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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.) ajánlattevő képviseletében eljárva  előzetes vitarendezést kezdeményezek (Kbt. 96/A.§ 
bekezdése) az alábbiak szerint:  
 

Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 
2011/11/03 

A tudomásszerzés napja: 2012. november 12. (az 
iratbetekintés napja) 

 

 

Az általam képviselt ajánlattevő 2012. november 12. napján iratbetekintést tartott Ajánlatkérő 
székhelyén. Melynek eredményeként megállapítottuk, hogy Continental Hungária Kft. (a 
továbbiakban: „Continental”) ajánlatában és a hiánypótlások során az Ajánlatkérő ajánlati 
dokumentációjának 4. oldalán található 2.1.1. pont 8. bekezdésében rögzített alábbi feltételre 
nem tett nyilatkozatot. 

Idézet: 
Az új gumiabroncsok induló profilmélységeinek adatait tartalmazó gyártóidokumentumot 
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell. A profilmélységek minimum az alábbiak kell, 
hogy legyenek: 

Méret Profilmélység (mm) 

12 R22,5 

295/80 R22,5 

275/70 R22,5 

16 

205/75 R17,5 12 

 
Continental ajánlatában, az abroncsokhoz tartozó műszaki leírásokat üzleti titokként kérte 
kezelni, ezért Társaságunk betekintést ezen dokumentumokba nem nyerhetett, nem 
győződhetett meg arról, hogy Continental által megajánlott termékek a fenti követelménynek 
megfeleltek-e. 
 



A fentiekre hivatkozva kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy nyilatkozzon abban a tekintetben, hogy 
Continental által az ajánlati dokumentációhoz becsatolt műszaki leírások tartalmazzák-e az 
abroncsok profilmélységét, valamint azt, hogy a megajánlott abroncsok megfelelnek-e a fent 
megjelölt minimum követelményeknek. 
 
 Az általam képviselt ajánlattevő ellenőrizte a nyilvános forrásokból (interneten fellelhető termék 
ismertetők, egyéb papír alapú katalógusok) fellelhető adatokat, melyek a Continental által 
megajánlott fenti abroncsok profilmélységére vonatkoznak.  
 
Minden felelhető adatforrás szerint a 12 R22,5 méretben a Continental által megajánlott abroncs 
profilmélysége nem éri el a 16mm-t, az csak 14,5 mm. A többi megajánlott abroncsméretben 
Continental teljesíti a profilmélység fent megadott kritériumait.  
 
A fentiek alátámasztására csatoljuk egy honlap elérhetőségét, amely adatokat tartalmaz a  
kérdéses abroncs profilmélysége tekintetében is:  
http://www.alibaba.com/product-gs/600302877/Continental_Truck_Tires_12R22_5_Tire.html 
 
A honlapon fellelhető adatokat más termékleírások is egyöntetűen alátámasztják! 
 
Kérem Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen a nyertesnek kihirdetett Ajánlattevő ajánlatát 
ismételten áttekinteni és amennyiben az szükséges módosított összegezést kibocsátani.  
 
A nyilvánosan fellelhető adatok alapján alaposan feltételezhetjük, hogy a Continentál ajánlata az 
eljárás megindításakor hatályban lévő 2003. évi CXXIX. törvény 88.§ (1) bekezdés f) pontja 
alapján érvénytelen, miután egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
 

A fentiek figyelembe vételével, az A.) rész tekintetében (Autóbuszhoz, trolibuszhoz új 
gumiabroncsok,tömlők, védőszalagok szállítása) a MICHELIN Hungaria Kft. (H-4400 

Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15.) az eljárás nyertes ajánlattevője. 
  

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 13. 
 
  

 


