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Tisztelt Ajánlatkérő,
Tisctelt Horinkn Rita Úrhölgy!

glrctatjrs,
Rieoh t{ungary lroelaszerek Kft. (Cégiegyzdkszárrr: 13-09-164876; §zÉkhely: ?040
puskás Tivadar út |4/C, A.ép,3. em,), mint a Ricoh Hungary Imdaszerek Kft,- Delfin Rendszerház
Klt.- Nádor Rendszerház Kft,_ NTT-2000 Kíl" Köziis Ajanlattevök (továbtriakban: Közös Ajánlattevők)
meghatalmazott, jelen Közbesr.erzési Hljárásban (is) képviseletre jogosrrlt képviselője a NI§Z Nemzeti
Inftlkommuuikációs Szotgáltató Zrt., mint Ajánlatkóró (továbbiakban: AjánlatkérŐ) által indított

A

,,lvfi,drifunkciós eszközők beszerzése {Nyamat eíőállító uszközák szállítása és kapcstllódó sztslgáIÍat*sok
teliesítése- 2aI3 KMalOt-l1F.lvíNy13 I. részteljesíté.l" tárgyú, a Kbt. l10. § (4) bek. b) pontj§ srerinti,

keretmegállapoclásos Közbeszeruési Eljárás rrráscrdik részénekverseny Úirarryitással lebonYolított
Közbeszerzési Eljárásával összefiiggésben - a ttirvényes határidőn belül - az alábbi

Blózetes vitare ndezési kérelmet
terjeszti elö a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIll. törvény (továbbiakban: Kbt. ) 79. § (t) bgkezclés
a) pontja alapján, egyberr kórve a"Iisztelt Ajánlatkérőt, lrogy az,,Ö§szege zés az ajánlatok elbíráláSáról"

(továbbiakban: Összegezés) elnevezésű iratot

a Kbt. 78. § (1) bekezdés alapján

mórlnsÍtsa az

alábbiak szerint:
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törö
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&z összegezés 1ü. pontjából
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e, ezáltal" Köz8 s Aj
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a közös A,jánlattevőket, mint érvénytelerr közös

Ajánlattevóket

atter,ők Aj án latát nyi lvánítsa érvényesnek;

Ajánlattevól(et é§ megejánlásrrkat, mint a n}ertes
ajánlatot követő legkedverőbb ajónlatot tevő megrrjánlást tüntesse íbl;
a?.Össz,egezés egyéh pontjait a fentiekkr:l egyezóen módosítsa.
a:I"

összegezós

.

nk §ze
ós Aíán

l

l. pont

b} alpontjában a Közös

e) pontját, ezért a Közös

Ajánlattevők Ajánlatát Ajánlatkérő ioesértő módon nyilvánította

érvénvtelennek.
Közös

Ajánlattevők a tárgyi Közbeszerzési Eljárásban Közös Ajánlattevőként ténylegesen részt vettek,
ezért aKbt,79. § (1) bekezdés alapján Előzetes Vitarendezési Kérelem benyújtására jogosultak.

Alláspontunk szerint Közös
Közb e szer zé s i Elj árásb an.

A

Ajánlattevők érvényes Ajánlatot benyújtó Közös

Ajánlattevők a tárgyi

jogsértő eseményről való tudomásszerzés időponda 2015. május 19.-e (kedd), az Összegezés

megküldésének napja.

INDOKOLÁS
I.

A Ktlt. 36. §

(3) bekezdésének meesértése

Ajánlatkérő az,,AjénlattételiDokumentáciő" 28. pont e) alpontjábanazalábbiakat írta elő:
,,Ajánlattevő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult,azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy
üg,,véd által készítettaláírás mintájának) eg,,szerű másolati példánya, akik alóírásukkal ellátták az
ajónlatban szereplő valamely ajánlattevői nyilatkozatot. Amennviben az ajánlatban szereplő valamehl
ajdnlaítevői nvilatkoz.atot meehatalmaz.otí ír ald, az ajtínlathoz csatolni kell;
a meghatalmazók és ű meghatalmazott aláírását ,s taríalmazó, teljes bizonvító erejű
'

