s:t
KozBESZERzESI

nnr0s/o

A Kozbeszerz6si Hat6sdg (a tov5bbiakban: Hat6s5g) a kdzbeszerz6sekr6t sz6l6 2015.6vi
CXL|ll. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 188. S (4) befezO6se atapj6n meghozta azalilbbi

HATAROZATOT:

a DHJ Epit6 Epit6ipari 6s Szolg5trat6 Kfr. (3526 Miskotc, Mechatronikai park 14., a tov5bbiakban: K6relmez6) 6ttal a Kbt. 64. S-a szerinti 6ntiszt6z6s 6rdek6ben meghozott in-

t6zked6sek megfelel6ek megbizhat6s6g5nak igazotSs5ra, erre rekinrettel K6retmez6
k6relm6nek a Hat6s69 hetyr ad.
Az rlgyben etjdrdsi kolts6g nem merrilt fet.

INDOKOLAS

K6relmez6 a Hat6s5ghoz2017.m5jus 17-6n a Kbt. 188. S-a szerinti ontiszt5z6si k6retmet
terjesztett el6 megbizhat6s5gdnak gazo16sdra.
i

K6relmez6 el6adta, hogy ism6telten el6terjesztett 6ntisztSz6si k6relme tekintet6ben nem
dtlnak fent a Kbt. 188. S (4) bekezo6s6ben kozvetetten meghat5rozott, ism6tett benyrljt6s
korlStai. A Kbt. hivatkozott rendelkez6sei 6rtelm6ben meg6tlapithat6, hogy,ha a k6reimet a
Hat6sdg - vagy bir6s5gi fetUlvizsgdtata eset6n a bir6s6g - hatdrozatilban etutasitja, az adott
kizttr6 ok alatt 5tt6 gazdasSgi szerept6 akkor ny0jthat be ism6tetten k6retmetaz'(t) bekezd6s szerint az azonos okb6l fenn6lt6 kizdr6 okkat kapcsotatban, ha megbizhat6s6gdt az
et6z6 k6relm6nek etutasitds5t kovet6 int6zked6sset kivdnla bizonyitani'.
K6relmez6 el6adta, hogy egyr6sz16l meg5ttapithat6, hogy id6kozben megvdlt ozott azir6ny-

ad6iogi k6rnyezet,2017.ianudrr 1. napja hatSllyala Kbt.63.
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(1)bekezd6la) pontfaszerinti

:

Az aj5ntatk6r6 az eli6r{st megindit6 felhiv6sban el6irhatja, hogy az elj5r6sban nem lehet
aj5nlattev6, r6szv6telre jelentkez6, alv5tlalkoz6, ittetve nem vehet r6szt atkalmassdg igazolSsdban olyan gazdas6gi szerep16, aki
o)1 a73. S (4) bekezd6s6ben emtftett k6rnyezetv6detmi, szociStis 6s munkajogi kovetelm6nyeket sUlyosan megszegte, 6s ezt h5rom 6vn61 nem r6gebben meghozott, joger6s bir6s6gi, kozigazgat5si vagy annak feltjlvizsgdtata eset6n bir6s6gi hatSrozat megdltapftotta.
K6relmez6 szerint me96ttapithat6 tov6bbd, hogy et6z6 (ets6) k6relmtjk etutasit6sdt kovet6_
en vette klzhez a Borsod-Abarij-Zempt6n Megyei Korm6nyhivatal Miskolci Jjrdsi Hivatal FoglalkoztatSsi, Munkaugyi 6s Munkav6delmi F6osztdtya (a tov6bbiakban: Munkav6detmi
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F6osztSty) tSj6koztat6s5t a munkav6detmi hat6s5ggal val6 egyuttmUkod6s hat5rozatban
fogtatt meg5ttapit5saivaI kapcsotatban.
K6retmez6 el6adta, hogy 2016. november 15. napj5n a Kbt. 188. S-a szerinti ontisztSz5si
k6relmet teriesztett et6 megbizhat6sdg meg5ttapitSsa i16nt (met16ktetk6nt csatolta K6retmez6), melyre vonatkoz6 hi5nyp6tt6s6t 2016. december 15. napi5n nyriltotta be a K6retmez6 a Hat6sSg r6sz6re (metl6ktetk6nt csatolta a K6retmez6).

iktat6sz6m0 hatSrozat6ban (metyet met16ktetk6nt csatott k6kieg6szitett k6retem atapiSn azal6bbi t6nyegi megSthi5nyp6tt6ssal
retm6hez K6relmez6) a
lapitdsokat tette:

A Hat6s5g

,K6relmez6 a k6retm6ben nem igazotta megfetel6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s b) ponti5t,
ez6rt a K6retmez6t a Hat6s5g a Kbt. 188. S (4) bekezd6se atapi5n 2016. december 5-6n keit
v6gz6s6ben hi5nyp6tt5sra hivta fet. A K6retmez6 20t6. december 14-6n hi6nyp6tl5st ny0ltott be, melyet a Hat6s5g 2016. december 15-6n vett k6zhez, azonban a K6retmez6 tovSbbra sem tudta megfelet6en igazolnia Kbt. 188. S (2) bekezd6s b) ponti5t'..
K6relmez6 nyitatkozat6val eltent6tes inform6ci6, iltetve dokumentum nem iutott a Hat6s5g
tudom5s6ra'az igy vizsg6tata sor5n, erre tekintettet a Hat6s6g etfogadta K6relmez6 fenti
nyitatkozat6t a Kbt. 188. S (2) neXezO6s a) ponti6ban fogtattak igazot5s5ra...
(2) bekezd6s c)
A Hat6sSg a fentiek alapl5n meg6ttapitotta, hogy K6relmez6nek a Kbt. 188. S

pontia szerinti int6zked6sei megfetel6ek a megbizhat6s6g igazo[5s5hoz.'
Fentiekre tekintettel a Hat6sSg meg6ttapitotta, hogy K6relmez6 az illtala hivatkozott eti6(2) ber6ssat 6sszefugg6sben nem iglzotiotyan kortitm6nyeket, amelyek a Kbt' 188' S-a
kezd6s6nek b) pLnti6vat osszelugg6sben megkovetett int6zked6sek megt6tet6t at6t6masztan6k.
K6retmez6 et6adta, hogy figyetemmel arra, hogy megbizhat6s5ga tekintet6ben a Hat6s5g a
Kbt. 1BB. S (2) bekezd6l.ier c) pontia szerinii kovetetm6nyek igazol6s5t meg5tlapithat6nak tartotta, kor5bbi k6retm0kben fogtaltakra csak visszahivatkozni kiv5n 6s k6rte azokat,
valamint a Hat6s6g vonatkoz6 OOnt6i6t leten etjSr5sban is figyetembe venni, ir5nyad6nak

tekinteni.

K6relmez6 a Hat6s6ghoz 20l6.november t7-6n a Kbt. 188. S-a szerinti 6ntiszt6z6si
k6retmet teriesztett et6 megbizhat6s6g5nak igazol5sSra'
K6relmez6

fF

sz6m0 k6retm6ben et6adta, hogy a 2014. okt6ber 14-6n, Takatatt t6v6 6pit6si munkateruleten 15:25 6r5t6l 16:25 6r5ig a

I
*:it-ll;:l,,'l}llF,,J5;;I?n',l';:ni:,'Ji'?,:1i::T

tahark6ny t<uttemtet

j?:J:lll:i:,:'ry

munkav6detmi f etiigyet6 munkav6delm i etten6rz6st tartott'
K6relmez6, mint munk5ttato

k6si munkakorben

lalkoztatta
MunkavSlla-

,amunkav6detmietten6rz6sid6ponti5banTaktaatatt t6v6 6pit6si munkater0leten tart6zkodott, tart6zkod5si
hety6n a munka5roX tUqqoteges fala a f6tdbeomt5st6t, fdtdvisszaperg6st6t nem volt megv6dve. A Munkav6detmi-ft-atOJag r6sz6r6t eti5r6 fettigyet6 meg6ttapitotta azt is' hogy alv5ttatkoz6i munkav6gz6s k6r6ben kerutt sor a KPE-110-es m6ret0 szennyvizvezet6k fektet6si
frarf<6ny kgtter0tet

I

munkdira. A Munkav6detmi Hat6s5g azellen6rz6,s sor6n kozvetlen 6s s0tyos vesz6lyeztet6st
munkav6ttat6t 6rint6en, ez6rt munkav6detmi eti5r5st inditott, melytapasztatt I

nek eredm6nyek6nt munkav6detmi oirs5gol ttunot, ki

iktat6-
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sz6m0 l. fokO hatSrozatSban (a tov5bbiakban: HatSrozat). A Hat6rozatban a Munkav6detmi
Hat6sdg 50.000,- Ft, azaz otvenezer forint munkav6detmi birs6g16t rendelkezett.
A K6retmez6 el6adta, hogy a birs5g megfizet6s6t20t4. december 2. napjiln Stutal5ssattet-

iesitette.
K6relmez6 5ltdspontia szerint a Munkav6detmi Hat6s5g hat6rozal6ban fogtattak 6s a krszabott munkav6detmi birsSg atapj5n felmerul, hogy a kozigazgatlrsi hat6rozat joger6re emelked6s6nek id6pontl6t6l a Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontjdban meghatdrozott kiz6r6 ok hat6tya atd kerult. Ennek ok6n a joger6re emetked6st6t szSmitott h5rom 6vben azokban a
kiSzbeszerzlsietj5r5sokban, amelyekben a Kbt. 63. s (1) bekezd6s a) pontia el6ir5sra kerul,
nem [ehet aj6nlattev6, r6szv6telre jelentkez6, alv6ltalkoz6 6s nem vehet 16szt atkatmassdg
igazoldsSban. Ezen jogi hetyzete tovdbbd a Kbt. 65. S (11) bekezd6s6nek rendelkez6sei ko16ben is f igyetembe veend6.

