KOZBEszERzfsr

narOs/a
lktat6sz5m:

A Kozbeszerz6si Hat6s5g (a tovSbbiakban: Hat6s5g) a Kbt.188. S (4) bekezd6se atapj5n
meghozta az at6bbi

HATAROZATOT:

(tost

guoapest, N5dor u. 16., a tov6bbiakban: K6retmez6) 5ltal a
k6zbeszerz6sekr6l sz6t6 2015. 6vi CXL|tt. r6rv6ny (a tov5bbiakban: Kbt.) 64. S-a szerinri
6ntisztSz6s 6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfelet6ek megbizhat6s6g6nak
igazo[5s6ra, erre tekinrettel K6relmez6 k6relm6nek a Hat6s5g helyt ad.

az OTP Bank Nyrt.

Az ugyben elj5r5si kolts6g nem mertttt fel.

INDOKOLAS

K6relmez6 a Hat6sdghoz 20L6. augusztus 31-6n a Kbt. 188. S-a szerinti 6ntisztdz6si
k6relmet terlesztett et6 megbizhat6s6g6nak igazol6s5ra, tov6bb5 2016. szeptember Z-6n a
Hat6s6gnak cimzett leve16ben azt onk6ntes kieg6szit6sekket ldtta el.

K6relmez6 el6adta, hogy

I

a

Gazdasdgi Versenyhivatal

(a

tov6bbiakban: GVH)

I

hat6rozat5ban (a tov6bbiakban: GVH hat5rozat) - amit a fzurosi fOrv6nysz6k 2016.
febru5r ?4-6n ioger6ss6 v6tt
sz6mri hatdrozata hetyben hagyott megStlapitott iogszab5lys6rt6s miatt a Kbt. 62. S (1) beXezo6s n) ponti6ban meghatdrozott
kiz6r6 okkal rendetkezik a jetentegi kdzbeszerz6si etj5rdsokban. Tekintettel arra, hogy
K6retmez6 a iov6ben tobb kdzbeszerz6si etl6rSsban aj5ntattev6k6nt r6szt kivdn venni 6s
6gy it6ti meg, hogy az elm6tt 6vekben olyan int6zked6seket hozott, amelyek a kizSr5si ok
fenndttSsa ellen6re kett6k6ppen igazolj5k a megbizhat6sdg6t, a Kbt. 64. S 6s a 18g. S
alapj6n ontisztSzdsi k6retmet ny0jtott be a Hat6sdghoz.

-

-

-

Kdrelmez6 o kovetkez6kkel igozotjo megbizhat6sdgdt:
Kdrelmez6 o kovetkezd megbfzhot6sdg igozoldsdra szotgdt6 intizkeddseket tette:

1)

Erintett tigyfetek kompenz6ci6jSra vonatkoz6 kotetezetts6g v6ltat6s:
Mivelaz erintett lgyfetek t6tsz6ma 6s a kompenzilci6 m6rt6ke egzakt m6don et6re

nem hatSrozhat6 meg, ez6rt K6relmez6 kotetezetts6get v5ltat arra,

a

2016. okt6ber 31-ig
GVH hat5rozatban roqzitett

K6retmez6hoz fordu16
A Kerelmez6 et6ad5sa
(a)
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hoqy

zab5lys6rt6s miatt

(d)
(e)

A K6retmez6 et6adta, hogy szakmai tapasztatatai 6s a kiemelt panaszugyek keze[6s6vet

kapcsolatos 6ttat6nos bevett banki gyakortat szerint a leten 1) pontban tett
kotetezetts6gv5ltatSs eteget tesz a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a) ponti5ban fogtatt
etv5rdsoknak va16 megfelel6s igazot5s5ra 6s 0nk6nt v6ltatia a K6relmez6 a Hat6sSg
periodikus t6l6koztat5sSt a f enti kotetezetts6gv5ttat6s tetiesit6si f5zisai16t 6s
st6tusz616t.

2)

Egy0ttm0k6d6s a GVH-vat
A K6relmez6 et6adta, hogy a GVH-vat aktivan egyUttm0kodve, 6tfog6an tiszt6zta az
0gy t6ny5tt5s5t 6s kor0tm6nyeit, metynek alSt5maszt6s5ul az at5bbi t6nyeket hozta
fel:
kiemelten
(a) m5r az eli6r6s megindut5sa el6tt K6relmez6
kezelte az rigyet 6s
(i) K6relmez6
tdi6koztatta egy 2011. okt6ber 6-5n kett e-mailben a GVH

n.nr11-gyan0 eset6n f otytatott etiSr5sSnak t6nyeg616t 6s az
egy0ttm0kod6s szabStyair6t (az anyagot a K6retmez6 mett6kletk6nt
csatoltaJ 6s

