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A Kozbeszerz6si Hat6s6g (a

meghozta azalSbbi
tov5bbiakban: Hat6s5g) a Kbt. 188. S (4) bekezd6se atapj5n

HATAROZATOT:

A Nagy Gydrgyi ) (a tov5Obiakban: K6relmez6)l Altal a
kozbeszerz6sekr6t s2616 2015.6vi CXL|ll. torv6ny (a tov5bbiakban: Kbt.) 64.5-a szerinti
6ntiszt6z6s 6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfetet6ek megbizhat6s5g5nak
igazol5s6ra, erre tekintetteI a K6relmez6 k6relm6nek a Kdzbeszerz6si Hat6s6g helyt
ad.

Az rlgyben elj5r5si kotts6g nem merOlt fe[.

INDOKOLAS

K6retmez6 a Hat6s6ghoz 2016. okt6ber 2L-6n a Kbt. 188. S-a szerinti ism6tett ontisztSzdsi
k6retmet terjesztett et6 megbizhat6s6gSnak igazolSsSra.

K6relmez6 el6adta, hogy az Allami Szdmvev6sz6k 6ttal 2016. mdius 20-5n inditott ,Kuts6
szak6rt6itev6kenys6g etl6t5sa 2016't5rgyri kozbeszerz6si etl6r6s sor6n - az etm0tt 6vek-
hez hasont6an - p6ly6zatot ny0ltott be. A K6relmez6 pdLy6zat6t az Atlami Sz6mvev6sz6k
elfogadta, hi6nyp6tt6sra nem sz6litotta fel.

2016.l0nius 9-6n kelt k6zbens6 d6nt6s6ben tdi6koztatta a K6relmez6t az Altamiszdmvev6-
sz6k, hogy a kozbeszerz6si eljdrSs sor5n be6rkezett aj6nlatok 6rt6kel6se sor5n a Kbt. 63. S
(tl_!et e.O6s cl p*tjilOan fogtattak alqpjin_Ug44a a p6ly6zatb6l. A kizdrSs oka az vott, hogy

"E."- oI. sz. sze'zuuesuer ruula' K'rerezerseoerl
megszegte a K6relmez6, ez6rt ezekn6l a szerz6d6sekn6l szankci6 6rv6nyesit6sek6ppen
5%-kat csokkentette az Atlami Sz5mvev6sz6k a megbizdsi dilat.

Tovdbb6 a K6retmez6 et6adta, hogy az Attami SzSmvev6sz6kket
szerz6d6st nem kotdtte meg, megkot6sre csak a

A korSbbi szankci6val kapcsolatban a K6relmez6 meg kiv5nta legyezni, hogy az illtala az
Altami Sz6mvev6sz6k r6sz6re teadott szak6rt6i anyaggat szemben szakma-i-kifogds nem
mertjlt fel, szakmai tudds6t megfelel6nek ta151ta az e\len6rz6svezet6, azonban a szakmai
anyagban tobb pontatlansSgot, nyelvtani 6s stitisztikai hib6t tal6ltak. K6sedelembees6s, a
K6retmez6 szerint nem tort6nt, a szak6rt6i anyagot az Atlami Sz5mvev6sz6k munkat6rsai a
v6gteges szak6rt6i anyag etk6szit6sekor fethaszn5ttdk. A tetjesit6s igazotSs 5tv6tetekor 1e-
tezte, hogy nem 6rt egyet a szankci6val, de akkor az etten6rz6svezet6 k6r6s6re a fettebbe-
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z6st6l eltekintett a K6relmez6. Az ellen6rz6svezet6 akkori t6j6koztat5sa szerint az A[[ami
SzSmvev6sz6kn6lfotytatott munk6it a K6relmez6nek a kivetett szankci6 tov6bbiakban nem
fogja 6rinteni.

A letentegi keretszerz6d6sb6t val6 kizdr5s az 0j Kbt. figyelembe v6tel6vel t6rt6nt, a kor5bbi
szankci6 ry:egaz 0i Kbt.6tetbe t6p6s6t megel6z6en tOrt6nt. Az rll Kbt. hatdtyba t6p6se 6ta
megkdtott I db szerz6d6s eset6ben szankci6ra nem ker0[t sor.