K6relmez6 a jov6ben tobb kozbeszerzlsi elj6riisban r6szt kivSn venniak6r alSnlattev6i (jelentkez6i), atv6ltalkoz6i, alkalmass6g igazot5s5ban r6szt vev6 szervezeti pozfci6ban, ,,iltetve
elviekben fetmerulhet, hogy ak6r jogel6d tSrsas5gk6nt'.
K6relmez6 sz0ks6gesnek tartotta kiemetni, hogy a K6retmez6 bels6 szabdlyzatainak is alaput v6tet6velfokozott kor0ttekint6sset 16rt et 6s j5r elaz6ta is alkalmazottai tdj6koztatdsa
kapcsdn.

Tovdbb5 a K6relmez6 el6adta, hogy a munkav6detmi oktatSs a t5rgyi munka megkezd6se
elott megtart6sra ker0t, a munkav6ttal6k biztons6gos, vesz6lymentes munkav6gz6sset
kapcsolatos kioktat5sa megtort6nik, amit a munkav5tta16k igazoltan tudom5sulvesznek.
Emellett a K6relmez6 et6ad6sa szerint a munkav6delmi elten6rz6s sor5n meg6ttapitott kozvetlen 6s sUlyos vesz6lyeztet6s kiv5tt6 okainak fettdr5sa megtort6nt. K6relmez6 az eset
bekovetkez6se 6ta az 6pit6svezet6n 6s a munkav6detmi megbfzotton keresztUt is kiemett
figyetmet fordit az 6pit6si tev6kenys6g munkav6delmi hat6rozattal is 6rintett kor0tm6nyeire.

Kdrelmez6 o kovetkez1kket kivdnto igozolni megbizhot6sdgdt:

A Kdrelmez1 az aldbbiokban kivdnto bemutotni, hogy moraddktolanuttetjesiti o megbizhot6sdg megdllopt'tdsdhoz sz0ksdges torvdnyi kovetelm6nyeket, tekintettel orro, hogy:

o)
b)
c)

o Kormdnyhivatat dttol megdttopitott hidnyossdgok sem szemdtyi sem onyagi kdrt

nem okoztdk

o Kdrelmez6 munkovdltol1i mindvdgig j1hiszemAen, teljes korAen segitettik o Kore lid rd sdt, h ozzdjd ru tto k oz esetek ko rA hd nyei n ek
fe Ud rd id hoz
o Hatdrozot meghozototdt kovetden o Kdrelmez| szdmis olyon - szemdtyi, szeruezeti, technikai - intdzkeddst tett, omelyek a fentiekhez hasont6 szobdtysdrtdsek megokaddlyozdsdt cdlozzdk, ds ometyek olkotmosak is orro, nogy meggitoqdk o jov1ben
oz 6rintett munkovddetmi 6s munkobiztonsdgi rendelkezdsek megiZ,tes-et.
m o nyh ivato I

K6relmez6 a k6relm6ben el6adottak ataplSn a Hat6s5got a megbizhat6sdga megdttapitdsdra k6rte.
Kerelmez6 a fenti int6zked6sek bizonyit5sdra az

2.
3.

4.
5.
6.

atdb

atokat csatolta k6relm6hez:

a birsSg megfizet6s6nek igazol6sa (dtutaldsi megb'zds, bankszdmla-kivonat),
Munkav6detmi SzabSlyzat tartalomjegyz6ke,
Biztonsdgi 6s eg6szs6gv6detmi terv - foldmunkdkra vonatkoz6 r6sz.

oktatdsianyagtematik6ja,
2016. 6vi k6pz6si terv,

-
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7.

0HSAS min6s6gir5nyit5si tan0sitvSny, valamint lS0 9001 6s lS0 14001 tan0sitvSny,

B. a munkav6detmi szolg5ttat6

nyilatkozata,
K6retmez6c69kivonata,
10. k6pvise16 szem6ly at5ir6si cimp6td5nya,
11. megbizhat6s6g meg5ltapit5sa ir5nt beny0jtott ets6 sz5m0 k6relem 6s annak me[-

9.

