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A Kozbeszerz6si Hat6s5g (a tov6bbiakban: Hat6s5g) a kozbeszerz6sekr6l sz6t6 2015. 6vi
CXL|ll. torv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 188. S (4) bet<ezO6se atapj5n meghozta az at6bbi

HATARozAToT:

Az AQUAPLUS K6tf0r6, Epit6 6s Term6t-energetikai l(ft. t(6762 S5ndorfalva, S6v6nyh5zi
u. 1.) (a tov6bbiakban: K6relmez6)l 6ttal a Kbt. 64. 9-a szerinti 6ntiszt5z6s 6rdek6ben

meghozott int6zked6sek megfetel6ek megbizhat6sSgSnak igazol6s6ra, erre tekintettel k6relmez6 k6retm6nek a Hat6s6g hetyt ad.
Az rlgyben elj5rdsi k6tts6g nem mertilt fel.

INDOKOLAS

K6retmez6 a Hat6s5ghoz 2016. okt6ber 4-6n a Kbt. 1BB. S-a szerinti ontiszt6z5si k6relmet
teriesztett et6 megbizhat6s5g5nak igazot5sdra.

K6retmez6 el6adta, hogy a Gazdas6gi Versenyhivatat (a tov5bbiakban: GVH) eli5rSst inditott egyeb v6tlatkozSsok etlen gazdas6gi versenyt korl6toz6 megdllapodds titalm6nak fett6tetezett megs6rt6se miatt a hatSrozatban megjelott "rend6rs6gi tenderek' kapcsdn. A GVH
v6gz6s6veta vizsg5tatot kiteriesztette az AQUAPLUS Kft. k6retmez6vel
Iszdm0
szemben tov6bbi plly1zati eljdrSsokkat - nem a rend6rs6gi tenderek - kapcsolatban is.
A K6retmez6 el6adta, hogy az elj6rdsr6l sz6t6 6rtesit6st6l kezd6d6en mindv6gig egy0ttm0kod6tt a GVH-vat, a folyamatos 6s teljeskor0 egyuttm0kod6sre tekintettel a versenyfeltigye-

teti elj6r5sban enged6kenys6gi k6retmet ny0jtott be, ittet6teg az enged6kenys6gi k6relemben vSttaltakat marad6ktalanuI tetiesitette, ennek ellen6re az enged6kenys6gi k6relme etutasit6sra ker0tt.

I

GVH eljdr6 versenytan6csa 2014. december 22. napi5n kett eli5r5st befeiez6
sz5m0 hat5rozatdnak (a tov6bbiakban: GVH hat5rozat) l. ponti6ban irtak szerint
meg6ttapitotta, hogy az l. rend0, 6s a K6retmez6, mint Vl. rend0 etiSr6s a[5 vont vStlalkoz5s
egyeztett6k bead6si 5raikat a Komt6 V6ros 0nkormlnyzata 5ltata ,,k6zoss6gek h6za, SzinOs Rendezv6nyterem', 6s ,Kenderf6td-Som6gi Altat6nos lskola 6s Ovoda' elnevez6s0
kdzbeszerz6si ell5r6sokon, ezzel, megs6rtett6k a tisztess6gtelen piaci magatart6s 6s a versenykort5toz5s titalm5r6l s2616 1996.6vi LVll. torv6ny (a tov6bbiakban: Tpvt.) 11.S-5ban

A

I

nii

fogtalt tilalmat.
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c)

olyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a tov6bbi b0ncselekm6ny, koteless6gszeg6s, illetve egy6b jogs6rt6s meget6z6s6re.

K6retmez6 a k6retm6ben nem igazotta megfetet6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s c) ponti5t.
ez6rra K6relmez6t a Hat6s6g a Kbt. 1BB. S (4) bekezd6se atapj5n hi5nyp6tt6sra hivta fel. A
k6relmez6 a hi5nyp6tt5si felhiv5snak 2016. november 7-6n eleget tett, melyet a Hat6sdg
2016. november 10-6n vett k6zhez.

