KtizBEszERzEsr

nnr0v'o

lktat6sz6m:
Ugyint6z6:

A K6zbeszerz6si Hat6s5g (a tov6bbiakban: Hat6s6g) a Kbt. 188. S (4) bekezd6se atapl6n meghozta az at6bbi

HATAROZATOT:

(a tovSbbiakban: k6relmez6)l
dr. P6tffy lmre P6ter I
(a
5ttat a k6zbeszerz6sekr6l sz6t6 2015. 6vi CXL|ll. torv6ny tov5bbiakban: Kbt.) 64. 5-a szerinti 6ntiszt5z6s 6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfetel6ek megbizhat6s5g5nak
igazol6s6ra, erre tekintettel a k6relmez6 k6retm6nek a Kdzbeszerz6si Hat6s5g hetyt
ad.

A

Az rjgyben etj6r5si k6tts6g nem merult fel.

INDOKOLAS

K6retmez6 a Hat6s5ghoz20t6. szeptember ?-6n a Kbt. 188. S-a szerinti ontiszt5z5si k6ret-

met terjesztett e16 megbizhat6s5gdnak igazol5s5ra.

(t)

Oekezd6se atapj5n, a k6retmez6, mint gazdas6gi
szerepl6, - akivetszemben az Altami Sz6mvev6sz6k a Kbt. 63. S (1) bekezd6se c) pontia atapj6n kizdr6st kezdem6nyezett a ,Krits6 szak6rt6i tev6kenys6g 2016"-ra vonatkoz6 p6ly6zat6b6l- k6retmet ny6it be a Hat6sSghoz annak meg6ttapit5sa 6rdek6ben, hogy azlltala hozott

K6retmez6 et6adra, hogy a Kbt. 188.

S

int6zked6sekakizdr6fenn6tt5s5nak etlen6re kett6k6ppen igazo\j{k megbizhat6sSg6t.
A k6retmez6 et6adta, hogy a 2013-2016 6vek kozott az Attami SzSmvev6sz6k 5ttat meghirde-

tett kozbeszerz6si p5ty5zatokban 17 db esetben nyert 6s v6gezhetett elten6rz6si tev6kenys6get az Allami Sz5mvev6sz6k keretein behil (1. sz. mett6ktet). A f6relmez6 szerint az Atlami
SzSmvev6sz6k honlapl6n megjelent vizsg5tati lelent6seken t6that6, hogy a k6relmez6 5ttat
fett6rt szakmai k6rd6sek megietentek, 6s a k6relmez6 v6lem6nye szerint megfetet6 szinvonalon et6segitett6t< az Atlami-Sz6mvev6sz6k szakmai munk6i5t. Az Altami Sz5mvev6sz6k az
Sltata meghirdetett 'K0ts6 szak6rt6i tev6kenys6g 2016'-ra vonatkoz6 p6ly6zal6b6[ kizSrta a
k6retmez6t a2. sz. mett6ktetben fetsoroltak miatt. A kiz6rds t6ny6veta k6relmez6 nem 6rtett
egyet 6s el6zetes vitarendez6si k6retmet nyrjltott be (3. sz. mett6klet), amelyre az Allami
SzSmvev6sz6k a kiz6r5s metlett fogtatt 6tl6st (4. sz. melt6ktet).
A k6relmez6 tov5bb5 et6adta, hogy a Hat6s6ghoz 2016. i0tius 17-6n ontiszt5z5si k6retmet
nyfjtott be, ametyr6taz Atlami Sz5mvev6sz6ket a k6relmez6 6ttal met16kett e-maitlel l6i6koztatta (5. sz. melt6klet). A Hatos6g 2016.07.20-ihi6nyp6tt6 tevel6t kovet6en a k6relmez6 ism6tetten megkereste az Atlami SzSmvev6sz6ket a k6retmez6 6ttat melt6kett e-maittel (7. sz.
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melt6ktet). A Hat6s5g 2016.07.20-i tevel6vet kapcsotatosan az Attami Szdmvev6sz6kkette-