(ii)

irt 20LI. okt6ber 2L-6n kett

a

hogy
fetjegyz6s6ben f elk6rte a
tetjes
fogadtat6s616t,
megfelet6
gondoskodjon a GVH munkatSrsainak
m6rt6k0 egyOttm0k6d6sr6t 6s otyan helyis6gek biztosit6s6rol,
amelyekben a GVH 6sszegyuitheti, 6ttekintheti 6s elemezhetia tefogtalt
iratoiat 6s a szem6tyes meghaltgat6sokat is tefolytathalia(az anyagot
a K6relmez6 mett6ktetk6nt csatolta)

(b) m6r az eti5r6s megindul6sa et6tt K6relmez6
szint6n kiemelten kezelte az

november 11-6n kett
Utasit6sban kritdn f elhfvta

(c)

[d)

az

6s a 2011.

afigyetm6tateties

e gy0ttm 0 kod 6si kdte lezetts6g re (me.!-lektetk6nt csatolva) ;
sz. ugyben lefotytatott, a Tpvt. 65/A' s-a
zoir. november z3-5n, u
jegyz6kdnyv
atapldn - a K6relmez6 szerint
k6szritt
szerinti helyszini vizsgStatr6t
a K6retmez6 6s
cselekm6nyeket
vizsgSlati
vizsg5t6k
- meg5ltapithat6, hogy a
(mett6kletk6nt
v6gbe
vitt6k
metlett
egyOttm0k6d6se
munkiv5tlat6i maximjtis
csatolva)
a K6retmez6 6ttat a GVH el6zetes 5tl6sponti5ra adott 6szrev6telekben foglaltak
at5t6maszt6s5ra, a t6ny6tt6s pontosabb f ett616sa, tiszt6z5sa 6rdek6ben

I

kerultek beny0jt5sra az E/?-E/I sz5m0 mett6ktetek 6s ezekhez K6retmez6
onk6ntes r6szletes maqvardzatokat is f0zott az 6szrev6tetek f6sz6veg6ben (az
ont<6nt m6r kor6bban adatszolg5ltat6sban
El4 sz. mett6ktetet (I)

2ls

is

el6terjesztette, azonban az el6zetes 5t16spontra adott 6szrev6teleiben

fogtattak atdtSmaszt6s5ra azt 0jra beadta).
A K6retmez6 el6adta, hogy a T-236/0L ECJ Els6fokri Bir6s5g6nak az it6let6ben teirt

megf elet6 onk6ntes 6s a vizsgdtati hatSskor
gyakort5sSn kivrit 5t16 egyuttm0kod6st t5masztja at6 kri16n6sen a GVH hat5rozat:
c 107. pontj6ban adott Kerelmez6 5ttati tjgyf6lnyitatkozat, amiben az elj{rds aI6
vont esem6ny (reggeti sorozat) c6tja kerutt fett6r5sra; 6s
o 153. pont a) 6s b) alpontjdban adott K6retmez6 Sttali ugyf6tnyitatkozatok,

egy0ttmfik6d6si m6rc6nek

amelyben az 6rintett 0gyf6ltipusok 6s
f

a jelen l6v6k

egyet6rt6se kerUtt

eltdrdsra.

A

K6retmez6 6rtetmez6se szerint az emlitett pontokban tett K6relmez6 6ttali
nyilatkozatok a I-236/0L. ECJ Els6fok0 Bir6sdg5nak it6tete atapj5n olyan
tigyf6tnyitatkozatoknak tekinthet6k, amelyek megt6tele a K6relmez6nek nem lett
volna kotelezetts6ge, azokat a K6relmez6 6nk6ntesen, a GVH-val va16 aktiv
egy0ttm0kod6sre torekv6se keret6ben, a t6ny5lt5s min6l tetiesebb kor0
megismertet6se c6li5b6l tette meg.

TovSbb5 a K6relmez6 et6adta, hogy beadv6nya metl6ktet6ben roviden
osszefoglalta, hogy a K6relmez6 a versenyhivatali etjdrSs fotyam6n milyen
dokumentumokat ny0jtott be onk6ntesen a GVH-nak az el6zetes 6tt6spontra adott
6szrev6teleiben 6s ezek mennyiben igazotjdk a hat6sSggal vat6 j6hiszemii
egyuttmUkdd6s t6ny6t.
A K6retmez6 Slt5spontja szerint a jeten 2) pontban el6adottak eleget tesznek a Kbt.
188. S (2) bekezd6s b) pontiSban fogtalt elv5r5soknak va16 megfetel6s igazotdsSra.

