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!ii1g1 Jogorvoslati kérelem a

2012/S 199-]2759o 1KE-l5373/20l2)

szrá.rnú,

,'Elelmiszer beszerzés 2012,'tárgÉ uniós értékiatárt elérő, nyílt közbeszeruésí e|jáÍás.

Tisztelt D.'ntóbizottság!

A TANODA Kft. (3530 Miskotc, Meggyesa|ja u. |03.) ,'Ele|miszer beszerzés 20l2''
táIgyú nyílt közbeszerzési eljárás 2013január 13-án megkiildőtt összegzéso után
vitalendezést kezdeményeáiink ezzel kapcsolatosan a Kbt. 80.$ (4) bekezdésében
foglaltak szerint az |. rész siitőipad termékek nyertesnek nyi]vánított aján|attevó
aj

iínlatábaÍl betekintettünk.

Alláspontunk szerint Ajánlatkérő jogsértéStkövetett el, ezén a 20||. évi CVIII.
töwény l37 $. alapjrín jogowoslati kérelernmel fordulunk Önökhöz az alábbiak
sze nt.
a)

A
A
A
A

kérelmező neve:

TANoDAKft.

kérelmező képvise|ője: Poharai László ii$.Vezető
kerelmezó székhelye: 3530 Miskolc. MeggyesaÜa u. l03.
kérelmező elérhetőség€: t€l.. /|ax: +36 46 348.099:
e.mail cím: tanodaol fdlpd!re.bq

A kéÍe|mezői jogosultságot alátámasztó tények:
1' IésZ: sütoipad temékekre érvényesajánlatot nyújtott a kérelm€Zó, így aKbt l37.$
(2) bekezdése alapjrín, mint ajiínlattevő ügyfélképes.

b)

A kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérójének neve:
Barcika Centrum Kft.
Ajánlatkérőjének székhelye: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.
Kapcsolattartási pont;
ciDz€tt: simon LásZló iig}.vezetó
Telefon: +3604805 l0-561

Fax: +36 48 510-562
E-mail : kovacs. laszloídttimoarronkft .hu
Közbeszerzés tárgya:,,Éleimiszer beszerzés 20|2,'
1. oldal, összesenj

6

c)

A jogsértő esemény megtiilténténekés a kérelmező arról

való
tudomásszerzésének időpontja:
Ajánlatkérő' az összegzést 2013' janufu 13. án küldte meg. A k&elmező előZetes
vitarendezést kezdeményezett, 9zze1 ggyljtÍ ilatbetekintést is kéfi' 2013. januáI 15-én.
Akére|mező az öSsZegZés kéZhezvéte1étköVető l5 napon be|ül' Maz 2013. januá!Í 18án iratbetekintésen veIÍ részt, a7.a7, ez a nW az iratbetekintés befejezéséneknapja. AZ
kérelmező részére
iratbetekintésról jegyzőkönyv késziilt, melyet csatolunk.
Aján|atkérő a vitarendezés iÍánti kéreleme álláspontját 2013.január 21-én kiildte meg.
A.iánlatkérő más aiánlattevő vitarendezéséretekintettel is új összegzést készített'
amelynek megküldésének napja: 2013. január 28.
Azaz jelen jogorvoslati elj.fuást a kérelnező tudomására jutásától sziímított 10 napon
belül benyúitja.

A

d)

A megsértett jogszabályi rendelkezés;

l.)

Ajrínlattételi felhivás II1'2.3 műszaki illetve szakmai alkahnasság Á.) pontja
szerinti előíIást AjífulatkéIő a Lezák Zoltán egyéni vállalkozó aján|atában jogséftóen
fogadta el a referencia igazolást (3l0/20 l l (XIT.23) Konrr. rendelet 16$ (1) bekezdés.
2.) 2011. éVi cvlll. törvény 2's (1)-(3) bekezdésig
3.) 20l l. évi CVITI. törvény 67. $ (2) bgkezdése
€.)

