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A Kozbeszerz6si Hat6s6g (a tov5bOiakban: Hat6s5g) a Kbt. 188. 5 (4) bekezd6se atapj5n
meghozta azal6bbi

HATAROZATOT:

6ttal k6pvisett optimum Solar Kft. (6S00 Aala, Gesztenye u.2., a tovSbbiakban: K6relmez6
5ttat a kozbeszerz6sekr6l sz6t6 2015.6vi CXL|ll. t6rv6ny (a tovSbbiakban: Kbt.) 64. S-a
szerinti 6ntiszt5z6s 6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfelel6ek megbizhat6s5-
gflnak igazol6s6ra, ere tekintetteI K6relmez6 k6relm6nek a Hat6s5g hetyt ad.

Az ugyben etj5r5si k6tts6g nem merult fel.

A hatSrozat k6zhezv6tet6t6tsz6mitott 15 napon behila K6relmez6 a k6relm6t elutasit6 ha-
rdrozat bir6s5gi feliitvizsg6tatdt k6rheti. A k6retmet a K6retmez6 sz6khetye (latfretye) sze-
rint ittet6kes klzigazgatlsi 6s munkaugyi bir6s6gnak cimezve, a K6zbeszerz6si Hat6s5gn5t
kelt beny0jtani. T5rgyat6s tart6sSt a K6retmez6 a k6relm6ben k6rheti. A k6relem16l a k6z-
igazgatSsi 6s munka0gyi bir6s6g nemperes etj5r6sban, a k6relem beny0lt5s6t6t szdmftott
hatvan naoon behit hat5roz.

INDOKOLAS

K6relmez6 a Hat6s5ghoz 2017.l0nius 28-6n a Kbt. 188. S-a szerinti 6ntiszt5z5si k6relmet
terlesztett e16 megbizhat6s5gdnak igazo16s5ra.

K6relmez6et6adta,hogyaj5ntatteV6k6ntr6sztvetta

- 

a tovSbbiakban: Al6nlatko.6) E
t5rgyriKbt.113'S(1)bekezd6sszerintikozbe-

szerz6si etj5rdsban. Ennek sor6n Aj5ntatk6r6 - K6relmez6 szerint logetlenesen - a Kbt. 62.

S (1) bekezd6s i) pont szerinti hamis adatszolg6ltatSst 5ltapitott meg a 20t7.6v m5rcius
h6nap 10. napj5n kelt osszegez6sben az 0ptimum Solar Kft.-vel szemben 6s az eli5r6sb6t

kiz6rta.

K6retmez6 el6adta, hogy a kiz5rSs kapcs5n logorvoslati elj6rSsra nem kerOlt sor, mert K6-

retmez6 csak a kiz6r6sra vonatkoz6 aiSnlatk6r6i dont6ssel szembeni szubjekt(v logveszt6
hatdrid6 letett6t kovet6en vette feI K6relmez6 jogi k6pvisel6i6vel a kapcsolatot, igy az ai6tn-

tatk616i dont6s nyilv5nvat6 hib6it k6zbeszerz6si logorvostati etlSrSs keret6ben nem lehetett
kik0sz6b6tni.
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K6relmez6 et6adta, hogy sem akiz6r{s{r6t sz6t6 6rtesit6s, sem az etl6r5s osszegez6s6ben
nem kerult konkretan nevesit6sre 6s indoklSsra akizSr6s 6s a hamis adatszolg5ttatds, ami

- K6relmez6 szerint - 6nmagSban aj6ntatk6r6i logs6rt6st vet f e1.

K6relmez6 6ltal becsatolt 6s a Hat6s5g rendelkez6s6re 5116 adatok atapj5n az al6bbi
t6ny6tt6s riigzithet6.

szamu
t5rgyf Kbt. 113. S (1) bekezd6se atapl5n nyilt k6zbe-

szerz6si etl5rSs szab6lyai szerinti al6ntati felhivdsdnak (a tov5bbiat<ban: FelhivSs) 14. pontja
szerint alkalmas az aj6nlattev6, ha a p6nz0gyi int6zm6nyt6t szdrmaz6 p6nzugyi int6zm6nyi
nyilatkozat ataplSn meg5ttapithat6, hogy p6nzforgatmi ielz6sz6m6n az etj6rdst megindit6
felhiv6s megkUtd6s6t meget6z6 2 6vben 30 napot meghatad6 sorban 5tt5s nem vott. AlSn-
tatk6r6 a Fethfv6sban kiemelte, hogy nyilatkozat6ban az ajSnlattev6 csup5n arr6t kotetes
nyilatkozni, hogy az Sttata igazotni kivSnt atkatmass5gi kovetetm6nyek tetjes0lnek, az alkal-
mass5gi k6vetetm6nyek teljesit6s6re vonatkoz6 r6szletes adatokat nem koteles megadni.

