Rigó Csaba Balázs

Iktat6szdm:

T -07427 / 05 / 2019.
'Ugynt6z6: dr. Kugler Tibor
dr. Szeiffert Gabriella
dr. Ferencz Ndndor

A Kozbeszerzesi Hat6sSg (a tovdbbiakban: Hat6s6g) akilzbeszerz6sekr6lsz6l62015.
6vi CXLIII. t0rv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 188. S (4) bekezd6se alapjdn meghozta az
al6bbi
HATAROZATOT:
Az EUROIL Ipari 6s Kereskedelmi Kft. (1113 Budapest, Bart6k B6la rit 79. f€1em.5., a
tov6bbiakban: K6relmez6) nltal a Kbt. 64. Sa szerinti ilntisztezfus 6rdek6ben
meghozott intdzked6sek megfelel6ek megbizhat6siginak igazollsilra, erre
tekintettel a K6relmez6 k€relm6nek a Hat6sig helyt ad.
Az tigyben elj6rdsi ktilts6g nem meriilt fel.

INDOKOLAS
K6relmez6 a Hat6s6ghoz 2079. mdjus 28-6n a Kbt. 188. S'a szerinti bnttsztilzdsi
kdrelmet terjesztett el6 megbi zhat6silgilnak igazol6s6ra.
1.

T6nyill6s a K6relmez6 iltal el6adottak 6s a rendelkezEsre ill6 iratok alapjin

Az MVM Paksi Atomer6mfi Ztt.

(sz6khely: 7030 Paks, Hrsz.: 8803/77.;

a

tov6bbiakban: Aj6nlatk & 6) 2078. m6jus 17. napj6n,
iktat6sz6mon
"
nyilv6ntartdsba vett szerz6d€sszeg6sr6l sz6l6 bejelent6sdben t6jEkoztatta a Hat6s6got
an6l, hogy az Ajilnlatk€r6 6s a K6reLmez6 ktiz6tt, az ,,Er6zi6s-korr6zi6s folyamatban
4rintett ABOS 2, 4 cs6aezet4kek dregedesi folyamatainnk 4rtdlcelise" tilrgyt klzbeszerz1si
eljdrds eredm6nyek6nt 2017. jtllius 11. napjen megk0t0tt v6llalkoz6si szerz6d6s
k0vetett el. Aj6nlatk6r6
teljesit6se sor6n a K6relmez6 sulyos szeru6d6sszeg6st
bejelentds6ben a Kbt. 1,42. S (5) bekezddse alapj6n tilj6koztatta a Hat6sdg
Szerz6d€sellen6rzdsi F6osztilIydt a szerz6dflsszeg€s k0riilm6nyeir6l, tovdbb6 an6l,
hogy 2018. febru6r 28. napidn kelt leveldben azonnali hatdllyal felmondta a szerzfid$st
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K6relmez6 szerz6d1sben foglalt kotelezetts€gei szerzfid1sszerlT teljesit6s6nek
elmarad6sa miatt, valamint nem-teljesitdsi ktitb6r fizet6s6re sz6lftotta fel K6relmez6t.
iktat6szdmri levelekben a Kbt. 187. S (3)
bekezddse alapj6n aKilzbeszerz€si Hat6s6g Elndke tdj1koztatilst k6rt mindk€t f€lt6l a
szerz6dflsszegfls ktlriilmdnyeir6l, azt alStdmaszt6 indokokr6l, tovdbb6 az esetleges
6rdek6rv6nyesit6si eszkozdk ig6nybev6tel6r6l.

Aj6nlatk6r6 iigyv6di irod6t hatalmazott meg fizet6si meghagy6s kibocs6t6sa

c61j6b61 a

meg nem fizeteft ktitb6rk6vetel6s vonatkozds6ban. Az Aj6nlatk6r6

altal
kezdemdnyezett fizet€si meghagy6sos elj6r6s K6relmez6 ellentmonddsa folytdn perr€
alakult, azonban a Felek kozotti egyeztet6sek eredm6nyek6nt 2078. december L7.
napjdn fizet€si meg6llapodds jiitt l6tre. A fizet6si meg6llapodils 2. pontja alapj6n
K6relmez6 visszavonhatatlanul 6s marad6ktalanul elismerte, tovdbb6 jogalapjdban 6s
ilsszegszerfis6g6ben sem vitatta a k6vetel6st. Erre tekintettel Aj6nlatk6r6 a bfu6s6gS
elj6r6s megsziintetds6t kezdem6nyezte.