A közbeszerzési Döntőbizottság

döntésére irányuló indítványt és ennek

indokait;
AZ alábbiak alapján állapítsa meg a jogséfiést, és alkalnazza
b.) pontjár. az alábbi indokol aIapjár'.

a

Kbt. l 52.$ (3) bekezdés

A

Tanoda Kft. a tfugyi kózbeszeruési eljarás eredményéről szóló tájékoztatót
(tsszegezés az ajrínlatok elbírálásfuól csatolva) 2013. januifu 13-án vette kéZhez.

A Tanoda Kll' az iratbetekintésse] egy időben' elózetes vitarendezést kezdeményezett
20l3. január 15.-én megkúlditt kérelmével'az alábbi két pontban:

Előzmények:
Más A.iánlattevőtól jutott tudomásunkra' hogy Ajánlatkérő a 20l2ls 199-327590 (KÉ1537312012) azonosító számmal kiíft ,'Ele|miszer beszerzés 2012'. tárgyban 20l3.
jarruár l3.-án megküldött írásbeli összegezést az ósszes ajánlattevő részéÍemegküldte'
(2) bekezdése SZeIint
kivéve cégiinket' Az Aiánlatkérő köteles a Kbt' 2.
gazdasági szereplők számfua. Kötoles
esélyegyenlóséget biztosítali
megbizonyosodni ar.ról' hogy aKbt.,77. $ (2) bekezdése szerin1 aZ ósszes ajánlattevő
részéreaz iisszegezés megkiildését teljesítette-e.
A fenti jogséÍésmiatt a Kbt' 79. $ (l) bekezdés a) pontja szerint vitaÍendezést
kezdeményezett' tekintettel arra, hogy az Ajránlatkérc! eljárási cse1ekményét
jogséfiőnek ítéltemeg.

a

2. oldal, összesen: 6

s

z.l

Továbbá KéIelnrező álláspontja szerint' Ajrínlatk&ő 20l2.decembel29-én megküldött
hián1pótló levele sérti a Kbt.67.$ (2) bekezdését,mert ajánlatkérő a hiánypótló
levélben ncm a pótlandó hiányokat nevezte meg, hanem aiánlattevó ajánlatanak
oldalszáma szerinti dokumenfum hiánypót1ásá! kéfie. Ez sérti a Kbt.2'$ (l)-(3)
bekezdését. Kérelmező nem 1átta tisztán' hogy Ve$en}tfusának ajánlata milyen
hiányban szenved.
3.)

A Kérelnrező vitarendezési kérdésektisztáZására ilatbetekintési kérelemrnel tbldult T.
Áján|atkéróhőz. Az katbetekintésre 20l3' ianuár l8. l2,00 órától kezdődően keliilt sor

Kérelmező meghatalmazott SzemélyévelBoronkayné Görzsöny Evával.
Az iratbetekintés során az 1' IésZ tekintetóben érvényes ajánlatot tevő Ajánlatt9vők
ki.,znl a LeZák Zo|ti\\ egyéni vállalkozó ajánlata keriilt átvizsgálásra. Az ilatbetekintés
nevezett ajánlat érvényességmegállapításához vizsgált (kizátó feltételeknck való
megfelelés, alkalmasság. éwényesség)'valamint az értékelésbenszelepet játszó iÉtát
és dokumentumát érintette'
E körben külónTsen' de nem kizárólagosan. az alábbiak keriiltck átvizsgálasfa:
. A múszaki' illetve Szakmai alkalmasság megitéléséhezSZükSéges nyilatkozatok'
dokumentumok.
a

Az Aiónlatkérő az Ajónbti felhívás I1I.2'3) Mű:zctki illene szakmai alkalmasság A.
pontjóban előírta a 3l0/20l1 (XJI' 23.) Korm. rende]et ]5' $ (1) bekezdés a) pont
alapjón az ajanlati felhfuás felaclósót megelőző 36 hónapban a közbeszerzéS tórg,)a
Sze|inti szallításai|1.lk ismertetése' ya]a int q 1ó. $ (}) bekezdesben me4határozott
igazolás/nlilatkozat erede|i, |dg) mósolati pélcíd11yának csatolása a 16. $ (2) bekezdés
szerinti tafialommal.
Az alkalmasság mínimumkö.,letelmétrye szeririt: Az ajánlattevő alkaluatlan' ha nem
rendelkezik az aiánlqti felhíyós megjele ésénekapját megelőZő 36 hónapban az 1fész tekintetében öSszesen 2 tlb legakibb összesen nettó 25'0a0.a00.-HUF értékű
és/vagy a B mellékletben meghatílrozott mennyiségíi Sütőipari termékek szállítására
vofialko\ó

reÍérenc i áva l ;