tefonon is egyeztett a k6retmez6, hogy ismert-e a megkeres6se. Az Attami Sz6mvev6sz6k
2016. augusztus 26-5n (a Hat6s5g p6ttSsi hatdridej6nek tej6ratdt 6s a kor5bbi ontiszt5zSsi
k6relemnek elutasitds5t kovet6en) tett ir5sbeti nyitatkozatot a k6retmez6 megkeres6s6re
[11. sz. mett6ktet).
A Hat6s6g et6szor azt vizsg6lta, hogy a k6retem az arca jogosultt6t szdrmazik-e.
A Kbt. 188. S (f ) nekezO6se ets6 fordutata szerint b6rmety gazdasdgi szerepl6, akive[ szemben a 62. S (1) bekezd6s b) 6s f ) pontj5ban emtitett kiz6r6 ok kiv6tet6vel b5rmely egy6b kiz6r6
ok fenn5tl, k6relmet nyriithat be a Hat6sSghoz annak me95ttapit5sa 6rdek6ben, hogy az Sttata

hozott int6zked6sek a kizii16 ok fenn6lt6sa ellen6re ket16k6ppen igazotj5k megbizhat6sSg6t.
Az Allami Szdmvev6sz6k a k6retm ez6t 2016. itjlius 6-5n a

sz.

ttj6koz-

tat6 atapjdn a kozbeszerz6si eti5r5sb6lkizlrta mivela k6retmez6 a kor6bbi k6zbeszerz6si
etjSrSs sor5n kotott
., vatamint u
sz. szerz6d6sben foglalt kotelezetts6geit megszegte 6s ez6rta szerz6d6sben fogtatt szankci6 6rv6nyesit6sek6ppen a megrendet6 cs6kkentette a kif izet6st. A k6retmez6t a fentiek miatt az ai(tnlatk6r6 Atlami Sz5mvev6sz6kkizlrra az etlSr5sb6la Kbt. 63. S (1) bekezd6s c) pontja atapj6n. A
k6relmez6 el6zetes vitarendez6si elj5rdst inditott, de az Atlami Szdmvev6sz6k, mint az ajdntatk616 nem v6ltoztatta meg a kiz6rSsr6l sz6t6 dont6s6t.

-

A Kbt. 63. S (1) bekezd6s c) pontia szerint az aj5nlatk6rb az eljirirst megindit6 felhiv6sban

elSirhatja, hogy az eljiirdsban nem lehet ajSnlattev5, r6szv6telre jelentkez6, alv6llalkoz6,
illetve nem vehet r6szt alkalmassdg igazol6sdban olyan gazdasSgi szereplS, aki a kor6bbi
kcizbeszez6sivagy koncesszi6s beszerz6si elj5r5s alapj6n vSllalt szerz6d6ses kdtelezettseg6t
az elmrilt hdrom 6vben srilyosan megszegte 6s ez az emlitett kor5bbi szez5d6s felmondds5hoz vagy el5llSshoz, kdrt6rit6s k6vetel6s6hez vagy a szerz6d6s alapj5n alkalmazhat6
egy6b szankci6 6rv6nyes[t6s6hez vezetett, vagy ha a nyertes ajdnlattev5k6nt szez5d5 f6l
olyan magatat6sa, amely6rt felel6s r6szben vagy eg6szben a szerz5d6s lehetetlenUl6s6t
okozta.
A fentiek atapjdn meg6ttapit6st nyert, hogy a k6retmez6 a Kbr. 63. S (1) bekezd6s c) pontja

