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A beszerzés tárgya: Bányászati eszközök vásárlása - közbeszerzési eljárás mellőzése
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság
nevében meghozta az alábbi
H A T Á R O Z A T -ot.
A Döntőbizottság megállapítja, hogy a beszerző megsértette a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CVLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 110. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 4. § (1)
bekezdését.
A Döntőbizottság a beszerzővel szemben 800.000.-Ft, azaz nyolcszázezer forint bírságot szab
ki. A Döntőbizottság felhívja a beszerzőt, hogy a bírság összegét a határozat kézbesítésétől
számított 15 napon belül a Közbeszerzési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01040360-00000000 számú központosított beszedési számlájára átutalással
teljesítse.
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági
felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül keresettel a
Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a
Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, kizárólag a
Döntőbizottsághoz lehet benyújtani, vagy a Döntőbizottság részére ajánlott küldeményként
postára adni. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél
benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.
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A jogi képviselővel eljáró fél, illetve a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a keresetet.
INDOKOLÁS
A jogorvoslat alapjául szolgáló tényállás
1. Beszerző 2014. április 9. napján megállapodást kötött H.Gy.J-vel. A megállapodás 1. pontja
szerint beszerző a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 pályázati felhívásra a horvátországi Belisce és Beremend településekkel
közösen pályázatot nyújtott be, amelynek keretében a Komlói József Attila Városi Könyvtár
és Muzeális Gyűjtemény épületében és annak udvarán bányászati emlékhelyet létesít.
2. A felek a megállapodás 2. pontjában rögzítették, hogy H.GY.J. 10 éves határozott időre,
2014. május 1-jétől 2024. április 30-ig terjedő időtartamra, ingyenesen és minden egyéb
ellenszolgáltatás nélkül használatra átadja, beszerző pedig átveszi a jelen megállapodás 1. sz.
melléklete szerinti bányászati eszközöket, amelyeket az 1. pontban feltüntetett bányászati
emlékhelyen kiállít és bemutat.
3. A megállapodás 4. pontjában a felek az átadandó eszközök értékét előzetesen, a végleges
érték meghatározásáig nettó 10.000.000.-Ft-ban állapították meg.
4. H.Gy.J. 2016. november 9. napján vételre ajánlotta fel az ingyenesen használatba adott
bányászati eszközöket a beszerző részére 10.000.000.-Ft értékben.
5. Beszerző a 179/2016. (XI. 24.) sz. határozatában döntött arról, hogy a MagyarországHorvátország IPA határon átnyúló együttműködési program keretében a komlói 2437 hrsz.
alatti ingatlanon megvalósított bányász-emlékművön és a kapcsolódó kiállítási téren 2014.
évben elhelyezett - és jelenleg az önkormányzat használatában álló - bányászati eszközöket,
gépeket a tulajdonostól megvásárolja bruttó 10.000.000.-Ft vételáron, amely az adásvételhez
kapcsolódó minden költséget tartalmaz. A vételár fedezetét a 2017. évi költségvetésben
biztosítja. A vételár kifizetésére két részletben az alábbiak szerint kerül sor:
2017. január 30-ig 5.000.000.-Ft,
2017. március 30-ig további 5.000.000-Ft.
6. Beszerző két részletben, 2017. január 26-án és 2017. április 3-án utalta át H.Gy.J. részére a
179/2016. (XI. 24.) sz. határozatban megjelölt ellenértéket.
A hivatalbóli kezdeményezés
7. A hivatalbóli kezdeményező 2017. június 6. napján nyújtotta be hivatalbóli
kezdeményezését a Döntőbizottsághoz.
8. A hivatalbóli kezdeményező a kezdeményező iratban a Kbt.152. § (1) bekezdés a) pontja
alapján hivatalbóli jogorvoslati eljárást kezdeményezett a beszerző tárgyi beszerzése kapcsán
közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése miatt.
9. A hivatalbóli kezdeményező indokolásként előadta, hogy 2017. április 18. napján érkezett

állásfoglalás kérő levélből értesült arról, hogy a beszerző feltehetően megsértette a Kbt.-t,
amikor a fent említett adásvételi szerződés keretében 10.000.000.-Ft értékben bányászati
eszközöket vásárolt H.Gy.J.-től közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül.