A K6relmez6 v6tem6nye szerint egy6rtetm6en al6tdmasztott, hogy K6retmez6 a
GVH-val aktivan egy0ttm0kodve, 6tf og6an tisztdzta az rigy t6ny5tt5s5t 6s
kdr0tm6nyeit. Ezen t0lmen6en, krilonosen az E/Z-E/I4. szdm0 mett6ktetek
beny0jtds6val megfelelt aI-236101. ECJ Ets6fok0 Bir6s6gdnak az it6tet6ben leirt

egyuttmUkod6si m6rc6nek, mivel

(i) onk6ntes 6s (ii) a vizsgdtati hat5skor

gyakortdsSn kivril 6lt6 egyOttm0kod6st is tanrisitott.

3) Int6zked6sek

a tov6bbi jogs6rt6sek meget6z6s6re

A tovdbbi jogs6rt6sek fett6tlen elkerril6se c6ti5b6t a

K6relmez6

a

kovetkez6

int6zked6seket tette:

a GVH dttat

meg5ttapitott iogszab6lys6rt6s megval6sitds5ban szem6tyesen
munkuui.rony. K6ielmez6 kezdem6nyez6s6re
kozos megegyez6ssel megszuntet6sre kerrllt (met16ktet)
(b) technikai 6s szervezeti int6zked6sk6nt:
(l) a K6retmez6
2012. tebrulr 6-6n kett level6ben
Ia)

r6szt vett munkat5rsa, I

6rEt

hitelint6zetekket, ill. vezet6ikkelva16 kapcsotattartSs egyes versenyjogi
szem pontiai16l (mett6kletk6nt csatotva)

szempontb6t is 6rt6kelhet6 helyzetek kezel6s6nek 6s felismer6s6nek

-r

t5j6koztat6st ny0lt

a
._

2013. irilius 25-6n kelt, a
irt e-maitj6ben
.r6t6

s6nyld
akkori rendelkez6sei a kovetkez6k voltak (melt6ktetk6nt csatolva):
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-

-

t6tesit6sekor vagy az et616ptet6skor - vagy a
hat6lyba t6p6s6t kovet6 15 munkanapon
at5sul 6t kelladni;
tartalm5nak megismer6s6t 6s
laltak betartds5vat kapcsolatos kotetezetts6get a

a munkaviszo

bettrt a

abb6l a c6lb6t, hogy
a vonatkozo
megismerj6k a vonatkoz6 versenyjogi et6ir6sokat, tov6bb6 a lehet6
tegrdvidebb id6n behit, de legk6s6bb a 2013. szeptember6ben

et6rhet6v6 vdti6k

(iv) 2013. aususztus

24-T:

ir#

a 2013. au

leve16ben k0tdn felhivta a figyelmet arra,

hat6tya kiterjed

ffi

K6retmez6

il ;: " i u'.:', f

el6rhet6v6 vdtt a
us 30-5n kett

a

:?:'ff

?J:

:

fJ :

ff ffi

I

az egyes vonatkoz6 elj6r5si szab6lyok meg5ltapit6sa a versenylogi
el6ir5sok megs6rt6s6nek hat6kony megel6z6se 6rdek6ben
(met16ktetek csatotva);

(v) ZOtS. i6nius Z-inal, m6dosult
ctmu

szOks6gess6 vStt K6relmez6
kor6ben a fenti t6m5ban

ezi-rt

Sttal az6ta
2015. i0tius 3-31. k6zott lezallott 6s az
olyamatosa n etv6 9z6sre ke rtr t (mel16 ktete k)
kiz616 ok bekovetkez6s6t k0vet6en K6relmez6 a
0jb6t fet0lvizsg6tta, m6dositotta, tovSbbi e16ir5sokat fogalmazott meg,
f

(vi)

a

amely m6dositSsSnak l6v6hagy6sa jetenleg folyamatban van
(melt6kletek), a k6relmez6 kiletenti, 6s v5ltatia, hogy a letzett
m6dositdsokat tegk6s6bb 2016. szeptember 30-ig a bets6 szabStyzati
rendsze16ben hat5tyba t6pteti 6s e116l a Hat6sdgot hatad6ktatanut
tdj6koztatla.

K6retmez6 Slt6spontla szerint a yeten 3) poa!@ et6adott technikai,
szervezeti 6s szem6tyi int6zked6sek, kulon0sen a
atkatmasak a Kbt. 188. s (z) nelezd6s c)
kiterjed6 kotetez6
ponti6ban fogtatt elv6r6soknak vat6 megfetel6s igazol6s6ra 6s a iov6beti, GVH
hat6rozatban rogzitett vagy ahhoz hasont6 jogs6rt6sek megel6z6s6re.