A fizet6si meg6llapod6s 1. pontj6ban rdgzft1sre keriilt, hogy K6relmez6 az abban
koveteldst - nem teljesftEsi kotb6r; 2018. m6rcius 1,. napj6t6l a
kifizet6s napj6ig terjed6 kdsedelmi kama! afizet€simeghagy6sos eljdr6s dija; valamint
a Peres elj6r6s illetdke 6s iigyv€di munkadija - visszavonhatatlanul6s marad6ktalanul
elismeri, azt sem jogalapj6ban, sem }sszegszerfsdg6ben nem vitatja.

foglalt

iktat6sz6mt 2019. mdrcius 29. napjSn kelt
nyilatkozatdban elismerte a srilyos szerz6d6sszeg6s t6ny6! hivatkozva a fizet1si
megdllapoddsra. Leveldben kifejtette tovilbb5,, hogy nem vitatja a kozz€t€tel
K6relmez6

felt6teleinek fenn6ll6sdt 6s tudom6sul veszi a Hat6s6g kdzzlt€teIi kdtelezettsdg6t,
tovilbbl csatolta a hzet1si meg6llapod6s szerinti Osszeg kifizet6s6t igazol6
dokumenfumokat.

A Hat6s6g 2019.dprilis 5. napjdn int€zkedett a Kbt. 187. S (2) bekezd6s a) pontjdnak
ae) alpontjdban foglaltak alapjdn a szerz6d6sszeg6s Hat6s6g honlapj6n t6rt6n6
kiizzflt6tel6r6l.
K€relmez6 2019. m6jus 28. napj6n k6relmet nyrijtott be a Hat6sdghoz a Kbt. 188. S-a
szerinti, aKdzbeszerzflsiHat6s6g dltali megbizhat6sAgmeg6llapit6sa ir6nt.
K6relmez6 a k6relm6ben nem igazoltamegfelel6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s c) pontj6t,
ez€rt a K€relmez6t aHat6silg a Kbt. 188. S (4) bekezd6se alapj6n20l9.jrinius 4-6n kelt
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/02/2019. szillrr{t v6gz6s6ben hi6nyp6tl6sra lrlvta fel. K6relmez6

a

hi6nyp6tl6si felh(vd st 2019. jrlnius 7-6n teljesitette.
2.

ij gy f 6lk6p

e

ss 6 g

v izs g6lata

A Hat6s6g elflszor aztvizsgitlta, hogy

a k6relem

az arrajogosultt6lszlnmazik-e.

A Hat6s6g Sltal a Kbt.

L87. S (2) bekezd6s ae) pontja szerint vezetett szerz6d1ses
kdtelezetts6gszeg1sek nyilv6ntart6sdban szerepel K6relmez6, az 6ltala elkdvetett
szerz6dflsszeg1s ideje a nyilvdntartds szerint : 2078. februdr 28. napja.

A Kbt. 188. S (1) bekezd6se a megblzhat6silgmegdllapitdsa irdnti k€relem benytijt6s6t
kizAr6laga62. S (1) bekezd6s b) 6s Q pontjeban emlftett kiz1r6 okok esetdn zlrlaki. A
jelen k6relemmel 6rintett kizilr6 ok a Kbt. 63. S (1) bekezd6s c) pontja szerinti kizdr6
k0rtilm6ny, i6y a Kbt. kifejezetten lehet6v6 teszi e kiz6r6 ok fenndlldsa kapcsdn a
rnegblzhat6s6g meg6llapit6sa ir6nti k€relem benyrijtds6t.

