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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
4400 Nyíregyháza, 
Kossuth tér 1. 
'Ill: (42)-524-547 
!;iJ : (42)-310--647 
E-maii: szennyviz.nyh@bszuí.hu 

Tisztelt Pató István úr 

BUdapest, 2011.08.30. 
4- 5 g -0312011 

Küldi: Hodula Nándor 
'Ill: 465-23-26 
lill : 465-22-22 
E-mail: hodula.nandor@hid.hu 

Tárgy: Vállalkozási szerződés a "Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetés! és 
Szennyvfztisztltási Programja" - csatomahál6zati fejlesztéseI< vonatkozásában (ki
viteli terv készftés és kivitelezés). "FI DIC Piros könyV' szerint 4 részben. Előzetes 
vitarendezési kérelem 

Tisztelt Ajánlatkérél 

Az. A-Hfd Épftél Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.) képviseletében eliáM (képvi
seli: Cseke Mária vállalkozási igazgató és Hodula Nándor vállalkozási főmérnök) I<érelmező 
(a továbbiakban: Kérelmezá) a Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata, mint 
ajénlatkéró (továbbiakban: Ajánlatkérö) által a .. Vállalkozási szerződés a nNyiregyhCÚla és 
Térsége Szennyvizelvezetési és Szennyviztisztitási Programja- - csatornahálózati fej
lesztések vonatkozásában (kiviteli terv készítés és kivitelezés). "FIDIe Piros könyv" 
szerint 4 részben" tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az Ajánlati felhívásban f0g
laltak ellen, a l<özbeszerzésekrÖl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt) 961A. § (1) bekezdés 
a) ponija alapján 

előzetes vitarendezési kérelmet 

te~eszt eló az Ajánlati felh ivásban foglaltak ellen: 

Az. Európai Uni6 hivatalos lapjában 2011.08.13-án 2011/S 155-257832 számon megjelent 
Ajánlati felhívás 111.2.2) Gazdasági és pénzogyi alkalmasság fejezet Az alkalmasság mini
mum követelményei között szerepló P.2.b. pontban aZ alábbi feltételt írta elö T. Ajánlatkérő: 

.Bármely részre történő ajánlEtttéte/ eset@n (sajfit vagy joge/ódje vonatkozásában) az alábbiakban 
fe/soroft mutatószámai a megelőző 3 - iHetölr>g ;;;!tól fiíggóen, hogy az aján/attevii mikor jatt létre érle
lemszertien kevesebb -lezárt üzleti áVffi vonatkozóan l8galább 2 évben nem érik el legalább az alábbi 
értéket: 
1. mulató: Likvídítási mutatá ll.: 0,9 ({FoI'góeszkózok-készletek)!rovir! lejáratú kötelezettségek) 
2. mutatá: Tókeerösség: O. 1 (Saját tőkeImérleg fóósszeg) 
3. mutató: jegyzett tőke amnya: 1, 2 (s~át tőke/jegyzett töke); 
4. mutató: árbevéte/ arányos eredmény; 0.04 (üzem; tevékenvség eredményelnetfó árbevétéIJ 
(ónálló megfelefések).· 
Ké~ük T. Ajánlatkérőt, hogy az Ajánlatí felhívás Gazdasági és pénzllgyi alkalmassági mini
mum feltételei kOzm a 4. mutat6, azaz az árbevétel arányos eredmény: 0,04 (üzemi tevé
kenység eredménye/nettó árbevétel) feltételt törölni és az ajánlat! felhívást ennek megfelelő
en mödosl!ani szíveskedjék. 
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Indokolás 

Álláspontunk szerint a mutatá előírása a jelen tenderben indokolatlan az alábbiak alapján: 

1. A korábban - a 2010.09.15-én az Európai Unió 2010/S 179-272753 számon és a 
2010.09.16-án az Európai Unió 2010/S 180-274378 számon megjelent ugyanazon tárgyú 
ajánlati felhívások nem tarlalmazták ennek a muta1ónak az előírását Tekintettel arra, hogy a 
müszaki tartalom azonos volt, túlzott követelménynek tarljuk ennek a gazdasági mutatónak 
való megfelelést feltételként va/6 megkövetelését 

2. A jelenlegi - kO/önösen az építőipart sújtó - gazdasági válság miat! a szennyvízcsatoma 
építésben mértékadó cégeI< nem tudják az előIrt .,árbevétel arányos eredmény" mutat6t teije
síteni és ezért a mutató előírása nagyban csökkenti a pályázók számát Ezzel pedig vélemé
nyünk szerint súlyosan sérül a !<bt egyik alapelve: az esélyegyenlőség. 

A kijelentésünk igazolására az alábbiakban adjuk meg több, szennyvízcsatoma építésben 
jelentős hazai cégek árbevétel arányos eredmény" mutatóit a 2008-2009-2010. évekre az 
intemeten köttétett mérlegbeszámolók alapján, abc sorrendben: 

Céanév 2008. 21109. 2010 
A-HIOZRt 0.350 0,024 0.027 
Alterra Kft - 0,054 - 0,305 - 0,156 
Eur6As:afa1t Kft 0,007 - 0,006 - 0.031 
HidéOítö ZRt 0,024 0,022 0,002 
Maavar Aszfalt Kft n.l;I. n.a. - 0,097 
Penía Kft 0.020 0.023 0.020 
Sade MaavarorszéO Kft 0,001 0,001 0,023 
StrabÍia-MML Kft 0,006 0.036 0,029 
SwietelSkV M80Varország Kft n.a. 0,001 n.a. 

A felsorolásból egyértelmúen kimutatható, hogy a gazdasági mutatónak a jelen tenderbe 
való bevezetése jelentésen csorbítja a tenderen való részvételi lehetőségeiket 

Kérjilk szíveskedjék a !<bt 96/A. § (3) pontjában meghatározott határidőn belül hivatalos 
választ adni jelen előzetes vitarendezési kérelmünkre, egyben javasoUuk a kibocsátott aján
lati felhfvás hivatkozott feltételének visszavonását 

Budapest, 2011.08.30. 

Üdvözlettel: 

~\ 
Cseke M~r~ 

vállalkozási igazgató 

A-lIÍDZrt. 

Hodula Nándor 
vállalkozási fómémök 
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