K6retmez6 2017. janu6r 19. aj5nlat5ban 4 db p6nzforgalmi sz5mla

vonatkoz6sSban ny0jtott be nyilatkozatot a sorba 5ttit5s hi5-
ny516t.

Ezt kovet6en Ai6ntatk6r6 2017. ianv{r 31. napl5n hiSnyp6tt5si felhiv6st bocsdtott ki, tekin-
tetteI arra, hogy a c6gkivonatban foglaltak atapj6n tov5bbi 2 db p6nz'forgatmi sz6mt6vat
rendelkezik K6relmez6. Al6ntatk6r6 hi5nyp6tt5si felhivSsSban is csupdn arra k6rte K6rel-
mez6t, hogy alkatmassSgi kovetetm6nyek tekintet6ben a nyilatkozat6t valamennyi bank-
szdmt6j6vat szerepeltetve ism6telten ny0jtsa be.

K6relmez6 hi6nyp6ttds keret6ben 2077. febrv6r 2. napiln nyilatkozott mindossze 4 kriton-
boz6 p6nzint6zetn6l vezetett, 6 db p6nzforgalmi sz6mla tekintet6ben, 6s krjtdn al6ntatk6r6i
felsz6lit5s n6tk0l, 6nk6ntesen, igazot5sk6nt ezen bankszdmt6k vonatkoz5s5ban bank 5ttat
kiiitlitott, al5irt p6nzint6zeti igazol6sokat is csatolt.

-,vataminta

! attat kiadott igazot6sok szerint K6relmez6 sz6mlitia elten a Fethivds megkutO6s6t
megel6z6 k6t 6vben nem volt 30 napon t0ti sorban 6tt6s. A 

-

6ttat kiadott igazolSs azonban K6relmez6 

- 

szdmri p6nzforgatmi szdm-
l6j6n 5 db 30 napot meghatad6 sorban 5lt6 t6tet16ltartalmazott informSci6t.

Al5ntatk616 a nyilatkozat 6s az onk6nt csatolt igazolSsok kozotti ettentmondSs felotd6s6ra
hivta fel 2017.tebruir24. napi6n a K6relmez6t ezen banki igazotSsban foglalt 5 db 30 na-
pot meghalad6 sorban 5lt6 t6tel kapcsSn.

K6relmez6 ism6telten csatolta az ets6 hiiinyp6tliis keret6ben
mokat 6s a sorban 6tt6 t6telekre vonatkoz6 r6szletes iratokat.

m5r benyOjtott dokumentu-
A kor6bban benyrijtott irato-

kon fe[0t K6relmez6 hiSnyp6tt5sk6nt becsatotta tovdbb6
2017.mlrcius 1-j6n kett levet6t, melyszerint K6retmez6 2016. 11. I0.6s2017.01. 10. ko-
zdttiid6szakban igazolt 30 napot meghalad6 sorban Stt5sok K6relmez6 2016. 10. 09. napon
teiSrt Sz6chenyi Kdrtya hitet6b6t ad6dtak. Az igazot6s szerint K6retmez6 Sttat beadott,I

- 

2016, novemberben 6rkezett hitetk6retme atapjdn l6*rra-
gyott hitelekb6[ ezen sorban 5lt6 t6tetek 2017.01.10. napj6n rendez6sre ker0ttek.
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Az 6sszegez6sben Aj6ntatk6r6 kizlrta K6relmez6t a k6vetkez6 indokol6ssal: ,,Kbt.73. S (1)

d) pontja ataplSn atkatmattan, valamint a Kbt.73. S (1) c) pontja ataplSn, tov6bb6 azai6nlat-
k6r6 a Kbt.7 4. S (1) a) pontja atapj5n kiz5rta az etj5r6sb6l'.

K6relmez6 et6adta, hogy kozbeszerz6si jogi lSratlans5ga miatt az 0ptimum Solar Kft. nem

volt tiszt5ban a kizSrds jogkovetkezm6nyeivet, ez6rt nem inditott hat6rid6ben logorvostati
elj6rSst az osszegez6s tartatm6val szemben.

