak a c6lja, hogy az ajinlatk6r6 megalapozott m6don
kdvetkeztethessen arra, hogy az ajanlattev6k a miiszaki, illetve szakmai,
alkalmass6gi szempontok 6s a pdnzugyi gazdas6gi alkalmass6gi szempontok
szerint a szeru6d1sszerfi
teljesit6srealkalmasak az eddigi tev6kenys6gi.ikalapj6n.
AvizsgSlat elvdgz€sdrenem megfelel6 6nmag6bana k6relmez6 6ltal hivatkozott
6pit6si szerzfid€s, ugyanis annak tartalm6b6l csak a felek meg6llapod6s6nak
t6ny6re lehet megalapozott kdvetkeztet6st levonni, azonban a szerzld6sszerii
teljesitdsre a vitatou konkr6t feltdtel vonatkozils6ban nem. A D<int6bizotts6g
6llrispontja szerint a fenti indokok alapjiln az aj6nlatk6r6 jogszenien kcivetelte
meg a Kbt. 68. $ (2) bekezd6seszerinti igazolilst az aj6nlattev6kt6l, tekintettel
arra, hogy a felhivasnak ert az el6fu6s6t az ajdnlattevlk kdztil senki nem
tfimadta, igy a k6relmez6 sem, tov6bb6 nem kifog6solta a jogvesnl hatSid6ben
a Kbt. 68. $ (2) bekezd6seszerinti igazol6si m6d, valamint az ehhez rendelt
alkalmass6gi felt6tel <isszhangjAnaka hiSnySt a,,miikrid6s krizbeni kivitelezds"
felt6tel vonatkozils6ban.
A Dcint6bizottsSgszintdn nem osztotta az ajdnlatklr6i 6ll6spontot, mely a Kbt.
68. $ (2) bekezd6seszerinti tOrvdnyi minimum alkalmassilgi tartalmi elemeken
kivtil, az ajinlatk6r6 Sltal ellirt alkalmass6gi feltetel tekintet6ben ktildn igazolilsi
m6d er6ir6sffi, vaw ezen alkalmass6gi feltdtelre kiildn a Kbt. 68. $ (2)
bekezddse szerinti igazolils el6irris6t tartotta sziiks6gesnek.A fentiek szerint
ugyanis a Kbt. alkalmass6gi igazolilsi m6dra vonatkoz6 el6ir6sa az egyes
alkalmass6gi felt6telek tekintet6ben egys6gesen kertilt meghat6rozisra az
ajrinlatk6rt resz1rll, igy a,,miikOddskdzbeni kivitelez6s" feltdtelre is.
Az ajdnlatk6r6 a 2011. jrinius l-jei els6 hi6nyp6tl6s6ban egydrtelmtien
megieldlte annak l. pontj6ban, hogy a SOTE Anat6miai dpiilettdmb
padlSsterdnekbe6pit6se projekt (Pathol6giai Intezet) nem min6stil a felhfv6s
Ml. pontja szerinti fekv6, illetve j6r6beteg ell6t6st szolgSl6 eg6szs6gtigyi
intdzm6nynek. A k6relmez6 az erre a felhfv6sban adott hirlnyp6tl6s6ban
kizar6lag a SOTE SzemdszetiKlinika rekonstrukci6 I. 6s II. titem6re vonatkoz6
projektet jeldlte meg ktil6n-ktil6n. Azonban a Kbt. 68. $ (2) bekezd6seszerinti
igazolfust,adatkdzldst a ,,mtikdd6s kdzbeni kivitelez6s" feltdtelre vonatkoz6an
sem a ,,referencia adatlap", sem pedig a ,,referencia adatlap kiegeszites" nem
tartalmarta. Ert kdvet6en az aj6nlatk6r6 2011. jrinius 23-i, illetve 24-i
hi6nyp6tl6si felhiv6sara adott 2011. jrinius 28-i hianyp6tl6s6ban a k6relmez6
referencianyilatkozatot tett az egyidejiileg becsatolt 6pitdsi szerz6d6s 14.
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pontjara hivatkozdssal az Ml. pontban foglalt fentiek alkalmass6gi felt6telnek
val6 megfelel6s6g igazolfisdra.
