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

A Dönt■bizottság az EMEF Els■ Magyar Energetikai Fejleszt■ és Szolgáltató Kft. (1033
A Dönt■bizottság ezt meghaladóan a jogorvoslati kérelmi elemeket elutasítja, illetve a
A Dönt■bizottság ajánlatkér■t 500 000 Ft (azaz ötszázezer forint) bírsággal sújtja.
Ajánlatkér■ a bírság összegét a határozat kézhezvételét■l számított 15 napon belül a
Kötelezi a Dönt■bizottság ajánlatkér■t, hogy a határozat kézhezvételét■l számított 15
Ezt meghaladóan a felek viselik az eljárás során felmerült költségeiket.
A határozat ellen fellebbezésnek, méltányossági, illetve újrafelvételi eljárásnak hely
A határozat megszüntet■ rendelkezése ellen, annak kézbesítését■l számított 8 napon be
INDOKOLÁS
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A Dönt■bizottság ajánlatkér■ közbeszerzési eljárásának iratai, a felek írásbeli és tá
Ajánlatkér■ 2006. június 14-én a Kbt. IV. fejezete szerinti egyszer■sített közbeszerz
Ajánlatkér■ a felhívása III.1.2) pontjában tájékoztatást adott arról, hogy a szolgálta
Ajánlatkér■ felhívásában meghatározta a részvételi feltételeket és az alkalmassági köv
Ajánlatkér■ a m■szaki, szakmai alkalmasság körében akként rendelkezett, hogy alkalmat
Ajánlatkér■ az ajánlatok bírálati szempontjaként az összességében legel■nyösebb ajánl
részszempontok
súlyszámok
1. ellenszolgáltatás összege
50
a) az egy évre számított szolgáltatási díj összege (Ft)
25
b) az egy évre számított h■díj összege (Ft)
25
2. a megvalósítandó m■szaki tartalom, a korszer■síté során beépített eszközök m■szaki
50
a) beépített kazán NOX-kibocsátás
20
b) éves átlagos hatásfok
10
c) f■t■felület min■sége
15
A Közbeszerzési Értesít■ 2006. június 26-i 72. számában az ajánlati felhívás helyesbít
A felhívás VI.3.6.1) pontjában közölte ajánlatkér■, hogy a részszempontok tartalmi ele
részszempontok
súlyszámok
– nemesacél
10
– alumínium-szilícium ötvözet
7
– min■ségi ötvözött acél
5
– egyéb öntvény
3
– egyéb anyagmin■ségek
1
Minden intézmény esetében az egyes részszempontok értékelési pontszámai a súlyszámokka
Ajánlatkér■ a felhívása VI.3.9.8) pontjában közölte, hogy érvénytelen az ajánlat, ha a
A VI.3.9.11) pontban el■írta, hogy az ajánlathoz csatolnia kell a h■szolgáltatási sze
A felhívás VI.3.9) pontjában az egyéb információk között a 14. b) alpontban rögzítette
Ajánlatkér■ felhívása tartalmazta az eljárása lefolytatása során irányadó határid■ket
Ajánlattételi határid■: 2006. július 10., 10.00 óra
Eredményhirdetés id■pontja: 2006. július 14., 10.00 óra
Szerz■déskötés tervezett id■pontja: 2006. július 25.
A kérelmez■ 2006. július 3-án nyújtotta be jogorvoslati kérelmét ajánlatkér■ ajánlati
A kérelmez■ jogorvoslati kérelme 4. pontjában el■adta, hogy a jogsért■ esemény megtör
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A kérelmez■ álláspontja szerint a jogorvoslati kérelem benyújtására rendelkezik a Kbt.
