Iktat6sz6m:

lJgytnt1z(t

AKbzbeszerulsi Hat6s6g (a tov6bbiakban: Hat6s6g) akdzbeszeru6sekr6lsz6L62015.6vi
CXLIII. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 188. S (4) bekezd6se alapj6n meghozta az alilbbi

HATAROZATOT:
(1037 Budapest B6csi it 3'1.4., a tov6bbiakban: K6relmez6)
dltal a Kbt. 64. $-a szerinti ilntisztAzis 6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfelel6ek
megbizhat6s6gdnak igazolilsira, erre tekintettel a K€relmezd k&elm6nek a Hat6sdg
helyt ad.

A SERCO Informatika Kft.

Az iigyben elj6rdsi kcilts6g nem meriilt fel.

INDOKOLAS
K6relmez6 a Hat6s6ghoz 2018. szeptember 17-6n a Kbt. 188. S-a szerinti iintisztilzilsi
k6relmet terj esztett el6 me gblzhat6s 6 g6nak igazolils tu a.
1.

Tdnydllds a K6relmez6 6ltal eldadottak 6s a rendelkez6sre

6116

iratok alapjin

K6relmez6 el6adta, hogy a Fogyat6kos Szem6lyek Es6lyegyenl1sdgl€rt Kdzhaszni
Nonprofit Kft. (a tovdbbiakban: Ajdnlatk616) fltalkezdem6nyezett,,MONTAZS projekt EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-0000'L azonosTt6szilrni, ,,A f.ogyatlkos szem6lyek szAmlra
ny(tjtott szakmai flskozszolgdltat6sok hozz6[6rhet6s6g6nek kialakit6sa, fejleszt6se" cirn{i
kiemelt projekt megval6sit6sdhoz kapcsol6d6 eszkdzcik 6s szoftverek beszerzlse" tilrgyi
kdzbeszerz6si elj6r6s lefolytat6s6t kdvet6en az'1.. r6sz vonatkozds6ban 2017. 11.. 03-6n
ad6sv6teli szerz6d6st (a tov6bbiakban: Szerz6d6s) kdtdtt (mell6kletk6nt csatolva a
k6relemhez). K6relmez6 a Szerz6dlsben meghat6rozott term6kek egy rlszlt a v611alt
feltdteleknek megfelel6en a szilllitilsi hat6rid6 lej6rta el6tt leszdllitotta (az 6tad6s-iitv6teli
jegyz6k6nyv mell6kletk6nt csatolva a k6relemhez). A fennmarad6 55 db I
tipusri notebook szilllftAs1ra azonban csak a teljesit6si hatdrid6 lejart6t kdvet6en, 40
napt6ri nap k6sedelemmel 2018.01.10. napjdn kertilt sor a gy6rt6 alkatr6szhiimya 6s a
nemzetkdzi logisztikdt befoly6sol6 kedvez6tlen id6j6r6si kdriilm6nyek miatt (6tadesdtv6teli jegyzfkonyv, valamint a telies:lq4gqzol6s mell6kletk6nt csatolva a k6relemhez).
Aj6nlatk6r6 2018. b1. 19-6n k"1,, I
sz6ml level6ben jelezte k6sedelmi k6tb6r
6rv6nyesit6se ir6nti ig6ny6t (mell6kletcsatolva a k6relemhez), melyet K6relmez6 elismert,
perinditdsra nem keriilt sor. A szerz6d€s 8.6. pontj6ban foglaltaknak megfelel6en a
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K6relmez6 61ta12018.0-!..76-6n,I r orszfumi szfuttlfunfeltiintetett v6tel6r 6sszeg6b6l
a kdtb6r levondsra keriilt (mell6kletk6nt csatolva a k6relemhez). Aj6nlatk6r6 a szdmfa
kdtb6rrel csdkkentett 6sszeg6t 2018.02.13-6n 6tutalta (az 6tatal6sr6I sz6l6 igazolilst
mell6kletk6nt csatolta k6relm6hez K6relmez6).