K6retmez6 hangsrilyozta, hogy szSmri bankszSml5n mutatkoz6 30

napot meghatad6 sorban 5tl5st nem a K6relmez6 likviditSsi neh6zs6gei okozt6k, hanem

egyszer0en munkatdrsuk figyelmettens6ge, mivel nem kis6rte figyelemmel ennek az adott
szSm[5nak a p6nzforgatm6t. K6relmez6 et6adta, hogy tikvidit5sa teljesen stabit, folyamato-

san nyeres6gesen mUk6dik, ennek al6tdmasztds5ra et6adta, hogy ad6zott eredm6nyei

201b-ben I Ft forint, 2016-ban p.oig I vott. Ennek igazotds5ra K6relmez6

csatolta az Egyszer0sitett Eves BeszSmot6t.

A Hat6s6g e[6szor azt vizsgdlta, hogy a k6relem az arca jogosultt6t szSrmazik-e.

t5rgy0 kdzbe-
szerz6si eti6r5s ajSntatok etbir5t5s616tsz6t6 osszegez6se V.1.4) pontia szerint a K6relmezo
a,,Kbt.73. S (1) d) pontja alaplSn atkatmatlan, valamint a Kbt.73. S (1)c) pontja ataplSn, to-
v(tbbitazaj5ntatk6r6 aKbt.74. S (t)a) pontja atapl5n kiz6ria az eti5r5sb6l".

Af6ntatk616 K6retmez6nek k0tdott 2017. m6rcius 9-6n kelt kizdrSsr6l va16 t5i6koztatSsa
szerint a hiSnyp6ttdsban beny0jtott banki inform r0t, hogy 30 napot meghalado
sorban 5tt5s volt a K6retmez6 

-n6[ 

vezetett banksz5mt5j5n. A

,,Nyilatkozat gazdasSgi, m0szaki, ittetve szakmai alkalmass6gr6t' cim0 dokumentumban
hamisan nyitatkozik arr6t, hogy megfelet az alkalmass5gi kovetelm6nyeknek. Kbt. 73. S (1)

bekezd6s O) 6s c) pontja atapj5n alkatmatlan, valamint az Aj5ntatk6r6 a Kbt. 74. S (1) bekez-
d6s a) pontia atapl6n kiz{ria az elj6rdsb6t.

A Kbt. 62. S (1) bekezd6s i) pontia szerint az adott etjSrdsban et6irt adatszotg5ttat5si kote-

tezetts6g tetjesit6se sor5n a vat6sSgnak nem megfelel6 adatot szotgSttat (a tovSbbiakban:

hamis adat), iltetve hamis adatot tartatmaz6 nyitatkozatot tesz, vagy a kdzbeszerz6si etjS-

r5sban el6zetes igazot5sk6nt beny0itott nyilatkozata ellen6re nem tud eleget tenni az a[-

katmass6got, a kizilr6 okokat vagy a 82. S (5) bekezd6se szerinti krit6riumokat 6rint6 igazo-

t5si kotetezetts6g6nek (a tovSbbiakban egyutt: hamis nyitatkozat), amennyiben

ro/ a hamis adat vagy nyilatkozat 6rdemben befoly6sotja az ajbnlatklr6nek a kizSrdsra, az

alkalmass6g fenn5tlSsdra, az ai6nl,al m0szaki leir5snak vat6 megfelet6s6g6re vagy az aiSn-

latok 6rt6kel6s6re vonatkoz6 dont6s6t, 6s

ib) a gazdas6gi szerep16 szSnd6kosan szotg5ltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkoza-

tot, vagy az adott hetyzetben 6lta16ban etv6rhat6 gondoss6g mellett egy6rtelm0en fet ketlett

volna ismernie, hogy az illtala szolg6ttatott adat a vat6s5gnak, illetve nyilatkozala a rendel-

kez6s6re 5lt6 igazo15sok tartalm6nak nem felet meg;

A Kbt. 62. S (1) bekezd6s h) pontia szerint k6zbeszerz6si elj6r6sban nem lehet al6nlattev6,

r6szv6telre jetentkez6, atv6ttatkoz6, 6s nem vehet r6szt atkatmassdg igazot6s6ban olyan

gazdas6gi szerept6, aki kordbbi kozbeszerz6si vagy koncesszi6s beszerz6si etl5rSsban ha-

mis adatot szotg5ltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ez6rt az etj5r5sb6l kiz5rt5k, 6s a kiz6-

r5s tekintet6ben logorvostatra nem ker0[t sor, az 6rintett k6zbeszerz6si eti6rSs lez6rut6s6-

t6t szdmitott hSrom 6vig, vagy amennyiben a kiz5r6s tekintet6ben sor kerOlt logorvoslaffa
6s az ai6nlatk6rb kiz6rdsr6l hozott d6nt6s6t - a hamis adat szolg5ttat6s6nak meg5tlapitdsa

metlett - a Kozbeszerz6si Dont6bizotts6g, a Dont6bizotts6g hat6rozat5nak bir6s5gi fetut-
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vizsgSlata eset6n a bir6sdg hdrom 6vn61 nem r6gebben meghozott hatdrozata joger6sen
jogszer0nek mondta ki.