A Kbt. 63. S (1) bekezd6s c) pontja szerint az ajilnlatklrl az eljdrdst megindit6
fellriv6sban el6frhatj a,hogy az elj1rdsban nem lehet aj6nlattev 6, rlszvltelre jelentkez6,
alv6llalkoz6, illetve nem vehet rlszt alkalmassilg igazol6sdban olyan gazdasAgS
szercpI6, aki kor6bbikdzbeszerz1sivagy koncesszi6sbeszerz6si eljdrds alapjdn v6llalt
szerz6d6ses kotelezettsdg6t az elmrilt h6rom 6vben srilyosan megszegte 6s ez az

emlitett kordbbi szerz6d€s felmond6sdhoz vary eldlldshoz, kdrt€ritls kovetel6s6hez
vagy a szerz6d6s alapjdn alkalmazhat6 egy1b szankci6 6rv6nyesft6s6hez vezetett,
vary ha a nyertes aj6nlattev6k6nt szerz6d6 f6l olyan magatart6sa, amely6rt felel6s
r6szben vary eg6szben a szerzld€s lehetetlentil6sdt okozta.
A fentiek alapjdn meg6llapitdst nyert, hogy a Kdrelmez| a KbL 63. S 0 belcezdds c) pontja
alapjdn kizdr6 ok hatdlya alatt dll, igy a lcerelem az ana jogosultt6l szdrmazik.
3. Erdemi

vizsgilat

A Hat6sdg a hi6nyp6tl6ssal kiegdszitett k6relem alapjln 6rdemben elbTrillta, hogy
k6relem megfelel-e a Kbt. 188.

S

(1)-(2) bekezdEs6ben foglaltaknak.

A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utols6 fordulata
kapcsolatos bizonyft6kokat
Hat6s6g tdsz€re.
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K6relmez6 intdzked6seinek igazolilsa 6rdek6ben
csatolta hienyp6tl6ssal kieg 1szileft k6relm6hez:

-

a

kovetkez6 dokumentumokat

6tutal6si igazol6sok mdsolata,
fizetilsi meg6llapod6s m6solata,
iktat6sz6mrl lev6l m6solata,
I.
iktat6szamrl lev6l masolata,

- I.

a PMDS licensz k6relem

beny{t6s6t megel6z6 6 €vben t6rt6nt v6ltozilsat6l

sz6l6 igazolds,
,,eltdrds jelent6s",

A

munk6ltat6 utasfaar"

I,

operativ igazgat6 r€sz6re.

Hat6s6g elntlke hivatalos tudom6ssal

bir

iktat6sz6rn&,

a

szerz6d1sszeg1sr6lsz6l6 bejelentEssel kapcsolatos eljdr6s iratanyaglr6l.

alapjSnakizfir6 ok hatdlya aT6tartoz6 gazdasdgp szerepl6
a megbizhat6s6g6nak bizonyftAsa 6rdek6ben k6teles igazolni, hogy
a) a btlncselekmdnnyel, ktiteless6gszegdsselvagy egy€bjogs6rtEssel okozott kfut a k6rosult 6ltal elfogadott m6rt6kben - megt6rftette vagy arra meghatArozoft
hatdrid6vel kotelezettsdget v61la1t
b\ az illet6kes hat6sdgokkal aktivan egytittmiik6dve 6tfog6an trsztAzta az rj;gy
t6nydllSs6t 6s ktiriilm6nyei! 6s
c) olyan technikai, szewezetr 6s szem6lyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a
tov6bbi b{lncselekm6ny, kdtelessdgszeg1s, illetve egy6b jogs6rt6s megel6z6s€re.
A Kbt. 188.

S (2) bekezd€se

A Hat6sdg a kirelem alapjdn |rdemben elbirdlta, hory o K4relmezd dltal megtett intdzlcedesek
6s

amk aldtdmasztisdra csatolt bimnyitdlcok megfelelfuk-e megbtzhat6sdga igazoldsdhoz.

3.1.

Megillapit6sok a Kbt.188. S (3) bekezd6se vonatkoz6s6ban

A Kbt. 788. S Gt

bekezdAse szerint a Hat6s6g a (2) bekezd6sben eml(tett int6zked€s

6rt6kel6sekor kdteles figyelembe venni a b{lncselekm6ny, koteless6gszegds vary
egy 6b jogs6rt6s srilyoss6g6t 6s saj6tos kOriilm6nyeit.
3.1.1.