Ezt kdvet6en Aj6nlatk6r6 bejelent6si kdtelezetts6gdnek eleget t6ve jelezte a Hat6s6gnak,
hogy a szerz6d6sben meghat6rozott kdtb6rt 6rv6nyesitette. A
iktat6szdmri 1ev61 alapjdn (mell6kletk6nt csatolva a k6relemhez\ adatszolg6ltatdsi 6s
nyilatkozatt6teli kdtelezetts6g6nek K6relmez6 a hivatali kapun kereszti.il2018. 05. 1.6-6n
eleget tett. K6relmez6 el6adta, hogy nyilatkozatilban elismerte a r6szbeni k6sedelmes
teljesit6s t6ny6t (mell6kletk6nt csatolva a k6relemhez), K6relmez6 6l76spontja szerint nem
volt el6g kdriiltekint6, hibdsan nyilatkozo$ mert 6lldspontja szerint nem tdrt6nt srilyos
szeru6d€sszeg,ls, hiszen K6relmez6n kivii16116 okok miatt k6sett asz6llit6ssal. K6relmez6
a kdtb6rt szerz6d6s szerint megfizette.
2.'0 gyf Clk€pe ss6g vizsgdlata

A Hat6sdg ellszdr aztirzsg6Ita, hogy

a

k6relem azarrajogosultt6l sz6rmazik-e.

K6re1mez6el6adta,hogyaKbt.63.s@aaI6taftoz6s6nak-Aj6nlatk6r6
sz6mi level6ben bejelentette a
eltah - meg6llapit6s6t Aj6nlatk6t6 I
Hat6s6g fe16. Kdrelmez6 el6adta tov6bb6,, hogy a hivatkozott szlm'd. tigyben
hatad6ktalanul elismerte a szerz6d6s teljesit6s6nek r6szbeni k6sedelm6t - annak e11en6re,
hogy dll6spontja szerint az nyrlvinval6an dnhiban kiviili okb6l kdvetkezett be - 6s a
k6sedelmi kdtb6rt is vita n6lkiil nyomban megfizette.
K6relmez6 k6relm6hez mell6kletk6nt csatolta Aj6nlatk6r6 2018. januAr 19. napjdn kelt
,,K6sedelmi k6tb6r 6rv6nyeslt6se" targyban irt level6nek (a tov6bbiakban: Lev6l)
m6solat6t.

A Lev6l szerint Ajdnlatk6r6 k6sedelmi kdtb6rig6nyt 6rv6nyesit K6relmez6veI szernbgn,
telintettel arra,hogy aSzerulddsben meghataiozottterm6iek egy r€sze (55 db I

Upnrri notebook) k6sedelmesen keriiLlt leszdllit6sra. A Lev6l szerint tekintettel arra,
hogy K6reLmez6 40 naptari nap k6sedelemmel teljesitett, Ajdnlatk6r6 a maximdlis
forint k6sedelmi kdtb6rt 6rv6nyesit. A k6tb6r
m6rt6ktl, azaz nett6 I
sorszammal kidllitott
6rv6nyesit6s6re K6relme to attut 2018. janudr 1.6. napj6n,I
keriil
sor.
szilml6jfu felti.intetett v6te16r 6sszeg6b6l tdrt6n6 levondssal

I

A

Hat6s6g 6ltal a KbL 187. $ (2) bekezd6s ae) pontja szerint vezetett szerz6d6ses
kdtelezetts6gszeg6sek nyilvdntartdsdban szerepel K6reknez6, az 61ta1a elkdvetett
szerz6d6sszeg6s ideje a nyilvdntart6s szerint 2017. december 1.. napja.

A Kbt.