A Kbt. 37. S (2) bekezd6se szerint az (1) bekezd6s h)-i)pontia szerinti eljdr5s eredm6ny6r6t
sz6t6 tdj6kozrat6t az alSntatk6r6 legk6s6bb a szerz6d6skot6st, ennek hi6ny5ban az eli6r6s
eredm6nytetenn6 nyitv6nit5sSr6t vagy a szerz6d6s megkot6s6nek megtagad5sdr6t h31. S

(9) bekezO6sl sz6t6 alSntatk6r6i dont6st kovet6 tiz munkanapon bel0l kotetes megkOtdeni
kozz6t6tetre. A kozbeszerz6si etlSrds e hirdetm6ny kozz6t6tel6velz6rul le.

Afentiek szerint a K6relmez6 kiz6r6 ok hat5tya alatt 6tta kozbeszerz6sietl5r5s lezSruldsS-
t6t (vagyis az eli6r6s eredm6ny6r6t sz6t6 tSj6koztat6 kozz6t6tel6t6l) sz5mitott hdrom 6vig
(vagyis 2020. 06. 08-ig).

A fentiek atapldn meg5ttapitdst nyert, hogy a K6relmez6 a Kbt. 62. S (1) bet<ezO6s h) pontja
atapj5n kiz6r6 ok hat6lya alatt 6tt, igy a k6retem a jogosuttt6lsz6rmazik.

A Hat6s6g a k6relem alapj5n 6rdemben elbir6tta, hogy a K6retmez6 6ttat megtett int6z-
ked6sek megfetet6ek-e megbizhat6s6ga igazot5s5hoz.

A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utots6 fordutata alapjdn a megtett int6zked6sekkel kapcsotatos
bizonyit6kokat a k6relemmel egyrjtt kelt benyr3jtani a Kozbeszerz6si Hat6s5g r6sz6re.

K6relmez6 int6zked6seinek igazot5sa 6rdek6ben a kovetkez6 dokumentumokat csatolta
k6relm6hez:

- kozbeszerz6sietl6r5stmegindit6ai6nlatt6tetifethivSs,
- kozbeszerz6si elj6r5s kapcs6n beny0jtott aj5ntat,
- hi6nyp6tl6sifethiv6s,
- K6relmez6 L szim(t hi5nyp6tt6sa,
- Aj5ntatk616 2. sz|mt hi5nyp6tt5si f elhiv5sa,
- K6relmez6 2. sz6m0 hi5nyp6tt5sa,
- kizdrdsr6l sz6t6 t6l6koztat5s,

osszeqezes,
banki igazol5sa a sorban 6ltds16t,

- egyszerfisitett 6ves besz5mo16,
- Fetet6s Akkreditdlt Kozbeszerz6si SzaktanScsad6vat kdt6tt megbiz5si keretszerz6-

d6s,
- Fetet6s Akkredit6lt Kdzbeszerz6,si Szaktan5csad6vat kdtott megbizdsi szerz6d6s

,K6zbeszerz6si szabStyoz5si kornyezet tetles korU bemutat6sa Ajdntattev6k szem-
szog6b6t gyakorlati p6ldSkkat, tipushib5k bemutat6s6val" cim0 oktatds/tr6ning
megtartSsa tdrgySban, valamint ehhez kapcsot6d6 tetjesit6si igazotSs 6s jetenl6ti
iv,

- I sz6mf bets6 utasitSs (0ptimum Sotar Kft. Bels6 szab6lyzata ,Akozbeszer-
z6sitorv6ny mindenkori hat6lya a16 tartoz6 etj6r5sokban tort6n6 ai6nlatok ossze5t-
tit5s5nak etjdrdsrend j616t" tSrgyban),

- munkak6ri teir5s m6dosit6sa 1.,
- munkakori teirds m6dosft5sa 2.,
- munkak6ri leiras m6dosit5sa 3.

A Kbt. 188. S (2) bekezd6se ataplSn a kiz5r6 ok hat6lya at6 tartoz6 gazdasSgi szerep[6 a
m e g bizhat6s 6g6nak bizonyftSsa 6rde k6 be n koteles i gazoln i, hogy

a) a b0ncselekm6nnyel, koteless6gszeg6ssel vagy egy6b jogs6rt6ssel okozott k6rt - a
k5rosult 6ttat etfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghat6rozott hatdr-
id6vet kotelezetts6get v5tlatt;

b) az ittet6kes hat6sSgokkat aktivan egyuttm0kodve 5tfog6an tiszt6zta az igy t6ny5t-
tdsSt 6s kdrrjtm6nyeit; 6s

4/8



c) olyan technikai, szervezeti 6s szem6lyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a tovdb-
bi b0ncselekm6ny, koteless6gszeg6s, illetve egy6b jogs6rt6s megel6z6s6re.

