Óbudai Egyetem

Hungária Med-M Kft.

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem

Tisztelt Ajánlatkérő!

„Az Óbudai Egyetem külföldi hallgatóinak részére szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás
nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 80. §-a alapján előzetes vitarendezést
kezdeményezünk.
Álláspontunk szerint az ajánlatkérő eljárása jogsértő, ezért kérjük a jogszerű eljárás lefolytatását.
*
Ajánlatkérő az eljárásban feltett kérdésekre 2019. január 8-án adott válaszában a következőket
írta:
3. Kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a közbeszerzési eljárásban alkusz nem működik közre.
Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Érdekelt Gazdasági szereplő(ke)t, hogy a közbeszerzési
eljárásban alkusz közreműködését igénybe veszi.
7. Kérdés: Ajánlatunkban szükséges-e számolnunk közvetítői (alkuszi) közreműködéssel?
Válasz: A kérdés eldöntése nem tartozik az Ajánlatkérő kompetenciájába, mert ez az Ajánlattevő
árképzéssel kapcsolatos üzletpolitikája.
14. Kérdés: Jól értjük-e, hogy a szerződésben nem vesz részt biztosításközvetítő, jutalékkal a
díjban nem kell kalkulálni?
Válasz: lsd 7. kérdésre adott válasz.
*
A Kbt. így rendelkezik:
28. § (1) Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást – a beszerzés tárgyára és becsült értékére
tekintettel – megfelelő alapossággal előkészíteni. Az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy az eljárásban a gazdasági szereplők
képesek legyenek műszakilag megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális
ajánlatot adni. Az ajánlatkérőnek már a közbeszerzési eljárás előkészítése során törekednie kell a
magas minőségű teljesítés feltételeinek biztosítására, a környezet – beszerzés tárgyára tekintettel
biztosítható – védelmére és a fenntarthatósági szempontok figyelembevételére, valamint a

beszerzés tárgyát érintő szerződésmódosítások megelőzésére. Az ajánlatkérő alkalmazhatja az
értékelemzés módszerét is.
50. § (4) Az eljárást megindító felhívásnak és a többi közbeszerzési dokumentumnak minden
esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő
ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be.
*
Álláspontunk szerint jogsértő az ajánlatkérő eljárása, ugyanis a válaszokból az a következtetés
vonható le, hogy az ajánlatkérő alkuszt vesz igénybe, de ezen alkusz díját az ajánlattevőknek kell
megfizetni.
Amennyiben az ajánlatkérő alkuszt vesz igénybe egy közbeszerzési eljárás során, úgy az alkusz
tevékenysége kizárólag az ajánlatkérőt segítő szakértői munka lehet, figyelemmel arra, hogy az
ajánlattevőket nem az alkusz toborozza, üzletkötői tevékenysége a közbeszerzés során nincs és az
eljárás nyertese is csak az lehet, aki a felhívás feltételei szerint az összességében legkedvezőbb
ajánlatot teszi.
Az igénybe vett szakértő díját nyilvánvalóan az ajánlatkérőnek kell viselnie, ezen díj pedig nem az
ajánlattevőket terheli. Ha pedig nem az ajánlattevőket terheli, úgy a 7. kérdésre adott válasz nem
helytálló, ugyanis azt sugallja az ajánlattevőknek, hogy az alkusz díját vegyék figyelembe, a saját
árképzési elvük alapján.
Azon esetben, amennyiben az ajánlatkérő az alkusz díját ennek ellenére szeretné az
ajánlattevőkkel megfizettetni és az ajánlati árban figyelembe venni, úgy meg kell adnia annak
pontos összegét, hogy az ajánlattevők ezzel kalkuláljanak. Ellenkező esetben az ajánlattevők nem
rendelkeznek azon pontos ismeretekkel, melyek alapján az ajánlati árukat megadhatnák, így
megsértésre kerülnek a Kbt. fent hivatkozott rendelkezései.
*
Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy a 7. kérdésre adott választ módosítsa akként, hogy megadja az
ajánlattétel során alkalmazandó alkuszi díjat, vagy rögzítse azt, hogy az alkusz díjával az
ajánlattevőknek nem kell számolniuk.
Azon esetben, amennyiben az Ajánlatkérő a kérdésekre adott válaszát fenntartja és továbbra is
ragaszkodik az alkusz díjának figyelembevételéhez, de annak díját nem adja meg, úgy kénytelenek
leszünk a jogsértés miatt a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárást kezdeményezni.
Budapest, 2019. január 10.
Tisztelettel:
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