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A Radax Bautech Kft olajprés üzeméhez kapcsolódó építési munkák beszerzése
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1. előzetes vitarendezési kérelem:
Geisz és Társai Bt. "A Radax Bautech Kft olajprés üzeméhez kapcsolódó építési munkák
beszerzése" megnevezésű közbeszerzési eljáráshoz készített, 2018.04.26-án kelt ajánlattételi
dokumentáció 6/38. oldalán levő "Felolvasólap" megnevezésű 3. számú mellékelt táblázatában
"Az ajánlatban foglalt érték" oszlop első sorában az egyösszegű ajánlati árat helytelenül
tüntette fel. Ezeket az értékeket a következőkre kívánjuk módosítani:
nettó: 293 262 592 HUF +
79 180 900 HUF Áfa =
372 443 492 HUF
Indoklás: az ajánlattételi dokumentációhoz csatolt árazott költségvetések végösszegeit a
táblázat kitöltésekor helytelenül adtuk össze. Előzetes vitarendezés okán kívánjuk módosítani
az adatokat.
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Ajánlatkérő álláspontja az előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatban:
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy az Ajánlattevő kérésére az ajánlatának
módosítására nincs lehetőség. Ugyanakkor Ajánlatkérő megvizsgálta az ajánlatban beadott
költségvetést, és számítási hibát talált. Az eredetileg benyújtott nettó 287.311.992,-Ft-os
díjba nem került beszámításra az MTHM-18 típusú hídmérleg díja, ami nettó 5.950.600 Ft.
Kbt. 71. § (11) Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel,
annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket
vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba
javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni
kell.
A fentiek alapján az egyértelmű számítási hiba miatt 293.262.592 Ft-ra javítja a Geisz és
Társai Bt. nettó ajánlat árát.
Kbt. 79. § (5) Az ajánlatokról vagy részvételi jelentkezésekről készült írásbeli összegezésben
észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más
hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított
írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás vagy a részvételi szakasz
eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes
ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek.
A fentiek figyelembe vételével Ajánlatkérő újra ellenőrizte az összegzést, és a Geisz és Társai
Bt. javított nettó ajánlati ára alapján az összegzés is javításra került.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésének időpontja ez
alapján 2018. május 29.-re módosul.