Tov5bb6 a K6relmez6 et6adta, hogy 6tni szeretne az uni6s jogb6l6tvett ontisztSz6s tehet6-
s6g6vet. Emellett a K6retmez6 tSj6koztatta a Hat6s5got, hogy a E sz.

szerz6d6st kovet6en tdbb szerz6d6st kotdtt az Altami 5z6mvev6sz6kket. A szerz6d6sek te[-
jesit6s6vel kapcsotatosan egyetten kifog6s sem 6rkezett a K6retmez6 r6sz6re, a tetjesit6-
sek hi6nytalanul megt6rt6ntek, szankci6 atkatmazSs5ra nem kerrilt sor.

A Hat6s6g e[6szor azt vizsg6lta, hogy a k6relem az affa logosuttt6t sz6rmazik-e.

A Kbt. 188. S (1) bekezd6s ets6 fordutata szerint b6rmely gazdas6gi szerepl6, akivel szem-
ben a 62. S (1) bekezd6s b) 6s f) pontjdban emlitett kiz|r6 ok kiv6tet6vet bdrmely egy6b ki-
z616 ok fennStt, k6retmet ny0jthat be a Hat6sdghoz annak meg6tlapitdsa 6rdek6ben, hogy
az{ltala hozott int6zked6sekakizdtr6 ok fenn5lt6sa ellen6re kett6k6ppen igazoti5k megbiz-
hat6s5g5t.

Az Attami Sz5mvev6sz6k, mint alSntatk616 2016. j6nius 9-6n kett
sz5m0 kozbens6 dont6se szerint Nagy Gyorqyi ai5ntattev6 a kor6bbi kozbeszerz6si ell6r5s
sor6n kotott 

-., 

ialamini'a 

-. 

sz. szerz6d6seiben
fogtatt kotelezetts6geit megszegte, 6s ez6rt a szerz6d6sben fogtatt szankci6 6rv6nyesit6-
sek6ppen az Allami Szdmvev6sz6k - mindk6t szerz6d6s eset6ben - 5%-kat csokkentette a

kifizet6st. Nagy Gyorgyi aj5ntattev6 a fentiek miatt megfelet a Kbt. 63. S (1) bekezd6s c)
pontjSban fogtatt kiz6r6 okoknak, ez6rr az al6ntatk616 a Kbt.74. S (1) bekezd6s a) pontia
atapj5n az eljdr6sb6t kiz6rta.

Az Atlami SzSmvev6szet u I. sz5m0 2016. jrinius 17-6n kett tdi6koztat6-
sa szerint Nagy Gyorgyi aiantatt",uor" uooott*6 indokot6sbun u E. .t.
szerz6d6s t6vesen szerepe[.

A Kbt. 63. S (1) bekezd6s c) pontia szerint az ai6nlatk6r6 az etj6r6st megindit6 fethivSsban
et6irhatja, hogy az elj5r6sban nem lehet aj6ntattev6, r6szv6telre letentkez6, alvdttatkoz6,
illetve nem vehet r6szt alkatmass5g igazotds5ban otyan gazdas5gi szerepl6, aki a korSbbi
kozbeszerz6si vagy koncesszi6s beszerz6si etj6r5s atapj6n vdtlalt szerz6d6ses kotelezett-
s6g6t az etm0lt hSrom 6vben s0lyosan megszegte 6s ez az emlitett kor6bbi szerz6d6s fel-
mondSsdhoz vagy e16tt5shoz, k5rt6rit6s kdvetel6s6hez vagy a szerz6d6s atapj5n alkalmaz-
hat6 egy6b szankci6 6rv6nyesit6s6hez vezetett, vagy ha a nyertes ai6ntattevdk6nt szerz6d6
f6l olyan magatart6sa, amely6rt felet6s r6szben vagy eg6szben a szerz6d6s lehetettenrjt6-
s6t okozta.

A fentiek atapj5n meg6ttapit5st nyert, hogy a K6relmez6 a Kbt. 63. S (1) be*ezd6s c) pontja
atapj5n kiz6r6 ok hat6tya atatt 6tt.

A Kbt. 188. S (4) bekezd6se szerint, ha a k6relmet a Hat6s5g - vaqy bir6sdgi fettitvizsgdtata
eset6n a bir6s5g - hat5rozat5ban etutasitia, az adott kiz6r6 ok alatt 5tt6 gazdasSgi szerepl6
akkor ny0jthat be ism6telten k6retmet az (1) bekezd6s szerint az azonos okb6t fenn5tl6 ki-
z516 okkat kapcsotatban, ha megbizhat6s5g5t az el6z6 k6relm6nek elutasit6s5t kovet6 in-
t6zked6sset kiv5nja bizonyitani.