A kérelmez■ álláspontja szerint ajánlatkér■ a felhívása VI.3.9) 14. b) pontjában rögz
A kérelmez■ az írásbeli alap jogorvoslati kérelme 2. pontjában el■adta, hogy ajánlatk
A kérelmez■ a jogorvoslati eljárás során a 2006. július 18-án benyújtott jogorvoslati
A kérelmez■ szerint nem késett el a 2006. július 18-i jogorvoslati kérelme pontosítása
A kérelmez■ jogorvoslati kérelmében sérelmezte továbbá a 2. részszempont alszempontjai
A kérelmez■ álláspontja szerint az éves átlagos hatásfok alszempont esetében pontos gy
A f■t■felület min■ségére vonatkozó alszempont esetében is arra hivatkozott a kérelmez
A kérelmez■ az alap-írásbeli jogorvoslati kérelme 4. pontjában arra hivatkozott, hogy
A jogorvoslati eljárás során kérelmez■ el■adta, hogy ezen jogorvoslati kérelmi elemét
Ajánlatkér■ írásbeli észrevételében és tárgyalási nyilatkozatában kérte a jogorvoslati
Ajánlatkér■ közölte, hogy közösségi értékhatárú, egyszer■sített közbeszerzési eljárás
Ajánlatkér■ a jogorvoslati eljárás során indítványozta a kérelmez■ ügyfélképességének
Ajánlatkér■ szerint jogszer■en követelte meg az ajánlat érvényességi feltételeként az
Ajánlatkér■ a kérelmez■ ezen jogorvoslati kérelmi eleme vonatkozásában hivatkozott ar
Ajánlatkér■ álláspontja szerint a Kbt. 57. § (4) bekezdés c) pontja rendelkezéseinek m
Az els■ alszempont az a) pontban a beépített kazán NOX-kibocsátása volt. Ajánlatkér■
Ajánlatkér■ szerint ugyanez vonatkozik a 2. alszempont, az éves átlagos hatásfok tekin
Ajánlatkér■ megítélése szerint az általa meghatározott 3. alszempont is megfelel a Kbt
Ajánlatkér■ álláspontja szerint a kérelmez■ alap-jogorvoslati kérelmében az általa, a
Ajánlatkér■ érdemben is nyilatkozott ezen új kérelmi elemekre. El■adta, hogy a Kbt. s
Ajánlatkér■ szerint elkésett a kérelmez■nek a 2006. július 18-án, a nem megfelel■ ajá
Ajánlatkér■ el■adta, hogy felhívásában a Kbt. 151. § (9) bekezdése alapján alkalmazta
A Dönt■bizottság a 2006. július 7-én kelt D.449/5/2006. sz. végzésében ideiglenes inté
A Dönt■bizottság – figyelemmel ajánlatkér■ eljárásjogi kifogásaira is – el■ször azt v
A Kbt. 323. § (1) bekezdése értelmében kérelmet nyújthat be az ajánlatkér■, az olyan a
A kérelmez■ a jogorvoslati eljárás során becsatolta a cégkivonatát, melyb■l megállapí
A Dönt■bizottság ezt követ■en azt vizsgálta, hogy a kérelmez■ a jogorvoslati kérelmét
A Kbt. 323. § (2) bekezdése szerint a kérelem a jogsértés megtörténtét■l számított tiz
A jogorvoslati eljárás tárgyát ajánlatkér■ ajánlati felhívása képezi, melyre figyelemm
A Kbt. 323. § (3) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a (2) bekezdés szerinti határid■ s
A Kbt. fentiekben idézett 323. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy, ha a jogsérté
A Dönt■bizottság a fentiek alapján megállapította, hogy a kérelmez■ tekintetében aján
A Dönt■bizottság a kérelmez■ 2006. július 3-án – tehát a 15 napos jogveszt■ határid■n
– Az ajánlati felhívás VI.3.9.14) b) pontjában támasztott érvényességi feltétel. A Dön
– Az írásbeli alap-jogorvoslati kérelem 3. pontjában a 2. részszempont alszempontjaina
A Dönt■bizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a következ■ kér
– Az ajánlati felhívás III.2.3) pontjában a referenciával összefüggésben meghatározott
– A Dönt■bizottság álláspontja szerint a 15 napos jogveszt■ határid■n túl került el■t