A Dcint6bizotts6g megfillapitotta, hogy a Kbt.-nek a jogorvoslati kdrelem
benffit6s6ra vonatkoz6 jogveszt6hatriridejdnbeliil a k6relmezo nem kifog6solta
azt at5nyt, hogy az ajSnlatkeroa20ll.jrinius 1-jei hianyp6tl6si felhivasa szerint
nem fogadta el a Pathol6giai lntezetre vonatkoz6 referenciaigazokist. Ehhez
kdpest kizdr6lag a SOTE Szem6szeti Klinika I-II. fltem6re vonatkoz6
referenciaigazolils vehet6 figyelembe, amely azonban az ajinlatkdr6 2011.
jrinius 24-ihianyp6tl6s6ban foglaltakkal szembennem tartalmarta tov6bbra sem
a ,,miikddds kdzbeni kivitelezds" feltdtelre vonatkoz6an a megrendel6
referenciaigazolilsilt Figyelemmel arra, hogy a Kbt. k6gensenhatirozzameg az
ajinlatkfril6ltalmeghatfurozottalkalmassSgifelteteltekintet6benazalkalmass6g
igazolSsi m6dj6t, ez1rt nem vehet6 figyelembe az a t6ny, hogy az ajfunlatkdr610
oh-onaluli alv6llalkoz6ja, a HBF Epit6ipari Kft. 6s az
E6nLatk6r6kdzdtt l6trejdtt
6pit6si szerzild1s szerint a v6llalkoz6 kdtelezettsig5t kepezte a kivitelezds
folyamatos mrikod6s kozbeni biaosftasa. Az ajanlatk6r6 a Kbt. 83. $ (7)
bekezd6s6tsem s6rtette meg, mivel a hianyp6tl6s nem teljesitdse miatt kizdr6lag
az eredeti igazoldst, illetve nyilatkozatot vehette figyelembe.
A Dont6bizottsdg ezt kdvet6en vizsgillta a kdrelmez6nek a nyertes aj{nlat
6rvdnytelens6g6re vonatkoz6 k6relmi elem6t a n6v6rhiv6 rendszer
vdd6csdvez6sekdlts6gvet6si t6telre vonatkoz6an 6s meg6llapitotta, hogy az az
al6bbiak szerint alapos.
A Kbt. 249. $ (5) bekezddseszerint az ajinlatk6r6 6pit6si beruhin6s eset6n
kdteles, egydb esetekbenjogosult dokumentdci6t k6sziteni, melyre az 54. 5-1
kell alkalmazni azzal az elt1rlssel, hogy firubeszerz6s 6s szolgdltatSs eset6n
szerz1dlstewezet helyett elegend6 szerz6d6ses feltdteleket k6z0lni a
dokument6ci6ban.
A Kbt. 54. $ (l)-(10) bekezddseiszerint az ajSnlatk1r6- a megfelel6 ajrinlattdtel
el6segit6se drdekdben is - dokument6ci6t kdteles k6szfteni, amely egyebek
mellett tartalmazza a szerz6ddstervezelet,kiv6ve targyal6sos elj6r6sban 6s
versenyp6rbeszddeset6n, ahol az ajrinlatkdr6jogosult szerz6ddstewezethelyett
csak az ilItala ismert szerz6ddsesfelt6teleket meghatironi. (Szerzildfstervezet
6s szerz6 d6ses fe lt6telek a tov 6bbiakb an egyott : szeuo ddstervezet.)
(2) A dokumentfuci6 tartalmazza az ajhnlat r6szek6nt benyrijtand6 igazol6sok,
nyilatkozatok jegyzdk6t, tov6bb|,tartalmazhat az ajfunlattev6kszitmhra aj6nlott
igazolis-, nyilatkozatmintdkat. Epftdsi benthdzds megval6sitilsira vonatkoz6
k6zbeszerzesi eljarfusbana megfelel6 aj6nlatt6tel. tov6bb6 az aj6nlatok drdemi
osszehasonlft6sa6rdek6ben az aj6nlatkdr6 k6teles a kdzbeszerz6s tiirey6ra
vonatkoz6. annak meefelel6 6razatlan kdlts6gvet6st az aj6nlattev6k
rendelkez6sdrebocs6tani.