A

Tov5bbiakban a K6relmez6 kiletentette, hogy a Hat6s5g hatSrozata meghozata15nak ataplSut
szotgSl6 k6retm6ben foglattakkat egyezo hat6sSgi ddnt6s eset6n a Kbt. 144. S, valamint a

6s szolg6ttat6s 6ltat5nos szab6lyair6t sz6t6 2004. 6vi CXL.
k6zigazgatSsi hat6s6gi ellSrds-,
tdrv6ny 73lA. S rendelkez6seire figyetemmeI a dont6s elten fettebbezni nem kiv5n,
K6relmez6 a fetlebbez6si jogS16t [emond.

-

K6retmez6 k6rte a Hat6s6got, hogy a f entiekben et6adottakat 6s a mett6kelt
bizonyit6kokat 6rt6ketje 6s a K6retmez6 megbizhat6sSg6nak ket16k6ppen tort6n6

A

igazot5sSt hat6rozatSban me95llapitani sziveskedien.

4/g

Tov5bbd a K6relmez6 t6j6koztatta a Hat6sdgot, hogy a k6retem metl6ktetek6nt beny0ltott
iratokat 0zteti titokk6nt k6ri kezelni.

A Hat6s5g el6szor azt vizsg6lta, hogy a k6retem az arca jogosuttt6t szbrmazlk-e.

A Kbt. 188. S (1) bekezd6s ets6 fordutata szerint bSrmety gazdas5gi szerept6, akivet
szemben a 62. S (1) bet<ezO6s b) 6s f) pontj6ban emlitett kiz5r6 ok kiv6tet6vel b5rmely
egy6b kiz6r6 ok fenn5tt, k6relmet ny0jthat be a Hat6s6ghoz annak meg6ltapit5sa
6rdek6ben, hogy az 5ltala hozott int6zked6sek a kiz6r6 ok fenn5ll6s6nak ellen6re
ket16k6ppen igazolj5k megbfzhat6s6gdt.
A K6relmez6
Keretmezo a Liazdasaqr
Gazdasdgi Versenyhivatat
Versenvhrvatal (a
tovabbiakban: GVH)
[a tov5bbiakban:

I

kelt,

I

ogyszdmf 6i
iktatdsi szdmri hat6rozat6ban - amit a F6vdrosi
Torv6nysz6k 2016. febru61 24-6n loger6ss6 vStt
sz5m6 hat5rozata
hetyben hagyott
megStlapitott jogszab6lys6rt6s miatt a Kbt. 62. S (1) bekezd6s n)
pontjSban meghat6rozott kiz616 ok hat5tya alatt 5tl.

-

A Kbt. 62. S (1) bekezd6s6nek n) pontja szerint a kozbeszerz6si etjdr5sban nem lehet
ajdnlattev6, 16szv6tetre jelentkez6, atv6ttatkoz6, 6s nem vehet 16szt atkalmass5g
igazol5s5ban olyan gazdas6gi szerepl6, aki a Tptv. 11.S-a vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti
h6rom 6vn6l nem r6gebben meghozott loger6s 6s v6grehajthat6 versenyfehjgyeteti
hat5rozatban, vagy a versenyfelugyeleti hatSrozat bir6s6gi fetrjtvizsgdlata eset6n a bfr6s6g

-

-

joger6s

6s

v6grehajthat6 hat6rozatSban meg6tlapitott

jogszab5lys6rt6st k6vetett

6s

birsdggal srlltott

et.

fentiek alapi6n megdltapft5st nyert, hogy a k6relem az affa jogosultt6l szdrmazik, mivel a
kiz6r6 ok a Pp. 228. S-a atapj6n, az it6let loger6re emetked6s6ve12016. februSr 24. napiln

A

beStlt.
A fentiek atapjSn megdllapitdst nyert, hogy a K6retmez6 a Kbt. 62. S (1) bekezd6s n) pontja

szerinti kizitr6 ok hat5tya atatt 5tt, tekintettel arra, hogy a loger6s 6s v6grehajthat6
hatSrozat meghozatata 6ta hSrom 6v m6g nem telt et, igy a k6relem az affa logosuttt6l
sz6rmazik.

A Hat6s6g ezt k6vet6en azt vizsg6lta, hogy a k6relem megfelet-e a Kbt. 188. S (1)-(2)
bekezd6s6ben f oglaltaknak.
A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utots6 fordulata alapj6n a megtett int6zked6sekkel kapcsolatos
bizonyit6kokat a k6relemmel egytitt ketl benyOjtani a Kozbeszerz6si Hat6s5g r6sz6re.

