Dr. Pete Judit

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelemre adott válasz
Tisztelt Éredeklődő Gazdasági Szereplők!
A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt (1072 Budapest, Rákóczi út 42.), mint ajánlatkérő által
„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése,
rendszergazdai tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi
Tőkealap-kezelő Zrt. részére” tárgyban megindított, közbeszerzési eljárásban az alábbi
tájékoztatást nyújtjuk a T. Érdeklődő gazdasági szereplők részére.
2018. február 13. napján előzetes vitarendezési kérelem benyújtására került sor ajánlatkérő részére,
amelyre ajánlatkérő az alábbiakban adja meg válaszát.

1. Kérelmi elem:
„Kiegészítő tájékoztatás gyors kiértékelése után megállapítottuk, hogy az eredeti ajánlati felhívásban
szereplő Ajánlatkérő tulajdonát képező eszközök (pl. szoftver licenszek) vagy Ajánlatkérő által
biztosítani kívánt infrastruktúra a kiegészítő tájékoztatás követően megváltozott.
Kiegészítő tájékoztatásunk és az arra várt Ajánlatkérői válasz azzal a feltételezéssel kerültek
megfogalmazásra, amelyek szerint a fenti szoftver licenszek és infrastruktúra az Ajánlatkérő által
birtokolt és biztosított eszközök, amelyeket Ajánlatkérő az eredeti AF és AD dokumentumokban
rögzített.
Ennek megváltoztatása olyan módosítás, amely módosítás következményeképpen az ajánlattevőnek
minden körülményt újra kell értékelni, amihez a módosított ajánlattételi határidőig mindösszesen 5
naptári nap, és csak 3 és fél munkanapot biztosít, amely nem áll összhangban a Kbt. 52. §-ban, de
kifejezetten annak (5) bekezdésében foglaltakra.
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A Kbt. 52. § (5) bekezdésének értelmében, amely kimondja, hogy „A meghosszabbítás mértékének
arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a változtatás
jelentőségével.” A fenti módosítások olyan mértékű módosítások, amely a műszaki leírásban, a
korábbi AF-sal ellentétes információkat tartalmaz. Ugyanakkor, a módosítások következményeként
a AD részeként elérhető szerződés tervezet (Szolgáltatási Szerződés címmel) nem felelhet meg sem
Ajánlatkérői sem Vállalkozó akaratának a bérlemények (mind a hardverek, mind a szoftverek)
vonatkozásában, mivel az nem rendezi egyetlen esetben sem a Bérlő sem a Bérbeadó jogait és
kötelezettségeit.
Mindezek hiánya alapjában sérti a Kbt. alapelveit, de kifejezetten a Kbt. 2. § (1)-(2) bekezdéseit.
Kérjük, T. Ajánlatkérőt, hogy módosítsa a „Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök
bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás
ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő részére” elnevezésű eljárás szerződés tervezetet úgy, hogy az
összhangban legyen a PTK ide vonatkozó bérleti szerződésekkel foglalkozó rendelkezéseivel, külön
de nem kizárólagosan kiemelve a szoftverek bérleti használatával kapcsolatosan a nemzetközi jognak
is megfelelő részeit.”

1. Válasz:
Ajánlatkérő helyt ad Kérelmező 1. kérelmi elemében foglalt észrevételeinek.
A fentiekre tekintettel a benyújtott előzetes vitarendezési kérelem 1. kérelmi eleme
vonatkozásában Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezetet, melyet jelen előzetes vitarendezési kérelem adott válaszával
egyidejűleg az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére bocsát. Felhívjuk Tisztelt
Érdeklődő Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a szerződés tekintetében mögöttes
jogszabályként a Ptk. rendelkezései is irányadóak, így a kifejezetten nem rögzített, Ptk.-ban
szereplő rendelkezések is alkalmazandóak a Felek közötti jogviszonyban.
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2. Kérelmi elem:
„Kérjük továbbá T. Ajánlatkérőt, hogy az ajánlatok elkészítéséhez biztosítson a Kbt. 52. § (5)
bekezdése szerint megfelelő határidőt.”

2. Válasz:
Ajánlatkérő helyt ad Kérelmező 2. kérelmi elemében foglalt észrevételének.
A fentiekre tekintettel a benyújtott előzetes vitarendezési kérelem 2. kérelmi eleme
vonatkozásában Ajánlatkérő módosítja az ajánlattételi határidőt 2018. február 23. napján
pénteken 14:00 órára, mely módosításról szóló tájékoztató levelet Ajánlatkérő jelen előzetes
vitarendezési kérelemre adott válaszával egyidejűleg az érdeklődő gazdasági szereplők
rendelkezésére bocsát.
Kérjük, a fentiekben foglalt tájékoztatás szíves tudomásul vételét!
Budapest, 2018. február 16.
Tisztelettel,

________________________________
dr. Tóth Anita
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Ajánlatkérő közreműködőjeként eljárva
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