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A Kbt. 88. $ (1) bekezd6se) 6s f) pontjai szerint
(l) Az ajfinlat 6rvdnytelen,ha
e) az ajrinlattev6, illet6leg akozbeszerzdsdrtdkdnektiz sz6zal6k6tmeghalad6an
igdnybe vett alvSllakoz6ja nem felel meg a szerzldds teljesftds6hezsztiks6ges
alkalmass6gikdvetelm6nyeknek;
fl egydb m6don nem felel meg az ajtnlati felhiv6sban 6s a dokumentSci6ban,
valamint a jogszabhlyokban meghatarozott felteteleknek, kivdve a 701A. $ (1)
bekezddsa)-d) pontjainak vagy a 701A. g (2) bekezddsa), b) pontjainak, illerve
az ajdnlatcsomagolSs6val
kapcsolatbana 79. $ (1) bekezd6s6nekval6 meg nem
feleldst, illet6leg az ajinlati felhiv6sban vagy dokument6ci6ban mindezekkel
kapcsolatbanel6frtaknak val6 meg nem feleldst.
A Kbt. 81. $ (3) bekezd6se szerint az aj6nlatker6k<itelesmeg6llapitani, hogy
mely aj6nlatok 6rv6nytelenek, illet6leg van-e olyan ajdnlattevl, akit az
eljrir6sb6lki kell zirni.
A Kbt. 81. $ (4) bekezddse szerint az drvdnyes aj6nlatokat az alhnlati
felhivrisbanmeghatiirozottbirdlatiszempont(57. $) alapjrin,illet6leg a 89-90. gban foglaltakra tekintettel kell 6rtdkelni.
A Kbt. 91. $ (1) bekezddseszerintazelj6r6s nyertesaz azaj6nlatev6, aki az
ajdnlatkdrl r1szdre az ai6nlati felhiv6sban 6s dokumentSci6ban meghatdrozott
feltdtelek alapjSn, valamint az 57. $ (2) bekezd6sdbenmeghatfrozott btillati
szempontokszerint a legkedv ez6bb6rv6nyes ajfinlatottette.
Az egyszerii elj6r6sban is alkalmazand6 Kbt. 54. $ (2) bekezd6seegy6rtelmii
el6ir6st tartalmaz ara, hogy kotelez6 dokumentircil keszitdse6pitdsi beruhdz6s
megval6sftisdra vonatkoz6 kdzbeszerzdsi eljrirrlsban. A Kbt. ezen k6gens
el6inisa art is hrtalmazza, hogy a megfelell ajdnlattdtel,tov6bbd az aj6nlatok
drdemi Osszehasonlit6sa6rdek6ben az ajrinlatk6r6 koteles a k)zbeszeruls
tfugyhra vonatkoz6, annak megfelel6 furazatlank<ilts6gvetlst az ajrinlattev6k
rendelkez6sre bocs6tani. A fenti el6fr6sokb6l kdvetkez6en az furazatlan
k<ilts6gvetdsmarad6ktalan6s pontos kitdltdse az alanlatok mtiszaki tartalmSnak
tisszehasonlitrisacdlj6b6l felt6tlenul sztiksdges.Az Eariatk6r6 csak hivatkozott
arra, Togy az elektromos munkiik kdlts6gvet6se tartalmazza a n6v6rhiv6
rendszer v6d6csdvez1sdt, azonban azt, hogy ezt melyik kcilts6gvet6si t6tel,
illetve pozfci6 foglalja mag6ba, nem tudta meghataroni. Az egy6b drdekelt
FISCHER-BAU Kft. hivatkazhsa ugyanakkor az eleklromos munk5k koreben
darabsz6mm6rtdkegys6gtiszerel6sit6rgyakra vonatkozott. A Kbt. hi6nyp6tl6sra
vonatkoz6 rendelkezdsei min6l szdlesebb kdrben kiv6nj6k lehet6v6 tewir az
6rvdnytelens6gkikiiszobdl6sdt. Azonban a Kbt. 83. $ (2) bekezd6s a) pontja
kizarja abban az esetben a hianyp6tl6st, illetve az ajinlat azon elemeinek-a
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m6dosit6s6t,amelyeka Kbt. 81. $ (4) bekezddseszerint6rt6kel6srekeriilnek.A
jelen elj6r6sban aj6nlatk6r6az ajtnlatok bfr6lati szempontjak6ntaz aj{nlati
A Ddntlbizottsfug6ll6spontja
6ssz6rathatdroztameg az l. rfszszempontban.