A Hat6sSg a k6relem atapj5n 6rdemben etbir5tta, hogy a K6retmez6 6ttal megtett int6zked6-
sek 6s azok atdt6masztds6ra csatolt bizonyit6kok megfetet6ek-e megbizhat6s6ga igazol6-
s5hoz.

Kdrelmez6 o Kbt. 188. I [2] bekezdds ol pontjo vonatkozdsdbon az alSbbiak szerinti nyilatko-
zatot tette.

K6retmez6 el6adta, hogy a Kbt. 1BB. S [2) bekezd6s a) pontja szerinti igazot5si k6telezett-
s6g jelen ugyben nem 6ltfenn, tekintettelama, hogy nem merult fel b0ncselekm6nnyel, ko-
teless6gszeg6sset vagy egy6b jogs6rt6sset okozott k6r.

K6relmez6 nyilatkozotdval ellentdtes informdci6, illetve dokumentum nem jutott o Hot6sdg
tudomdsdra oz igy vizsgdlota sordn, erre tekintettel a Hot6sdg elfogodto Kdrelmez1 fenti nyi-
lotkozotdt o Kbt. 188. I Q) bekezdds o) pontjdbon fogloltok igozoldsdro.

Kdretmez6 o Kbt. 188. I 2l bekezdds bl pontjdval kopcsolotban et6adott, az igy t6nydtlSs6-
nak 6s kortitm6nyeinek tisztdz6sdra tett int6zked6sei az al6bbiak szerint megfetet6ek K6-

relmez6 megbizhat6sdg6nak meg5ttapit5sd hoz.

K6retmez6 et6adta, hogy a klzbeszerzlsi etl6r6s sor5n, erre vonatkoz6 aj6nl,alk6r6i felsz6-
tit5s n6lk0t, 6nk6ntesen csatolta azon banki igazolSst, melynek tartalma atapjSn sorban 5l16

t6tetei voltak. K6relmez6 et6adta, hogy a t5rgyi etj6rSs so16n rosszhiszem0s6g nem vezette,
hiszen saj5t maga, onk6ntesen csatolta ezt a banki igazot6st, amennyiben tudatosan kivdnt
volna vat6tlan adatokat szolg5ltatni a kozbeszerz6si etjSrSsban, nyilv5nval6an nem adja be

ezen, nem nyilvdnos inform6ci6kat tartalmaz6 banksz6mla informdci6t Ajdntatk6r6 fet6.
K6relmez6 et6adta, hogy meg6tlapithat6, hogy a kozbeszerz6si etl6r5s sor6n 6nk6ntesen,
aktfv egyOttm0kod6s keret6ben t6rta fela t6ny6tl6st Ajdntatk616 fet6.

A Kbt. 62. 9 (1) bekezdds h) pontjo szerinti hamis odatszolgdltatds vogy homis nyilotkozatt6-
tel esetdn o Szdkesfehdrvdri Kozigazgotdsi 6s MunkoIgyi Bir6sdg 9.Kpk.50.003/2017/6. sz.
vdgzdse olapjdn megdllopithat1, hogy a Kbt. dltol eldfrt oktiv egyAttmtkodds tdnydt o Kdrel-
mez6 kizdrdst megdllopit6 Ajdnlotkdr1vel szemben mutotott mogotortdso olopjdn kell 6r't6-
kelni. Az egy}ftm1kodd mogotortdst az 6rintett 1gyben o homis odatszolgdltotds id6pontjd-
bon kellvizsgdlni.

Ajdnlotkdr6 2017. jonudr 31-dn kelt hidnyp6tldsi felhivdst bocsdtott ki (o tovdbbiakban: 1. hi-
dnyp6tldsifelhivds). Az 1. hidnyp6tldsifelhivds 0ptimum Solor Kft.-re vonotkoz6l. Hidnyp6t-

l6s cim1 bekezddse o kdvetkezd felhivdst tortolmozzo:

,Aj6nlottev6 [Kdrelmez6] dltol beny1jtott nyitotkozotdbon 4 db bonkszdmldr6l nyilat-
kozik, o cdgkivonato szerint 6 db bonkszdmlivol rendelkezik. Kdrj1k oz Ajdnlottevft,
hogy o gozdosdgi (P.1J olkolmossdgi kovetelmdnyek tekintetdben o nyilotkozotdt va-

lomennyi bankszdmldjdval szerepeltetve ismdtelten ny1jtso be."