188. S (1) bekezd6se a megbrzhat6sdg meg6llapit6sa irdnti k6relem benyfjt6sdt
kiztu6laga62.$ (1)bekezd6sb)6sf) pontj6banemlitettkrz6r6 okokeset6n z64akt. A jelen
k6relemmel6rintett k1z6r6 ok a Kbt. 6,3. S (1) bekezd6s c) pontja szerinti Viz6r6 kdriilm6ny,
igy a Kbt. kifejezetten lehet6v6 teszi e kizilr6 ok fenn6ll6sa kapcs6n amegbtuhat6s6,gir6nti
k6relem benyr1jt6s6t.
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A Kbt. 63. S (1) bekezd6s c) pontja szerint az aj6rlatk€r6 az elj6r6st megindit6 felhivdsban
el6irhatja, hogy az elj6rdsban nem lehet ajdnlattev6, r6szv6teke jelentkez6, alvlllalkoz6,
illetve nem vehet r6szt alkalmassdg igazolilsilban olyan gazdas6gi szercpl6, aki kor6bbi
kozbeszerz6si vary koncesszi6s beszerz6si elj6rds alapj6n v6llalt szerz6d6ses
kotelezetts1glt az elmrilt h6rom 6vben sflyosan megszegte 6s ez az emlitett kordbbi
szeru6dds felmond6sAhoz vag5, el6ll6shoz, kdrt6rit6s kdvetel6s6hez vary a szerz6d6s
alapj6n alkalmazhat6 egy6b szankci6 6rv6nyesit6s6hez vezetett, vagy ha a nyertes
ajdnlattev6k€ntszerz6d6 fel olyan magatart6sa, amely6rt felel6s r6szben vagy eg6szben a
szerz6d6s lehetetlentil6s6t okozta.

A fentiek alapjdn megdllapitast nyer! hogy a Kdrelmezf

a Kbt. 63. S

0

bekeziil|s c) pontja

alapjdn kinr6 okhntnlya alatt dll, igy ala4relem az ana jogosultt6l szdrmazik.
3.

Erdemi vizsgl.J,at

A

Hat6s6g a hi6nyp6tl6ssal kieg6szitett k6relem alapj6n 6rdemben elbirilta, hogy
k6relem megfelel-e a Kbt. 188. S (1)-(2) bekezd6s6ben foglaltaknak.

a

A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utols6 fordulata alapjfina megtett int6zked6sekkel kapcsolatos
bizonyit6kokat a k6relemmel egyiitt kell benyrljtani a Kdzbeszerz6si Hat6s6g r€sz'6re.
K6relmez6 int6zked6seinek igazolfusa 6rdek6ben a k6vetkez6 dokumentumokat csatolta
hi6nyp6tldssal kieg6szitett k6relm6hez:
- ad6sv6teli szer z6d€s (2017 .11'.03.),
- ad6sv6tel i szeru6d6s m6dosit6sa (2017 . 11. 22.),
- 6tad6s-6tv6teli jkv. (2017 . 11. 30.),
- 6tad6s-6tv6teli jkv. (2018. 01. 10.),
- teljesit6si gazolils (2018. 01. 15.),
- tfiilkoztatds a k6sedelmi kdtb6r 6rv6nyesit6s6r6l (2018 .01'.19.),
>L.'Lcrrr,.a.
-I
- Ajedatk6r6 6htab ellenszolgdltatds-utal6sr6l sz6l6 igazol6s - kdtb6rrel cs6kkentett
6sszeg,

-

Klzbeszerz€si Hat6s6g szev6d6sszeg6shez kapcsol6d6 tfuj6koztatAs-k6r6 levele

I

- nyilatkoz at szerz6d6sszeg6s elismer6s6r6l,

- Aj6nlatk6r6 nyilatkozata a kotb6r 6rv6nyesit6s6r6l,
- Ajdnlatk6r6 nyilatko zata a K6relmez6 egyiittmtikdd6 magatattils6r6l.