szerintaz at€ny,hogy a nyertesajanlattevoav6llal6sidij 6skdltsdgrnegiel0l6se
helyett csupdnaz elv1gzend6munkanemvillanyszerel6k6ltal trirtdnb elvdgz1sft
jelOlte ffi€g, nem jelenti az ilrazatlankdlts6gvetdsmegfelel66s 6rvdnyess6get
eredmdnyez6 kittllt6s6t. A kdltsdgvetdsi tdtelek csak akkor min6siilnek
tdnylegesenkitdltOttnek,amennyibenaz adott munkanemrevonatkoz6anaz
ajinlattev6 meghatirozzamind a v6llalkoz6i dijat, mind pedig a vonatkoz6
k0lts6geket is. M6g abban az esetben is, ha a nyertes ajrinlattev6 m6s
ktiltsdgvetdsitetel keret6benfoglalta az adottvdd6csdvezdsikdltseget,- mely
nem
nem tudta elfogadni- akkor is az ajfunLat
t6tel megiel6l6sta Ddnt6bizottsfug
hirinyp6tolhat6 6rv6nytelensdge6llapitand6 meg. A kdltsdgvetdsi t6tel
kitciltdsdnek hi6nya nem p6tolhat6 m6sik kdltsdgvet6si t6telbe t0rt6n6
belefoglalilssal, mivel ez a mtivelet mind a miiszaki tartalom pontos
megalapozottvoltfit
meg6llapit6s6t,
mind pedig az ajfinlati6r meghatirozSsSnak
kizdrja.
A Ddnt6bizottsirgekk6nta fenti indokok alapj6nmeg6llapitotta,hogy a Kbt. 88.
$ (1) bekezddsf) pontjaratekinteuelaz ajSnlatk6r6megsdrtettea Kbt. 81. $ (3)
mivel 6rv6nytelenajrinlatot
valaminta Kbt. 91. $ (1) bekezd6s6t,
bekezddsdt,
hirdetettki nyertesajrinlatkdnt.
vizsgilLtaa k6relmez63. k6relmi elern6t,mely a
Ezt kdvet6ena D<int6bizotts6g
jogs6rt6smeg6llapitilsira
kapcsolatos
Kbl 93. g (2) bekezdds6nek
megs6rt6sdvel
inlnyul 6s meg6llapitotta,hogy e k6relmi elem 6rdemielbir6l6s6nakeljrir6sjogi
akadillyavan,a k6releme tekintetbenelk6sett.
A Kbt. 93. $ (2) bekezddseszerint az ajfunlatklrl az ajanlatokelbir6l6sanak
befejez6sekor ktilcin jogszabflyban meghafiirozott minta szerint ir6sbeli
kOteleskdsziteniaz ajrinlatokr6l.
6sszegez6st
szerintieltdrdssel
szerinta kdrelem- a (3) bekezd6s
A Kbt. 323. $ (2)bekezddse
- a jogsdrtdsneka kdrelmez6tudomfusrira
jutris6t6lszrimftotttizendtnaponbeliil,
a kdzbeszerzdsielj6r6stlez6r6jogs6rt6 ddnt6sesetdbenpedig a jogs6rtdsneka
k6relmez6 tudom6sarajut6s6t6l szdmitott tiz napon beltil nyujthat6 be. A
jogsdrtdsmegtdrt6nt6t6lszirmitottkilencven napon tul k6relmet elbterjeszteni
nem lehet.
A Kbt. 323. $ (7) bekezd€seszerint a (2H6) bekezd6sszerinti hat6rid6k
j ogveszt6ssel
j 6r.
elmulaszt6sa
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A Kbt.325. $ (3) bekezd6sc) pontja szerint aKdzbeszerz6siDontbbizotts6ga
kdrelmet - 6rdemi vizsgillat ndlktil - 5 napon beli.il v6gz6ssel elutasitja, ha
megilllapitja, hogy a k6relem elk6sett.
A Kbt. 325. $ (4) bekezd6seszerint a Ddnt6bizo ttsiry ajogorvoslati eljSrSst
akkor is megsztinteti vdgzlssel, ha a (3) bekezdds alapjin a k6relem 6rdemi
vizsgillat ndlkiil elutasit6siinak lett volna helye, az elutasit6si ok azonban az
eljirils meginditds6tkdvet6enjutott a D6nt6bi zottsdgtudom6s6ra.
