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Pécsi Tudományegyetem 

Biróné dr. Czeininger Mariann  

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részére 

 

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

Alulírott Peres Marcell, mint a Cardiosolutions Kft. (1085 Budapest, József körút 69.) cégjegyzésre jogosult 

képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. 80.§ (1) bekezdése 

alapján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtok be az Önök által megindított, „Haemodinamikai 

fogyóanyagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére 32/2017” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

hozott, közbenső döntés tekintetében. 

 

A jogsértő cselekményről való tudomásszerzésünk időpontja a közbenső döntésről szóló értesítés 

megküldésének napja (2017. augusztus 7.). 

 

I. A tényállás ismertetése 

 

A fentiekben megjelölt közbeszerzési eljárás 45. részében benyújtott ajánlatunkat Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ 

(1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelennek minősítette azzal az indokolással, hogy a 45.6. sz. 

értékelési szempont tekintetében nem SI mértékegységben adta meg megajánlását a felolvasólapon, hanem 

inch mértékegységben. 

 

Megítélésünk szerint az Ajánlatkérő az általa megjelölt körülmény miatt a hatályos közbeszerzési 

szabályozás alapján nem nyilváníthatta volna ajánlatunkat érvénytelennek. 

 

II. Részletes indokolás 

 

Megítélésünk szerint Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (1) bekezdése alapján köteles lett volna hiánypótlást elrendelni 

a közbenső döntés indokolásában megjelölt körülmény vonatkozásában az ajánlattevőtől. A hivatkozott 

jogszabályhely az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani 

a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található, nem egyértelmű 

kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre 

jelentkezőtől felvilágosítást kérni. 

 

A fenti rendelkezés nemcsak lehetőséget ad Ajánlatkérő részére arra, hogy hiánypótlást rendeljen el kérjen, 

hanem kifejezetten kötelezettséget keletkeztet erre vonatkozóan. Ezen kötelezettség alól csak a Kbt. 71.§ (8) 

bekezdésben foglalt két esetben mentesül: 

 

(8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 

a) nem járhat a 2. § (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 
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b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége 

végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan 

nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas 

szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, 

módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá 

eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 

A fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő által meghatározott hiányosság a vonatkozó joggyakorlattal 

összhangban mindenképpen „nem jelentős hibának” minősíthető Ajánlatkérő által, mivel ajánlattevő által 

inch-ben megadott érték alapján minden kétséget kizáróan megállapítható a megajánlott termék műszaki 

jellemzője, ez egyszerű matematikai művelettel meghatározható (1 inch=2,54 cm). Mivel a mértékegység 

átváltása egzakt, sem Ajánlatkérőnek, sem ajánlattevőnek nincs ráhatása ennek módszerére, ezért ezen 

hiányosság hiánypótolható. Mivel az ajánlat a többi ajánlattevő ajánlatával is kétség nélkül 

összehasonlítható, ezért a Kbt. 2. § (1)–(3) és (5) bekezdése szerinti alapelvei sem sérültek, tehát 

Ajánlatkérő köteles lett volna hiánypótlást elrendelni. 

 

Álláspontunk szerint jogszabálysértőnek minősül továbbá az Ajánlatkérő által hivatkozott, a dokumentáció 

14. megjelölt azon előírás, amely szerint érvénytelenséget megalapozó körülmény az SI mértékegységektől 

eltérő hossz mértékegység használata, hiszen Ajánlatkérő előírásai nem írhatják felül a Kbt. 71.§ (1) és (8) 

bekezdéseiben foglalt előírásokat.  

 

Fontosnak tartjuk kiemelni továbbá, hogy Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, és a műszaki követelményeket 

tartalmazó 1. sz. excel mellékletben is inch mértékegységet használ a beszerzés tárgyának meghatározása 

során: 
 

"A közbeszerzés ismertetése: 

... 

crossingprofile <0,041" (2,5 mm stent-nél ) tip profile <=0,0185” 

rated burst pressure >17 ATM 

struts <=0,0032” 

a stent DES változata." 