Kirelmezd 1. hidnyp'tldsdbon benyAjtotto 2017.02.02-dn kelt nyilatkozotdt, mely szerint oz
olkolmossdgi kdvetelminyeknek megfelelnek a felsorolt p4nzforgolmi szomlokkal. Nyilatko-
zqtdhoz toidood Kdretmez6 csatolti a fetsorott pdnzintdzetei ig-azoldsdt, o-
I igazoldso szerint:

,,2017. jonudr 06-t megel'zd 2 6v sordn (2015.01.06-2017.01.06.) o kovetkezf 30
nopot megholad6 sorbon 1lldsok tArtdntek: [ ..]."
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Aidnlatkdr1 2017. februdr 24-6n Ajobb hidnyp1tldsi felhfvdst bocsdtott ki, ennek oz 0ptimum
Solor Kft-re vonotkozd Hidnyp6tlds 1. cfm1 bekezddse szerint:

,Az ajdnloti felhivds alkalmassdgi k6vetelmdnyekndl el6inuk, hogy:
,Alkolmos az oidnlattev6, ha a pdnzlgyi intdzmdnytdl szdrmoz6 pdnz1gyi intdzmdnyi
nyi latkozot o lopjd n megd llo pithat6, hogy pdnzforga lmi jelzdszdmdn az eljd rdst meg-
indft6 felhivdst megel6z6 2 6vben 30 nopot megholod6 sorbon dllds nem volt;"
Az olkalmassog megitdl4sdhez oz ojinlottev6nek nyilatkozni koteles, hogy az dltolo
igozolni kivdnt olkolmossdgi kdvetelmdnyek teljesAlnek. Ajdnlottevd az alkotmossdgi
kovetelmdnyek teljesitdse vonotkozi rdszletes odotokot tortolmoz6, oz eljdrdst meg-
indft6 felhivdsbon el6irt sojdt nyilotkozotoit oz alkalmossdgi kovetelmdnyek tekinte-
tdben oz elidrdst megindit6 felht'vdsbon el1irt igozoldsok benyAjtdsdro vonotkoz1 sze-
rint, oz ojdnlotkdri Kbt. 69. 9-o szerinti felht'vdsdro koteles benyAjtani.
Az Aidnlottev1 dltol beny1jtott nyilatkozotdbon 6 db bonkszdmtdr6l nyitatkozik, me-
lyekr6l o szlksdges bonki igozoldsokat be is ny1jtotto. A Bonki igozoldsok tortolmo 6s
oz ojonlottevf dltol tett nyilotkozot kozott ellentmondds von.
KirjAk oz Ajdnlattevdt, hogy ellentmonddst sziveskedjen felotdoni!"

K6relmezd mdsodik hidnyp6tldsdban ismdtetten benyijtotto oz alkolmossdgr6t sz6l6 nyitatko-
zatdt 6s oz ozzol elle@tdsokot. Kdrelmez6 2. hidnyp1tldsdhoz be-
nyaitotto tovdbbd o 

- 

2017. m6rcius 1-l6n keir level6t, mety
sze ri nt

.Az 0ptimum Sotar Kft.2016. 11. 10.6s 2017.01.10. kozdtti id6szakban igazolt 30
napot meghalad6 sorban 5tt5sok tigyf6t2016. 10. 09. napon tej5rt Sz6chenyi Kdrtya
hitet6b6t ad6dtak,
Az 0ptimum Sotar Kft. 6ttat beadott, Takar6ksz6vetkezet0nkhdz 2016. november-
ben 6rkezett hitelk6retme atapjSn j6vShagyott hitelekb6l ezen sorban 5tt6 t6telek
2OI7. 0t. 10. napjdn rendez6sre keruttek."

Tekintettel arro, hogy Kdretmezd onkintesen, orro vol6 fethivds, ittetve kotetezettsdg ndtkit
ny1itotto be o pdnzintdzeti igozoldsokot, melyek atapjdn kdsflbb megdttopftdsra kerhft o Kbt.
62. g (1) bekezdis i) pontjo szerinti homis nyitotkozot nyAjtdso, tovdbbd tekintettet o 2017.
mdrcius 1-jdn kelt bonki levdlre, melyben tisztdzdsra kerAft fenndtt6 sorbon dtldsok kor1h6-
nye megdllapithot6, hogy Kdrelmez6 o homis odatszolgdltotds id1pontjdbon tdrvdnyi kdtele-
zettsdgdn filmutot6on, az illetikes hot6sdgokkol aktfvon egy1ftmAkodve dtfog6on tisztdzto
oz hgy tdnydlldsdt 6s kor1lmdnyeit.