A Hat6sAg megillapitia, hogy akizdr6 ok fenn6llta - vagyis a srilyos szerz6dflsszegds
t6nye - nem vitathat6 a megbizhat6sSg meg6llapit6sa irdnti elj6rds keret€ben,
ugyanakkor a Hat6sdgnak lehet6s6ge van 6s egyben kdtelezetts6ge az iigy
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koriilm€nyeit m6rlegelni a Kbt. 188. S (3) bekezddse alapj6n. A leirtak szerint a
jogs6rt6s srilya 6s saj6tos koriilm€nyei kapcs6n a Hat6s6g Kdrelmez6 terh€re 6rt6kelte
a kiszabott kotbdr m€rt6k6t, valamint azt a tdnyt, hogy Aj6nlatk6r6 mennyis6gi 6s
min6s6gi kifog6sokat is emelt a teljesitds kapcs6n. A fentiek alapjdn a Hat6sdg a
jogs6rt6st srilyosnak itdlte meg.
3.2.

Meg6llapit6sok

a

Kbt.188.

S (2)

bekezd6s a) pontia vonatkozAsAban

3.2.1.

K€relmez6 el6adta, hory az Ajdnlatkdr6vel 2018. december 17-€n kotott fizetlsi
meg6llapod6s alapjdn a kifizetEseket teljesitette. Egyr€szr6I a fizet€si megdllapodds
irtsba foglal6s6t megel6z6en - 2018.11..12-€n - I
Ft, 2018.12.I7-6n pedig
Ft kertilt Aj6nlatk6r6 sz6ml6j6ra 6tutal6rsra. Ezt kovet6en Aj6nlatkdr6 a
I
K6relmez6 tolfizetls€a - I
-2018.12.21-6n visszautalta. Kdrelmez6 melldkelte
a k6t r€szletben t6rt6nt kifizet6s 6tutal6si igazol1sdt, valamint a ttlfizet€s Aj6nlatk6r6
dltali visszautal6s6nak igazoIilsilt.
3.2.2.

A Hat6sdg dtint€se 6s annak indokai
A kdtb6rt a Polgdri Torv6nykdnyvr6l s26162013.6vi V. torvdny (a tov6bbiakban: Ptk.)
a szerz6d6s meger6sit6se koreben szabtiyozza, arnely kin6tal6ny jellegii szerz6d1st
biztosit6 mellCkkotelezetts6g [Ptk. 6:186-187. S] 6s lehet6s6get nyrljt arra is, hogy a
k6rosult a kotb6rt meghalad6kilrilt is Ervdnyesitse [6:187.5 (3) bekezd€s], ha van ilyen
kdra. Ajdnlatk€r6 a K6relmez6 6ltal csatolt fizetdsi meg6llapod1s 3.2. pontjdban
kijelentette, hogy amennyiben K6relmez6 a meg6llapodds szefinti i.itemez6snek
megfelel6en teljesiti fizet€si kotelezetts€g€t, tgy tov6bbi k6sedelmi kamat 6s j6ru16k
kovetel6s6t6l eltekint, azt K6relmez6vel szemben nem 6rv€nyesfti.
Fentiekre tekintettel a Hat6sdg megdllapitotta, hogy Kdrelmez1 az dltala hiaatkozott eljdrdssal
ilsszef)ggdsben megfelel6en igazoltn, hogy az okozott kdrt a kdrosult dltal elfogadott mdrtikben
megtdrttette.
3.3.

Megdllapit6sok

a

Kbt.188.

S (2)

bekezdds b) pontja vonatkozasAban

A Hat6s6g a Szdkesfeh6rv6ri Klzigazgat6si 6s Munkai.igyi Bir6s6g 2017. febru6r 10.
napj6n kelt 9.Kpk.50.003/2017/6. szirm:d v€gz1s€t is figyelembe v6ve megilIIapitla,
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hogy a torv6ny 6ltal el6(rt aktia egyrittmiikrides tdny|t a Kdrelmezdnek els6sorban az
Ajanlatkerfioel sztmben, aalamint a KbL142. S 6) belcezdcs srerintibejelentds aonatlcozasdban
a Hat6sdggal (a Szerz6dcsellenfirzisi Ffusztdllyal) szemben mutatott magatartasa

alapjin keII

4rtdkelni.
3.3.1.

K6relmez6 el6adta, hogy szerzfidlsszeg6s6nek kivdlt6 oka az volt, hogy a
munkafeladatot az Aj6nlatk6r6t6l elt6r6en 6rtelmezte. K€relmez6 tudom6sul vette,
hogy az Aj6r'Jatk6r6 6rtelmez6se kell, hogy ir6nyad6 legyen €s elismerte, hogy a
feladatot nem annak megfelel6en Ertelmezte.
K6relmez6 el6adta tov6bbA, hogy at6rgyiszerz6d6sszeg6s kapcs6n az Aj6nlatk€r6vel
fizet1si megdllapoddst k6t6tt. K6relmez6 mell6kelte a hzet€si meg6llapod6s m6solati

p6ldenyat.