 

Megjegyezzük továbbá, hogy ajánlatunk érvénytelenítésekor a tisztelt bíráló bizottság a Kbt. 73 § (1) 

bekezdés e) pontjára hivatkozott. A közbeszerzési dokumentum ”3.12. Érvénytelen ajánlat” c. pontjában 

(10-12. oldal) Ajánlatkérő meghatározza, hogy a Kbt. 73 § (1) bekezdés e) pontja alapján mely esetekben 

érvénytelen az ajánlat, az SI mértékegységektől eltérő hossz mértékegység használata a felolvasólapon 

azonban nem található a felsorolásban, mint érvénytelenségi ok. Tisztelt Ajánlatkérő a közbeszerzési 

dokumentum 14. oldalán valóban kifejtette igényét, hogy a felolvasólapon SI mértékegységben kéri megadni 

a paramétereket, ezt azonban csupán az „3.18. Az ajánlat értékelési szempontja:” c. pont alatt említi meg, 

így értelmezésünk szerint az csak formai követelmény, melynek elvétése a 73 § (1) bekezdés e) pontja 

szerint kivételt képez az érvénytelenségi okok alól. 

 

Tisztelettel felhívjuk továbbá az Ajánlatkérő figyelmét, hogy a felolvasó lapon több rész tekintetében is 

olyan paraméter megadását kérte, melyeket nem lehet SI mértékegységekkel meghatározni (a teljesség 

igénye nélkül pl. a 5. rész- IV. Flow kapacitás mértéke; a 18. rész – III. Torque kontroll mértéke). Cégünk 

minderre tekintettel úgy vélte, helyesen követi a felhívásban és a szakmai követelményekben található 

mértékegység használatot. Ezt támasztja alá véleményünk szerint az a tény is, hogy más rész esetében 

tisztelt Ajánlatkérő elfogadta a felolvasólapon megadott nem SI mértékegységet, ahol ez összhangban 

volt az ajánlati felhívásban, és a műszaki követelményeket tartalmazó 1. sz. excel mellékletben is használt 

mértékegységekkel. Pl. az 5. rész esetében a felhívásban a rész ismertetésekor Ajálnlatkérő „16.7 ml/sec 

flow (4F), 21.3 ml/sec flow (5F)” mértékegységben határozza meg a kívánt flow kapacitást, és ennek 
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megfelelően a felolvasólapon „ml/sec” mértékegységben adott értéket több esetben is helyesen megadottnak 

fogadja el, annak ellenére, hogy a „ml/sec” nem SI mértékegység. A liter térfogategység nem SI 

mértékegység és a közbeszerzési dokumentum 24. sz. melléklete sem tartalmazza az elfogadott 

mértékegységek felsorolásakor. 

 

Megjegyezzük továbbá, hogy tisztelt Ajánlatkérő a felolvasólapon több helyen is „Rated Brust Pressure 

(RBP) nagyság” megadását kérte, s a bontási jegyzőkönyv tanúsága szerint elfogadta a felolvasólapon az 

„ATM” mértékegységben adott választ is, amely szintén nem SI mértékegység. Lásd pl. 38. rész, 39. rész. 

Meg kell jegyezni, hogy Ajánlatkérő is ATM mértékegységet használt az eljárást megindító felhívásban, 

valamint az 1. sz. mellékletben is pl. a 45., 53., és 56. részek ismertetésekor. 

 

 

III. A kérelmezői javaslat 

 

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy Ajánlatkérő közbenső döntése a Kbt. 71.§ (1) és (8) 

bekezdéseiben foglalt rendelkezésekbe ütközik, így a kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt a közbenső 

döntésének módosítására, és hiánypótlás elrendelésére a fentiekben megjelölt hiba javítása érdekében. 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy amennyiben előzetes vitarendezési kérelmünknek nem adnak 

helyt, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt fogjuk kezdeményezni a közbenső döntés megsemmisítését. 

 

Budapest, 2017. augusztus 10. 

 

 

 

 

 

 ………………………. 

 Peres Marcell 

 Cardiosolutions Kft. 
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