A Hat6s6g a hi5nyp6tt6ssat kieg6szitett k6relem alapiSn 6rdemben etbir6tta, hogy
k6relmez6 5ttal megtett int6zked6sek megfelet6ek-e megbizhat6s5ga igazolSs6hoz.

a

Kdrelmezd dltol a Kbt. 1BB. 5 [2] bekezdds ol pontjo vonotkozdsdban el6adottak az at5bbiak
sze ri nt alkatmasa k K6relmez6 megb izhat6s 5g5nak me 96tlapft6s6hoz.
A K6relmez6 el6adta, hogy a GVH hatSrozat 296-305. pontlaiban a kdvetkez6k kerUttek rog-

zit6sre:

,296. Az eljdr6 versenytondcs o fentebb rdszletezett indokoldso alapjdn az el6bbiek szerint
dllapitotto meg oz eljdrds o16 vontak felel1ssdgdt.
297. Komt6 Vdros Ankormdnyzotdnok a Kenderfdtd-Somdgi Attotdnos lskolo 6s 7vodo, votomint o Kozossdgek Hdzo, Szinhdz 6s rendezvdnyterem KE1P pdlydzot keretdben nopelemes
energiotermel1s megvol6sitdso tdrgy1, 2011. 6vi kdzbeszerzdsi eljdrds sordn az I
egyeztette az AQUAPLUS-szIl o beoddsi droit,

298. Az 7RFK dttol20_11.
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jlnius 3-dn kiin kdzbeszerzdsi etjdrdsdn

299. A Bdcs-Kiskun Megyei RFK dttot kiirt pdtydzot esetdben
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301. A Csongrdd Megyei RFK dltol kiin pdtydzot esetdben
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302. A Komdrom-Eszlelpm Megyei RFK dltat kiirt pdtydzot esetdben
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303. A Fei6r Megyei RFK, - dltat kiin pdlydzot esetdben
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beoddsi drait

or-egyeztette
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304. A fentiek szerint oz eli6r6 versenytondcs o Tpvt. 77. g (1) bekezdds d) pontjo otopjdn
megdllopitotto oz eljdrds old vontok jogsdrtdsdt.
305. Az elidr1 versenytandcs 1lldspontjo szerint a rendelkezdsre dtl6 bizonyitdkok nem elegendfiek o ddntds melldkletdben fetsorott kozbeszerzdsi pdtydzatok kopcsdn etjdr6k, igy mindeneket1tt or-6s
jogsdrtisben vot6 i*sivdtete megdttopitdsdnor, iovdbbd
azf
oz egydbkdnt iogsdrtdssel 6rintett, et6z6 pontokbon felsorolt tenderek kopcsdn nem emlitett
rdsztvevdk, tovdbbd oidnlottdtetre fethivott vdttotkozdsok esetdben o jogsirtds megdttopitdsdhoz, ezdrt velhk szemben oz eljdrdst megszlntette o Ket.31. g (1) bekezddsdnek i) pontjo

olopjdn'
Tovalbii a 321. pontj5ban ro-gzitette,hogy .o komt6iprojektekesetdben nem tdpett hatdlybo
or-es
Komlo Varos A-nkormanyz'oio kozott megkotott szerzodds, igy tdnyteges pioci
hatds nem kovetkezett be. Erre tekintettel az etjdr' versenytondcs a pioci hotds tekintetdben
a tobbi drintett tenderen ton1sitott osszejdtszdsndl alacsonyobb pontszdmot hatdrozott meg.
Az elidr6 versenytondcs o kdt koml6i tender esetdn o piaci hotdrt 0 ponttat, mig oz 7RFK
2011-es tendere 6s o hdrom megyei RFK tender esetdn 10-10 ponttot drtdkette."
A K6relmez6 et6adta, hogy a fentebb et6adottaknak megfetel6en a GVH Sttat meg5llapitott
jogs6rt6ssel a K6relmez6 k5rt nem okozott, k5r bekovetkez6se, ittet6leg kdrosult szem6ly
az ugyben nem kerult megdttapit5sra, a jogs6rt6s piaci hat5ssal nem bfrt. AzAQUAPLUS Kft.
a Kom[6 v5ros Sttal inditott k6zbeszerz6si eljdr6son tft a ,rend6rs6gi prolektekben" nem
vett r6szt, melyet a GVH hat5rozat is egy6rtetmUen tartalmaz. Mindezek atapiSn a ,rend6r-
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s6gi projektek'vonatkoz6sdban nem merul fela K6relmez6k6rokoz6sa 6s piaci hat6s, metyet a GVH a tov5bbi etl5rSs a15 vont v6llalkozSsokkaI szemben meg5ltapitott.
Tovdbb6 a K6relmez6 et6adta, hogy -eltekintve att6t, hogy kSrt nem okozott, k6r bekdvetke-

