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A ,,Mobil tivkozlksi szolghltaths nyhjtisa, valamint telefon kksziilkkek szhllitha (47112012)"
thrsyli kozbeszerzksi eljhrhsban november 13-611 benyhjtott ,,Hihnyp6tlh" nevii
dokumentummal, a 15-611 benyhjtott (Kkrelem) 6s 16-hn kiegkszitett (Kiegkszitks) elozetes
vitarendezksi kkrelmukkel kapcsolatban a kozbeszerzksekrol sz616 201 1. kvi LVIII. torvkny
(Kbt.) 79. § (3) bekezdbe alapjhn a kovetkezokrol thjkkoztatom.
A Kbt. 79. § (1) bekezdks a) pontja szerint elozetes vitarendezks kezdemknyezkskre a jogskrto
esemknyrol va16 tudomhsszerzkst koveto hirom munkanapon beliil van lehetoskg, azzal, hogy
a (2) bekezdks &elmkben a vitarendezksi kkrelemben meg kell jelolni a kkelmez6 javaslatht,
Cszrevktelkt, az hllhspontjht alhWaszt6 adatokat, thyeket. Ezen jogszabhlyi rendelkezksek
kovetkeztkben a Kiegkszitksben foglaltakban eloadottakra - mivel ezen dokumentum a
megktivetelt &om napon tiil krkezett - nem 611 m6dunkban nyilatkozni.
Az 0nok hltal benyhjtott ket6 relevhns irattal az ajhlattkteli hathidore benyhjtott
ajhlatukban szereplo hibht sajnhlatosan nemcsak, h o w nem orvosoltiik, hanem azt mkg
hangs6lyosabbh tettkk.

1. A Vodafone Zrt. aihnlatzit illetoen:
A Felolvas6lap ,,C"oszlopa 2. sorhban feltiintetett ,,-lo00 Ft/db/h6" osszeg tekintetkben a
Hihnyp6tlh mhsodik oldal 3. pontja mhsodik bekezdhkben elirhsra illetve nyomtathi
hibhra hivatkoznak, 6s ennek megfelelo ,,Javitott felolvas6lapot" (onkkntes hihnyp6tlhs
mhsodik oldal negyedik sorhban nevezik igy a hihnyp6tlhs s o r h benyhjtott iratot) is
csatolnak, amely 2. sorhban ,,1000 Ft/db/h6" szerepel.

Ezzel
szemben
a
Kkrelem
3.
oldala
mhsodik
bekezdkskben
az
,,- 1000 Ft/db/h6 megajhnlott tktel" tekintetkben s z h i t h i hiba javithhra irhnyul6
kkrelmet nyhjtottak be.
Az emlitett dokumentumokban szereplo kkrelmek egymhsnak is ellentmond6 voltht most
figyelmen kiviil is hagyva, a s z h i t h i hibhak mindsitkssel osszefiiggksben hivatkozunk
a Kbt. 68. § (1) bekezdkskre, amely szerint s z h i t h i hiba javithshra a kozbeszerz6s
thrgya elerneinek tktelesen meghathrozott akkeit (az alapadatokat) alapul vkve keriilhet
sor. S z h i t h i hiba j a v i t h h k vkgrehajthsa sorhn esetiinkben kizhr6lag a Felolvas6lap

,,E" oszlophban talhlhat6 szhmitott krtkke(ke)t javithatjuk, a ,,C" oszlopban feltiintetett
ajhlatot nem, mivel az 6n. alapadat. igy - amennyiben a szhmithsi hiba javithsi
kkrksiiknek eleget tennknk - a ,,-1000 Ftldbh6" megajhlhst kellene megszorozzuk ,,-1"el, amely alapjh az ,,E"oszlop osszege + 400.000-re vdltozna, tehht az ajhnlatuk
krtkkelksre keriilo 0sszesen sora 1.709.600 Ft-ra - lknyegesen elonytelenebbre - vhltozna.

A Felolvas6lap 2. sorhnak ,,C"oszlopdban szereplo ,,-I000 Ft/dbh6" megajhnlhssal
kapcsolatosan a Hihnypbtlhsban a negativ elojellel osszefiiggksben eloadott ,,elirhs, vagy
nyomtathsi hiba" tekintetkben a GFH-50412012. s z h 6 levelunk 3. oldalh rkzletesen
kifejtett indokainkat fenntartjuk.
2. A vitarendezksi kkrelem .,VersenytBrsak aihnlatai" rkszkvel kapcsolatban:

Teljes rn6rtekben nem ktiink egyet a vitarendezbi kkrelem e rkszkvel, az alhbbiak miatt:

-

-

a Telenor Magyarorszdg Zrt-nek nem adtunk lehetoskget a Felolvas6lap ,,szabad
kitoltkskre", a c6g nem adhat ,,kvhi cj hrat", nem skiilt a Kbt. 67. 8 (7)
bekezdkse, mivel a bekkrt hiiinyp6tlhs nem m6dositotta az ajhlat tartalmht, a
javitott Felolvas6lap mindosszesen sora ugyanazt az osszeget tartalmazza, mint az
eredeti,
a Magyar Telekom Nyrt. Felolvas6lapjh megkettBz6tt 25. sornak hihyp6tlk
kerdkben tortkno javithsa nem jiu ,,az ajhlat tartalmi m6dositishval".

El kell mkg mondanunk, hogy a vitarendezksi kkrelmiikkel kapcsolatos hllhpontunk
kialakithsa sorhn az AjMattevo beadvhyai koz6tti osszhang hiiinya zavar6, hhtrhltat6
tknyezo volt, igen bonyolult helyzet elk hllitva ezzel Hivatalunkat, ugyanis ha a Kkrelemben
foglaltak alapjh jhrnhk el, i q g nem vennknk egyfltalhn figyelembe a november 1 3 - h
benfijtott Hihnyp6tlkt, ha viszont a Hihyp6tlhst vessziik figyelembe, akkor pedig a
Kkrelem tekintetkben nem tud az ajhlatkkro megfeleloen eljhrni.
Kkrem a vitarendezksi kkrelmiikre adott v6laszunk elfogadkht, az eljhrhs eredmhykrol
kkszitett osszegezkst hamarosan - sziindkkunk szerint holnap - kiildjiik. A Kbt. 79. 9 (3)
bekezdkskben foglalt tajkkoztatki kotelezettskgiinknek jelen leveliinknek a vitarendezksi
kkrelem benmtisa m6djhval megegyezo m6don 0n6k rkszkre tiirtkno kikiildksekor - a
hivatkozott jogszabhlyi helynek megfelelo adattartalommal - eleget tesziink.
Budqpest, 2612. november 20.
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