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Tárgy:   válasz előzetes vitarendezési kérelemre 
 
 
 
Tisztelt Ajánlattevők! 
 
 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt 
közbeszerzési eljárás megindítására 2014. november 21-én az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, a TED-en 2014 /S 202 – 356773 számon ajánlati felhívást tett közzé. 

 

A közbeszerzési eljárás elnevezése: 

Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére  

élelmezési anyagok beszerzése 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a hivatkozott eljárással kapcsolatban egyik 
ajánlattevő (a továbbiakban: Kérelmező) 2015. február 17. napján írásban (elektronikus 
úton) nyújtotta be Ajánlatkérőhöz a késedelmesen benyújtott ajánlat bontásáról készült 
jegyzőkönyv kapcsán tett észrevételét. Tekintettel arra, hogy a dokumentumot nem lehet 
hiánypótlás keretében kezelni – hiszen annak tárgya tartalmi és lényegi szempontból előzetes 
vitarendezési igény - ajánlatkérő a továbbiakban előzetes vitarendezési kérelemként és kezeli 
a beérkezett dokumentumot, amely egy kérelmi elemet tartalmaz. 
 
Kérelmező által benyújtott előzetes vitarendezési kérelemben foglaltak:  
 

„Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 
3.) „Élelmezési anyagok beszerzése” közbeszerzési eljárással kapcsolatos jegyzőkönyvet 
2015.02.13-án kaptuk meg, melyben az ajánlat beadásának határidejének lejártáról 
értesítették cégünket. 

A közbeszerzési-online oldalon az eljárás beadási határidejének 2015.02.06. volt megadva 
(melléklelve), ennek alapján postáztuk az Önök részére 2015.02.02-án az ajánlati 
dokumentációt. A pályázat elbírálásánál kérjük, figyelembe venni szíveskedjenek.” 
 

Válasz előzetes vitarendezési kérelemre: 

Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatja 
Kérelmezőt, valamint az ajánlattevőket a fenti előzetes vitarendezési kérelemmel (a 
továbbiakban: Kérelem) kapcsolatos álláspontjáról, valamint arra adott válaszáról. 

Ajánlatkérő a benyújtott előzetes vitarendezési kérelmet elutasítja. 
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Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a TED-en 2014 /S 
202 – 356773 számon megjelent ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő 
2014.12.05. napja volt, mely módosításra került 3 alkalommal. A második módosításról 
feladott hirdetmény a KÉ 25224/2014 iktatószámon megjelent, melyben az ajánlattételi 
határidő 2015.01.15. napja volt.  

Ezt követően az 5. számmal megküldött kiegészítő tájékoztatásban valamennyi érdekelt 
gazdasági szereplőt – Kérelmezővel egyetemben - egyidejűleg tájékoztattuk az ajánlattételi 
határidő módosításról, miszerint az 2015.01.22. napja 10:00 óra. 

Ennél fogva értelmezhetetlen Kérelmező hivatkozása, mely feltehetően egy másik hasonló 
tárgyban indult eljárásra vonatkozik.  

Végezetül – mellékesen - Ajánlatkérő meg kívánja jegyezni, a Kérelmező által csatolt 
„közbeszerzési figyelő” tartalmával kapcsolatban, hogy abban látható CPV kódok jelen eljárás 
CPV kódjaival nem is egyeznek. 

 

Jelen előzetes vitarendezési kérelemre adott választ Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek 
egyidejűleg, azonos tartalommal - e-mail és telefax útján - megküldte. 

 
Budapest, 2015. február 19. 
 

Tisztelettel: 
 
 ____________________ 
 dr. Czeglédi Eszter 
 közbeszerzési tanácsadó 
 Ész-Ker Kft. 
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(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI !) 
VISSZAIGAZOLÁS  

 
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház  

(8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.) 
 

„Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére  
élelmezési anyagok beszerzése” 

 
 
Alulírott ____________________, a(z) ________________________________________ 
Ajánlattevő nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy a fenti – 
összesen három (3) számozott oldalból álló – ”válasz előzetes vitarendezési kérelemre” tárgyú 
levelet hiánytalanul megkaptam. 
 
____________________, 2015. __________ __. 
 
 ____________________ 
 Ajánlattevő 
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