A Kbt. 188. S (2) bekezd6se alapj6n a kiz6r6 ok hat6lya al6 tartoz6 gazdasi,gS szerepl6

a

megbizhat6silgfinakbizonyitasadrdekdbenkdtelesigazoki,hogy
a) a biincselekm6nnyel, koteless6gszeg6ssel vagy egy6bjogs6rt6ssel okozott k6rt - a
kdrosult 6ltal elfogadott m6rt6kben - megtdritette vagy arra meghatArozott
hatdrid6vel kcitelezetts6get v6llal!
b) az illet6kes hat6s6gokkal aktivan egyiittm{ikddve 6tfog6an tiszt5.zta az ijgy
t6nydll6s6t 6s k6riilm6nyei! 6s
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c)

olyan technikai, szervezetr 6s szem6lyi int6zked6st hozott, amely alkalmas

a

tov6bbi biincselekm6ny, kdteless6gszeg6s, illetve egy6b jogs6rt6s megel6z6s6re.

A Hatosdg a kerelem alapjdn

4rdemben elbirdlta, hogy a Kdrelmezd dltal megtett intdzkedesk 6s

azok aldtnmasztdsdra csatolt bizonyitdkok megfelel1ek+ megbizhat6sdga igazoldsdhoz.

A Kbt.

788. S G\ bekezddse szertnt a Hat6s6g a (2) bekezd6sben emlitett int6zked6s
6rt6kel6sekor kdteles figyelembe venni a biincselekm6ny, kdteless6gszegls vagy egylb
jogs6rt6s sflyossdgdt 6s saj6tos koriilm6nyeit.

K6relmez6 mell6kletk6nt csatolt 2018. dprilis L8. napj6n kelt nyilatkozata szerint 55 db
tipusri notebook csak a teljesit6si hatarid6lejilrtat'kdvet6en,40 naptdri nap
I
k6sedelemmel 2018. 01. 10. napjdn keriilt tesz6l1fi6sra a gy6rt6 alkatrdszhi6nya 6s a
nemzetkdzi logisztikSt befolydsol6 kedvez6tlenid6jdrAsi kdrtilm6nyek miatt.

A Hat6sdg megillapitia, hogy a kiz6r6 ok fenn6llta - vagyis a s(rlyos

szeru6d6sszeg6s
t6nye - nemvitathat6 a megbtuhat6s6gmeg6llapit6sa ir6nti elj6r6s keret6bery ugyanakkor
a Hat6s6gnak lehet6s6ge van azigy kdriilm6nyeit m6rlegelni a Kbt. 188. S (3) bekezd6se
alapjdn. A leirtak szerint a jogs6rt6s srilya 6s saj6tos kdriilm6nyei kapcsdn a Hat6s6g
K6relmez6 javilra 6rt6kelte, hogy a szerz6d6,s teljesit6se megtcirt6n! az nem lehetetlentilt,
tovilbbl, hogy K6reknez6 a kifut6 term6kek helyett magasabb milszaki param6terekkel
rendelkez6 term6ket szilllitott uryarrazor. az 6ron. A leirtakra tekintettel a Hat6s6g a
jogs6rt6st enyh6bb sirlyrinak it6li meg.
3.1.

Megillapitisok

a

Kbt. 188. S (2) bekezd6s a) pontfa vonatkozisiban

3.1.1.

K6relmez6 el6adta, hogy a k6sedelmes szilllitfusb6l ered6 kti&gqqggfizette oly m6don,
hogy Ajedatk6r6 a kdtb6rrel csdkkentett dsszegetutalta
sz. szamlaalapjfun,
I
"1u
egyben K6relmez6 csatolta k6relm6hez Ajdnlatk6r6 nyilatkozatAt,
mely szerint nincs a
SERCO Informatika Kft-vel szemben tovdbbi kdvetel6se.
3.L.2.

A Hat6sdg dtintdse 6s annak indokai

A k6tb6rt a Polgdri T6rv6nykdnyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tdrv6ny (a tov5bbiakban: Ptk.) a
szerz6d€s meger6sit6se kdr6ben szab6lyozza,k6r6tal6ny jellegii [Ptk. 6:186-187. S] 6s b6r
nem kiz6rt, hogy a kdrosult a kotb6rt meghalad6 k6r6t is 6rv6nyesitse, [6:187.$ (3)
bekezd6s] - ha van ilyen k6ra - de jelen esetben Aj6nlatk6r6 akk6nt nyilatkozott, hogy a
kcitbdr megfizet6s6vel a szerz6d1sszeg€sb6l fakad6 hdtrdnyok al61 mentesiilt, tovdbbi
ig6nye pedig nincs a K6relmez6vel szemben.
Fentiekre tekintettel a Hat6sdg negdllapitottn, hogy Kdrelmezf az dltala hiaatl<omtt eljdrdssal
kirt a kirosult dltnl elfogadntt mirtdkben

dsszefiiggdsben megfelelfien igazoltn, hory az okazott
megtdrttefte.
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3.2.

