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Tisztelt Ajánlattevő!

Abony Viáros Önkormányzata közbeszezési eljárás fol}tat le ,,Abony város intézményi és
közvilágítási villamos energia beszerzése merretrend adási kötelezettség nélkül,
valamint kön ilágítási hálózatának íizemeltetése" tárgyában.
Ajánlatkérő 69']'7 KÉj száínon,2ol2. május 14,én az 54. számú Közbeszerzési Ertesitöben
tette közzé aj ánlattételi felhivását.
E8y Ajánlattevő előzetes vitarendezés kérelnret n}ajjtott be, 20l2. május 22-én az alábbi
taftalommalI

Az Ajánlatkérő nyi]t kóZbe§zerzé§i eüÁrásl hiIdetet( közvilágkási hálózalárlak ü2enrckeiésérc
2012.09,0l - 2013,]2.3l kö7_öiti idószllüa, lt]űkijdőkópcsségéDek ctle őPée, a7" czzel
kapcsolalos üzlDlvjtcli, karblirbl1ási ó§ iizemzav& clháfitá§i leladatok clvégzése,a
üílködé§képtclrnDé villt fénylorxá§ok, gyirlók & előtétck cseréjc {árgyában. Az
az aktr'v elenek nrennyi§égé( az alábbiak §7.íitrl.iclöltc lnegi
^jál)lalkéÉ
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A kőzhcs7-cl/ési e]járás úlgyálak ülcgiclii]ósc és az tüánIai(élcli lclhí\,ás és dokrllienláci(i a7
c{áús lál§)á tészlele/i)cn scmfijlyen rnor]oli nent tc§Z cn]lilést.t kö^ilágííási Iánpalcslck
t|{idrnrosj vi§rcn),liíó]. [oha á7 óintc|1 lrirnpatcstck 1ulajL]Otli()8ival ncn1 az
^jillrlatké]ir.
halenr az l],oN 'l'iszátrlúli Alanhiiló7ali Zfl, rendcihczili.
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Ajánlatkérő megvizsgálta
táj

az

előzetes vitarendezési kérelmébenleírtakat és az alábbi

ékoztatás adja:

Ajánlatkérő álláspontja szerint az előzetes vitarendezésben szereplő közvilágítási lámpatestek
tulajdon jogával ajánlatkérő rendelkezik, Ebben valóban vita van ajánlatkérő és az E,oN
Tiszántűi ÁramszolgáIíaíó Zl1. kőzöít, amely a mai napig nem zárult le.
Amennlben a tárgyalások eredménye az lenne, hogy valóban nem kepezik ajánlatkérő
tulajdonát a vitatott 1ámpatestek, úgy ajánlatkérő megrlzeti az E.oN által kiközölt, a 300,Ft/évllámpatest bérleti díjat.

A fentiek alapján ajánlatkérő nem kívánja visszavoruri ajiánlattételi felhívásának
Jelen levelünket

valamennl ismert ajánlattevő részére, egyidejűleg megkiildtiik.

Szolnok, 2012. május 25,

hivatalos közbeszerzési tanácsadó

3, részét.