K6relmez6 el6adta tovdbb6., hogy a ttugyi i.igyben a Hat6s6ggal k6t alkalommal
folytatott levelez6st, amely igazolja egytittmilk0dds6t, 6s azt, hogy az rd;gy t6ny6lldsdt
6s k6rtilm6nyeit ttsztilzta. K6relmez6 et6adta, hogy els6 alkalommal 2018.06.13-en
iktat6sz6rn(t, m6sodik alkalommal a 2019. marcius 29-6n kelt,
t"tt, I.
. iktat6szfumrl leveleben adott tiljlkoztatAst. K6relmez6 mellEkelte a k6t lev6t
I
6s mellEkletei m6solat6t.

3.3.2.

A Hat6s6g diintdse 6s annak indokai

A

megbizhat6sdg meg6llapitdsdhoz olyan int6zkeddsek bemutat6sa 6s igazolilsa
sztiksdges, melyek aktiv, t6rvdnyi kdtelezetts6gen tflmutat6 magatart6sra utalnak.

A 2018. m6jus 25. napjdn kelf

iktat6sz6mri level6ben a Kbt. 187. S
(3) bekezddse alapjdn aKozbeszerz€siHat6s6g Elntike tdj€koztatilst k€rt K6relmez6t6l
a szerz6d€sszeg€s kiirtiLlm6nyeir6l.
Aj6nlatk6r 6

altall

sz6mon, illetve a Hat6s6g

ald

I

sz6mon

iktatott, a Hat6s6g Szerz6d6sellen6rz6si F6osztdlydnak cimzeft t6j6koztatds6ban
K6relmez6 nem ismerte el a sflyos szerz6dflsszegils t6ny6t, tfij€koztafta azonban a
Hat6s6got az rj:gy kdri.ilm6nyeir6l €s el6adta, hogy saj6t maga kezdem6nyezte
Ai6nlatk6r6vel a szerz6d€ses jogvita rendez6s6t.
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iktat6sz6mf level6ben a Kbt. 187. S (3) bekezd€se alapj6n a
Kdzbeszerzlsi Hat6s6g Elnoke ism6telten megkereste K6relmez6t. K6relmez6
szSmon, a
ad,atszolgilltat6si kotelezetts6g6nek eleget tett 6s az ilItala I.
sz6mon iktatott level6ben elismerte a srilvos
Hat6s6g 6ltal
szerz6d€sszeg1s t1ny6t, valamint tudom6sul vette, hogy a Hat6s6g honlapj6n
kdzzfiteszi a t6r gy i szer z6d€sszeg€shez kapcsol6d6 adatokat.
2078. december 17. napjdn sor kertilt a K6relmez6 6s Aj6nlatk6r6 6ltal a fizetflsi
meg6llapodds megk6t6s6re. A fizet6si meg6llapoddsban rdgzlt€sre keriilt, hogy
K€relrnez6 az abban foglalt kovetel6st visszavonhatatlanul 6s marad6ktalanul
elismeri, azt sem jogalapjilbary sem lsszegszertis6g6ben nem vitatja.
A Kbt. 187.

S (2)

bekezd6s a) pontj6nak 2018. december 31. napj6ig hatAlyos ae) alpontja

szerint aHat6s6gnaprakdszen vezeti 6s a honlapjdnklzz1teszi a gazdasilgi szerepl6k
kozbeszerz1si etj6r6s alapjdn v6llalt szerz6d6ses kotelezetts6gdnek joger6s bir6s6gi
hat6rozatban meg6llapftott vagy a gazdas6gi szerepl6 6ltal elismert megszegdse eset6n
a szerz6d6sszeg6s t6ny6t, lefu6s6t, ldnyeges jellemz6it - bele€rtve azt is, ha a
szerz6d€sszeg1s a szerz6d6s felmondilsilhoz vary a szerz6d6st6l val6 el6ll6shoz,
k6rt6rit6s koveteldsdhez vagy a szerz6d6s alapj6n alkalmazhat6 egy1b szankci6
6rv6nyesit6sdhez vezetett, valamint ha a nyertes ajdnlattev6k6nt szerz6d6 fdl olyan
magatartdsdval, amelydrt felel6s, r6szben vary eg6szben a szerz6dfls lehetetleniil6s6t
okozta - azza|, hogy az adatoknak a honlaport a szerz6d€sszeg€st6l sz6mitott h6rom
6vig kell el6rhet6nek lennitik.