Megrillapitdsok a Kbt.188.

S (2) bekezd6s

b) pontia vonatkozisAban

A Hat6s6g a Sz6kesfeh lwfiriKdzigazgat6si 6s MunkaiigyiBir6silg20l7 . f.ebru6r 10. napj6n
kelt 9.Kpk.50.003/2017/6. szlrn:& v6gz6s6t is figyelembe v6ve meg1Ilapilla, hogy a
torv6ny 6Ital el6fut aktia egyiittmtikddes tdnydt a Kdrelmez6nek els1sorban az Ajdnlatker1ael
sremben, aalamint a KbL 142. 5 6) bekezdes srerinti bejelentds aonatkozdnban a Hat6saggal
szemben mutatott magatnrtdsa alapjdn kell 4rtdkelni,
3.2.1.

K6relmez6 el6adta, hogy aktivan egyiittmiikdddtt a szetz6d1s teljesit6se sor6n, mivel
folyamatosan tartotta a kapcsolatot 6s inform6ci6kkal l6tta el Aj6nlatk6r6t. A term6kek
egy ftszlt a szilLlitAsihatdrid6 lejdrta elfttleszillTitotta, a szerz6d6s teljesit6s6nek r6szbeni
k6sedelm6t nem vitatta a kotb6rig6ny benyrljt6sakor 6s azt a Kozbeszerz1si Hat6sdg
megkeres6s6re benyrljtott nyilatkozatban is elismerte, illetve a szerz6d6sszeg6ssel
kapcsolatban nem indult peres eljdr6s. Az aktiv egyiittmiikdd6s t6ny6t ezzel is igazolva,
K6relmez6 mell6kelte Aj6nlatk6r6 nyilatkozatAt. Aj6nlatk6r6 nyilatkozatftban el6adta,
hogy az eIj6r6s 6s a teljeslt6s sor6n K6relmez6 folyamatos egyiittmiikod6 magatartdst
tanrisitott.
K6relmez6 el6adta tovilbbil, hogy a hivatkozott kdzbeszerz6si elj6r6s eltdrt az 6ltal6nos
gyakorlatt6l, ugyanis az aj6nTatt€teli felhiv6s megki.ild6se 6s a szerz6d6skdt6s kdzott tdbb,
mint 4 h6nap telt el (az ajinlattlteli felhivds megktild6s6nek id6pontja: 2017 . jnntus 26., az
6sszegz6s megkiild6s6nek id6pontla: 2017. okt6ber 05., szerz6d6skdt6s id6pontla: 2017.
november 3., aszerz6d6s id6kdzben kifut6 term6k miatt tort6n6 m6dosit5sdnak id6pontja:
2017. novernber 22.).

K6relmez6 szerint az addsvlteli szerz6d6s 1,. sz. m6dosit6sa is az egyiittmfkdd6
magatartdsilt t6rnasztla al6, melyben egy kifut6 term6k helyett magasabb miiszaki
param6terekkel rendekezl term6ket sz6Ilitott uryarrazor. az 6ron. K6relmez6 el6adta,
hogy erre avlltoztatilsra azlrtvolt sziiks6g, mert az ajdnlatt6tel €s aszerz6d6skdt6s kOzdtt
hosszri id6 telt el (Ajadatk6r6 k6relmezte az aj6nlat fenntart6sdt tov6bbi 60 nappal, - mivel
az ajinTatok elbir6lAsdhoz tdbb id6re volt sziiks6ge - melynek K6relmez6 eleget tett).
3.2.2.