16kletei,

sz5mon meghozott hi5nyp6tt6 v6gz6se,
12, a Hat6sSg
1? K6retmez6 2016. december 15. napi5n benv0itott hi5nyp6tt5sa,
14.
zott t6i6koztat6sa,

15.
16.

I
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A Hat6s6g et6szor azt vizsg6tta, hogy a k6retem az arra iogosuttt6l sz5rmazik-e.
A Kbt. 188. S (1) Oet<ezO6s ets6 fordulata szerint b5rmety gazdas5gi szerepl6, akivel szemben a 62. S (f) bekezd6s b) 6sf) ponti6ban emtftett Rizlr6 ok kiv6tet6vetb6rmetyegy6b kizdr6 ok fenndtt, k6relmet nyfithat be a Hat6s6ghoz annak megSltapit6sa 6rdek6ben, hogy
az illtala hozott int6zked6sek a kizitr6 ok f enn5ttSsa etlen6re kel16k6ppen igazotiSk megbiz-

-

hat6s5g5t.
(a tov6bbiakban: Mvt.)
A Hat5rozat szerint a munkav6detemr6tsz6t6 1993. 6vi XClll. torv6ny
g4. S (1) bekezd6s b) ponti5ban biztositott iog5n5t fogva, a Borsod-Aba0i-Zempt6n Megyei
Korm5nvhivatat Munkav6deimi 6s Munkaugyi Szakigazgatdsi Szerv Munkav6detmi Fetugye16-

munkav6delmi fet0gyet6 2014. okt6ber I4-6n 15:25 6r5t6t
s6ge r6sz6r6t eliSr6I
alatt t6v6 6pit6si munkater0[e16:25 6rdig a K6retmez6 Taktahark5ny, kutterutet
t6n munkav6delmi elten6rz6st tartott, metynek eredm6nyek6ppen munkav6delmi etlSrdst
vesz6lyeztet6s miatt Munkav6delmi
inditott. Az e1en6rz6s so15n fettdrt kozvetlen 6s s0tyos
Hat6s6g a K6relmez6t, mtnt munk5ttat6t 50.000 Fl, azaz otvenezer forint munkav6delmi
birs5ggat s0itotta.
A Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontja szerint az alSntatk6r6 az etl5r6st megindit6 fethiv6sban
et6irhatia, hogy az etl5r5sban nem lehet ajSntattev6, r6szv6tetre ietentkez6, atv6tlatkoz6,
iltetve nem vehet r6sit atkatmass5g igazot6s5ban olyan gazdas5gi szerept6, at<i a 73' S [4)
bekezd6s6ben emlitett kornyezetv6Oelmi, szociSlis 6s munkalogi kovetelm6nyeket s0tyosan megszegte,6s ezt h5rom 6vn6t nem r6gebben meghozott, loger6s bir6s5gi, klzigazgat5si vagy annat< f el0tvizsgStata eset6n bir6s5gi hat5rozat meg6tlapitotta.

(1) nerezo6s a) pontia
A fentiek alapjSn megSttapitSst nyert, hogy a K6retmez6 a Kbt. 63. S
szerinti kiz6r6 ok hat6tya atatt 6tt.
A Kbt. 1gB. S (a) bekezd6se szerinr, ha a k6retmet a Hat6s5g - vagy bfr6s6gi fettitvizsg5tata
gazdas5gi szerepl6
eset6n a bir6s6g - hatSrozat6ban elutasitla, az adott kizitr6 ok alatt 5tt6
okb6lfennStt6 ki(1)
azonos
az
szerint
bekezd6s
akkor ny6jthat be ism6telten k6relmet az

inzdr6 okkat kapcsolatban, ha megbizhat6s6g6t az el6z6 k6relm6nek etutasit6s5t kovet6
t6zked6sset kivSnia bizonYltani.
6nK6retmez6 a - Hat6s5g 6tta12016. november t7-6nkbzhez vett - Kbt. 188. S-a szerinti
igazotSs6ra.
tiszt6z6si k6retmet teriesztett et6 megbizhat6sSg6nak
(2) bekezd6s b) pontlSt,
A K6retmez6 a k6retm6ben nem igazolta megfetet6en a Kbt. 188. S
december 6-5n kett
(+)
2016.
atapi5n
bekezd6se
ez6rta K6retmez6t a Hat6s6g a Xnt. tAg. S

fetot munkanapos hat5rid6vet. A K6relmez6 2016. december 1b-6n tett nyitatkozalilban nem tett eteget marad6ktalanul a fethiv5sban irtaknak, igy

v6gz6s6ben hi5nyp6tt6sra hivta

(2) bekezd6s6ben fogtalt
nem tudta megtetet6en igazolni bizonyit6kokkat, hogy a Kbt. 188. S
fett6teteknek eteget tett.
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