magúnokiratba foglalt meghatalmazást (eredeti vagv hiteles másolati példánvban). A
meghatalmazó(k) aláírási címpéldányq vagy ügnéd által készítettaláírás mintája ez esetben is

csatolandó vagy
a meghatalmazdst tartalmazó Egvülíműködési Megdllapod.íst (eevszerű másolatban).
'
amennyiben az a Közbeszerzési Portálon (www.kozbeszerzes.gov.hu) nem érhető el. Ez esetben a
Eg,,üUműködési Megállapodást aláírók (meghatalmazók) aláírási címpéldányát/ügnéd által készített
aláírás mintójót - a meghatalmazott alóírósi címpéldánya/tigyvéd által készítettaláírás mintája
kivételével - nem szükséges csatolni (5. sz, bekérőlap)."

A Kbt.

36. § (3) bekezdése az alábbiakat írja elő:

,,Ahol e töruény vagy e törvény, illetve afelhatalmazása alapján megalkotott külan jogszabály alapján
az ajónlatkérő a közbeszerzési eljárós során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum

- hu

iogszabál], eltérően nem rendelkezik - egvszerű másolatban ís benvúitható. Az ajánlatkérő
eIŐÍrhatja az olvan nlilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benvúitását, amel! közvetlenül
valamelv kövelelés érvénvesítésének
alapiául szoleál (különösen: garanciavlíIlaló nvilatkozat vagv

kezesséevállaldsról szóló nlilatkozatl. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 61. §
(}) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60, § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat

eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia,
do kttm entum o k aj ánl aí t ev ő ált al i fe l e l ő s fo r dít á

A fentiek alapián

s

Az

ajónlatkérő

ót i s

kö

te l e

a

nem mag/ar nyelven benyújtotí

s e lfo ga dni. "

- álláspontunk szerint - kétséeetkizáróan megállapíthatóak az

alábbiak:

Ajánlatkérő azon formai előírása, amely a meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati formában
történő benyújtását írja elő, megsérti a kógens - eltéréstnem engedő - Kbt. 36. § (3) bekezdését,
tekintettel arra, hogy a meghatalmazás nem követelés érvényesítésénekalapjául szolgál, azaz a
meghatalmazást egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. F,zen áIláspontunkat a Kbt. Nagykommentárja
is alátámasztja.

A fentiekre tekintettel
és a Közös
cé l zott j o

már a Közös Ajánlattevők Ajánlatának21.-25. oldalain csatolt meghatalmazások
Ajánlattevők Ajánlatának 35. oldalán csatolt meghatalmazás is (külön-külön) alkalmas a

ghatás kiváltás ára (képvi se l eti

jo

g igazolásár a).

Megjegyezzük, hogy Közös Ajánlattevők Ajánlatuk 26.-28. oldalain csatolták Együttműködési
Megállapodásukat is egyszerű másolatban, amely Együttműködési Megállapodás utolsó bekezdése - és
azEgyittműködési Megállapodás elválaszthatatlan részétképező.,,A" jelű melléklete - alapján a Ricoh
Hungary Irodaszerek Kft. látja el a Közbeszerzési Eljárás (a keretmegállapodásos Kőzbeszerzési Eljárás
első és második része tekintetében is!) kapcsán a ,,vevőszolgáIatí",,,beszerzési" és ,,ajánlatadási"
feladatokat, azaz a Ricoh Hungary Irodaszerek Kft. jogosult a Közös Ajánlattevők képviseletére.
Tekintettel arra, hogy a Közös Ajánlattevők Ajánlatkérő formai előírásainak is megfelelően csatolták
egyszerű másolatban a képviseleti jogosultságot is rendező Együttműködési Megállapodásukat - amelyet
Ajánlatkérő sem kifogásolt/hiánypótolt -, így álláspontunk szerint a formai előírás első fele kapcsán
(meghatalmazások eredeti vagy hiteles másolati formában törlénő benyújtása) adatszolgáltatási