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A hivatalbóli kezdeményező előadta, hogy adatkéréssel fordult a beszerzőhöz, aki arról
tájékoztatta, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül 2016. december 29-én, nettó
10.000.000.-Ft értékben megvásárolta H.Gy.J.-től a tulajdonában álló bányászati eszközöket.
10. A hivatalbóli kezdeményező rámutatott arra, hogy a Kbt. 5. §-ában megfogalmazott
közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó feltételek a beszerző és H.Gy.J. között létrejött
adásvételi szerződés tekintetében maradéktalanul fennálltak. A beszerző a Kbt. 5. § (1)
bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérőnek minősült, a beszerzés tárgya árubeszerzés volt,
figyelemmel a Kbt. 8. § (2) bekezdésében rögzítettekre. A szerződéskötés napján az
árubeszerzés tekintetében a nemzeti közbeszerzési értékhatár 8.000.000.-Ft volt.
11. A hivatalbóli kezdeményező 2017. április 18-át, az állásfoglalást kérő levél
megérkezésének a napját jelölte meg a jogsértésről való tudomásszerzés időpontjaként, míg a
jogsértő esemény megtörténtének időpontjával kapcsolatban előadta, hogy a beszerző 2016.
december 29-én, az adásvételi szerződés megkötésével valósította meg a hivatalbóli
kezdeményezésben megjelölt jogsértést.
12. A hivatalbóli kezdeményező a Kbt. 165. § (2) bekezdés e) pontja alapján kérte a jogsértés
megtörténtének megállapítását és a Kbt. 165. § (6) bekezdés a) pont szerinti jogkövetkezmény
alkalmazását.
13. A hivatalbóli kezdeményező a kezdeményező irathoz mellékelte az állásfoglalást kérő
levelet és a beszerző arra adott válaszát.
A beszerző észrevételei
14. A beszerző észrevételében hivatkozott a 179/2016. (XI.24.) sz. határozatában foglaltakra
mely szerint a bányászati eszközöket, gépeket a tulajdonostól bruttó 10.000.000.-Ft vételáron
kívánta megvásárolni. A vételár fedezetét a 2017. évi költségvetésben biztosította. Az
eszközök értékét a bruttó 10.000.000.-Ft-ból a 27 %-os ÁFA kulcs figyelembevételével cca.
7.900.000.-Ft összegűnek tekintette.
15. A beszerző nyilatkozott továbbá, hogy az adásvételi szerződés végleges formában a
beszerző és H.Gy.J., mint magánszemély között jött létre, tehát ez esetben nem a klasszikus
ÁFA körbe tartozó féllel szerződött az önkormányzat, ezért a személyi kifizetésekre
vonatkozóan egészen más bruttó-nettó értéket kell számítani. A beszerző előadta, hogy a
mellékelt dokumentumok alapján is igazolhatóan két részletben 10.000.000.-Ft került
kifizetésre H.Gy.J. magánszemély részére azonban a hatályos és ezen ügyletre is vonatkozó
Szja. tv. alapján így is nettó értékben kevesebb, mint 10.000.000.-Ft a magánszemélynél
maradó rész.
A Döntőbizottság döntése és annak indokai
16. A Döntőbizottság megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményező a beszerző 2016.
december 29-én megvalósított beszerzéseivel kapcsolatban, közbeszerzési eljárás jogsértő
mellőzése miatt nyújtotta be kezdeményezését, így a Kbt. ezen időszakban hatályos
rendelkezései alapján kell az abban foglaltakat vizsgálni.
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17. A Döntőbizottság fentieket követően megvizsgálta a Kbt. közbeszerzési eljárás mellőzése
körében irányadó jogszabályi rendelkezéseit és megállapította, hogy a hivatalbóli
kezdeményezés megalapozott alábbi indokra tekintettel.
18. A Kbt. 4. § (1) bekezdése szerint a meghatározott értékhatárokat elérő értékű
közbeszerzési szerződés, illetve építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében az
5-7. §-ban ajánlatkérőként meghatározott szervezetek az e törvény szerinti közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárást kötelesek lefolytatni.