K6retmez6 a - Hat6s6g 5ltat 2016. l6nius t4-6nk'zhez vett - Kbt. 188. S-a szerinti 6ntiszt6-
z5si k6relmet terjesztett e16 megbizhat6s5g6nak igazol5s5ra.
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A K6relmez6 a k6retm6ben nem igazolta megfetel6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a), n) 6s c)
ponti6t, ez6rta K6relmez6t a Hat6s5g a Kbt. 188. S (4) bekezd6se atapj6n 2016. j0nius 16-
6n kett level6ben hi6nyp6ttdsra hfvta fet6t munkanapos hatdrid6vet. A K6retmez6 2016. jri-
nius 27-6n tett nyilatkozat{ban nem tett eteget marad6ktalanut a felhivSsban irtaknak, igy
nem tudta megfelel6en igazolni bizonyit6kokkat, hogya Kbt. 1BB. S (2) bekezd6s6ben foglalt
felt6teleknek eleget tett.

A Hat6s5g 2016. j0tius 14-6n kelt,
relm6t elutasitotta.

szdm0 hat6rozatSval a K6relmez6 k6-

A K6relmez6 a Hat6s6ghoz2016. okt6ber 2I-6na Kbt. 188. S (4) bekezd6se atapj5n 0jabb
6ntiszt5z5si k6relmet teriesztett et6 megbizhat6s5gSnak igazot6s5ra. 0laOO t<6retm6ben a
K6relmez6 6ltSspontja szerint olyan, az et6z6 k6relem elutasitds6t kovet6en hozott int6zke-
d6seket mutatott be, amelyek bizonyitjSk megbizhat6sdg6t.

A fentiek atapjSn meg6llapit5st nyert, hogy a k6retem a jogosuttt6t sz6rmazik.

A Hat6srig ezt kdvet6en azt vizsg5lta, hogy a k6relem megfelet-e a Kbt. 188. S (1)-(2) be-
kezd6s6ben f ogtattaknak.

A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utots6 fordutata alapj6n a megtett int6zked6sekkel kapcsolatos
bizonyit6kokat a k6relemmet egytjtt kett benyrljtani a K6zbeszerz6si Hat6sdg r6sz6re.

A K6retmez6 a hi5nyp6tt6s6vat kieg6szitett k6relm6ben kdvetkez6 dokumentumokat csato[-
ta mel16kletk6nt:

szerz6d6s 6s sz. teljesft6s igazol5s,
szerz6d6s 6s sz. teljesit6s igazot5s,
szerz6d6s 6s sz. teliesit6s igazolSs,
szerz6d6s 6s sz. teljesit6s igazotds,
szerz6d6s 6s sz. tetlesit6s igazot6s,
szerz6d6s 6s sz. teIesit6s igazol5s,
szerz6d6s 6s sz. tellesit6s igazotSs,

sz. ai6nlatk6r6i kozbens6 d6nt6s,
ai6nlatt6teti felhivds .K0ts6 szak6rt6i tev6kenys6g eltSt5sa 2016" t6rgy0 kozbe-
szerz6si etj5r5sra,

t0. az Allami Sz5mvev6sz6k 2016. okt6ber 7-6n

igazo16sa,
13. a

- 

0ktat!,s!_[Q4rontj5vat 2010. j0liusdban kotott okta-
t5si szerz6d6s m5sotata,
si keres irdsbeti vizsg516l.

ilii : i':'ry :lXXY,i # :'; lU'.:: ffi : 
'i.?:::i,", 

J,T;

A Kbt. 188. S (2) bekezdlse atapiSn a kizdr6 ok hat6lya al5 tartoz6 gazdasSgi szerept6 a
m eg bizhat6s 5g6nak bizonyitdsa 6rde k6ben koteles i gazolni, hogy

a) a b0ncselekm6nnyet, kotetess6gszeg6ssel vagy egy6b jogs6rt6sset okozott k6rt - a
kdrosult 6ltat elfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghat5rozott hat5r-
id6vet kotelezetts6get vSttalt;

b) az itlet6kes hat6s6gokkal aktivan egyrittmUk6dve 6tfog6an tisztdzta az igy t6ny51-
l5s5t 6s korulm6nyeit; 6s

c) otyan technikai, szervezeti 6s szem6lyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a tov6b-
bi b0ncselekm6ny, koteless6gszeg6s, itletve egy6b jogs6rt6s megel6z6s6re.
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A Hat6sSg a k6retem atapjSn 6rdemben etbirSlta, hogy a K6relmez6 Sltal megtett int6zked6-
sek 6s azok al6t5maszt6s6ra csatott bizonyit6kok megfetel6ek-e megbizhat6sdga igazol6-
s6hoz.