Fentiekre tekintettel o Hot6sdg megdllapitotto, hogy Kdrelmez6 oz dltala hivotkozott etjdrds-
sol 1sszefAggdsben megfelel1en igazolt olyan kor1tmdnyeket, ametyek o Kbt. 188. S-o (2) be-
kezddsdnek bJ pontjdvol osszef1ggdsben megkdvetelt intdzkeddsek megtdtel1t aldtdmoszt-
jdk.

Kdrelmezd o Kbt. 1BB. S 2l bekezd1s1nek cl pontjdban Iogtottokkot kapcsolatban az aldbbi
nyilatkozatot tette:

K6relmez6 el6adta, hogy k6retme beny0lt5s6t meget6z6en t6j6koz6dott 6s 6ttekintette az
uni6s 6s hazai szabdlyoz5st, k016nos figyetemmet a Hat6s5g Etnoki TSj6koztat6j5ra (Xf
2017.6vi 55. sz6m 2017.5prilis 10.). A kiz6r6s6ta ettelt id6ben folyamatosanazon munk5t-
kodik K6retmez6, hogy alaposan kielemezze a hetyzet atapidut szotgdl6 hibdkat 6s mulasz-
t5sokat. A helyzet elemz6se rdvezette az 0ptimum Sotar Kft.-t arra, hogy mityen, a c6g napr
operativ m0kod6s6t 6rint6 egyedi int6zked6sekre van szuks6g annak 6rdek6ben, hogy a
tovdbbiakban ki krlszobothet6ek tegyenek a hib5k.

K6relmez6 et6adta, hogy a mutaszt5s5nak okai felderit6sre kerultek, metynek konkt0zi6ja-
k6nt a kovetkez6ket Stlapitotta meg:
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- a plnzigyileg likvid 0ptimum Solar Kft banksz6mtdjdn is el6forduthat f igyetmetlen-
s6g miatt sorban 5tt6 f izet6si kotelezetts6g;

- az adott eti6r6sban K6relmez6 rbsz6r6l, etj6r6 kott6ga tud5sa nem vott megfelet6,
nem kel16 korrittekint6ssel 6s ataposs6ggat l6rt et az aj6nlat 6s a hi5nyp6tt6sok
ossze6tlitSsakor, 6s rutinszer0en, 6rdemi tartatmi vizsgdlat n6lkOt v6gezte munk5-

i6t 6s csatolta be A16ntatk616 r6sz6re a nyilatkozat atdtdmaszt6s5ra vonatkoz6
banki igazot5sokat.

- A ,,n6gy-szemes etlen6rz6s" kozsztlr6ban m5r bev6tt munkam6dszer6t K6relme-
z6nek is adoptSlnia kel[ a mulaszt5sok, hibdk etker0t6se 6rdek6ben.

- Kompetens kozbeszerz6si szak6rtelem bevon6sa szuks6ges, ig6nybe v6tel6t nem
lehet elmutasztani, a tov5bbi jogs6rt6s megel6z6s6nek z6loga a bels6 6s krits6 e16-

forrdsok osszehan golt m 0 kod6se.

K6retmez6 et6adta, hogya fenti konkl0zi6kat elemezve a Kbt. 188. S (2) Oet<ezd6s c) pontia
alaplSn meghozta azon technikai, szervezeti 6s szem6lyi int6zked6seket, melyek 6ttdspont-

ia szerint alkalmasak a tovSbbi jogs6rt6sek meget6z6s6re.

L. P6nz0gyi elemz6 6s befektet6sitan5csad6 munkakori leir5sa fetritvizsgSlatra kerrilt
6s az at5bbi konkr6t fetadatokkat eg6szitette ki azt K6retmez6 annak 6rdek6ben,
hogy a f izet6si kotetezetts6gek megfelet6 id6ben kerullenek kiegyenlit6sre:

- a munkavdttat6 legalSbb heti rendszeress6ggel ellen6rzi a c6g bankszdm-
lSinak adatait, amennyiben a munkav5ttat6 a p6nzugyi nyitvdntartdsok atap-
j6n azt 6szteli, hogy a munk6ltat6t terhe16 fizet6si k6tetezetts6g kiegyenti-
t6s6nek forr6sa hi5nyzik, akkor hatad6ktalanuljelzi ezt azigyvezel6 r6sz6-
re;

- p6nzt6rkeze[6s;
- c6gvezet6s

(K6retmez6 csatolta k6relm6hez a m6dositott munkakdri leir5s m5sotat5t).

