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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 nyújtunk be az Önök által megindított, „Haemodinamikai 

fogyóanyagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére 32/2017” tárgyú közbeszerzési eljárás 40. 

részében hozott közbenső döntés tekintetében. 

 

A jogsértő cselekményről való tudomásszerzésünk időpontja a közbenső döntésről szóló értesítés 

megküldésének napja (2017. augusztus 23.). 

 

I. A tényállás ismertetése 

 

A fentiekben megjelölt közbeszerzési eljárás 40. részében benyújtott ajánlatunkat Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ 

(1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelennek minősítette azzal az indokolással, hogy a megajánlott 

termékek cikkszámaival kapcsolatos felvilágosítást nem adtuk meg. 

 

Társaságunk ugyan elismeri, hogy a 2017.08.15-én megküldött hiánypótlási felhívásban kért felvilágosítást a 

benyújtott hiánypótlásunkban nem adtuk meg, ez ugyanakkor nem eredményezheti az ajánlatunk 

érvényességét, tekintettel arra, hogy a hiánypótlásra vagy felvilágosítás megadására vonatkozó kötelezettség 

elmulasztása esetén Ajánlatkérő az ajánlat érvényességét az eredeti ajánlat alapján köteles megítélni (Kbt. 

71.§ (10) bekezdése). Tekintettel arra, hogy az ajánlatunkban szerepel minden, a felhívásban és 

közbeszerzési dokumentumokban előírt információ, így ajánlatunk érvényesnek minősül az alábbiak szerint. 

 

II. Részletes indokolás 

 

Az ajánlat A 107. és 108. oldalán a kereskedelmi ajánlatok részét képező táblázatban a 40. rész tekintetében 

az általunk megajánlott termék megnevezése: "Genoss CTO-t". míg a termék cikkszáma: "GBMS-xx-xxx". 

A cikkszámban az x-ek a változó karaktereket jelölik: a Genoss CTO ballon méretétől függően a cikkszám 

ezen karakterei változnak. Ezen táblázatban az általános érvényű cikkszám-sablon helytelenül került 

megadásra, tekintettel arra, hogy a változó karakterek száma a megjelöltnél nagyobb. Az általános érvényű 

cikkszám helyesen: GBxx-xx-xxx., amely valamennyi, az ajánlat 112-114. oldalon szereplő katalógusban 

szereplő CTO mérettartomány kódjait lefedi.  

Tekintettel arra, hogy a megajánlott termék típusa nem lehetett kétséges Ajánlatkérő számára, így a szakmai 

megajánlásunk egyértelmű volt, továbbá a benyújtott katalógus is egyértelműen tartalmazta a megajánlott 

termékek műszaki jellemzőit. Mivel a cikkszámok megadása nem minősül a szakmai megajánlás részének, 

ezért a cikkszámok fentiekben megjelölt pontosítása nem minősül érvénytelenséget megalapozó 

körülménynek. 
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III. A kérelmezői javaslat 

 

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy az 40. részben az ajánlatunk érvényesnek minősül, így 

kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt a közbenső döntésének módosítására, és ajánlatunk érvényessé 

nyilvánítására. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy amennyiben előzetes vitarendezési kérelmünknek nem adnak 

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

 

Budapest, 2017. augusztus 28. 

 

 

 

 ………………………. 

 Peres Marcell 

 Cardiosolutions Kft.  
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