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Tárw : Előzetes vitarendezés

Tisztelt Lgazgatő Ur|

Hivatkozással a Kozép-Duna-völgyi Yizngyi Igazgatósag ,,Védóruházat, egyéni
védőeszkoz beszerzése a zO|3. évi országos Közfoglalkoztatási Programhoz" tárgyú
eljárasban 2013. július 5.-én küldott ajánlatok elbírálásáról késztilt Összegzésre. valamint az
azt követő 2013. július 9.-i iratbetekintésünkre a Kbt. 79.$ lla pontia alap1án az alábbi
elemeket ésrr ev éte\eza)k.

- Ajánlatkéró 2013. 05. z3,-i hiánypÓtlási kérelmében ká'te Catalan Kft _t, hogy az
l., 3., 4', és 7. tételeknek műszaki leírásat és fényképét ismételton küldje rneg,
melyböl egyértelműen kidenil, hogy az ajánlatkéró által kért minden műszaki
paraméterében a termék megfeleljen a dokumentáció ,,lII. Műszaki leirás''
Íe1ezetében megfogalmazott minőségi követelményeknek.

- Ezen anyag2013.05.28.-i keltezéssel átadásra került, úgy hogy a kiírásban nem
kért tanúsítványok is beadásra keniltek, mely véleményünk szerint
egyértelműsitették, hogy valamennyi termék az előirt védelmi képességeket
maximálisan telj esíti,

- Ajánlatkérő ZoL3.06. 03.-i II. számú hianypótlási kérelmében ismételten kéri 1', 4.
tételre vonatkozó műszaki leírés tisztáaását, ugyanakkor itt sem jelöli meg az
összegzésben a érvénytelenség okakérrt megjelÖlt 7. tq'e| esetén fennálló műszaki
konkrét hiányosságot, melyet véleménytink szerint megtehetett volna' kérhette
volna ezen tetelnél is a pontosítást

Jelen kérelmünkkel kérnénk a Kbt 79' $ (4) bekezdésének alkainiazásá| ,,Az ajánlatkérő
az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három rnunkanapon beliil
akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket (részvételre jelentkezőket) három
munkanapos határidővel hiánypótl:f,s [ó7. $]' felvilágosí&ís [67. sl vagy indokolás l69-
70. $ bekezdése| benyújtására felhívni, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre
már nem lenne lehetőség' hn az eljárásban történt törvénysérÍés ezen eljárási
cselekmények űtján orrrosolható.''
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Az említett 2013.09.09,-i iratbetekintés során megállapítottulq hogy Integra-Safe Kft az
ajitnIatkétő 2-0-13-{5, 23.=i hiany.pó{asi "felhívására ;*dj*-b€ a'31b/20tl. (xII. 23.)
Korm. rende|et 15. $ (1) bekezdésének *) pontja alapján nz ajánl*ti felhívás
feladásától visszafelé számított 36 hónap tegielent'ősebb, * közbeszerzes tárgy:ival
kapcsolatos (védőruhrizat, védőeszkilz) szállításainak igazolását aSla/Zffil. (xIl. 23.)
Korm. rendelet 16. $ (1)-(2) bekeulósei szerint'' a kÖvetkező hibákat taftalmazó
igazolást adta be.

- Az\gazo|ős tárgya'. Foglalkoztatottak számára ktilonbÖző védőeszkÖz szál1ítása''. a

kért védőrv\ba!^ védőeszkÖzzel szemben.
- Teljesítés időpontja'" 2013. 03. |z. - 2013.04, 12., mikozben az A1an|ati felhívás

megjelenésének időpontj a: 20'|3. 04 04

f entiek a]apjénkérnénk az Integra-Safe Kft. ajánlatának érvény'telenitését'

Tisaelettel;

Budapest, 2013.07. l0 -a
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Iólg: Előzetes vitarendezés _,,Védoruházat, egyéni védóeszköz beszerzése a2013. évi
országos Közfoglalk oztatási Programhoz''

Tisztelt lLgazga:tő IJ rt

Tárgyi,2013. 07..l0.-i kérelmúnk kiegészítéseként 2013.07.09.-i iratbetekintésürrk alapján
eziÍon rogzítjtik, hogy az lntegra-Safe Kft' és a Magic Tools Munkavédelmi, Szolg. és
Kereskedelmi Kft. által a7 - tetelre megajánlott termék- vágásbiaos ruha - nem felel meg a
kiirásnak, amit a mellékelt honlapról letöltÖtt információ is tanűsít
(http : //www. cerva. com/ en/ catalo gl products/O3 I 2 003 I -p luto - set)

- 1. A termékról egyértelműen a leírásában és a jelÖlésein is kidenil, hogy csak a
melles nadrág rendelkezik vágásbiztos védőréteggel' a kabát nem - vagyis nincs "a
vállaknál és az ujjakon min. 9 rétegű, aramidszálas vágásvédő betét''

- 2' AZ anyagÖsszetéteLe 47Yo pamut (bavlna) és 53oÁ poliamid (nylon). Mivel a
százalékértékek előtt nincs jelölve, hogy minimum vagy maximum, ezért csakis a
pontos érték jöhet szóba. A jelen esetben viszont nemcsak a száza]ék nem egyezik,
hanem maga az alapanyag típusa sem, mivel a poliamid egyáltalán nem vo|t
megielölve az ajánlatkéró részéről.

A fentiekből következik az, hogy a végtil is elfugadott vágásbiaos ruha egyáltalán nem
felel meg a kiírásnak

Ezen nem megfelelőség nem csak Integra-Safe Kft, ajánlatának, hanern a Magic Tools Kft.
aj ánlatá,:rak éwényteleníté sét is indokolj a.

2013. 07.10 -i kérelmünk 2. oldalán az irat-betekintési dátum helyesen 20l^3 a7' 09.

Tisztelettel:

Budapest, Z0l3 07. l1

-l-
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BuNDA Krátky limec s fleecem Z vnitíní stróny, na levé stráné náprsní kapsa na

zip. na pravé 5tíané kapsa na mobil s ldopou na such! zip, zapinání na zip s

klopru na ruky, kapsa na rukávu, rukávys Vnitiní pÍuznou Ínán:erou, plod|ouiená
zadní íást, odvéLláni na zádech'
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