A

meghatalnazott Boronka)mé Görzsöny Éva a Lezák Zo]tán egyéni vállalkozó
ajánlatának átnéZésétkövetően megál1apította. hogy aZ a.iánlat csak l clb referencia
ígazolást taítalmaz. A fent 1eífi ajánlat nem felel meg az Ajánlati felhívtis III.2'3)
Műszaki, illetve szakmaí alkalmasság előírt köyetelményének mert 2 db referencia
igazolás helyett, csak 1 db referenciát csatolt ajánlattevő ajánlatába.

A 20l3'januláÍ 28.án kÜavított. éS megküldött összegzés a KéI9lmező által séIelmezett
jogsértéstnem oNoso|ta, ezért fordulok a T. Döntóbizottsághoz ie|en iogorvoslati
kéreImernmcl.
f.) ideiglenes intézkedésés indokait.

g') A közbeszerzési Íigy lehetséges érdekeltjeinek a kére|mező által ism€rt
székhelyétlakóhelyét

3. olda|, összesen:6

nevét'

l.)

Ajánlattevő neve: Gemini Trade Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza. selháZ út 19.
2)

Aiánlattevó neve: Kádas Frucht Kft- Aranyforrás '96 Kft.
Ajánlattevő székhe|ye: 3530 Miskolc' Melinda u. 3. l/l
3)

Ajánlattevő neve; Agria Drint Kft.
Ajrínlattevó székhelye: 3300 Eger, Kertész u. l83.
4)

Ajánlattevő neve: Bafomfiudvar 2002 Kfl.
Ajánlattevő Széklelye: 4002 Debrecen, Balmazújvfuosi út 10.
s)
Aiánlattevó neve: SeM-KER Kereskedelmi Kft.- Kido Fruit Ker. és Szo1g. Kft'
Ajánlattevő székhelye: 3526 Miskolc' Mechatronikai park 10'
o,

Ajiánlattevő neve: SeM-KER Kereskedelni Kft.
Ajránlattevő széklrelye: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 10.
7)

Ajánlattevő neve: Kazincbalaikai siitőipaÍi Kft .
A.iánlattevő székhelye: 3700 Kazincbalcika' Kenyérgyári út l.
rJ)

vekni Kft.
Ajánlattevó székielye: 3630 Putnok' Bányatalep

Aj iánlattevő neve:

1.

e)

Ajánlattevő neve: Belovecz és Tiirsa Hús- és Hentesiíru Kereskedelmi K-Ft.
AjriLrrlattevő székhelye: 3900 szerencs. Dobó K' u' 32.
t0)
Ajánlattevő neve: Tanoda Kfí.
Ajánlattevó székhelye:3530 Miskolc' Meggyesalja u. 103.

1l)

Ajrínlattevő neve: .'Gasztro Miskolc'' Élelmiszel Nagykereskedelmi KÍt.
Ajánlattevő székhelye: 3526 Miskolc. |onoda u. 8.
12)
Ajánlattevő rreve: Leztk Zoltál egyéni válla|koző
Ajánlattevó székhelye: 3641 Nagybarca, Bányatelep
4' o|dal, összesen: 6

1.

t3)
Ajánlattevő neve: Észak-IJvértZrt.
Ajrínlattevő székhelye: 352ó Miskolc' Szeles út 71.

h.) volt.e előzetes Yitarendezés' annak eredmény€, illetve az aján|atkérő Yá|asza'
Kérelnrező 2013' január 15-én vitarendezést kezdenrényezett, amelyle ajánlatkérő
álláspontját 2013. január 21..én küldte meg az a|ábbi válasszal;

Kérelem l.

pQ4]L

AZ AjánlatkéIő aZ előZetes vitarendezési kérelem 1. pontjában foglaltaknak jogsértés
hiányában nem tud helyt adni'
Az A1ánlakérő az kélsbeli összegzést 2013. január l3-án 13 óra 24 perckor valamennyi
ajánlattevó részéreegyideíűleg megküldte, többek köZött a Kérelmezó ajánlatában is
szerepló tanoda0lí4)t-on|ine'hu e-mail címre is. A megküldés igazolásaként jelen levél
me|tékleteként is megküldjiik az ajránlattevők részéreeljuttatott e-mailt.

