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A Közbeszerzési Dönt■bizottság (a továbbiakban: Dönt■bizottság) a Közbeszerzések Taná
HATÁROZAT-ot:

A Dönt■bizottság a F■BER Nemzetközi Ingatlanfejleszt■ és Mérnöki Rt. (1075 Budapest,
Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye ninc
INDOKOLÁS

A Dönt■bizottság a közbeszerzési eljárásban, illetve a jogorvoslati eljárásban keletke
Ajánlatkér■ a közbeszerzésekr■l szóló 2003. évi CXXIX. számú törvény (továbbiakban: K
Az ajánlati felhívás tartalmazta a Kbt.-ben el■írt adatokat, az ajánlattev■kkel szemb
A felhívás szerinti ajánlattételi határid■ 2006. június 7-e, míg az eredményhirdetés n
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részszempontok
súlyszámok
1. Vállalkozói díj
60
2. Késedelmi kötbér mértéke
25
3. Meghiúsulási kötbér mértéke
15

A teljesítési határid■ 2008. március 31., azzal, hogy a településszerkezeti terv elkés
Ajánlatkér■ dokumentációt is készített, valamint a településrendezési koncepciót adath
Az ajánlattételi határid■re 2006. június 7-re a Budapest F■város Városépítési Tervez■
Ajánlatkér■ 2006. június 13-án a Kbt. 86. § (1) bekezdése alapján felvilágosítást kért
Az eredményhirdetésen 2006. július 3-án ajánlatkér■ az M-Team Pannon Kft., a Royal Cad
A nyertes ajánlattev■ az EUROIL Építész Konzorcium lett 22 000 000 Ft + áfa vállalási
Kérelmez■ 2006. június 20-án nyújtotta be jogorvoslati kérelmét, kérte jogsértés megál
Kérelme indokaként el■adta, hogy ajánlatkér■ 2006. június 13-án felvilágosítást kért
Az ajánlati árak ismeretében nem vitatta azt, hogy az ajánlatkér■ részér■l szükséges
Kérelmez■ álláspontja, hogy kizárólag korábbi gazdasági helyzetére tud hivatkozni jöv■
Ajánlatkér■ érdemi észrevételében kérte, hogy a Dönt■bizottság a jogorvoslati kérelme
A tervezési feladat és a közbeszerzési eljárás el■készítése során végzett piackutatási
a) A gazdasági indokolást azért nem fogadta el, mivel az ár az összehasonlító adatok a
b) A közbeszerzési eljárás áralakító szempontjai között nem szerepel a referenciaszerz
c) A gazdasági érvelést azért nem tartotta elfogadhatónak, mivel az rt. múltbeli nyere
Álláspontja szerint a jöv■beni nyereség terhére történ■ alacsony ár vállalása nem elf
Kérelmez■ ajánlatának érvénytelenségét kizárólag a kirívóan alacsony ár tekintetében á
Kérelmez■nek az ajánlatkér■ észrevételére vonatkozó álláspontja szerint az a hivatkoz
A Dönt■bizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a jogorvoslati k
Ajánlatkér■ közbeszerzési eljárását a Kbt. harmadik rész VI. fejezet 23. cím alapján f
A Kbt. 252. §-a alapján a nyílt eljárásra a IV. fejezet 3. címének szabályait (48–99.
A Kbt. 81. § (3) alapján az ajánlatkér■ köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érv
A Kbt. 86. § (1) bekezdése alapján, ha az ajánlat kirívóan alacsonynak értékelt ellens
A (3) bekezdés alapján az ajánlatkér■ figyelembe veheti az olyan objektív alapú indoko
A Kbt. 88. § (1) bekezdése g) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha kirívóan alacs
Kérelmez■ nem vitatta, hogy ajánlatkér■ jogszer■en kért felvilágosítást az ellenszolg
Az ajánlattételi határid■re 10 ajánlat érkezett. A kérelmez■ ajánlati ára 10 750 ezer
A kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatásról ajánlatkér■ köteles volt felvilág
Kérelmez■ az ellenszolgáltatása összegére vonatkozóan kifejtette, hogy a munkát önkölt
Kérelmez■ a tervezési díjak munkanemenkénti és munkafázisonkénti megosztása során egyö
Kérelmez■ az ellenszolgáltatást azzal is indokolta, hogy referenciaszerzés céljából aj
A Dönt■bizottság megállapította, hogy a fentiek alapján ajánlatkér■ jogszer■en nyilvá
A Dönt■bizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kbt.
A Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja alapján rendelkezett a költségek viselésér■l. A b
Budapest, 2006. augusztus 4.
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