z6se, illet6teg k6rosult szem6ly az rjgyben nem kerrilt meg5tlapit6sra, tovdbb6 a jogs6rt6s
piaci hatSssal sem birt- lehet6s6gek szerinti minden tev6teges l6v5t6telt megtett az igyben, melyet a GVH a hivatkozott hat5rozat 326. pontj6banazal,6bbiak szerint rogzitett: ,az
eli6r6s sor5n az eljSr5s a[5 vontak nem tanOsitottak tev6teges j6v5t6telt, itletve otyan fok0
egyuttm0kdd6s, amelyet az eli6r6 versenytanScs a birsdg kiszab5sakor enyht6 kortjlm6nyk6nt vett figyetembe. Ez at6t kiv6tel az A0UAPLUS, amely eset6n a pontsz5mot csokkent6
korUlm6nyk6nt 6rt6kette az elj6r6 versenytandcs azt, hogy fUggetten szSmitdstechnikai
c6ggel vizsg6ttatta sz6mit6g6pes rendszer6t, a kapott eredm6nyt k6zolte a GVH-val, 6s ezzel, hozzti{ru tt a t6 nyf e 1t6 r6shoz.
A K6relmez6 tov6bb5 hanglqyc4[Lly5nta, hogy b5r a Versenyhat6s6g
tetts6g6re
szdm0 e1i6.5soan tobb logs6rteit,

figyetemmetrl

6rin-

"rf.
ig-aGVH hataro-

zalban felsorolt megyei rend6rf6kapit6nys6gi tenderekkel 6s a k6t komt6i tenderrel kapcsolatos tJgyeket birdlt el, a hatdrozatban foglaltakkal igazoltan a K6relmez6 a rend6rs6gi
tenderekkel kapcsolatban nem volt 6rintett - ezen elj6rSsokban semmilyen formSban nem
vett r6szt-, a GVH kiz6r6lag a koml6i "Kdzoss6gek h6zaSzinhdz 6s Rendezv6nyterem',6s
,Kenderf6ld-Som5gi AltalSnos lskota 6s Ovoda' kozbeszerz6si etl6r5s kapcsSn tett meg5ttapit5st a K6relmez6 tekintet6ben.
A GVH hotdrozot id4zett pontjoi olapjdn a Hot1sdg megdllopftotto, hogy oz 1gyben a versenyhot6sdg kdrt, kdrosultot nem dllopitott meg, illetve o jogerds hotdrozot szerint a jogsArtdsnek
piaci hotiso nem volt. Az el1odottokkal ellentdtes informdcii, illetve dokumentum nem jutott
a Hot1sdg tudomdsdra oz lgy vizsgdlata sordn, erre tekintettel a Hot6sdg elfogodta Kdrelmez6 fenti nyilotkozotdt a Kbt. 188. I Q) bekezdds o) pontjdbon fogloltok igazolisdra.
Kdrelmez6 o Kbt. 188. 6 [2] bekezdis bl pontjdvol kapcsolatbon et6adott, az igy t6ny5lt5s5-

nak 6s kdrutm6nyeinek tiszt5z5s5ra tett int6zked6sei az al{bbiak szerint alkalmasak K6relmez6 megbizhat6sSg6nak meg5ttapit5s5hoz.
A K6retmez6 t6nyk6nt hivatkozott arra, hogy:

-

-

az etj6rds sor5n az adatszotg5ltat5si kdtetezetts6g6nek minden esetben, hat5rid6n
bel01, a hat6sSg felhivdsdnak megfetel6en eleget tett
ugyvezet6, itlet6leg a K6relmez6 jogi k6pviset6je a GVH 6ttat megielott
id6po4!q[!qn megjetent, a k6rd6sekre r6szletes nyitatkozatot tett,
sz5m0 jegyz6k6nywel igazoltan v5tlatta a telies egyuttm0kod6st a
az
versenyhat6s6ggat, ennek megfelel6en teties kdrfi bets6 vizsgSlatot folytatott te, itlet6leg jetent6s kolts6geket vStlalva ftiggetlen vdttatkoz6st bizott meg a szSmit5stechnikai rendszereinek 6tvizsg6l6s6val. A meghaltgat5s 6s bets6 vizsg6tat atapj5n
megdtlapitott t6nyeket, illet6leg a megbizott 6ltat k6szftett 86 otdalas ,5tvizsg5l5si
dokumentSci6t" a K6relmez6 a GVH rendetkez6s6re bocs6totta.
A K6retmez6 a mell6ktetk6nt csatolt iratokban t6bb izben nyilatkozattal, adatszolg6ttat5ssal fordutt a GVH-hoz, mely a t6ny51t6s kieg6szit6s6t segitette e16, ezen
adatszo196ltat5sokat az el6zetes Stt6spontra adott beadv5nyaiban is megism6telte.
A GVH hat5rozat5nak322.,325.,326. pontiaiban rogzitette az al5bbiakat:
322. Az alapdsszeg kiszdmit6s6nak tov5bbi t6nyez6je a v6ltatkoz5sok viszonyul5sa
a jogs6rt6shez. Ennek megit6l6se sor6n az elj5r6 versenytanScs az esetleges tev6teges j6vdt6telt, a v6ltatkozSsok magatartSsdnak fetr6hat6s5g6t, egy6b, a iogs6rt6shez va[6 viszonyutdst befoly5so16 t6nyez6ket, valamint a iogs6rt6sben betoltott
szerepet veszi figyetembe. Ennek keret6ben a jogs6relem s0tya atapj6n ad6d6
pontsz5m maximum 40 ponttat novekedhet vagy csokkenhet.
325. A K6ztem6ny szerint a birs5got csokkent6 t6nyez6k6nt vehet6 f igyelembe a tev6leges j6v5t6tel, illetve az egyOttm0k6d6s. A GVH az olyan magatart6st tekinti te-
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v6leges l6v5t6telnek, amikor a jogs6rt6 vdllalkoz6s elismeri jogs6rt6s6t 6s a jogs6rt6s negatfv hat6sait repardlja vagy ezt v5tlatia. A GVH figyetembe veszi tovSbbd a
vdllalkozds etjSr6s sor6n tan0sitott magatart6s6t, igy k0l6ndsen az egytjttm0kod6st. Az egyrjttmUkod6s kor6ben ugyanakkor az adatszolgSttat6s nem min6su[ a
torv6nyi kotetezetts6gen t0lmutat6 m6rt6k0 olyan enyhit6 kdrritm6nynek, mety
csokkenti a birsSg osszeg6t.
326. A etjSrds sor6n az etjdr6s al5 vontak nem tanOsitottak tev6leges j6v5t6tett, itletve olyan fok0 egytJttmUkdd6st, amelyet az eli5r6 versenytan5cs a birs6g kiszab6sakor enyhit6 korutm6nyk6nt venne figyelembe. Ez al6t kiv6tetaz AQUAPLUS, amely
eset6n a pontsz6mot csokkent6 kdrutm6nyk6nt 6rt6kette az elj6r6 versenytan5cs
azt, hogy f0ggetten szSmit5stechnikai c6gget vizsgSttatta 6t sz5mit6g6pes rendszer6t, a kapott eredm6nyt kozolte a GVH-val,6s ezzet hozz6i6rull a t6nyfeltdrdshoz.
Tov6bb5 a K6relmez6 et6adta, hogy

