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~szte1t Aján]atkér&
Alulírottak, Kovács László (]alccíme:2100 GödölI6, Veres Péter utca 8.), és Swj~n László
(lakcmn’ie: 2083, Sol~niár, Kisfali4y u. 11.), mint ax IQSYS Zártkön’ien Mi~Ikődő
Résrvénytársaság (1135 Budapest, Hun u. 2., cég egyzékszáma: 01-10-041344, továbbiakban:
Részvételre jelentkező, Társasá& Részvételre jelentkező képviseletre jogosult vezető
tisztségvise~ői a Társaság képviseletében eljárva a T. Aj atkérő „Elektronikus levéltár szoftver
és hardvcr elemeInek szá tás~, valamiiit kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgy”i
közbeszerzési eljárásban (továbbiakban: rárgybeli közbeszerzési eljárás) a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXX1X’ törvény 96/A ~ (1). bekezdés a) pontja alapján előzetes
vitarendezés keretében ax aiábbiak szerint forduhmk a T. Ajánlatkérőhöz’
A tárgybeli közbeszerzési eljárás 2. szám’~i—

a referenciákkal kapcsolatos hiányp6tlási
feszólítá’sát(wvábbiakban: bányp6rl~.si felhívás) 2012. február 23. napján elektronikus úton
megkaptuk.

A 2. számú hiánypótlási felhívás 8. oldalának 11.7.1 pontjában a T. Ajánlatkérő
rnindösszesen annyit rögzített, bogy
»/1 r6s~’vétoIijWet~ke~önűm i’ga~ylta műs~aki-s~akmai alkalmass4gát, meri nem me~g/Welő tartalommal nyájtotta
a RIs~vitelijWhívd! 11 1.2.3.)p’rnt M2 a~bont s~rint m~ghatáror~ytt r~J~renda űlvárás me~ítélds’hc~ s~J~ksdges
doknmentumokat.”

Ezen pontban a T’ Aj~nb~tkérő nem határozta m~g.a 1~p~yt~ ~s ~ hiánypó~Iás módját, oly
m.&dc~n ahogyan»az.t a h nypótlásifeuií$s_vph’mennyi más pontjánál~ lásd: 11,7.2’ 11.7,3,
11.7.4 I1.7.5.~ 11.7.6’ 1L7.7 11.7.8’ 11.7.9 pontokban m~gt~tte’
Azaz a hiánypótlási felhívás 11.7.1 pontjánál nem kerültek ax alábbiak meghatározásra:
„A~ hiány pontos meghatározása:
és
A biánypótlás módja;

..._“

A fentiekből következően a részvételre jelentkező nem tudja megállap~tani, hogy a hiánypó&si
felh~vás 11.7.1 pantjában milyen hiányt kifogásol az Ajánl~tkérő a benyújtott
dokumentumok kapcsán, ~gy 2012. február 24. uap4~í~, l~eit .kvetéb~n ~peglceres~e az
Ajánlatkétőt, hagy a 2. sz4p~ú
pÓ~J~si f~hiy(~s 8. oldalának 11.7.1 pontjára
von~kozó~n a pontos l~ányt. és ahiány~ótlás módj~ !~gjelölni szíveskcdjen~

~szteln:

...
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Rkszqételre jelentl~ez~ megkeresés6ben k6rte, bogy a hiánypótlási fe1hí~vás határidőben rört~n6
ze1jesithet&~ge 6rdck~ben a feltehetőleg admnisztrációs hiba folytán e körben hiányos 2. szám’~
hiányp&Jási felhívást a 11.7.1 pontban kieg6szíteni, és mielőbb niegkiil&ni szíveskedjenek
Részvételre jelentkező kiemelte, bogy megkeresése nem a hiányp6tl~s során megjelölt hiányok (és
azok hiányp&lási módjáx~ak) 6rteh~nezésére vonatkozik, így nem ütközik a T. Ájánlatkérő azon
közlésébe, miszerint ‚~a ö~bes~cr~6s~krő1 szó/ó 2003. i~ CXX]X tóniiny vonatkú~ó r#ndWk~Jn’i s~yrint
aján/’~tkérŰnek ncm ciii módjciban a~ e/járásjeicn s~akas~ában aJWtm k’rd6sekre vdias~oini,’7
Ajáxilatkérő a jelen ‚ritarendezési kérelem keltéig a hiánypótlási felhívás 11.7.1 pontjára
vonatkozóan tájékoztatást nem adott, a hiánypótlási felhívást nem javította, illetve nem
egészítette ki.
A fentiek alapján áUáspontunk szerint Ajánlatkérő megsértette a Kbr. 83. ~ (3)
bekezdését, amely előírja, hogy a liiánypótl~sról Ajáxilatkérő egyidejűleg, közvetlenül,
Írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá
ajánlatonkén~ a hiányokat.
Aj4r4~4cérő a h.iánypótlási felhívást n~m egészíte~te l~.
~iánypótlási felhívás 11.7.1
pontjában nem jelölte meg hi~’py’és hiánypótlási módot sem és arra vonatkozóan Sem
adott tájékaztat4~t. bogy a 11.7.1 p.ot~tb~n esetj~g. ~~jq.isztratív hiba történt-e’ és a
biánypór]ási felhívás Társ~rs4gu~~.~cra vonatko2ó része a 11.7.2 poxittól kezdődik, és tL7.9
pontig tart.
.~

A fentiek ~a~ján a 96/A ~i1~k~.bekezdés. .a) pontja plapján a törvényes b~táridőn l3elül
~őzetes vitarendezés keretében kérjük ~ T. ii~j~nlM1q~rőt. liogy bj ypÓt4~sj fe1b~v~s
11.7,1 pontjára yon~*ozóan tájékoztassa részvételre jelentkezőt, bogy elírás.
adminisztratív hiba tö.rté.rn-e, vagy egy tény’eges h4~iy~óI va~ szŐ, ~mit ~j~nh~kérő new
jelölt meg a Kbt. 83. ~ (3).~
c~~se alapján a hiánypórlási fethívásban.
~.

~4~en~yiben nemelírásról. adminisztratív hiháról (számozás elcsúszása.,. srb)..ygn szó,
~gy kérjük a T. Ajánlatkérőt,hogy a Kbt. 83. ~ (3). bekezdésének megsértését orvosolja..
és a hiányp6tUsi határidő végére (2012. március 02) tekintettel az ajánlattevők/részvételre
jelentkezőjc esélyegyenlöségéne]c bit ít*s~r~ ~gy~1emm~1 (Kbt. 1. ~ (3). bekezdése, és
83. ~ (1). bekezdése) a hiányt, és hiánypótlás módját egy következőleg kiadott Új
hiánypótlási felhívásban~új l~iánypótl4s~ határi4ő ~biz1ositásával megjelölni szíveskedjék.
.

Jelezni kívánjuk, bogy amennyiben Ajánlatkérő a fentiekben hivatkozott, közbeszerzési
törvénybe ütköző eljárási cselekxnényét nem orvosolja, ügy jogorvoslati kérelemmel
fordulunk a Közbeszerzési Dönrőbizottsághoz’
Kelt, Budapes n, 2012. febmár 28, napján
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