A Hat6sdg diint€se 6s annak indokai
rnegblzhat6s6g meg6llapit6s6hoz olyan int6zked6sek bemutat5sa 6s igazolilsa
sziiks6ges, melyek aktiv, tdrv6nyi kdtelezetts6gen tulmutat6 magatart6sra utaLrak.

A

K6relmez6 61ta1 k6relm6hez csatol! Ajedatk&6 6ltal ki6llitott nyilatkozat szerint a
hivatkozott eljilrds -1. r6sz6nek eredm6nyek6nt 2017. november 3. napjdn megkotdtt
r6sz6t hatdrid6 el6tt
addsv6teli szerz6d€s kapcsdn a teljesit6s sordn a term6kek
"gy
ellen kifogdssal
kdtb6r
6rv6nyesit6se
lesz6llitotta, valamint a kdsedelmes szilllitAs miatti
nem 61t. Aj6nlatk6r6 nyrlatkozott tov6bb6, hogy az eIjArils 6s a teljesit6s sor6n K6relmez6
folyamatos egyi.itbnf kdd6 magatart6st tanrisitott.
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K6relmez6 mell6kletk6nt csatolt - a Hat6s6g r6sz6re a Kbt. 1,42. S (5) bekezd6s szerinti
megkeres6s nyom6n megkiildott, 2018. ilprtlis 1.8. napj6n kelt - nyilatkozata szerint
K6relmez6 elismeri, hogy srilyos szerz6d1sszeg6s t6rt6nt. A hivatkozott nyilatkozat
szerint55 dbI
upuitr notebook csak Jteryesit6si hat6rid6lejfurtiltkdvet6en,40

napt6ri nap kdsedelemmel, 2018. 01. 10. napj6n keriilt leszilllitilsra a gy1tt6
alkatr6szhi6nya 6s a nemzetkdzi logisztik6t befoly6sol6 kedvez6tlen id6jindsi
kdtUlt gryg!@tt. K6relmez6tdjlkoztatta a Hat6sAgot,hogy Aj6nlatk6r62018.01.19-6n
k"la I
sz6rni level6ben jelezte k6sedelmi kotb6ierv6nyesit6se ir6nti ig6ny6!
mely a szerz6ddsnek megfelel6en teljestilt. K6relmez6 tilj1koztatta tov6bb6 a Hat6sdgot,
hogy a szerz6d€sszeg6ssel kapcsolatban nem indult peres eljilrils 6s a k6s6bbiekben sem
6Il s z6nd6kAb an eIjilr 6st kezdem6 ny ezni.
A Hat6sdg K6relmez6 javlra 6rt6keli, hogy fenti nyilatkozatdban a Hat6s6g el6tt elismerte
a szerz6d6sszeg6s t6ny6t, valamint feltdrta a jogs€rt6s kdriilm6nyei! mely kdvetkezt6ben
K6relmez6 felkeriilt a Hat6sSg 6ltal a Kbt. 187. S (2) bekezd6s ae) pontja szerint vezetett
szetz6d6sszeg6st elkdvet6k listdj6ra. A Hat6sdg K6relmez6 javtua 6rt6kelte tov6bb6, hogy
K6relmez6 a kifut6 term6kek helyett magasabb miiszaki param6terekkel rendekez6
term6ket sz6llitott uW anazon az 6ron Ajdnlatk6r6 szitm6r a.

A leirtakra tekintettel a Hat6sdg megdllapftotta, hogy K6relmez6 az 6ltaIa hivatkozott
elj6rdssal osszefiigg6sbenmegftlel1en igazolta a l(bt. L88. g-a Q) bekezdewnekb) pontja szerinti
felte telek fenn dll d sdt.
3.3.

Megdllapitdsok

a

Kbt. 188. S (2) bekezdGs6nek c) pontjAban foglaltakkal kapcsolatban.

3.3.1.