A Hat6sdg K6relmez6 javfua 6rt6keli, hogy aHat6sAg, valamint az Ajdnlatkilr6 el6tt
elismerte a szerz6d1sszeg1s t6ny1t, valamint feltdrta a jogs6rt6s ktiriilm6nyeit, mely
kdvetkezt6ben K6relmez6 felkeriiLlt a Hat6s6g6ltala Kbt. 187. S (2) bekezd6s ae) pontja
szerint vezetett szerzfidflsszegilst elkovet6k list6jara.

A

Hat6s6g t6rvdnyi kOtelezetts6gen tulmutat6, aktfv egyiittmiikOddsk6nt 6rt6keli,
hogy K6relmez6 Aj6nlatk6r6vel fizetflsi megdllapoddst kot6tt, melyben a jogs6rt6s
t6ny6t marad6ktalanul elismerte.

A Hat6s6g ttirvdnyi ktltelezettsdgen t0lmutat6, aktiv egyi.ittmtikOdEsk6nt 6rt6keli
tov6bb6, hogy K€relmez6 atizet1simeg6llapod6s megkot6s6t megel6z6en int6zkedett
Ft dsszeget dtutalt Ajdntatk6r6
Aj6nlatk6r6 k6r6nak megt6r(t6se irdnt er

I,-

szdm5la.
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A leirtakra tekintettel a Hat6s6g meg6llap(totta, hogy K6relmez6 az iltala hivatkozott
elj6r6ssal dsszefiigg6sben megfelel6en igazolta a Kbt. L88. $-a (2) bekezdesdnek b) pontja
s

ze

inti

feltd telek fenn 6llds 6t.

3.4.

Megillapitisok

a Kbt.

188.

S el

bekezd6s6nek

c) pontiiban foglaltakkal

kapcsolatban.
3.4.7.

K6relmez6 el6adta, hogy alapit6sa 6ta folyamatosan magas szinvonali,Iegf6kflppen
engineering tev6kenysCget folytatva mtiktidik. Atargyitigyben tdrt€nt, kilzbeszeruflsi
eljfuils alapj6n kttttttt szerz1d€shez kapcsol6d6 szerz6d6sszeg6sre K6relmez6
miikod6se alatt kor6bban m6g nem volt p6lda. K6relmez6 el6adta, hogy az esetb6l
igyekezett a megfelel6 k6vetkeztet6seket levonva olyan szewezetr, szem€Iyi
int6zked6seket hozri, hogy a t6r gy i munk6hoz kapcsol6d6an t0rt6nt egyiittmfktldEsi
hiSnyoss6gok, amelyek a szerz6dlsszeg1shez vezettek a tov6bbiakban elkertilhet6ek
6s megel6zhet6ek legyenek. K€relmez6 el6adta tovilbbl., hogy az az6ta eltelt id6ben
szerz6d1st kotittt kozbeszerzlsi elj6r6s alapj6n, amely
Aj6nlatk6r6vel tov6bbi I
v6lem6nye szerint igazolja az abb1li igyekezetet, hogy tovdbbi ktitelessEgszegfls
n6lkiiLl, a megrendel6i ig6nyeknek min€l ink6bb megfelelve szeretne aj6nlatot adni 6s
a megkOt0ft szeru6d6s alapj6n egytittmtik6dni, v6llalt ktitelezetts6geit teljesiteni.
K6relmez6 el6adta, hogy az Aj6nlatk€r6vel azEr6zi6s-korr6zi6s folyamatban 6rintett
ABOS 2, 4 cslvezet6kek oreged6si folyamatainak 6rt6kel6se tdrgyi szerz6d6s 6ta
megkdtott szer z6d6sei a kovetk ez6k:

vdllalkoz6si

szerz6d6s,

v illlalko z6si szer z6 d6s,

Aj6nlatk6r6 dll6spontja szerint szervezeten beltili intdzked6sei megfelel6s6g6t
igazolja, hogy a k6teless1gszeg1s kapcs6n 6rintett Ajdnlatk6rfvel, ajogvita tdrgydt
k1pez6 szerz6d6s 6rt6k6t sokszorosan meghalad6 6rt6kii szerz6d€seket kdtdtt, azaz
sikeriilt az Ajlnlatk6r6 bizalmilt fenntartani, az egyiittmtiktidEsben olyan szem6lyi,
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munkaszervezesi 6s szewezeti intdzked€seket hozni, amelyek kell6k6pp javftottdk
munkafolyamatait.
K6relmez6

k€relm6ben nem igazoltamegfelel6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s c) pontj6!
ez€rt a K6relmez6t a Hat6sdg a Kbt. 188. S (4) bekezddse alapjdn2019. jrinius 4-6n
hi6nyp6tl6sra hivta fel.
a

K6relmez6 hiilnyp6tl6sAban technikai intdzkedeskenf bemutatta, mik6nt erlsTtette az
Aj6nlatk6r6r1sz1rev1.gzeftmunk6khoz€sm6s projektjeihez is szi.iks6ges informatikai
hdtter6t azzal, hogy a PDMS szoftverhezvilsilroltlicensz szilmilta kErelem benyrljtds6t
megel6z6 egy 6vben novelte. K€relmez6 ezt az intdzked6s6t a szoftver honlapj6r6l
letoltOtt Osszesft6vel igazolta.
Kdrelmezl szeraezeti intdzlcedeskenf bemutatta, hogy l6trehozott egy olyan csoportot,
melynek tagSai a Paksi Atomer6mtlben t6rt6n6
jogosultsdgot
megszereztdk, bele6rtve a
sztiksdges j ogosults6got.

Ehhez K6relmez6 munkav6llal6i ktil6nb0z6 k6pz6seken vettek rlszt a Paksi
Atomer6m{iben. K6relmez6 el6adta, hogy al€trehozott csapat az6ta is folyamatosan
j6r az Atomer6mtl
felm6r6sekre, amely felm6r6sek a
K6relmez6
tilrgyfi szeru6d1s€hez
fontos kiindul6 adatszolg6ltat6st jelentenek. K6relmez6 el6adta, hogy alkalmazottai
koztil 2018. augusztus6ban A modulos k6pz6ssel ltO, B modulos k6pz6ssetltO, C
modulos k6pz6ssel ltOrendelkezett. 2018 december€ben A modulos k6pz6ssel ||tO,
B modulos k6pz6ssetltO,C modulos k6pz6sset I fo rendelkez ett.2019 6prilisi6ban A
modulos kdpz6ssel ||tO, B modulos k6pz6ssellfO, C modulos kdpz6sset I fO
rendelkezett.
K€relmez6 el6adta tov6bb6, hogy ahhoz, hogy a tovdbbiakban elkeri.ilje a hasonl6
szerz6d€sszeg6seket, er6sitette a kommunik6ci6t megrendel6ivel. K6relmez6 eI6adta,
hogy Aj6nlatk6r6vel gyakoribb inform6ci6cser6re, kommunikfuci6ra tdrekszik, a
szerz6d€skdt€sek el6tt pedig rdszletesen tiszt6zzirk a szerzld1shez kapcsol6d6
feladatok tartalm6t.

K6relmez6 el6adta tov6bb6, hogy szewezeten beltil a projektjeivel foglalkoz6
csapatokat olyan m6don igyekszik iftszewezri, hogy azon projektekhez, amelyekn€l

el6ny

az otosz nyelvfud6s, az orosz nyelvet anyanyelvi szinten

besz1l6
munkav6llal6kat rendel a csapathoz, m6sr6szt a sziiksEges milszaki tud6s szerinti
munkavdllal6kkal 6s kivdl6 kapcsolattart6si k€pess6gekkel rendelkez6
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munkav6llal6kkal is meger6sftette a projektek csapatait. A leirtak igazoldsak6nt
K6relmez6 csatolta hi6nyp6tl6s6hoz a2079.janu6r 74. napj6nkelt ,,elt6r6s jelent6s6t".
bemutatta, hogy r1j projekhnenedzsert nevezett ki az
Aj6nlatk€r1vel szerz6d6ft legrliabb munk6ihoz. K6relmez6 eL6adta, hogy az tj
projektmenedzser gflp1szm1rnok v6gzetts6gf, valamint az orosz nyelvet anyanyelvi
szintery az artgol nyelvet fels6fokon besz6li.
Kdrelmez6 sremdlyi intizkedeskenf

