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HÁTTÉRIPARI TERMÉKEKET EL ÁLLÍTÓ IPARI, 
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

 

Ő

H-6500 Baja, Mészáros Lázár u. 45.
Telefon: 36-79/323-335, 36-79/522-280, 36-79/522-281, Fax: 36-79/522-282

E-mail: hatteripari@hatteripari.hu; www.hatteripari.hu
Cégjegyzékszám: 03-09-106036

TV AND FM BROADCASTING,  MICROWAVE TECHNIQUES  

 

Háttéripari Kft. 

Kapcsolattartó: Dombi István 

Tel.: +36 20 936 0845 

Fax: +36 79 522 282 

e-mail: dombi@hatteripari.hu 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály 

Tel.: +36 1 468 0628 

Fax: +36 1 457 7128 

e-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu 

 

 ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 

 

Dr. Daczuk Balázs Úr 

részére 

Tel. / Fax: +36 1 201 5307 

e-mail: iroda@enyd.hu; daczuk.balazs@enyd.hu 

 

Tárgy:  Előzetes vitarendezés kezdeményezése a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság, mint Ajánlatkérő által a „Szolnok rádiómonitoring állomás telephelyének 
cseréje” tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzétételével induló 
közbeszerzési eljárás tekintetében.   
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Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

Alulírott Dombi István ügyvezető, mint a Háttéripari Kft. ( Székhely: 6500 Baja, 
Mészáros Lázár u. 45.  Cégbejegyzés száma: 03-09-106036) ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője,  

NYILATKOZOM,  hogy 

 a Tisztelt Ajánlatkérő „Szolnok rádiómonitoring állomás telephelyének cseréje” 
tárgyú közbeszerzési eljárásának tekintetében  

ELŐZETES  VITARENDEZÉST  KÍVÁNOK  KEZDEMÉNYEZNI,  

a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján. 

 

Indoklás: 

 

Megítélésünk szerint az eljárás nyertes ajánlattevőjének végleges ajánlatában üzleti 
titokként elkülönítve szerepel olyan szempont is, amely a Kbt. 71. § a benyújtott 
ajánlatok értékelésének részszempontját képezi, és így a Kbt. 80. § (2) 
bekezdésének értelemben nyilvánosságra hozatala nem megtiltható. A nevezett 
szempont a javasolt telephely ellátottsági területének nagysága, mivel attól 
megítélésünk szerint nem elválasztható a javasolt telephely ellátottságát bemutató 
besugárzási terv, illetve a telephely adatai. Mindemellett maga a telephely cseréje a 
pályázat tárgya, így véleményünk szerint az új telephely adatainak, hollétének 
nyilvánosságra hozatala ezért sem tiltható meg, hiszen a szerződéskötés után 
ezeknek az adatok mindenképpen nyilvánosságra kell kerülniük.  

 

Fentiekre tekintettel kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy értékelje újra a benyújtott 
ajánlatokat. Kérem, hogy ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő által 
választott telephely adatait közzé tenni és megküldeni szíveskedjen. 

 

Baja, 2013. május 21.  

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 


