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Kellner Zoltan Ur reszere.

Targy: "Lie es L3e kategoriaju uj jarmuvek beszerzese" kozbeszerzesi eljaras, eredmenyhirdetest
kovet6 iratbetekintes utani, elozetes vitarendezesi kerelem.
Tisztelt Kellner (J r!

2012. julius 3.-an, a BPR Consulting Bt. ajanlati anyagaba yale betekintes kapcsan a kovetkez6
eszreveteleket tessztik:

1. eszrevetel

B1-0822/2012 iktatoszamon nyilvantartott, 20 12.05.23.an kelt hianypotlasi felhivasban ajanlatker6 a
kovetkez6t kerte BPR Consulting Bt. reszerol:
2. A BPR-Consulting Bt eseteben az alabbi hiimyp6tlas sZGkseges:

Az Ajanlatkeresi dokumentaci6 14.10 pontja ertelmeben Ajanlattevonek ajanlatahoz
mellekelni kell tipusbizonyitvanyt, kezeh~si utasitast, szervizkonyvet, muszaki
leirast megajtmlott jarmOtipusonkent.
A megallapitott hianyossag es a hiimvp6tlas m6dia: Ajanlattev6 ajanlatahoz nem
csatolta az 1. nilszre (L1e kategoria) vonatkoz6 tipusbizonyitvanyt (altalanos
forgalomba helyezesi engedelyt), ezert kerjOk p6tolni.

A betekintes soran megallapitast nyert, hogy a BPR Consulting Bt. hianypotlasa nem tartalmazza a
kert dokumentumot.
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2. eszrevetel
BPR Consulting hianyp6thlsanak kiser6 Ieveleben a kovetkez6ket irja:

"Tisztelt Kellner (;r!
Hivatkozva korabbi levelezesunkre, illetve az abban megfogalmazott hidnvpotldsi kOtelezettsegunk
modositdsdra. hidnypotldsunkat az eloirt hatdridon belUl, az eMirt tartalommal es jormdban jelen
dokumentacio kereieben rendelkezesre bocsdtjuk. "
Fentivel kapesolatban felmerUI a kerdes, milyen hianyp6tbisi kotelezettseg m6dositasr61 van sz6,
mely.et MarinM Kft., mint palyaz6, tudomasara nem hoztak.
Kellner Zoltan referens, kerdesi.lnkre valaszolta: BPR Consulting B1. es az ajanlatker6 kozott Wrtent
kommunikaei6, a Marinat Kft. kirekesztesevel.

3. eszrevetel
BPR Consulting kiser61evelenek tovabbi reszeben a kovetkez6ket irja:

"ll. szanm mellekletben a KBT 67§ 4 bek. jelhatalmazdsa alapjdn hiUnypotldsban csatoljuk a
MediaLog Zrt., mint az egyik legnagyobb magyarorszagijutar, ill. terjesztohdLOzat ajanldsat, amely
a Keeway marka megblzhaiOsagallak es alacsony arszintii uzemelteteset igazolja, olyan relevans
jelhaszna/ds mellett, mint ami/yen a Magyar Posta Zrt. eseieben isjennall"
Bizonyos, hogy valamilyen, Marinat Kft. alta] nem ismel1 kerdesre valaszolhatta a BPR Consulting
Bt. a II. szamu mellekletben taglaltakat.

BPR Consulting Bt. ajanlati anyagaba vaI6 betel<intes kapcsan a kovetkezo eszreveteleket
tessziik.

4. eszrevetel
Ajanlatkeresi dokumentaei6 18. oldalan a kovetkez6 el6iras tal<i1hat6:

Az ajanlathoz csatolni kell megajanlott segedmotoros kerekpar
tipusbizonyitvanyanak, vagy annak hianyaban a forgalomba helyezes
el6tti vizsgalat eredmenyer61 sz616 igazolasnak eredeti vagy hiteles
masolatat.
A beadott palyazati anyag ezek egyiket sem tartalmazza, es a hianyp6tlasban sines megemlitve.