Álláspontrrrk szerinÍ az Ajánlatkérő aZ összegzés mcgkiildésekor a megfelelő
gondosságga| járt e|. mivel a megkiildött e-mail beérkezéséve|kapcsolatos tecbnikai
feltételek biáosítása nem az Ajánlatkérő, halem az ajánlattevő felelősségi körébe
tartozik.

KéIel9m 2.

paÉ

a

k&elem 2. pontjában foglaltat e|utasítja. mivel az abbart
jogsértések
nem álhak fenn' Al|áspontunk szerint az Ajránlatkérő a
megfogalmazott
^ján|atk&ó
hián1pótlási felhívásban pontosan megjelölte aZ egyes ajanlattevők ajrínlatának
hiIínyosságait és az ajiánlattevők által pótlandó hiányokat. Jelezni kívtánjuk, hogy a
2012. december 29-én kelt hián1pótlási felhivás alapjáLn az elintett ajrínlattevők jelentós
tőbbsége teljesítette a hi án}pótlást.

AZ

Továbbá Kádas Frucht Kft._ is kezdeményezett vitarendezést, amelyre a
Kórelmezó 2013. január 28,-án, azaz a mai nap módosított összegezést kapott az
Ájánlatkérótől me|yben ildokként az a|ábbit jelölte meg.

l. Az

Ajánlatkérő a Kádas Frucht Kft._ AÍanyforrás'96 Kft. köZÓS ajánlattevók
vitarendezési kérelme alapján az írásbeli összegzés 9' a) pont 5. IésZ: Tésztafélékés

sze nt módosította:
A 2' értékelésiszempont ,'AZ utólagosan biztosított árkedvozmény mértéke
negyedéves elszámolások alapján (%') (min 8%)'' éÍék€ 8%-Ió1 10%-ra módosult'
Zöldség, gyümölcs tekintetében aZ alábbiak

mivel az €redeti ajánlatban

1070

vállalás szeTepel.

2' AZ Ajánlatkélő a Kádas Frucht Kft.- Aranyfonás'96 K1t. köZös

ajrínlattevők
pontját
az
5.
ÍésZ:
Tésztatélék
kerelme
alapján
az
írásbeli
tisszegzés
9.
b)
vitarenóezési
és zöldség, gyiimölcs tekintetében az alábbiak szerint módosította:
2. éfiékelésiszempont ',AZ utólagosan biztosított , fukedvezmény méfiéke
pontszlím''' aZ
negyedéves elszámo|ások alapirín (%')', tekintetében aZ
''Efiékolési
,'ÉItékelésipontszám és súlyszám szorzata', valamint a ,,Á súIyszámmal szorzott
értékelésipontszámok ősszegei ajánlattevőnként'' pontjai valamennyi ajánlattevő
csetében módosulnak aZ összegzés l8. l . pontj ában foglaltak figyelembe vételével.

A

5. olda|, összesen|6

Kér€lmezó az |. rész becsii|t értékétmeghatározni nem tudja' ezért a
288/2011.(x[ 22) Kormányrendelt 2.s szerint kérjük, bogy a Közbeszerzési
Döntőbizottság a r€ndelkezésre álló adatok a|apján hiánypótlási felhívás
keretében közölje aZ igazgatási szo|gáltatási díj alapjáu| szolgá|ó becsült érték

A

összesét.

AZ ügyben tárgyalást kérünk
2013. január 28.

Kére1mező

TANODAKft.
MQlléklot:

-

Betgkintésijegyzőkönyv
AjánlatkéIő vitar€ndezésre adott válasza

6' oIda|, ősszesen: 6
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