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PRV Dunántúl Kft. 

7622 Pécs, Jogász u. 6. II.em. 5. 

Moroné Lázár Zsófia részére 

 

Továbbítva: 

E-mailen: prvdunantulkft@gmail.com 

 

 

Tárgy: előzetes vitarendezési kérelem Dombóvári Szent Lukács Kórház, mint ajánlatkérő 

„„Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság és az 

energiahatékonyság megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, 

karbantartással és hibaelhárítással.” tárgyú közbeszerzési eljárásához 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

                              ajánlattevő (továbbiakban Ajánlattevő) képviseletében eljárva (meghatalmazás 

csatolva) –a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 80. § (1) a) 

pontjában foglaltak alapján az alábbi  

 

előzetes vitarendezési kérelmet 

 

terjesztem elő a Tisztelt Ajánlatkérő tárgyi, 2017/S 130-266001 számon közzétett közbeszerzési 

eljárás részvételi felhívása okán. 

 

Vitarendezési kérelmünket az alábbiakkal indokoljuk: 

 

1. A hivatkozott felhívás III.1.2) P2) pont alapján „Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a 

Részvételre jelentkezőt, ha nem rendelkezik közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai 

felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 56.000.000.-Ft/év.” 

 

Álláspontunk szerint a felhívásban előírt szakmai felelősségbiztosítás éves mértéke túlzó és 

nem levezethető a közbeszerzés értékéből sem, ezért kérjük, hogy annak mértékét 

50.000.000.-Ft-ra mérsékeljék. 

Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 65.§ (3) bekezdését. 

 

2. A hivatkozott felhívás III.1.3) M1.1) pont alapján „Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a 

Részvételre jelentkezőt, ha nem rendelkezik RF feladásától visszafelé számított három évben 

összesen, a közb. tárgyában (betegellátás zavartalansága mellett végzett energetikai 

rekonstrukciót is magában foglaló hőenergia szolgáltatása-fűtés, HMV, gőz-,garantált éves 

hőmennyiséggel, a hő termelő -kazán, gőztermelő- rendszerek, üzemeltetése, karbantartása és 

hibaelhárítása, energiakontroll/ vagy energiamenedzsment rendszer működtetése, energia 

felhasználás folyamatos nyilvántartása) legalább 1 db az előírásoknak megfelelő, 

szerződésszerűen teljesített ref-val, amely legalább 36 hónapon át folyamatosan végzett 

szolgáltatásra vonatkozik, amelynél a kazánból, gőztermelőből (mindkettő megléte szükséges) 

gázenergia alapon előállított és értékesítetthőenergia (fűtés+HMV+gőz [mindhárom megléte 

szükséges]) meghaladta a 13 200 GJ/év hőmennyiséget, és a korszerűsítés során min. 1,6 MW 

kazánteljesítmény és min. 0,7 t/h gőzteljesítmény előállítására alkalmasgázalapú berendezések 

kerültek beépítésre.” 

 

A Kbt. 65.§ (3) bekezdés alapján: „Az ajánlatkérőnek az alkalmassági követelmények 

meghatározását az esélyegyenlőségre, az egyenlő elbánásra és a verseny tisztaságára vonatkozó 
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alapelvek figyelembevétele mellett a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, és azokat - a 

közbeszerzés becsült értékére is tekintettel - legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen 

szükséges feltételek mértékéig lehet előírni.” 

 

Álláspontunk szerint az előírt 36 havi folyamatosan végzett hőszolgáltatásra vonatkozó 

referencia követelmény túlzó elvárás, ezért kérjük, hogy az előírt 36 havi folyamatos 

hőszolgáltatást mérsékeljék 24 havi folyamatosan végzett szolgáltatásra. 24 havi folyamatos 

teljesítés már legalább két fűtési idényt és két nyári jellemzően HMV szolgáltatási időszakot 

lefed, mely kellő biztonsággal mutatja a Részvételre jelentkező alkalmasságát a folyamatos 

szolgáltatásra és elegendő idő, hogy bizonyítsa képes szolgáltatás megszakítás nélkül kezelni 

a karbantartási kieséseket vagy az esetlegesen felmerülő technikai problémákat. 36 hónap 

megkövetelése nem ad többlet bizonyosságot a fenti kérdésekben. 

Továbbá kérjük, hogy az igazoláshoz felhasználható időszakot terjesszék ki a részvételi 

felhívás feladásától számított 3 év helyett a részvételi felhívás feladásától számított 10 éven 

belül befejezett teljesítésekre figyelemmel arra, hogy ismereteink szerint az elmúlt 3 éves 

időszakban ilyen összetett referenciának való megfelelést maximum egy gazdasági szereplő 

képes teljesíteni, így mindenképpen versenykorlátozónak tekintjük a felhívás ezen pontját. A 

kórházak nehéz gazdasági helyzete mindenki számára ismert. Számos kórháznál 

Magyarország EU csatlakozását követően 2006-2013 között végezték el a kiíráshoz hasonló 

komplex kazánházi korszerűsítéseket – ezért az elmúlt 3 évben már nem voltak jellemzőek 

ezek a beruházások. Másik oldalról az elmúlt 3 évben nem volt olyan technológiai fejlesztés, 

ami indokolná, hogy megkülönböztessük ezt az időszakot. 

Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 65.§ (3) bekezdését. 

 

 

3. Az ajánlati felhívás 8. oldalán és a Közbeszerzési Dokumentum 10. oldalán - a 21/2010 (V.14) 

NFGM rendelet szerint hivatkozott - 2 fő kazángépész képzettséggel rendelkező szakember 

előírása nem indokolt, mert a jogszabály szerint a „kisteljesítményű kazán fűtő” szakember már 

elegendő a műszaki tartalomban előírt 1100 kW teljesítményű kazán, ill. 1 t/h tömegáramú 

gőzkazán kezeléséhez: „Max. 1400 kW teljesítményű, illetve 2 t/h tömegáramú kazán (töltettől, 

tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése”. A jogszabály szerint „kisteljesítményű kazán 

fűtő” után a sorban következő szakképesítés a „kazánkezelő”, majd csak ez után következik a 

„kazángépész”.  

 

Álláspontunk szerint elegendő a teljesítéshez kisteljesítményű kazán fűtő szakképesítésű 

szakember biztosítása kazángépész helyett. 

Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 65.§ (3) bekezdését. 

 

4. Az ajánlati felhívás 8. oldalán és a Közbeszerzési Dokumentum 10. oldalán ISO 9001, ISO 14001 

ISO 50001 tanúsítvány meglétét írja elő Ajánlatkérő.   

 

Az energiahatékonyságról szóló 2012/27. sz. EU-s direktíva nem ír elő ISO tanúsítványokat, 

illetve az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény értelmében a kis- és 

középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozások (nagyvállalatok és nagyobb közintézmények, 

mint például a Dombóvári Kórház) kötelezettek az ISO 50001 tanúsítvány megszerzésére, vagy 4 

évente az energetikai auditálásra. Tehát a törvény egyenrangú megoldásnak tekinti az ISO 50001-

es tanúsítványt és az energetikai auditot. 
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Álláspontunk szerint az ISO tanúsítvány helyett meg kellene engedni a törvényileg ezzel 

egyenértékű energetikai auditot is. 

Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 65.§ (3) bekezdését. 

 

 

A fent előadott indokok alapján kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a Részvételi felhívást 

módosítani szíveskedjen. Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 65.§ (3) bekezdését. 
 

 

 2017. július 31. 

 

 

 