kötelezettség nem is terhelte Közös Ajánlattevőket (azaz meghatalmazásokat be sem kellett volna
nyújtaniuk, azaz figyeimen kívül hagyhatóak voltak a benyújtott meghatalmazások), így erre
vonatkozóan Hiánypótlási Felhívás kiírása sem lett volna szükség, ezáltal az AjánIat érvénytelenné
nyilvánításának jogalapja sem áll meg, mivel már az Együttműködési Megállapodás is alkalmas
önmagában a célzott joghatás kiváltására (képviseleti jog igazolására).
Megjegyezzük, hogy a meghatalmazásokkal kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi.
Törvény (továbbiakban Ptk.) 6:l l. §-a az irányadő, amely alapján a képviseleti jog meghatalmazáson is
alapulhat. Ajánlatkérő által vélelmezett jogsértésa meghatalmazások dátumával kapcsolatosan feltehetően,bát ez az Összegezésből nem derül ki - a Ptk. 6:14 §-a szerinti álképviselet, tekintettel arra,

a Delfin

Rendszerház Kft. és az NTT-2000 Kft. Közös
Ajánlattevók Ajánlatban csatolt meghatalmazásai - csupán formai okból - nem voltak alkalmasak

hogy Ajánlatkérő álláspontja szerint

a

célzott joghatás kiváltására (képviseleti jog igazolására).

A

célzottjoghatás kiváltására (képviseleti jog
igazolásáta) azonban alkalmasak voltak - már formailag is - az Ajánlatkérő álláspontja szerint is a
Hiánypótlásban becsatolt meghatalmazások, azaz ezesetben - Ajánlatkérő jogsértő és téves álláspontját
alapul véve - az Ajánlatban tett nyilatkozatok álképviseleten alapultak, amelyet a Delfin Rendszerház

Kft. és az NTT-2000 Kft. Közös

Ajánlattevők képviseletre jogosultjai a Hiánypótlásban utólag hagytak
becsatolt
meghatalmazások együttes értelmezésévela meghatalmazások is - illetve ugye önmagában az
Együttműködési Megállapodás is - megalapozták a Ricoh Hungary Irodaszerek Kft. képviseleti
jogosultságát,

jővá Ptk. 6:14. § (l) bekezdése alapján, azaz az Ajánlatba és a Hiánypótlásba

Megjegyezzük továbbá,hogy abirői gyakorlat is széles körben ismeri és elismeri a meghatalmazások
utólagos aláírását.

II.
A Kbt. 74.

§

a

Kbt. 74.

§ (1) bekezdés e)

pontiának meesértése

(l) bekezdés e) pontja az alábbiakat írja elő:

,,Az ajánlat vagy a részvételijelentkezésérvénytelen, ha

,)

qz ajónlati,

ajónlattételi vagl részvételi felhívásban és a
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
ielentkezések és az aiánlatok aiánlatkérő áItuI előírt.formai követelménveit:"

egvéb módon nem felel mee

A fentiek alapián

- álláspontunk szerint - kétséget kizáróan megállapíthatóak az

alábbiak:

Amennyiben alapul is vesszük Ajánlatkérő téves és jogsértő álláspontját, abban az esetben sem lehetett
volna érvénleleníteniKözös Ajánlattevők Alánlatát tekintettel arra, hogy a meghatalmazás eredeti
vagy hiteles másolati formában történő benyújtása csupán egy iogsértő formai előírás Aián|atkérő
részéről,

A Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja egyértelműen rendelkezikarről, hogy a Kbt.74. § (1) bekezdés e)
pontia alapián az Aiánlatokat Aiánlatkérő formai követelményeinek való meg nem felelés/hiba
miatt nem lehet érvényteleníteni.csupán akkor ha a formai előírás a Kbt.-ből ered. Jelen esetben
azonban a formai előírás Aiánlatkérő előírása.
Itt tehát a kógens Kbt.-be ütköző jogsértéskettős: egyfelől jogsértő az ajánlatkérői formai elóírás,
másfelőljogsértő a formai meg nem felelés/hiba miatti érvénytelenítés.