al,apj6nkiz6r6 ok hat6tya atatt 5lt.
A Kbt. 1BB. S (4) bekezd6se szerint, ha a k6relmet a Hat6s6g - vagy bir6s6gi fetutvizsg6tata
eset6n a bfr6sdg - hat6rozat6ban etutasitja, az adott kizirr6 ok atatt 5lt6 gazdasdgi szerept6
akkor ny0jthat be ism6telten k6relmet az (1) bekezd6s szerint az azonos okb6tfenndlt6 kiz616 okkal kapcsotatban, ha megblzhat6s5g5t az el,6z6 k6retm6nek etutasit6sSt kovet6 int6zked6sset kiv5nja bizonyitan i.
K6relmez6 a - Hat6s6g 61tat2016. jrllius 18-5n klzhezvett - Kbt. 188. S-a szerinti ontisztdzSsi
k6retmet terjesztett et6 megbfzhat6s5gdnak igazot6sdra.
A k6relmez6 a k6retm6ben nem igazotta megfelel6en a Kbt. 1BB. S (2) bekezd6s a), b) 6s c)
ponti6t, ez6rt k6relmez6ta Hat6s6g a Kbt. 1BB. S (4) bekezd6se atapj6n 2016.
lflius 20-6n
kett teve16ben hi5nyp6tt5sra hivta fe[ 6t munkanapos hatSrid6vet. A k6retmez6 a hi5nyp6tliisi
felhiviist 2016. i0tius 25-6nkbzhezvette. A Hat6sdg a k6relmez6 hi6nyp6tl5s6t 2016. j0tius
29-6n Stvette, azonban a k6relmez6 nyitatkozat5ban nem tett eteget marad6ktatanuta fethivdsban irtaknak, igy nem tudta megfetet6en igazotni bizonyit6kokkat, hogy a Kbt. 1BB. S (2)
bekezd6s6nek a), b) 6s c) pontjSban foglalt fett6teteknek eteget tet, ez6rt a Hat6sdg a k6ret-

met 2016. augusztus 1-j6n kett hatdrozatdban etutasitotta.
A k6relmez6 a Hat6sdghoz2016. szeptember 2-6n a Kbt. 188. S [4) bekezd6se atapjSn 6jabb
6ntiszt6zSsi k6relmet teriesztett e16 megbizhat6s6g6nak igazot5s5ra. 0laUb H6relm6ben a
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k6relmez6 Sttdspontla szerint olyan, az et6z6 k6relem elutasitSs6t kdvet6en hozott int6zked6seket mutatott be, amelyek bizonyitj5k megbizhat6s6g6t.
A

fentiek alapj5n megSltapitSst nyert, hogy a k6relem a jogosultt6l sz6rmazik.

A Hat6s6g ezt kovet6en azt vizsg5lta, hogy a k6relem megfetel-e a Kbt. 188. S (1)-(2) bekez-

d6s6ben fogtattaknak.
A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utols6 fordulata atapj5n a megtett int6zked6sekkel kapcsolatos
bizonyit6kokat a k6relemmel egyritt kett beny0ltani a Kdzbeszerz6si Hat6s6g r6sz6re.
A Kbt. 1BB. S (2) bekezd6se alapj5n

akiz{r6 ok hat6lya a16 tartoz6 gazdas6giszerepl6 a megbizhat6sSg5nak bizonyit6sa 6rdek6ben k6teles igazolni, hogy
a) a b0ncselekm6nnyel, kotetess6gszeg6sset vagy egy6b jogs6rt6ssel okozott k5rt - a
kSrosult Sttat etfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghatdrozott hat5rid6vet kotelezetts6get vdttatt;
b) az illet6kes hat6s5gokkal aktivan egyuttm0kddve 6tf og6an tisztdzta az igy t6ny5lt5s6t 6s korrjtm6nyeit; 6s
c) olyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a tov5bbi
b0ncselekm6ny, kotetess6gszeg6s, illetve egy6b jogs6rt6s mege16z6s6re.

A Hat6s5g a k6relem atapj5n 6rdemben etbir5tta, hogy a k6relmez6 5ttat megtett int6zked6sek 6s azok al6t5maszt5sSra csatolt bizonyit6kok megf elet6ek-e megbizhat6sdga igazot6s5hoz.

K6relmez6 a k6retm6ben nem igazolta megfelel6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s b) pontj5t,
ez6rt k6relmez6t a Hat6sdg a Kbt. 188. S (4)bekezd6se atapj5n 2016. szeptember I2-6nhi5nyp6ttdsra hivta fet5 munkanapos hat5rid6vel, melyet a k6relmez6 2016. szeptember 19.
napj5n vett k6zhez, a k6relmez6 a hi5nyp6tt5si fethfv6snak 2016, szeptember 21-6n, hatdrid6ben eleget tett, melyet a Hat6s5g 2016. szeptember 22-6n vett kbzhez.