A K6retmez6 a k6relm6ben nem igazotta megfetel6en a Kbt. 188. S (2) bekezO6s b) 6s c)
pontj6t, ez6rt K6retmez6ta Hat6s5g a Kbt. 188. S (4) bekezd6se atapj5n 2016. novemberS-
6n kett levet6ben hi6nyp6tl6sra hivta fet. A K6retmez6, a Hat6s5g 5ttat 2016. december 6-6n
klzhez vett nyilatkozat{ban eteget tett a fethiv5sban irtaknak, igy megfetel6en igazolta bi-
zonyit6kokkal, hogy a Kbt. 1BB. S (2) bekezd6s6nek a), O) 6s c) pontlSban foglalt felt6tetek-
nek eleget tett.

Kdrelmez6 dltol o Kbt. 1BB. S [2] bekezdds ol pontjo vonotkozdsdban et6adottak az at5bbiak
szerint megf etet6ek K6relmez6 megbizhat6sdgdnak meg6ttapitdsdhoz.

A K6retmez6 6ttat melt6ktetk6nt csatolt Allami 5z6mvev6sz6k szamu
nyilatkozata szerint Nagy Gyorgyi a szerz6d6s szerinti k6tb6r megfizet6se/levon6sa r6v6n
az az Allami Szdmvev6sz6ket a megbiz5si szerz6d6shez kapcsot6d6 hibSs tetiesit6s6b6t
fakad6 h6tr6nyok at6t mentesitette, az Attami Szdmvev6sz6ket e kdrben egy6b k6r nem 6r-
te, az Atlami Sz5mvev6sz6knek kdrt6rit6si ig6nye Nagy Gyorgyivel szemben nincs.

A kotb6rt a Potgdri Torv6nykonyvr6t sz6t6 2013. 6vi V. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.) a szer-
z6d6s meger6sit6se k6r6ben szab6lyozza, k6r6tal6ny ietleg0 [Ptk. 6:186-187. S] 6s b5r nem
kiz6rt, hogya k5rosutta k6tb6rt meghalad6 kSrdt is6rv6nyesitse [6:187.S (3)]- navan ilyen
k6ra-, de jelen esetben az Altami SzSmvev6sz6k akk6nt nyitatkozott, hogya kdtb6r megfi-
zet6s6vet a szerz6d6sszeg6sb6l fakad6 h5trSnyok at6l mentesutt, tov6bbi ig6nye pedig

nincs a K6relmez6vel szemben.

Fentiekre tekintettel a Hot6sdg megdllapitotto, hogy Kdrelmezd oz dltolo hivotkozott elidrds-
sol osszef1ggdsben megfelel6en igozolto, hogy oz okozott kdrt o kdrosult dltol elfogodott
md rt 6 k b e n m e gti rit ett e.

Kdrelmezd a Kbt. 188. E l2l bekezdds bl pontjdvol kopcsolotbon el6adott, az igy t6ny5tt5s5-
nak 6s korOlm6nyeinek tiszt5zSsSra tett int6zked6sei az at6bbiak miatt megfetet6ek K6rel-
mez6 megbizhat6sdg5nak meg6tlapit5sdhoz.

A K6relmez6 et6adta, hogy az Atlami Sz5mvev6sz6k 6ltat fettSrt hi5nyoss6gok fenn6tl6s6t
tudom6suI vette 6s elfogadta, az Allami Sz5mvev6sz6k 5ttat tett me96ttapit5sokat tudomS-
sul vette, nem vitatja, az abban ietzett hibSkat, hiSnyoss6gokat kijavitotta.