A Kbt. 4. § (2) bekezdése értelmében a közbeszerzési szerződés megkötésére közbeszerzési
eljárást, építési vagy szolgáltatási koncessziót megkötésére koncessziós beszerzési eljárást
kell lefolytatni.
19. A közbeszerzési szerződés meghatározását a Kbt. 3. § 24. pontja tartalmazza.
24. közbeszerzési szerződés: e törvény szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött,
árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésére vagy építési beruházásra irányuló visszterhes
szerződés.
20. A fenti jogszabályi rendelkezésekből következően a közbeszerzési eljárás lefolytatása
kötelező abban esetben, ha a Kbt.-ben rögzített alábbi négy konjunktív feltétel megvalósul.
A Kbt. 5-7. § szerinti ajánlatkérő szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzési tárgy
tekintetében, legalább a nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű
visszterhes szerződést köt.
21. Ezen konjunktív feltételek közül, bármely feltétel nem teljesülése megdönti a
közbeszerzési eljárás alkalmazásának kötelezettségét, emiatt a Döntőbizottság az egyes
feltételek meglétét külön-külön vizsgálta.
22. A Döntőbizottság elsőként azt vizsgálta, hogy a beszerző a Kbt. 5-7. §-ai alapján
ajánlatkérő szervezetnek minősül-e.
23. Az 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek:
c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és
országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a
területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács.
24. A Döntőbizottság a rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, továbbá a beszerző
sem vitatta, hogy a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont szerinti ajánlatkérőnek minősül, így a Kbt.
alanyi hatálya alá tartozik.
25. A Döntőbizottság másodikként azt vizsgálta, hogy a beszerzés vonatkozásában a
visszterhesség megállapítható-e.
26. A beszerző jogorvoslati eljárás során tett nyilatkozata, valamint a rendelkezésre álló iratok
vizsgálata alapján megállapítható, hogy a beszerző 10.000.000.-Ft kifizetést teljesített az
egyéb érdekelt részére.
27. A Döntőbizottság fentiek alapján megállapította, hogy a beszerző és az egyéb érdekelt
viszonyában az árubeszerzéssel ellenszolgáltatás állt szemben, ezért a beszerzés
visszterhesnek minősül.
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28. A Döntőbizottság harmadikként azt vizsgálta, hogy a beszerzés tárgya beleillik-e a
közbeszerzési tárgyak valamelyikébe.
29. A Kbt. 8. § (1)-(2) bekezdései a közbeszerzés tárgyairól rendelkeznek az alábbiak szerint:
(1) Közbeszerzésnek minősül a közbeszerzési szerződés, valamint az építési vagy
szolgáltatási koncesszió e törvény szerinti megkötése. A közbeszerzési szerződés tárgya
árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet.
(2) Az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy
használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az
üzembe helyezést is.
30. A Döntőbizottság megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményezéssel érintett adásvételi
szerződés tárgyát képező bányászati eszközök forgalomképes és birtokba vehető ingó dolgok,
tehát a beszerzés tárgya árubeszerzés volt.
31. A Döntőbizottság negyedikként a beszerzés értékét vizsgálta, valamint azt, hogy a
beszerzés értéke meghaladta-e a közbeszerzési értékhatárt.
32. A Kbt. 15. §-a rendelkezik a közbeszerzési értékhatárokról.
15. § (1) A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárások értékhatára:
a) európai uniós jogi aktusban meghatározott közbeszerzési és koncessziós beszerzési
értékhatárok (a továbbiakban: uniós értékhatárok);
b) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési és koncessziós
beszerzési értékhatárok (a továbbiakban: nemzeti értékhatárok).
(2) Az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé
az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
(3) Az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi
költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Az egyes beszerzési tárgyak
esetében alkalmazandó - (2) bekezdés szerinti európai uniós jogi aktusban meghatározott uniós értékhatárokat a mindenkori költségvetési törvényben évente rögzíteni kell.
(4) A 3. mellékletben meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások esetében a szolgáltatási
koncessziókra vonatkozó nemzeti értékhatár nem kerül meghatározásra, az ajánlatkérőknek az
uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű szolgáltatási koncesszió esetében kell e törvény
szerint eljárnia.