A Kbt. Kommentárja

is alátámasztja a fentieket:

,,Énénytelennékell végül nyilvánítania az Ajánlatot, illetve a Résnételi Jelentlrezést az Ajánlatlr,érőnek
abban az esetben, ha az eg,,éb módon nem felel meg az Ajánlati, ajánlattételi vagy Részvételi
Felhívásban és a Dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ezzel
összefüggésben azonban hangsúlvozandó, hoev uz Aiánlatkérő nem nvilvlíníthatiaérvénvtelennek uz
Aiánlatot vaev RészvételiJelentkezésí ubban az esetben, ha az az Aiánlatkérő (űltal előírt formai
követelménveknek nem felel meg. Amennyiben azonban az Ajánlat, illetve RészvételiJelentkezés
azoknak a formai előírósoknak nem felel meg, amelyeket maga a Kbt. hatóroz meg IKbt. 61. § (1)
bekezdésl, az Ajánlatkérőnek az éruénytelenségetkatelező megállapítania. Az Ajónlat, Résnételi
Jelentkezés formai okból történő éruénytelennényilvánítása kizárólae ezen, a törvéq,ben
meghatározott formai előírdsok be nem tafllísa esetén történhet."

III. Osszefoelalás:

A fenti I.-es

és II.-es pontokban feltüntetett indokok miatt tehát álláspontunk szerint Közös

Ajánlata érvényes,meft

Ajánlattevók

:

'

Ajánlatkérő formai előírása jogsérlő (meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati formában

r

d jogsértő formai

történő benyújtása);

előírásra tekintettel már a Közös Ajánlattevők Ajánlatának 2I.-25. oldalain
csatolt meghatalmazások és és a Közös Ajánlattevők Ajánlatának 35. oldalán csatolt meghatalmazás is
al kalm as a célzott jo ghatás kiváltás ára (képvi se eti jo g i gazolásár a) ;
1

'

Közös

Ajánlattevők Ajánlatuk 26.-28. oldalain csatolt Együttműködési Megállapodás és
elválaszthatatlan részétképező ,,A" jelű melléklete önmagában is alkalmas - mind tartalmilag, mind
formailag - a célzott joghatás kiváltásfua (képviseleti jog igazolására);
Amennyiben alapul is vesszük Ajánlatkérő téves és jogsértő álláspondát, abban az esetben is
'
alkalmasak a meghatalmazások a céIzottjoghatás kiváltására (képviseleti jogigazolására) együttesen, a
Ptk. 6:14. § (1) bekezdésére és a bírói gyakorlatra való tekintettel;
§ánlatkérő nem volt jogosult a jogsértő és csupán saját formai előírására tekintettel a Közös
'

Ajánlattevők Ajánlatát a Kbt. 74. § (l) bekezdés e) pontja alaplán érvénytelennényilvánítani.

Mindezekre tekintettel kériük Aiánlatkérőt. hogy a Kbt. 78. § (1) bekezdés alapián módosítsa a
ielen Előzetes Vitarendezési Kérelemmel megtámadott Közbeszerzési Eljárást lezáró Döntését.
továbbá az Összegezésétis a fentebb rögzítettek szerint.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen Előzetes Vitarendezési Kérelmünket a mai napon az Ajánlattételi
Felhívásban megadott kapcsolattartási pontokban megjelölt faxszámra, valamint e-mail címre is
megküldjük.

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy jelen Előzetes Vitarendezési Kérelmünk elutasítása esetén a
Kőzb eszer zé s i D öntőb i zottság e lőtt Jo gorvo s lati E lj árást kívánunk kezd em ényezni.

Budapest, 2015. május 22.
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Ricoh Hungary lrodaszerek Rlt:l'thTffá"r§Hfr#b1{fBbkft.- Nádor Rendszerh ázKft.NTT-20 ffi Ípff : Íeary6#ÁJ án lattevő k
Közös Ajánlattevők meghatalmazott képviselője: Ricoh Hungary Irodaszerek Kft.
Ricoh Hungary Irodaszerek Kft. képviselője: Michael Raberger Ügyvezető
Michael Raberger Űgyvezető meghatalmazott képviselője: Zöldi Csaba

