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Dr. Várhelyi Katalin Osztályvezető részére 
 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett „A.) rész: 
Autóbuszhoz, trolibuszhoz új gumiabroncsok,tömlők, védőszalagok szállítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában, a MICHELIN Hungaria Kft. (H-4400 Nyíregyháza, Bottyán 
J. u. 15.) részvételre jelentkező képviseletében eljárva  előzetes vitarendezést kezdeményezek 
(Kbt. 96/A.§ bekezdése) az alábbiak szerint:  
 

Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 
2011/11/03 

A tudomásszerzés napja: 2012. november 09. 
 

 

Ajánlattevő 2012. november 7. napján 1 óra 39 perckor küldött e-mail üzenetében az alábbi 
kéréssel fordult a Tisztelt Ajánlatkérőhöz: 

„Kérem a tisztelt Osztályvezető Asszonyt, hogy Ajánlattevő részére a közbeszerzés (A rész 
tekintetében) eredetileg becsült értékét mielőbb megadni szíveskedjen.”   

 
Ajánlatkérő az igényelt adatot nem adta meg, kérte Kérelmezőt, hogy „pontosítson és nevezze 
meg a Kbt. azon szakaszát, amely alapján az adatot az Ajánlatkérőtől kéri.” 
 

A végleges ajánlati árak között olyan mértékű különbség van, amely indokolttá teheti a Kbt. 
86.§-ában foglalt irreálisan alacsony ár tekintetében eszközölt indokolás kérését. 

 
A hivatkozott § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles az (1) bekezdést alkalmazni 
különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt - az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti valamelyik 
egységre vonatkozó - összesített ellenszolgáltatás mértéke több mint tizenöt százalékkal eltér 

a) ha egy ajánlat van, az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értéktől; 
b) legfeljebb három ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlattevő 

ugyanezen egységre vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre vonatkozó becsült 
értékből számít ki az ajánlatkérő. 

 



A kérelmezett adat hiányában Ajánlattevő nem tudja megítélni, hogy jogszerűen mellőzte-e 
Ajánlatkérő a 86.§ alkalmazását. A hivatkozott adat hiányában nyilvánvalóan korlátozott a törvény 
által biztosított jogainak gyakorlásában. 
 
Az adat közlését tételes rendelkezés nem írja elő, a törvény alapelveiből azonban egyértelműen 
levezethető: 
 

„1. § (1) A közbeszerzési eljárásban - ideértve a szerződés megkötését is - az ajánlatkérő 

köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és 

nyilvánosságát. 
(2) 
(3) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az 
ajánlattevők számára.” 

 
Alapelvi jogsérelem esetében a Közbeszerzési Döntőbizottság joggyakorlata egyértelmű, minden 
esetben bírság kiszabását vonja maga után.  
 

Kérem, szíveskedjen az igényelt adat nyilvánosságát biztosítani. 
  

Amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás jogszerű lebonyolítsa vonatkozásában - jelen 
előzetes vitarendezési kérelemben foglaltaknak megfelelően - nem teszi meg a megfelelő 

lépéseket, kérelemmel fordulunk Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. 
 
 

Budapest, 2012. november 10. 
 
  

 