K6relmez6 o Kbt. 188. S

2l

bekezdds ol pontio vonatkozdsdbon az al|bbiak szerinti nyitatko-

zatot tette.
A Kbt. 188. S (2)a) pontlSban fogtaltak atapj5n a k6relmez6, mint a kiz6r6 ok hatdlya a[6 tartoz6 gazdasSgi szerep16 a megbizhat6sdg6nak bizonyit6sa 6rdek6ben kuton iven fogalmazott
nyitatkozatot tett, hogy az Allami Szdmvev6sz6kket kapcsolatos szerz6d6ses logviszonyban
okozott k5rt - a kdrosutt 6ltat etfogadott m6rt6kben - megt6ritette (12. sz. mett6ktet).

A-.

sz5m0 megbiz5s eset6ben a teljesit6s igazol5sdban foglaltak (t3. sz.
mett6klet) miatt az Allami Sz5mvev6sz6k 6ttala megbizSsi dil a keretszerz6d6s 7.3. pontjSnak 1. v6ttozata alapl5n (1 napi k6s6s k6vetkezm6nye, de szakmailag nem kifog5solt tartalm0
tetjesit6s) 1%-os m6rt6kket csdkkent6sre kerult (14. sz. mett6ktet).
megbiz6s eset6ben a teljesit6si igazol5sban foglaltak (ts. sz.
mett6klet) miatt az Altami Sz6mvev6sz6k dttat a v5ltalkozdsi dij cs6kkent6sre kerrltt (16. sz.
mel16ktet). Az Attami Szdmvev6sz6k 2016. augusztus 26-i nyitatkozata(t7. sz. melt6klet) tartal.mazza, hogy az Attami Sz5mvev6sz6knek a k6retmez6ve[ szemben k6rt6rit6si ig6nye
nincs.

Rz Atlami Szdmvev6sz6k 2016. augusztus 26-6n kett nyilatkozata szerint . I
iktat6szdmrj megbiz6si szerz6d6sben fogtattak szerint k0ls6s szak6rt6k6nt kdzI
-sz5m0
rerntkOOO k6relmez6 a szerz6d6s szerinti kotb6r megf izet6se/tevon5sa r6v6n az Altami
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SzSmvev6sz6ket a hibSs teljesit6sb6tfakad6 hSt15nyok at6t mentesitette, az Allami Szdmvev6sz6ket e korben egy6b k5r nem 6rte, az Altami Sz5mvev6sz6knek k5rt6rit6si ig6nye dr.
P5tffy lmre P6terrel szemben nincs.

A k6relmez6 szeptember 21-6n teliesitett hi5nyp6tt6sdban beny0jtotta a Hat6sdq szdmdra
az Allami Szdmvev6sz6k 2016. szeptember 21-6n kelt nyilatxoiai5t, eszerint .I
iktat6szdm0 megbiz6si szerz6d6sben foglaltak szerint k0ts6s szak6rt6k6nt kozI
remUkod6 k6retmez6 a szerz6d6s szerinti k6tb6r megf izet6se/levon6sa r6v6n az Attami
Sz5mvev6sz6ket a megbfz6si szerz6d6shez kapcsol6d6 hib6s tetiesit6s6b6t fakad6 h5tr5nyok at6t mentesitette, az Attami Sz5mvev6sz6ket e kdrben egy6b k6r nem 6rte, az Altami
Sz5mvev6sz6knek kSrt6rit6si ig6nye a k6relmez6vel szemben nincs.
A kotb6rt a Potgdri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.) a szerz6d6s meger6sit6se kor6ben szabdlyozza, k5r6tat6ny jetteg0 [Ptk. 6:186-187. S] 6s b5r nem
kiz6rt, hogy a k6rosult a kotb6rt meghatad6 kdr5t is 6rv6nyesitse [6:187.S (3)] - fra van ilyen
k6ra -, de ielen esetben az Altami 5z6mvev6sz6k akk6nt nyilatkozott, hogy a kotb6r megfizet6s6veta szerz6d6sszeg6sb6l fakad6 h5trdnyok at6t mentes0lt, tovilbbi ig6nye pedig nincs a