K6relmez6 el6adta tovftbbfl, hogy a projektmenedzser egy dlland6 t6mogat6 koll6g6t
kapott maga mell6 segfts6gi.il, aki kilzgazdilsz v€gzetts6.g6, az orosz nyelvet
anyanyelvi szinten, az angol nyelvet professzion6lis szinten besz€li. Munk6j6val a

projekten beltili kommunik6ci6,

a

kapcsolattartds
alvdllalkoz6kkal 6s abeszfrllit6kkal nagy m6rt6kben javult.

a

megrendel6kkel, az

K6relmez6 bemutatta, hogy a m{lszaki szakember 6llomdnya a kozelmrlltban (2018.
november 5. 6s2019. m6jus 2. napjakiiz0tt) | fOvel b6viilt.
K6relmez6 bemutatta, hogy az operativ igazgat6 munk6ltat6 utasft6sban kiemelt
feladatkdnt kapta Aj6nlatk6r6vel l6trejtitt projektekben az el6rehalad6s t6mogat6sdt,
ellen6rz6s6t, feliigyeletdt (K6relmez6 a fenti utasit6s m6solat6t hi6nyp6tl6sdhoz
mellEkletk6nt csatolta).
3.4.2.

A Hat6sAg dtint6se 6s annak indokai
K6relmez6 6ltal becsatolt munk6ltat6i igazolfus 207g.janu6r 22. napjdnkelt, a I

sz. javit6/helyesblt1/rnegel6z1 intdzked€sekr6l sz6l6 elt6r6s jelent6s szerint

a

szewezeti 6s szem6lyi int€zked6sek 2079. janu6r 3L. napj6n v6grehajt6sra kertiltek,
vagyis a jogsdrtds megel6zds1t c6lz6 intdzked6seket K6relmez6 a kiz6r6 ok bedlltdt
(2018. febru6r 28. napj6t) kovet6en hozta meg.

Aj6nlatk6r6 eftalkidllitott zstrijegyzbkdnyvek alapjdn meg6llapithat6, hogy a srllyos
szerz6d€sszegfls t6ny6t Ajdnlatk6r6 els6sorban adminisztrativ, szakmai hibek ahpjdn
6llapftotta meg, ebb6l kovetkez6en a jogs6rt6sek megel6z6s6re a fenti, els6sorban

szakmai hib6k kiktiszdb6l6s6t segit6 szewezett

6s szem6lyi int6zked6sek

(projektmenedzserek 6s tij szakemberek alkalmaz6sa) alkalmasak lehetnek.

A Hat6sig

meg6llapitotta, hogy K6relmez6

az illtala hivatkozott elj6r5ssal

Osszeftigg6sben megfelel6en igazolt olyan k6riilm6nyeket, amelyek a Kbt. 188. S (2)
bekezd6s6nek c) pontj6val osszefiigg6sben megkdvetelt int6zked6sek megt6tel6t
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al6t6masztj6k. K6relmez6 Sltal rendelkezdsre bocsdtott iratokban foglalt int6zked6sek

alkalmasak annak igazolilsdra, hogy a kizfurf ok bedllta ut6n olyan technikai,
szewezett 6s szem6lyi intdzked€seket hozott, amelyek alkalmasak a tov6bbi
btincselekm6ny, koteless€gszegEs, illetve egy €b jogs6rt6s megel6zds6re.
A lefrtakra tekintettel

a Hat6s6g meg6llap(totta,

hogy K6relmez6 az illtalahivatkozott
elj6r6ssal dsszeftigg6sben megfelelfien igamlta a KbL L88. $-a (2) belcezdesdnek c) pontja
s

rerin ti feltd telek

fe nn dllas dt.

Osszegezve a fentieket, a Hat6sig megillapitotta, hogy K6relmez6 megfelel6en

igazolta

a Kbt.

e,

bekezd6sdben foglaltakat, ezilrt
int6zked6sek megfelel6ek megbizhat6sigdnak igazolAsAr a.

188. S

az Altala hozott

Budapest, 2019. jfnius 17.
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