A Dcint6bizottsitg megilllapitotta, hogy a k6relmez6 arr6I a t1nyr6l, hogy az
ai6nlatker6 nem megfelel6nek min6sfti 6s nem fogadja el a ,,SOTE Anat6miai
6ptilettdmb padkisterdnek bedpitdse" projektre vonatkoz6 referenci6t a 2011.
jrinius 1-jei hi6nyp6tl6si felhfv6sb6l 6rtestilt. A hi6nyp6tl6si felhiv6s
egy6rtelmtien tartalmarta, hogy a k6relmez6nek egy m6sik egdszsdgiigyi
intlzmeny b6vft6sdre, vagy fehijitSsrira vonatkoz6 1pitdsi beruh6z5sr6l sz6l6
referenciaigazolilstkell becsatolniaa Kbt. 68. $ (2) bekezd6s6benmeghatdrozott
tartalommal, mivel ezen referencia nem fekv6beteg vagy j6r6beteg ell5t6st
intezmdnyt drintett. A Dcint6bizotts6g 6ll6spontja szerint a kdrelmez6nek
legkds6bb 2011. jfnius L6-dn kellett volna el6terjeszteni ezen ajhnlatkdr6i
dcintdsre vonatkoz6 kifog6s6t, e helyett megjelOlte a 201I. jrilius 7-i
hi6nyp6tl6s6ban a SOTE Szem6szeti Klinika rekonstrukci6 I. 6s II. Utemdre
vonatkoz6 referenci6it. A k6relmez6 a 2011. jrinius 24-i hi6nyp6tl6si felhfvrisra
becsatolt 20ll.jrinius 28-ihi6nyp6tl6s6nak 2. pontlilban maga nyilatkozza art,
hogy a ,,,Tisrtelt ajfinlatkdrl a 2011. jfnius 1-j6n kelt hi6nyp6tlSsi felhfvdsban a
pillyazafixrkban benyrijtott ,,SOTE Anat6miai 6piilettdmb padl6sterdnek
be6pitdse" referenciaigazolilst nem megfelel6en min6sftette, tekintettel ara,
hogy aznem fekv6bete9,vagyj6r6beteg ell6Llst bidosit6 intezmenyt 6rintett". E
pontban a k6relmez6 kifog6solja a 2011. jrinius l-j6n kelt hianyp6tl6si
felhiv6snak az Anat6miai 6pUlettdmb padl6ster6nek be6pitds6re vonatkoz6
ajrinlatkdr6i v6laszt, azonban'ekkor sem terjesztett jogorvoslati kdrelmet e
targyban. Ekk6nt nem helyt6ll6an hivatkozik a kdrelmezl arra, hogy a1;16la
tdnyr6l, hogy az ajdnlatkdrl a referenci6t nem fogadja el pzuM Epit6 Kft.
r6sz6t6l csak a 2011. augusztus 29-i jogorvoslati targyal6son drtesiilt, hiszen
el;r6l az 6Ilitottjogs6rt6sr6l a 2011. jfnius l-jei hirinyp6tl6s kapcs6n drtestilt.
Mindezekre figyelemmel a D<int6bizottsdgnem tudta drt6kelni a PRIM fpit6
Kft. fenti referenci6jilra vonatkoz6 kdrelmez6 6rdemi el6ad6st, illetve a SOTE
alapit6 okirat6ra tdrtdn6 hivatkoziist. Megjegyezi a D0ntlbizottsdg azt is, hogy
a SOTE Szemdszeti Klinika vonatkoziis6ban becsatolt 6s a k6relmezo hltali
hivatkoz6s a k6t kiildn referenci6nak min6sitett projektre az epitesi szerz6ddsre
figyelemmel nem helyt6ll6, hiszen az a Kbnika tizemszeni mtik6d6s kdzbeni
h6rom elkiildnfthet6 iitemben megval6sul6 rekonstrukciojara vonatkozik, azaz
egys6gesprojektre. A felhivds III.2.3 M.1. pontja szerint egy szerzlddsenbeltil
teljesitettreferenci6tkellen igazolni.