A Kbt. 188. S (2) bekezd6se atapj5n a kiz6r6 ok hat6lya at6 tartoz6 gazdasdgi szerept6
m eg

bizhat6s {gdnak

a)

zonyit6sa 6rde k6 be n kotetes gazotn i, hogy
a b0ncsetekm6nnye[, koteless6gszeg6ssel vagy egy6b jogs6rt6sset okozott k5rt bi

a

i

k5rosult 5ltat etfogadott m6rt6kben

-

a

megt6ritette vagy arca meghat5rozott

hatSrid6vet kotelezetts6get vdtlatt;

b) az

c)

ittet6kes hat6s6gokkal aktivan egy0ttm0k6dve 5tfog6an tisztdzta az ugy

t6nydll5s5t 6s kdrritm6nyeit; 6s

olyan technikai, szervezeti 6s szem6lyi int6zked6st hozott, amety alkalmas
tovdbbi b0ncselekm6ny, kotetess6gszeg6s, iltetve egy6b jogs6rt6s mege16z6s6re.

a

A Hat6s5g a hi5nyp6tt6ssat kieg6szitett k6relem alapiSn 6rdemben elbir6tta, hogy
K6relmez6 Sttal megtett int6zked6sek megfelel6ek-e megbizhat6s5ga igazot6s5hoz.

a

K6relmez6nek

a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a)

kotelezetts6gv5tlat5sa

az

pontl6vat osszefugg6sben tett
atSbbiak szerint alkalmas K6retmez6 megbizhat6sdg5nak

meg5tlapitSs5ra.
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1)

Erintett rigyfetek kompenz5ci6j5ra vonatkoz6 k6telezetts6g vdltalSs:
Mivel az 6rintett 0gyfetek l6tsz6ma 6s a kompenz5ci6 m6rt6ke egzakt m6don el6re

nem

ezbrl K6retmez6 kdtelezetts6oet

hat6rozhat6

amel
ordut6
A K6relmez6 e[6ad5sa

vdllal
form6j5ban 2016. okt6ber 31-ig
a GVH hat5rozatban roqzitett logszab5tys6rt6s miatt hozz5

f

a

(a)

(d)
(e)

A

K6relmez6 tov5bb6 6nk6nt v6ltatta

a

Hat6s5g periodikus till6koztat5s5t

a

f

enti

k6telezetts6gv5ttalds teliesit6si f5zisai16l 6s st6tusz616t.

A Hatosog megdllapitotto, hogy o Kdrelmezf meghotdrozott hotdrid1vel
vdllolt

a

kdtelezettsdget

jogsdrtdssel okozott kdr megtdritdsdre.

Kdrelmez1 o Kbt. 1BB. Q [2] bekezdds bl pontjdvol kopcsolotbon el6adott, az igy
t6ny5tt5s6nak 6s korutm6nyeinek tiszt5z6s6ra tett int6zked6sei az a16bbiak szerint
alkalmasak K6relmez6 meg bizhat6s5g6nak me95tlapitSs5ra.
2) Egy0ttm0k6d6s a GVH-vat
A K6retmez6 el6adta, hogy a GVH-vat aktivan egyuttm0kodve, Stfog6an tiszl{zta az
ugy t6nydll5sSt 6s kdr0lm6nyeit, melynek alStdmasztSsduI az at5bbi t6nyeket hozta
f

el:

(a) m5r az eli|rds megindul6sa et6tt

kiemelten

K6retmez6

kezelte az 0gyet 6s:
ES

I

t6l6koztatta egy 2011. okt6ber 6-5n kett e-mailben a

GVH

20t1. okt6ber 2t-6n

kett

kartett-gyan0 eset6n f olytatott elj6r6s6nak t6nyeg616l 6s az
egyrittm0kod6s szab5lyair6l, (az anyagot a k6relmez6 melt6ktetk6nt
(ii)

a

(b) m{r

fetjegyz6s6ben felk6rte a
hogy
gondoskodjon a GVH munkatdrsainak megfelet6 fogadtat5s5r6t, telles
m6rt6kU egyrittmUkdd6s16t 6s olyan hetyis6gek biztosit5sd16t,
amelyekben a GVH osszegy0itheti, 6ttekintheti 6s elemezheti a lefogtatt
iratokat 6s a szem6lyes meghaltgatSsokat is tefotytathalia (az anyagot
a K6retmez6 melt6kletk6nt csatolta)
az eliSrds meqindut6sa el6tt K6retmez6
kezelte az rjgyet 6s a 2011.
6/s

