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Tisztelt Ajánlattevő!
A Simontornya Város, Pálfa Község és Tolnanémedi Község Önkormányzatai Biztonságos
Ivóvízellátási Társulása részére “Vállalkozási szerződés keretében a KEOP-1.3.0/09-112011-0035 számú Sió-Kapos Ivóvízminőség-javító Projekt FIDIC (sárga) szerződéses
feltételek szerinti megvalósítása” elnevezésű, a Kbt. 121. § (1) bek. b) pontja szerinti
nemzeti eljárásrendű nyílt közbeszerzési eljárásban benyújtott, előzetes vitarendezést
kezdeményező levelükre ajánlatkérő álláspontjáról az alábbiakban tájékoztatom.
Ajánlattevő jogi álláspontját megalapozatlannak tarjuk az alábbiak miatt.
Ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát azért nyilvánította érvénytelennek, mert „Nem csatolta az
ajánlattételi felhívás V.4.6. pontjának megfelelően az ajánlattevő szándéknyilatkozatát,
miszerint az ajánlattevő nyertessége esetén, a 306/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 9. §. szerint
felelősségbiztosítási fedezetet is magában foglaló - biztosítási szerződést adott munkára
vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjára megköti vagy amennyiben biztosítással
rendelkezik, azt nyertessége esetén tárgyi munkára vonatkozóan haladéktalanul kiterjeszti.”
Ez volt az érvénytelenítés indoka. Ajánlatkérő biztosítási kötvény csatolását nem kérte, mert
ajánlattevők meglévő felelősségbiztosításának abból a szempontból nincs jelentősége, hogy az
(a biztosítás) az ajánlattevő nyertességét, a nyertesség alapján az adott projekt biztosító felé
történő bejelentését és a bejelentés befogadását megelőzően nem terjed ki a jelen
közbeszerzés tárgyát képező építési beruházásra. Mindkét becsatolt kötvény kifejezetten
tartalmazza, hogy a biztosítás a folyamatosan bejelentésre kerülő építési munkákra terjed
ki. Amíg tehát az adott építési munka nem kerül konkrétan bejelentésre a biztosító felé és a
bejelentést a biztosító nem fogadja be, az adott építési munkára a biztosítás hatálya nem terjed
ki. Ezt igazolják ajánlattevő által a hiánypótlási felhívásra becsatolt, a QBE Biztosító által
kiadott szándéknyilatkozatok is, melyek szerint a biztosító „kész a részletes műszaki
információk megismerését követően, későbbiekben pontosított díj- és feltétel-kondíciók
mellett” a meglévő keretszerződés részeként fedezetet nyújtani a közbeszerzés tárgyát képező
építési beruházás vonatkozásában. Szó nincs tehát arról, hogy a közös ajánlattevők által
becsatolt keretszerződések hatálya már most kiterjedne a jelen közbeszerzés tárgyát képező
építési beruházásra. Ennek folyamata ugyanis az, hogy a nyertes ajánlattevő a projektet
bejelenti a biztosító felé, a biztosító a bejelentést befogadja, a felek megállapodnak a
bejelentett projekt biztosításának díj- és feltétel kondícióiról. Ez a folyamat magyarázza azt is,
hogy az ajánlatkérő miért követelte meg mind az ajánlattevő, mind pedig a biztosító
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szándéknyilatkozatát. A biztosító és a biztosított konszenzusa esetén lehetséges csak ugyanis,
hogy a keretszerződés hatálya egy adott, konkrét építési beruházásra kiterjesztésre kerüljön.
Emiatt a szándéknyilatkozatok megléte egyáltalán nem irreleváns, ellenkezőleg, alapvető
jelentősége van azoknak. A közös ajánlattevők által az ajánlatukban becsatolt
felelősségbiztosítási kötvények tartalmával kapcsolatos közlés csupán a fentiekre történő
utalásra irányult.
Egyebekben ajánlatkérő fenntartja az összegezésben foglaltakat az összegezést nem kívánja
megváltoztatni.
Tájékoztatom még, hogy a jelen közbeszerzési eljárás törvényességét folyamatba épített
módon ellenőrző NFÜ ajánlatkérő döntését jogszerűnek minősítette és ennek megfelelően
kiadta ajánlatkérő részére a pozitív tartalmú szabályossági tanúsítványt.
Kérem a fentiek tudomásul vételét.
Simontornya, 2013. április …...
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