2

5. eszrevetel
Ajanlatkeresi dokumentaei6 22. oldalan a kovetkez6 el6iras talalhat6:

Az egyes kotelezo ellenorzesi atvizsgalasok reszletes dokumentaci6jat
(munkam{jveletek es azok idoraforditasanak ertekeit) kerjiik melJekelni.
A beadott palyazati anyag ezt nem tartalmazza, es a hianyp6tlasban sines megemlitve.

6. eszrevetel
Ajanlatkeresi dokumentaei6 33. oIdalan a kovetkez6 el6iras talalhat6:

Az egyes kotelez6 ellenorzesi atvizsgalasok reszletes dokumentaci6jat
(munkam{jveletek es azok idoraforditasanak ertekeit) kerjiik mellekelni.
A beadott palyazati anyag ezt nem tartalmazza, es a hianyp6tlasban sines megemlitve

7. eszrevetel
Ajanlatkeresi dokumentaei6 22. oldalan a kovetkez6 el6iras talalhat6:

•

6 eves Ozemeltetes alatti - normal Ozeme/tetesi korOlmenynek
min6sithet6 - az id6szakos (nem a kilometerre es6) el6irt szerviz, ill.
kotelez6 atvizsgalasok alkalmaval a gyart6 el6irasa szerint cserelend6
alkatreszek, kis f6darabok es a felhasznalt ken6anyagok, sz[Jr6k, stb.
feteles felsorolasa. Ebbe a tablazatban a kizar61ag id6aranyosan el6irt
kotelez6 m[Jveleteket es azok anyagkOltseget kell megjelenfteni,
valamint azon m[Jveleteket es anyagkoftsegeket, amelyeket kilometer
vagy id6aranyosan kef{ elvegezni,
de a megadott eves
futasteljesftmeny alapjan id6 szerint valik esedekesse.

Ajanlatiev6 tablazataban nem jelenitette meg azokat az anyagkoltsegeket, amelyeket kilometer
aranyosan kell elvegezni.

8. eszrevetel
Ajanlatkeresi dokumentaei6 33. oJdalan a kovetkez6 eJ6iras talalhat6:

•

6 eves Ozemeftetes alatti - normal Ozemeltetesi konJlmenynek
min6sfthetO - az id6szakos (nem a kilometerre es6) el6irt szerviz, ill.
kotelez6 atvizsgatasok alkalmaval a gyart6 el6irasa szerint cserelend6
alkatreszek, kis f6darabok es a felhasznaft ken6anyagok, sz[Jr6k, stb.
teteles felsorolasa. Ebbe a tablazatban a kizar61ag id6aranyosan el6irt
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kotelez6 muveleteket es azok anyagkoltseget kel/ megjelenfteni,
valamint azon muveleteket es anyagkoltsegeket, amelyeket kilometer
vagy id6aranyosan kell elvegezni,
de a megadott eves
futasteljesftmeny alapjan id6 szerint valik esedekesse.

Ajanlatievo tliblazataban nem jelenftette meg azokat az anyagkoltsegeket, amelyeket kilometer
aranyosan kell elvegezni.

. 9. eszrevetel
Ajanlatkeresi dokumentaci6 22. oldalan a kovetkezo elofras talalhat6:

Az egyes atvizsgalasok reszletes alkatresz felhasznalasat es azok arait kerjOk a kovetkez6
oldalakon tetelesen felsorolni
Megkerdojelezheto a "teteles felsorolas" abban az esetben ha a palyaz6 ajanlataban teljes
rendszeresseggeJ a kovetkezo al katresz megnevezessel el:
"Szerelesi segedanyagok altalany",
mely nem meghatarozhat6 tartalommal bfr es mind az LIe, mind az L3e kateg6riak

Kilometer periOd us iII. Ido peri6dus tablazataiban, a 6-7 es 9-10 oldalakon, megtalalhat6.

Marinat Kft. a 2011. evi eVIII. tOrveny a kozbeszerzesekrol, 79. § szerint a fenti 9 eszrevetelben
jelzett hianyossagot, jogsertonek talalja.

Kerjilk az ajanlattevot a kozbeszerzesi tOrveny "elozetes vitarendezes" idevonatkoz6 elofnisa szerint a
megfelelo lepesek megindftasara es a tOrvenyben meghatarozott tajekoztatas megtetelere.

Dunakeszi, 2012. julius 4.

4