2T

meghat6rozotthatiskdrdben
A D0nt6bizottsfiga Kbt. 318. $ (l) bekezd6sdben
eljarva a fenti indokokra tekintettel a Kbt. 340. $ (2) bekezd6sd) pontja
alaplSn illlapitotta meg a rendelkez6 r6szben meghatarozottjogs6rt6st 6s
alkalmaz-/:aa (3) bekezd6s b) pontja szerinti jogkdvetkezm5nyt, azaz
a Kbt.
megsemmisftette
az ajSnlatkdr6eljar6stlezin6ddnt6sdt.A D<int6bizottsdg
(2)
340. $
bekezdds a) pontja alapjan a k6relem megalapozatlanr1szdt
elutasftotta.A jogorvoslati kdrelemelkdsettr6szetekintet6ben az eljarSsta Kbt.
325. $ (4) bekezd6sealapjrinmegsziintette.
A Ddnt6bizotts6gjelen esetbena beszerz6sbecsUlt6rt6k6re6s a repar6ci6
lehetSs
6gdrefi gyelemmeI birs6gkiszab6s6tnem itdlte indokoltnak.
A Ddnt6bizottsSga Kbt. 340. $ (2) bekezd6sg) pontja 6s 341. $ (4>(5)
bekezd6sealapjanrendelkezettaz eljrir6sik6ltsdgekvisel6s6r6l.
Ahatarozatnem drdemi (megsziintet6)rendelkezdse(i)
elleni ktildn jogorvoslat
lehet6s6g6ta Kbt. 345. $ (l) bekezd6se,
a hatfirozatdrdemi rendelkez6se(i)
bir6s6gifeliilvizsgillatdta Kbt. 346.$ (l) bekezd6se
biztosftja.
A Ddnt6bizotts6g tiljflkortafia a feleket, hogy jelen hatirozat bfr6s6gi
- mivel az aj{nlatkdr6nemkdzpontikdltsdgvet6siszerv- a Pp.
fel0lvizsgillatfura
326. S (12) bekezddsr) pontja6s a Pp. 326. $ (2) bekezddse
szerinta felperes
(lak6helye)
belfttldi sz6khelye
szerintimegyei/F6vdrosiBir6s6gilletdkes.A Pp.
326. $ (11) bekezddsb) pontja szerinta f6vilrosi sz6khelyii,azonbanmtikdd6s6t
kiz6r6lagPestmegyeteriiletdnvdgz6felperesilkdrelmez6i
szewezeteta bfr6s6g
illet6kessdgeszempontjdb6lfgy kell tekinteni, mintha sz6khelyePest megye
tertilet6n lenne. Amennyiben a felpereslkErelmezobelfoldi sz6khellyel
(lak6hellyel)nernrendelkezik,rigy a Pp. 326. $ (5) bekezd6se
szerinta F6v6rosi
Bir6s6gilletdkes.
A Pp. 338. $ (1) 6s (2) bekezdds6ben
foglaltakratekintettel hivta fel a
Dcint6bizotts6ga felek figyelm6t arra, hogy amennyibennem targyal6sonkiviil
\iv,injat a hatfurozatbfr6s6gi feltilvizsgillatdt, akkor a tfrgyalils tart6s6t a
kEesetlevdlben
kell k6rni.
Budapest,2011.szeptember
9.

gS""^"*
Dr. CsanddiPiter sk.
kAzbeszerzisibiztos
A kiadm6nyhiteldtil:

i"-@

. Jdnosi Btilint sk

zerzisi biztos

22
Kapidk:
1. Dr. Luk6cs Andrea, K6B6T6 Kft. (l l32Budapest, Borbdly u. s-7.s2.)

pet6fi s6ndoru.26-28.)
YaszaryKolos K6rhi-z,Esztergom(2500Esztergom,
PROVITAL Fejlesztdsi
Tan6csad6
zrt. (1022Budapest,Bimb6ft 68.)
Fischer-Bau
Kft. (1034Budapest,
B6csiitt 123.)
WF Epit6ipari6s Szolg6ltat6Kft. (2900Kom6rom,Laktarryaklzg.)
KavicsTradekft. (2536Nyergesrijfalu,
hrsz.317,Pf.32.)
NemzetiFejlesztdsiUgyndks69 (1077Budapest,
Wesseldny
i u. 20-22.)
Kdzbeszerz6sek
Tan6csaElndke(1024Budapest,
Margit krt. 85.)
Irattin

