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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a 154/2022. (VII.15.) KT határozatában döntött a 

„Dunaföldvár mezőgazdasági földút korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 

arról, hogy a HGT Invest Kft. (Sióagárd, Kossuth L. u. 44/A) és a TTSZ Bau Kft. (7133 Fadd, 

Arany János utca 200.) ajánlattevők ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja és ajánlattevőket kizárja 

az eljárásból.  

 

A TTSZ Bau Kft. 2022. július 21. napján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be ajánlatkérő 

döntése ellen, miszerint ajánlata érvénytelen és ajánlattevőt ki kell zárni a közbeszerzési 

eljárásból mivel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 62. § (1) bekezdés o) 

pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.  

 

A Bíráló Bizottság megvizsgálta a beérkezett kérelmet és az alábbi megállapításokat tette: 

 

a. A Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján a kérelemben többek között meg kell jelölni a kérelmező 

észrevételét, és az álláspontját alátámasztó adatokat, dokumentumokat.  

 

Ajánlattevő az aránytalanul alacsony ár tekintetében ezen előírásnak nem tett eleget, így a 

kérelem első eleme tekintetében a Bíráló Bizottság az álláspontját fenntartja, és a kérelem első 

elemét elutasítja. 

 

b. A Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja értelmében nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági 

szereplő, aki esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban 

a gazdasági szereplő más gazdasági szereplővel a verseny torzítására irányuló megállapodást 

kötött.  

 

c. Ajánlattevő vitarendezési kérelmében kifejtett észrevételei észszerűek és életszerűek, 

valamint a szakember nyilatkozott arról, hogy általa került téves tartalommal megküldésre az 

előszerződés. 

 

d. A Bíráló Bizottság álláspontja szerint a versenytorzítására irányuló megállapodás, a HGT 

Invest Kft. és a TTSZ Bau Kft. közötti összejátszás ténye a fentiek alapján nem bizonyítható 

minden kétséget kizáróan. 

 



A Bíráló Bizottság az előzetes vitarendezési kérelem második elemének helyt ad és korábbi 

döntési javaslatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

a) A HGT Invest Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a Kbt. 

73. § (2) bekezdése alapján. 

 

b) A TTSZ Bau Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján. 

 

c) Tekintettel arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja szerinti kizáró ok nem áll fenn, a 

Kbt. 36. § (2) bekezdés szerinti értesítési kötelezettség sem áll fenn. 

 

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2022. július 26.  

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunaföldvár Város Önkormányzata, 

mint Ajánlatkérő által megindított „Dunaföldvár mezőgazdasági földút korszerűsítése” tárgyú, 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

nyílt eljárásra vonatkozóan az alábbi döntést hozza a 154/2022.(VII.15.) KT határozatban 

foglaltak és a vitarendezési kérelem vizsgálata során a Bíráló Bizottság javaslata alapján 

1. a HGT Invest Kft. (7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 44/A) által benyújtott ajánlatot 

érvénytelenné nyilvánítja. 

Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a Kbt. 73. § (2) bekezdése 

alapján érvénytelen.  

2. A TTSZ Bau Kft. (7133 Fadd, Arany János u. 200.) által benyújtott ajánlatot 

érvénytelenné nyilvánítja.  

Az ajánlat a Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján érvénytelen.  

3. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja szerinti kizáró ok nem áll fenn, 

a Kbt. 36. § (2) bekezdés szerinti értesítési kötelezettség sem áll fenn.  

4. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 


