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Tárgy: az Állami Számvev■szék által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás Bud

A Közbeszerzési Dönt■bizottság (a továbbiakban: Dönt■bizottság) a Közbeszerzések Taná
HATÁROZAT-ot:

A Dönt■bizottság az Állami Számvev■szék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10., a
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi, méltányossági eljárásnak helye nincs.
INDOKOLÁS

A Dönt■bizottság a beszerz■ beszerzési eljárásainak az iratai, a jogorvoslati eljárás
Az Állami Számvev■szék 2006. július 7-én hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményeze
El■adta, hogy az Állami Számvev■szék a beszerz■nél folyamatban volt ellen■rzések kere
jogsért■ magatartások id■pontjai 2005. január 1., illetve 2005. január 2.
A hivatalbóli kezdeményez■ közölte, hogy a Kbt. 323. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 3
A hivatalbóli kezdeményezésben az alábbi beszerzések tekintetében hivatkozott arra, ho
1. Az önkormányzat objektum ■rzési feladatok ellátására – közbeszerzési eljárás eredmé
A felek a megbízási szerz■dést 2005. január 1-jei hatállyal módosították az ■rzésvéde
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A fenti, módosult feladatok ellátásáért az önkormányzat 2005. évben – a benyújtott szá
2. Az önkormányzat 2005. január 2-án vállalkozási szerz■dés kötött a Takarító Szövetke
3. Az önkormányzat 2005. január 2-án vállalkozási szerz■dést kötött a Takarító Szövetk
4. Az önkormányzat 2005. január 2-án vállalkozási szerz■dést kötött a Takarító Szövetk
5. Az önkormányzat 2005. január 2-án vállalkozási szerz■dést kötött a Takarító Szövetk
A hivatalbóli kezdeményez■ kezdeményezésében rögzítette, hogy az önkormányzat 2005. év
A hivatalbóli kezdeményez■ szerint, miután az önkormányzat a Kbt. 22. § (1) bekezdésén
A jogorvoslati eljárás során a beszerz■ becsatolta a BROSS Security Rt.-vel, megkötött
A hivatalbóli kezdeményez■ ezt követ■en az ■rzés-védelmi beszerzés tekintetében a hiv
A beszerz■ a takarítási szolgáltatások vonatkozásában el■adta, hogy álláspontja szeri
A jogorvoslati eljárás során a beszerz■ a fenti el■adását akként pontosította, hogy a
A hivatalbóli kezdeményez■ ezt követ■en a takarítási szolgáltatások tekintetében módo
A Dönt■bizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a hivatalbóli ke
A Dönt■bizottság a beszerz■ hivatkozására tekintettel els■dlegesen azt vizsgálta, hog
A Dönt■bizottság a becsatolt 1992. január 1-jén kelt vállalkozási szerz■dés és a szer
A Kbt. 2. §-a határozza meg kötelez■en és általános jelleggel azt, hogy mely esetben k
2. § (1) bekezdés: A közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkér■ként meghatár
2. § (2) bekezdés: Az európai közösségi (továbbiakban: közösségi) értékhatárokat elér■
Egyértelm■en megállapítható, hogy Budapest F■város VII. Kerület Erzsébetváros önkormá
A Kbt. harmadik rész VI. fejezet 240. § (1) bekezdés a) pontja értelmében e fejezet sz
A Kbt. negyedik részének 292. § (1) bekezdés a) pontja értelmében e rész szerint kell
A hivatalbóli kezdeményez■ által el■adottak, továbbá a becsatolt okirati bizonyítékok
A Kbt. 402. § (4) bekezdése 2004. január 1-jét■l 2005. december 31-ig terjed■ id■szak
a) Árubeszerzés esetében:
2 millió forint.
b) Építési beruházás esetében:
10 millió forint.
c) Szolgáltatás megrendelése esetében:
2 millió forint.
A Kbt. fenti kötelez■ szabályozása alapján így abban az esetben terhelte volna az önko
A Kbt. 298. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdéseko
A Kbt. 38. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szolgáltatás becsült értéke a határozott
A Kbt. 38. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a szolgáltatás becsült értéke határozat
A Dönt■bizottság a Kbt. fenti rendelkezéseire tekintettel azt vizsgálta, hogy a beszer
Így a Dönt■bizottság a közbeszerzés becsült értékének számítása során a Kbt. 38. § (1)
A Kbt. 40. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a becsült érték kiszámítása során milye
A Dönt■bizottság a nagytakarításra vonatkozó szolgáltatás tekintetében egyrészt a Kbt.
A Dönt■bizottság így az egybeszámítás alapján 1 471 632 Ft + 40 848 Ft, megállapította
A Dönt■bizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – a
A Dönt■bizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a 341. § (6) bekezdése alapjá
A bírósági jogorvoslatot a határozat ellen a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.
Budapest, 2006. augusztus 11.
Dr. Nagy Gizella s. k.,
közbeszerzési biztos

Fábián Péter s. k.,
közbeszerzési biztos

Dr. Puskás Sándor s. k.,
közbeszerzési biztos
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