(5) A Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós
értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában
meghatározott értékhatárokat minden év elején közzéteszi honlapján. Ennek során az uniós
értékhatárok, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok forintban
meghatározott összegét az Európai Bizottságnak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban
meghatározott összegére vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
közleményének megfelelően kell feltüntetni.
33. A Kbt. 16. § (1) bekezdése értelmében a közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés
megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi
adó nélkül számított, a 17-20. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított - teljes
ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes
ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni.
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34. A Döntőbizottság nem fogadta el beszerző arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a beszerzés
tárgyát képező bányászati eszközök értéke a bruttó 10.000.000.-Ft 27 %-os ÁFA kulcsának
figyelembevételével 7.900.000.-Ft összegűnek tekinthető.
35. A Döntőbizottság rámutat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényre
(a továbbiakban: Áfa tv.), melynek 5. §-a rögzíti az adóalanyok körét az alábbiak szerint.
5. § (1) Adóalany: az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt
gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. Az
érintett személy vagy szervezet jog- és cselekvőképességére személyes joga az irányadó, ha
azonban személyes joga alapján nem lenne jog- és cselekvőképes, de a magyar jog alapján
igen, akkor jog- és cselekvőképességét a magyar jog alapján kell elbírálni.
36. Az Áfa tv. 6. §-ában szerepel a gazdasági tevékenység meghatározása.
6. § (1) Gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy
rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt
eredményezi, és annak végzése független formában történik.
37. A jogorvoslati eljárásban a beszerző nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy az
adásvételi szerződés a beszerző és H.Gy.J., mint magánszemély között jött létre.
38. A Döntőbizottság a beszerző nyilatkozata, az adásvételi szerződés vizsgálata, valamint az
Áfa tv. vonatkozó rendelkezéseinek áttekintését követően megállapította, hogy H.Gy.J. nem
tartozik az Áfa tv. szerint meghatározott adóalanyok körébe.
39. A Döntőbizottság nem vette figyelembe a beszerző arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a Továbbiakban Szja. tv.)
rendelkezéseire tekintettel kevesebb, mint nettó 10.000.000.-Ft a magánszemélynél maradó
rész.
40. A Döntőbizottság rögzíti, hogy a jogorvoslati eljárás során a Kbt. rendelkezései alapján
köteles eljárni, a hivatalbóli kezdeményezésben foglaltakat a Kbt. kógens rendelkezései
alapján kell megítélnie.
41. A Kbt. fent hivatkozott 16. § (1) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy a közbeszerzés
becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért
vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 17-20. §-ban foglaltakra tekintettel
megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni. E jogszabályi rendelkezésre tekintettel a
Döntőbizottság rögzíti, hogy a beszerzés becsült értékének megállapítása során kizárólag az
Áfa tv. rendelkezéseit veheti figyelembe, az Kbt. e körben az Szjt. tv.-re nem utal.
42. A Döntőbizottság a Kbt. fenti rendelkezései, a beszerző jogorvoslati eljárás során tett
nyilatkozata, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy a beszerzés
becsült értéke 10.000.000.-Ft volt.
43. A Döntőbizottság megvizsgálta, hogy a beszerzés értéke meghaladta-e a nemzeti
közbeszerzési értékhatárt a jogsértés megtörténtének időpontjában, azaz az adásvételi
szerződés megkötésének napján.
44. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 68. § (1) bekezdése szerint a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
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nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó
értékhatárt - 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 8,0 millió forint.
45. A Kvtv. 69. § (1) bekezdése szerint a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az
árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2016. január 1-jétől 2016.
december 31-éig
b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b)
pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt.
2. mellékletében nem szerepel, 209 000 euró.
46. A Közbeszerzési Hatóság elnökének 2016. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokra
vonatkozó tájékoztatója szerint a Kvtv. 69. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
200.009 euró 64.135.830.-Ft-nak felelt meg.
47. A Döntőbizottság megállapította, hogy a 2016. december 29. napján kelt adásvételi
szerződés keretében megvásárolt bányászati eszközök ellenértéke meghaladta az
árubeszerzésre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárt, de nem érte el az uniós
közbeszerzési értékhatárt.