2. Az ugyvezet6 munkak6ri leir5sa fetutvizsg6tatra kenitt 6s az at6bbi konkr6t felada-
tokkat eg6szitette ki azt K6relmez6:

- hatad6ktalanul k6tetes osszehivni a taggy0t6st p6tbefizet6s sz0ks6gess6-
ge eset6n a bef izet6s tetiesit6se 6rdek6ben.

IK6retmez6 csatolta k6retm6hez a m6dositott munkakori teirSs m6solat5t).

3. A projektmenedzser munkakdr munkakori leir6sa fel0tvizsg5tatra kerult 6s az

at5bbi konkr6t fetadatokkat eg6szitette ki K6relmez6:
- p6nzt{rkezel6s;
- c6gvezet6s

(K6relmez6 csatolta k6retm6hez a m6dositott munkakori teir6s m6solat5t).

4. K6relmez6 a kozbeszerz6si ajSntatok k6szit6s6ben kozrem0kod6ket k6zbeszerz6si
k6pz6sre k0ldte et, ahot k0ton t6makdrk6nt az alkalmassdgi kovetetm6nyek 6s a ki-
z516 okok igazol6sSval kapcsolatos kozbeszerz6si jogi szabdlyok kertjltek ismerte-
t6sre 6s sz6beti vizsga keret6ben etlen6rz6sre .(K6retmez6 csatolta k6relm6hez a
Fetet6s Akkredit5tt Kozbeszerz6si SzaktanScsad6vaI kotott megbizdsi szerz6d6st

,,K6zbeszerz6si szabdlyoz5si kornyezet teties kor0 bemutat6sa Ai5ntattev6k szem-
szog6b6t gyakortati p6tddkkat, tipushib5k bemutat5sdval" cim(i oktat5s/r6ning
megtart6sa t6rgydban, valamint az ehhez kapcsot6d6 tetiesit6si igazol5st 6s ieten-
t6tifvet)

5. Minden otyan 0i munkav5ltal6, akinek munkakor6be a kozbeszenz6si etj5rSs sorSn
alSntat k6szit6s6ben kozrem0kod6s tartozik, koteles lesz a fentr k6pz6st sikeresen
teljesiteni.

6. K6retmez6 Fetel6s Akkredit5tt Kozbeszerz6si Szaktan6csad6val kdtott megbiz5si
keretszerz6d6st 6 h6napos id6tartamra. A t6trejott meg6ltapod5s 6rtetm6ben a
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kozbeszerz6si alSntatokat 6s a kozbeszerz6si al6nlathoz kapcsot6d6 tovSbbi do-
kumentumokat a Fele[6s Akkredit6lt Kozbeszerz6si Szaktandcsad6 el6zetesen,
m6g benyUjtSs et6tt, de a c6gen betuli ,,n6gy-szemes" e1[en6rz6s ut6n v6tem6nyezi
(K6retmez6 csatolta k6relm6hez a megbizSsi keretszerz6d6st).

A kozbeszerz6si ajSntat 6s a kozbeszerz6si ajSntathoz kapcsol6d6 tov5bbi doku-
mentumok osssze6ttit6s6ban, k6szit6s6ben bevezet6sre kerult az tn. ,n6gy-
szem es e [en6rz6s' kbzszt 6r{ban m5r bev5lt m u n kam6dsze re.

2017. j0nius 21-6n kiadSsra kertttt ar|I sz6m0 bels6 utasit6s (.0ptimum
Sotar Kft. Bets6 szabSayzata ,, A kozbeszerz6si torv6ny mindenkori hat6tya at5 tarto-
zo etiSrSsokban tort6n6 aj5nlatok osszeSllitSs5nak etjSrSsrendj6r6t" t6rgydban" -
K6relmez6 csatolta k6retm6hez), melyet minden 6rintett munkav6ltat6 megismert
6s alkalmaz.

A Hat6sdg mdrlegelAsi jogkordben megdllopitotto, hogy Kdrelmezd oz dttota hivotkozott eljd-
rdssal osszefAggdsben megfelelfien igozolt olyon korltmdnyeket, amelyek o Kbt. 1SB. S Q)
bekezddsdnek cJ pontjdvol6sszef0ggisben megkovetett intdzkeddsek megtdtetdt otdtdmoszt-
jdk.

7,

8.

0sszegezve a fentieket, meg6ttapithat6, hogy K6relmez6nek a
d6s a)-c) pontiai szerinti int6zked6sei Kbt.62. 5 (1) bekezO6s
16 ok fenn6tt5sa ellen6re kell6k6ppen igazolj5k a meg
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Kbt.188. $ (2) bekez-
h) pontja szerinti kiz6-

ftrucr
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