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előzetes vitarendezesi

Tisztelt Ajánlatkérő!
A Kbt' 96lA.$ (1) bekezdésa) pontja szerinti határidőn belül előzetes vitarendezésikérelmet
terjesáek elő a BevrindorlásíésAllampolgrírságiHivatal, Befogadó Állomás Debrecen által
,,a BAH BefogadóAllomás Debrecenőrzés_védelmifeladatainakellátásaéspoíaszolgálat
biztosítása''táÍgyábankiírt közbeszsrzési e1jfuássalszemben'
Az általam képviseltgazdasági trársaságrendelkezésére
á1ló adatok ésbizonltékok alapján,
megállapítható,hogy jelen közbeszerzési eljárrásbarrközös aj{inlattevőkéntajáÍúalottevő
gazdaságitársaságokegyike nem rendelkezik érveÍIyes
személy-ésvagyonvédelmimúködési
engedéllyel.
Az aján]aLtéte].i
felhívás III'3.1') pontjában ajrínlatkérőhivatkozott a 2005' évi C)oo ['
törvén}Te, azáltal, hogy a közös ajánlattevők egyike nem rendelkezik és az ajánlattétel
pillanatában sem lendelkezett a hivatkozott angedéllyel,Aj.ínlatkéIőneka Kbt. 88. $ (1)
bekezdés1)pontja alapjiínaz ajánlatot éÍénÍelermé
kellen voha nyilvánítaniaésaz eljfuást
lezámia.

onök az eljríráseredményének
kihtdetesét2012. február l-Ie halasztották,Ajánlatkéró ezen
nem találuú megíelelő indokot. Számunkra ételmezhetetlenésindokolatlan
magataúísiíra
Ajánlatkérőezen magatartása,ezértcsak azt tudjuk feltáelezni' hogy ez a 30 napos időtaltam
Iehetőségetbiztosít arra, hogy az eÍnlítettgazdasági társaság beszeÍezze a sziikséges
engedélÍ,figyelemmel a Ket. 30 naposügyintézésihatáridejere.
Az eredményhirdetés
ilyen hossá időtaltamÍnalvaló elhalaszt{ásátnem lehet megindokolni
munkaszervezésiokokkal pláne nem a hiányosságokvolumenével,figyelemmel arra a tenyre,
hogy Aján'lalk&ő a hiányosságokpótlásám máÍlehetőségetbiáosított.
A Kbt' 83. 0 (1) bekezdés€éÍtelmében
az Ajánlatkértí
köteles az összes ajánlattevősziimára
azonos feltételekkelbiztosítania hiánypótlás lehetőségét'
A hivatkozott töÍvényhelyalapján megállapítható'hogy a hiánypótlás az ajánlatbanszereplő
hiányosságokpótliisiira szolgá ésnem az ajánlat összeállításiíra!!!
Ígyegy Ajánlattevőnek mfu ajánlatáÍlakbenÉjtásapil1anatábanÍendelkezniekell a szükséges
dokum€ntumokkal és azok es€tleges hiányosságainak pótlásála szolg|ál a hiánypótlás
j ogintézmenye.
a Kbt. 1.$
Fenticselekmény
séÍti
az általamkepvisoltgazdaságitársaságérdekeit
ésellentétes
(1) és(3) bekezdésével'
A rendelkezéstbkre álló adatok megalapozzíLlca biiítető eljáús kezdeményezésének
is.
lehetősését

Kérelmezőmegoldásijavas|ata:

nyilv|ánítása
A hivatkozottközös ajár attevők ajáT atáaakérvénytelenné
es az eljrírásbefejezése.
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