48. A Kbt. 21. § (1) bekezdés szerint az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű
közbeszerzési eljárásokra a Második Részt, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat
elérő értékű közbeszerzési eljárásokra a Harmadik Részt alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e
törvény másként rendelkezik.
49. A Kbt. Harmadik Rész 110. § értelmében e rész szerint kell eljárni az ajánlatkérőknek az
uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések ide nem értve az építési és a szolgáltatási koncessziót - megvalósításakor. E rész szerinti
eljárás alkalmazható továbbá olyan esetben, amelyre e törvény III. Fejezete azt lehetővé teszi
vagy előírja [19. § (4) bekezdés; 21. § (2) bekezdés].
50. A fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy a beszerző a bányászati eszközök
beszerzése vonatkozásában jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárás lefolytatását és ezzel
megsértette a Kbt. 110. §-ára tekintettel a Kbt. 4. § (1) bekezdését.
51. A Döntőbizottság a Kbt. 165. (2) bekezdés e) pontja alapján állapította meg a jogsértés
megtörténtét.
A Kbt. 165. § (6) bekezdés a) szerint a Döntőbizottság a jogsértés megállapítása mellett
bírságot szab ki, ha a jogsértés a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével valósult meg.
52. Az Kbt. 165. § (7) bekezdése szerint a (6) bekezdésben meghatározott bírság összege - a
(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a közbeszerzési eljárás becsült értékének,
illetve részajánlattétel esetén a jogorvoslattal érintett rész értékének, a közbeszerzési eljárás
jogtalan mellőzése esetén a szerződés értékének legfeljebb 15%-a.
53. A Kbt. 165. § (11) bekezdése szól arról, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság annak
eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, valamint a bírság összegének, illetve az
eltiltás időtartamának megállapításában az eset összes körülményét - így különösen a
jogsértés súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást
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lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a
jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő magatartását, a jogsértés megtörténte és a
jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt hosszú időtartamot, támogatásból megvalósult
beszerzés esetén azt a körülményt, ha a jogsértéshez más szerv eljárásában a támogatás
visszafizetésére vonatkozó szankció kapcsolódhat - figyelembe veszi. A bírság összegének és
az eltiltás időtartamának megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés
nyilvánvalóan szándékos volt.
54. A Kbt. 165. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Döntőbizottság a Kbt. jogtalan
mellőzésének megállapítására tekintettel köteles volt a beszerzővel szemben bírságot
kiszabni. A Döntőbizottság álláspontja szerint a beszerző súlyos jogsértést valósított meg
azzal, hogy közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével valósította meg a bányászati eszközök
beszerzését. A Döntőbizottság a beszerző javára értékelte azt, hogy a korábbi években nem
állapított meg bírság kiszabásával járó jogsértést vele szemben.
E szempontokat összességében mérlegelve a Döntőbizottság a rendelkező részben
megállapított összegű bírságot tartotta indokoltnak.
55. A Döntőbizottság jelen határozatában a Kbt. 137. § (1) szerinti jogsértést állapított meg,
melyre tekintettel a Kbt. 176. § (1) bekezdése alapján pert indít a szerződés
érvénytelenségének kimondása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása
iránt.
56. A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72.
§ (1) bekezdés de) pontja szerint a Ket. 157. § (2) bekezdés b) pontja alapján rendelkezett a
költségek viseléséről.
57. A Döntőbizottság hatásköre és illetékessége a Kbt. 145. § (2)-(5) bekezdésein alapul.
58. A határozat bírósági felülvizsgálatát a Kbt. 170. § biztosítja.
59. A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági felülvizsgálatára
– mivel a beszerző székhelye Baranya megye területén található – a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § 15 (14) bekezdés b) pontja alapján a
Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes.
A Kbt. 172. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntőbizottság a felek
figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a határozat bírósági
felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben kell kérni.
60. A jogi képviselővel eljáró fél, illetve a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet számára a Pp. 340/B. §-a írja elő az elektronikus út kötelező alkalmazását.
Budapest, 2017. június 30.
Dr. Petró Szilvia sk
közbeszerzési biztos

Berekméri Ágnes sk
közbeszerzési biztos

A kiadmány hiteléül:
Liszi Barbara
közszolgálati ügykezelő

Dr. Kriston Kinga sk
közbeszerzési biztos
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