k6retmez6vel szemben.
Fentiekre tekintettel o Hotosog megdllopitotto, hogy kdrelmez6 az dltola hivotkozott eljdrdssol
osszeflggdsben megfelel6en igozolta, hogy oz okozott kdrt o kdrosult dltol elfogadott mdrtdkben megtdritette.
Kdrelmezd o Kbt. 188. E [2] bekezdds bl pontjdvol kopcsolotban et6adott, az igy t6ny(ttt5s5nak
es korutm6nyeinek tiszt6z6sSra tett int6zked6sei az atdbbiak miatt megfetet6ek k6retmez6
m e g b iz

hat6s

iq{nak

m e g5 lta p it5 s5

hoz.

A k6relmez6 et6adta, hogy a Kbt. 188. S (2) bekezd6s b) pontiSban

foglaltak atapl6n az Attami

Szdmvev6sz6kket, mint iltet6kes hat6s5ggat aktivan egy0ttm0kodve 6tfog6an sz6nd6kozta
tisztSzni az igy t6ny6tlSsait 6s korutm6nyeit. Az Atlami Sz5mvev6sz6k 2016. augusztus 26-i
nyilatkozat melt6ktete - a
sz5m0 megbizdsi szerz6d6shez kapcsot6d6
rmvevoszeK ulorso minosilesel

ryfi#'f

:#:'ill[1',?,x1ilf

uI

t;:ffi fi :ffi i,llHil??:l*::Li#!!;

azt (nyitatkozat|r a k6relmez6 melt6ktetk6nt csatotta). A 2016. l0nius 6-5n k6szitett fet0tvizsg5tati lap k6pezte atapjdt a 16. sz. mett6kletben szerept6 tetiesit6sigazotSsnak. A fetutvizsgStati lap megdttapitdsait 6rt6kette a k6retmez6 6s a tovdbbiakban annak tartatm6t f igyetembe v6ve fog elj6rni az etjSr5sok eredm6nyeinek fetdolgoz6sa fotyam5n.
Az Atlami sz6mvev6sz6k 2016. augusztus

hogy.I

26-i nyilatkozata tartalmazza,
sz5mri megbizdsi ste.r6d6shez kapcsot6d6 hibds tetjesit6sb6t takao6-n6tranyox
a[6lmentesitette dr. Pdlffy lmre p6tert.

I

Tovdbbd a k6relmez6 2016. szeptember 21-6n kett hi6nyp6tl5s5ban tett nyitatkozata szerint,
a Kbt. 1BB. S (2) bekezd6s6nek b) pontj6ban fogtattak atapjdn a k6relmez6, mint a kiz6r6ok

hatiilya a[6 tartoz6 gazdas6gi szerept6 a meqbizhat6s6#nak bizonyit5sa 6rdek6ben kulon
iven fogatmazott nyilatkozatot tesz
. sz. megbiz5si szerz6d6s teliesit6s6re vonatkoz6an, hogy az Attami 5z6mvev6sz6kket kapcsotatos szerz6d6ses jogviszonyban okozott k6rt - k5rosutt 6ttat megt6ritett m6rt6kben - megt6ritette, 6s az Attami Sz5mve-

v6sz6kket, mint itlet6kes hat6sSggalaktivan egyuttm0kodve tisztdzta
kor0tm6nyeit.

azigy t6nydtt6s6t

6s

a k6retmez6 hi5nyp6ttds5ban tett nyitatkozata szerint a
szdm0 megbiz5s eset6ben az Atlami Szdmvev6sz6k 2016. m5lus S-en a vegteges anyaq
Tov6bb5

(2016. mdius 6-i) ir5sos teaddsdt meget6z6en azellen6rz6,s vezet6 5ttat, a munkaanyagra tett
fettjtvizsgdtati 6szrev6teteket megfetet6en kilavitotta, 6s etfogadta azokat,6s azt, hogy ezdttat v5tt szuks6gess6 az egy munkanappat k6s6bbi teadSs (2016. m6ius 9.).
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