A K6retmez6 6ttat metl6ktetk6nt csatolt Altami Sz5mvev6sz6k SZAMU

nyilatkozata szerint a kdtb6r-i96ny 6rv6nyest6s6nek alapj5ul szolg5t6, a Nagy Gyorgyi szak-
6rt6i munkaanyag6ban fett6rt - mindk6t f6t 5ttat ismert 6s elismert - hiSnyossdgok okait 6s

i6v6beni kik0sz6bolhet6s6gijk m6dozatait a fetek egym5ssal egyOttm0kodve, Stfog6an
megt6rgyatt6k.

Fentiekre tekintettel o Hot6sdg megdllopftotto, hogy Kdrelmezd oz dltolo hivotkozott eljdrds-
sat osszeflggdsben megfelel1en igozolt otyan kdrhhdnyeket, omelyek o Kbt. 1BB. 9-a (Z) Oe-

kezddsdnek b) pontjdval osszefhggdsben megkovetelt intdzkeddsek megtdtel4t oldtdmoszt-
jok-

Kdrelmez1 o Kbt. 188. I 2l bekezddsdnek cl pontjdbon fogloltokkal kapcsolatban az a16bbi

nyilatkozatot tette:

A K6retmez6 et6adta, hogy alvSttatkoz6k6nt 6s a K6relmez6 t5rsasdgSban r6szmunkaid6s
alkalmazotti jogkorrel alkalmazza 2015. 11. 01. 6ta I konyvvizsg6t6t 6s, 2016.
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augusztus 20-a 6ta r6szmunkaid6ben egy magyar-tort6nelem szakos tan6rt,I
Mindketten segitik a K6retmez6t szakmai 6s a - kordbban az Attami Sz5mvev6sz6k Sttat ki-
fog6sott - stitisztikai teruleten. Ezenkiv0ta K6relmez6 et6adta-hgqy szakmai tov{bbl@pz6-
sen vesz r6szt. 2016. l0lius5ban a K6retmez6 beiratkozott . 

-

I tovdbbk6pz6s6re, ir5sbeli vizsg6n 2016. szeptemUe16nen a X6retmez6 megfetett, et6-
ad5sa szerint sz6beti vizsgdra december h6napban kerOl sor. Ezekkel az int6zked6sekket
mind a szakmai, mind a nyelvtani hibdit szeretn6 a K6retmez6 javitani, illetve biztositani a

magasabb szint0 te!esit6seket.

Hi6nyp6tt6sSban a K6retmez6 a leirtak igazot5sdhoz csatolta I er I
munkaszerz6d6s6t, az ad61]qt-6s!gfoz tort6n6 bejelent6srjk igazotSs5t, a 

-

2016. ltilius5ban kotott oktat5si szerr6d6s m6sotatSl
valamint a I6rtesit6s6t a vizsgaid6pont16[, illetve sikeres ir5sbeti vizsg616l.

A Kbt. 64. S (1) bekezd6se atapjSn akiz6r6 ok fenn5tlSsa eset6n van tehet6s6ge az ott felso-
rolt gazdasdgiszerept6knekaz ontiszt6zdsra. Jelen esetben akizlro ok a Kbt. 62. S (1) be-
kezd6s cl pontja atapj5n 2016. j0nius 9-t6t6ttfenn, ez6rt azaztmegetoz6en tett int6zked6-
sek annyiban vizsgSlhat6k, amennyiben a K6retmez6 bizonyitani tudja, hogy a ko15bban
megtett int6zked6sek a jov6ben is kett6k6ppen biztositani k6pesek a tovdbbi jogs6rt6sek
meget6z6s6t.

Fentiekre tekintettel o Hot1sdg mdrlegel4si jogkordben megdllopitotto, hogy Kdrelmezf oz
dltalo hivotkozott eljdrdssol osszef1ggdsben megfelel6en igozolt olyon kor1hdnyeket, ome-
tyek a Kbt. 1BB. 9-a (2) be*ezadsdnek c) pontjdvol osszefIggdsben megkovetelt intdzkeddsek
megtdte l6t o ldtd mo sztj d k.

Osszegezve a fentieket, meg6ttapithat6, hogy K6retmez6nek a Kbt. 188. S (Z) Uefez-
d6s a)-c) pontiai szerinti int6zked6sei Kbt.63. 5 (1) bekezd6s c) pgAtia szerinti kizilr6
ok fenn6tt6sa ellen6re kelt6k6ppen igazolj5k a

Budapest, 2016. december 7.
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