Tájékoztatás előzetes vitarendezési kérelemről
a Kbt. 17/C. § (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott Kbt. 96/A. § (2) bekezdés alapján

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik rész VI. fejezetében foglaltak
alapján hirdetmény közzétételével általános egyszerű, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást
indított „Hivatal székházának, valamint bérleményeinek takarítása, valamint a higiéniai
termékek és tisztítószerek szállításával, kertgondozással, rovarirtással kapcsolatos feladatai”
tárgyban. Az ajánlattételi felhívás 2012. január 4-én a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 1.
számában jelent meg.
Az ajánlatok áttekintése során ajánlatkérő azt állapította meg, hogy az PQS International
Hungary Kft. részéről határidőben benyújtott ajánlat érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdés f)
pontja alapján azért, mert az ajánlat benyújtása nem felelt meg az ajánlattételi felhívás
dokumentáció beszerzésére és rendelkezésre bocsátásra vonatkozó IV.3.3., V.3.4.1. és
V.3.4.2. pontjai szerinti azon előírásoknak, miszerint az érvényes ajánlattétel feltétele az
eljárás dokumentációjának ajánlattevő részéről történő közvetlen megvásárlása és átvétele.
Az érvénytelenség megállapításáról ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt 2012. február 10-én
írásban értesítette.
Ajánlat érvénytelenségének megállapítása miatt PWS Humán Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be 2012. február 15-én.
Az előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatosan ajánlatkérő a Kbt. 17/C. § (1) bekezdés
b) pontja alapján, a Kbt. 96/A. § (2) bekezdésében leírtakra figyelemmel az alábbi
tájékoztatást teszi közzé.
A benyújtott kérelemben előzetes vitarendezést kezdeményező PWS Humán Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. egyrészt hangsúlyozta, hogy az adott közbeszerzési eljárásban a PQS
International Hungary Kft. ajánlatában a PWS Humán Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
10 %-ot meghaladó alvállalkozóként szerepel.
Hivatkozott másrészről a Kbt. 54. § (6) bekezdésére, amire tekintettel kifejtette, hogy a 10 %
feletti alvállalkozó által megvásárolt és átvett dokumentáció miatt ajánlattevő és a 10 % feletti
alvállalkozó a törvény előírásainak megfelelően járt el, amely előírások összhangban vannak
az ajánlattételi felhívás hivatkozott pontjaival.
Ebből kikövetkeztethetően kérelmező álláspontja szerint az ajánlatot érvényes ajánlatnak kell
tekinteni, ami miatt ajánlatkérő ezen érvénytelenséget megállapító döntése nincs összhangban
a törvényi előírásokkal, tehát jogsértő.

Az előzetes vitarendezést kezdeményező kérte „… a PQS International Hungary Kft. és a
10 % feletti alvállalkozója tárgyi témában benyújtott ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását
felülvizsgálni és visszavonni, kérte továbbá az ajánlatot értékelni.”

A benyújtott vitarendezési kérelem alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás tényeit
áttekintette, a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a Kbt. 96/A. § (3) bekezdésében
foglaltakkal összhangban három munkanapon belül, 2012. február 19-én írásban a
vitarendezést kezdeményezőt és az ajánlattevőket tájékoztatta.

Budapest, 2012. február 22.
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