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Tisztelt Ajánlatkérő! 

Tisztelt Tenderz Tanácsadó Kft! 

  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata KÉ-9512/2011 számú ajánlattételi felhívásával 

kapcsolatban az alábbi előzetes vitarendezési kérelmet terjesztem elő: 

  

Az ajánlattételi felhívás III.2.2) P/3 pontja és III.2.3) M/4 és M/6 pontjai sértik a Kbt. 69. 

§ (3) bekezdésében foglaltakat, ezáltal sértik cégem ajánlattételhez fűződő érdekeit. 

  

Az alkalmassági követelményeket a Kbt. 69. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 

legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges mértékig lehet előírni. 

  

A saját tőke mértékének meghatározása egyrészt semmilyen összefüggésben nincs a 

szerződés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, különös tekintettel arra, hogy ennél 

nagyobb volumenű TIOP-07-es projektet is megvalósítottunk, másrészt semmi másra nem 

jó, mint a potenciális ajánlattevők körének diszkriminatív csökkentésére. 

  

Magyarország területére, úthálózatásra, centralizáltságára, az oktatási felhasználásra és 

hivatkozva a korábban lezajlott több száz TIOP-07-es projektre az az alkalmassági 

követelmény, mely szerint rendelkezni kell Hajdúszoboszló közigazgatási határától 

számított 30 km-en belüli szervizponttal, szintén sérti a Kbt. 69. § (3) bekezdésében 

foglaltakat, mert a szállítandó eszközök szervizeléséhez nem feltétlenül szükséges a 30 

km-en belüli szervizpont. Amennyiben ez fontos T. Ajánlatkérő számára, úgy javaslom, 

írják elő bírálati szempontként, az jogilag támadhatatlan. 

  

A 4 fő 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szintén túlzó elvárás. Egyrészt a 

TIOP-07 alig egy éve tart, a szakmai tapasztalat igényét tehát inkább erre kellene/lehetne 



korlátozni, másrészt a korábbi hasonló tárgyú közbeszerzési eljárások legfeljebb 2 fő ilyen 

szaktudású szakembert írtak elő, melyek – bár szintén nem szükségesek ilyen létszámban 

a teljesítéshez – elfogadható mértékű előírásnak tekinthetők. Az EU és Magyarország 

célja is a fiatalok, a pályakezdők foglalkoztatásának elősegítése. Ha folyamatosan azzal 

szembesülnek a közbeszerzésben érdekelt cégek, hogy 3 olykor 5 szakmai tapasztalattal 

rendelkező szakember szükséges az alkalmasság igazolásához, akkor a pályakezdő, 

tehetséges fiatalok munkalehetőségei jelentős mértékben csökkennek, sosem szereznek 

kellő tapasztalatot. Ez a projekt teljes egészében EU forrásból valósul meg, így nem 

lehetnek ellentétben a főbb törekvések. 

  

A törvénysértés orvoslására az alábbiakat fogalmazom meg: 

1.)    A saját tőkére vonatkozó alkalmassági követelményt törölni szíveskedjenek 

2.)    A szervizpontra vonatkozó alkalmassági követelményt törölni szíveskedjenek (esetleg bírálati 
szempontként írják elő a legközelebbi szervizpont távolságát) 

3.)    A szakemberekre vonatkozó létszámigényt 2 főre és 1 év gyakorlatra redukálni 
szíveskedjenek 

  

Együttműködésüket ezúton is köszönöm! 
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