A Ket. 30. § d) pontja szerint a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, 8 napon b
A Ket. 31. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hatóság az eljárást végzéssel megszüntet
A Dönt■bizottság így a fentiek alapján szüntette meg a jogorvoslati eljárást a kérelme
A Dönt■bizottság a kérelmez■ el nem késett kérelmi elemeit érdemben vizsgálta és megá
A Dönt■bizottság el■ször a kérelmez■ azon jogorvoslati kérelmi elemét vizsgálta, mely
Ajánlatkér■ a Kbt. IV. fejezete szerinti egyszer■sített közbeszerzési eljárást indíto
A Kbt. 151. § (9) bekezdése értelmében az egyszer■sített eljárásban a 48. § (2), (3) b
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Ajánlatkér■ bírálati szempontként az összességében legel■nyösebb ajánlatot jelölte me
A Kbt. 57. § (4) bekezdése határozza meg az alábbiak szerint, hogy a részszempontokat
a) a részszempontok körében nem értékelhet■ az ajánlattev■ szerz■dés teljesítéséhez s
b) a részszempontok között mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás mértékének részsz
c) a részszempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhet■ tényez■kön kell alapulni
d) a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri ért
e) ha részszempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, alszempontonként a
A Dönt■bizottság szerint a 2. részszempont alszempontjai megfelelnek a fenti pontokban
A Dönt■bizottság szerint ajánlatkér■ felhívásából egyértelm■en megállapítható, hogy a
A Dönt■bizottság erre tekintettel e körben végezte el a vizsgálatot. Azt a kérelmez■
A Dönt■bizottság szerint ugyanez állapítható meg a 2. alszempont, az éves átlagos hatá
A kérelmez■ jogorvoslati kérelmében sérelmezte a 2. részszempont 3. alszempontját, mel
A Dönt■bizottság a fenti indokok alapján utasította el a kérelmez■nek a 2. részszempo
A Dönt■bizottság megállapította, hogy alapos a kérelmez■nek az ajánlati felhívás VI.3
Ajánlatkér■ ezen pontban érvényességi feltételként határozta meg azt, hogy az ajánlatt
A Kbt. 151. § (9) bekezdése szerint egyszer■sített eljárásban is alkalmazni kell a Kbt
A Kbt. 49. §-a szerint az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetményt külön jogszabályba
A Kbt. ezen szakasza az ajánlati felhívás tekintetében támasztja ezt a követelményt, m
Az egyenl■ eséllyel történ■ ajánlattétel – egyebek mellett – azt a kötelezettséget ró
Összegezve a fentieket, sem a Kbt. konkrét, sem az alapelvi rendelkezések nem teszik l
A Dönt■bizottság a Kbt. 318. § (I) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Kbt
A Kbt. 340. § (1) bekezdése szerint a Dönt■bizottság a jogkövetkezményeket együttesen
A Kbt. 340. § (3) bekezdés e) pontja értelmében a Dönt■bizottság „bírságot szabhat ki
A Kbt. 341. § (3) bekezdése szerint: „a Közbeszerzési Dönt■bizottság annak eldöntésébe
A Kbt. 341. § (4) bekezdése szerint a bírság mértéke a közbeszerzés értékének legfelje
A Kbt. fenti rendelkezése – a 340. § (3) bekezdés e) pontja – értelmében bírság kiszab
A Dönt■bizottság jelen esetben a bírság kiszabását indokoltnak ítélte, mivel a Dönt■b
A Dönt■bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján úgy ítélte meg, hogy nem v
A Dönt■bizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a 341. § (6) bekezdése alapjá
A bírósági jogorvoslatot a határozat érdemi rendelkezései ellen a Kbt. 346. § (1) beke
Budapest, 2006. július 31.
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