a hivatkozott hatdrozat 4. szSmt mell6ktet6ben [Bir-

sdgkatkut5ci6) - az etj5rSs al5 vont v6llatkozdsok k6z0t egyedutik6nt - r6gzitette, hogy az
egytjttm0kdd6sre figyetemmeI a szorz6sz6mot -5 ponttal csokkentette.
A K6retmez6 szerint a GVH a hat5rozat5ban az egyuttm6kod6s t6ny6t t6bb izben elismerte,

azIgy t6ny5tt5s6nak 6s k6rulm6nyeinek 5tfog6 tiszt6z6s6ra vonatkoz6 hatdsdt birs6gcs6kkent6 k6r0tm6nyk6nt 6rt6 kelte.
A GVH hat5rozar 4. sz5m0 mett6klete szerint a K6relmez6 terh6re kir6hat6 maxim5lis birs5g

m6rt6ke 343.050.800 forint volt, a
bott ki.

GVH v6gUt

t6nylegesen 76.400.000 forint birsSgot sza-

A Hot6sdg megdllopitja, hogy a Kdrelmez6 megfelelflen igozolni tudto, hogy oz illetdkes hot6sdgokkol egy}ftm1kodve dtfog1on tisztdzta az hgy tdny6lldsdt 6s kor1lmdnyeit.

Kdrelmez6 o Kbt. 188. S (21 bekezddsdnek cl pontjdvat kopcsototbon el6adott, technikai,
szervezeti 6s szem6lyzeti int6zked6sei az al5bbiak szerint alkatmasak K6retmez6 megbizhat6s6g6nak megdttapitiisd hoz.

A K6relmez6 et6adta, hogy szem6lyi int6zked6sk6nt az inform6ci6t k6r6 munkat6rs6t

a

melt6kelt 2013. okt6ber 28. napi6n kelt okirat szerint figyelmeztet6sben r6szesitette, mety
nyomat6kos figyelemfethivdst tartalmaz az igy'fel,ekkel, partnerekkel va16 kapcsolattart5s
6s kommunik5ci6 versenylogi szempontiaira.
Tov5bbS a K6relmez6 a k6vetkez6ket adta et6 technikai szervezeti int6zked6sk6nt:

a t5rsasSg Ugyvezet6se I
sz5mri munk6ttat6 utasit6st bocs6tott ki,
melyben foglattak szerint a tdrsas6g Ozteti titkokkat, illet6leg nem kozismert t6nyekkel adatokka[ 6s az azokb6l k6szritt dsszeSllit5sokkal kapcsolatos adatszolg5[-

tat6sra, tdj6koztat6sra, kommunik6ci6ra kiz516tag I
tjgyvezet6t, mint
egyszem6lyi fetel6st hatalmazta fe[, ezen jogkor 6truhSz5sa csak a felel6s ugyvezet6 el6zetes tSl6koztatSsa mellett, 6s ir6sban [ehets6ges (9. mel16kletk6nt csatolta a
K6retmez6);

I

ugyvezet6 2013. okt6b er 28. napidtn 6rtekezleten t6j6koztatta a munkav5ttat6kat a munk5[tat6 utasit6sair6l, itlet6teg 2015. lanuSr 5. napj6n szem6tyesen tartott 6rtekezleten felhivta az 6rintett munkavdttat6k figyetm6t az 0zteti titokkal, illetoleg az Ugyfelekkel, partnerekket vat6 kapcsolattartds 6s kommunik6ci6
versenyjogi szempontiaira, itlet6teg azok betart5sSra, e kOrben ismertette a vonatkoz6 jogszab6lyi rendelkez6seket (ptk. Z:af. S 6s 3:23. S, Btk. 418. 6s 420. S, Tpvt.
l. r6szt 1-5. fejezet), 6s annak gyakortati el6fordut5si tehet6s6geire, a logs6rt6s tehet6s6g6nek felismer6se 6s elker0l6s6re (tO-tt. szdm alatt met16ktetk6nt csatolta
a K6relmez6);
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