K6relmez6 el6adta, hogy az eset kapcsdn bels6 vizsgillatot folytatott, mely alapj6n
kideriilt, hogy a naprak6sz szAllitasi hatdrid6k nem dlltak k<izvetleniil rendelkez6sre.
K6relmez6 a gydrt6hoz fordult, hogy egyiitbniikddve megold6st tal6tjanak arra, hogy a
jdv6ben k6sedelmes sz6llitils ne kdvetkezzen be. Ennek eredm6nyek6nt a gyilrt6
kdzvetetten hozz6f6r6st biztosit egy olyan logisztikai feltilethez (OVP Orders Visibility
Portal: https:/ / ovp.lenovo.com/lenovo-ovp-new/login) ahol nyomon lehet kdvehri a
megrendelt term6kek &116t, vdrhat6 6rkez6s6t. A megszerzett inform6ci6k alapjSn mdr a
szerz6d6skdt6si szakaszban K6relmez6 birtokdban Lesz avdrhat6 6rkez6s d6tuma.

K6relmez6 a k6relm6ben nem igazolta megfelel6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s c) pontj6!
ez€rt a K6relmez6t a Hat6s6g a Kbt. 188. S (4) bekezd6se alapj6n 201.8. szeptember 21-6n
kelt vdgz6s6ben hi6nyp6tl6sra hivta fel.

K6relmez6 hidnyp6tldsdban mell6kletk6nt csatolta a kereskedelmi igazgat6, illetve a
kereskedelmi munkat6rs munkakori leirds6! melyekben K6relmez6 kiemelte azon
vditoztatlsokaf melyek annak 6rdek6ben tdrt6ntek, hogy a jdv6ben elkeriilje a k6sedelmes
szflllitast. A kereskedelmi munkat6rs munkakdri leir6sa a9.,10. pontokkal b6vi.iltek.
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,,9. AZ OVP feliileten a megrendtlt dru - SAP k6d alapjdn - nyomon kiiaetise, el1reldthnt6 kesds
eretdn a felettes drtesitdse, illetue ezzel egyid1ben a gydrtf irdnydba a sztiksdges intdzkedisek
meg6tele, srirgetds feladisa, azaz e-mail 4rtesitds killdese a gydrt6i logisztikdnak 6s a kereskedelmi
igazgat6nak.

L0.

A

lo gi

ztikn akn dli s dllap o t dr 61. "

s

heti rendsreres#ggel megtartott kereskedelmi 4rtekezleteken

beszdmol felette*inek a

A kereskedelmiigazgat6 munkakdri leir6sa a16.,17.,18. pontokkal b6viiltek.
L6. A kereskedelmi munkntirst6l - az OVP felilleten 4szlelt adrhatf szdllitdsi hatdridd csilszdsr6l kapott aisszajelzerek alapjdn (az SAP rendelisi k6d birtokaban) gydrt6ndl a megfelel6 uezet6i

szintek 6rtestt6re 6s a teljes logisztikai folyam,at koordindlnsa, ellen6rzdse a teljesitds napjdig.
17. Heti rendszeressiggel megtartott lcereskeilelmi drtekezleteken beszdmoltat a logisztika aktudlis

dllapotnr6l.
1.8. Heti rendsreressiggel megtartott aezttfii drtekezleteken beszdmol a Veretdsignek a logisztikn
aktudlis dllapotdr6l ds az el6rt eredminyekr6'1."

K6relmez6 el6adta tov6bb5., hogy bels6 vizsgillat lefolytatds6t k6vet6en - a munkakdri
leirdsokkal dsszhangban - a kereskedelmi folyamatok lelr6s6ban is megjelenitette azon
int6zked6seket, melyek a megel6zdstszolg6ljdk. K6relmez6 el6adta, hogy 2018.04.30-6val
frissitette kereskedelmi folyamatait, miszerint az ij.zlet:- lehet6s6gek fe1vitel6n6I a 2fu6
ddtum felti.intet6se m6g nagyobb hangsrilyt kapott. A k6s6bbiekben bekeriil6,
szeru6dlsben vdllalt ddtumokhoz, valamjtnt a logisztikai kiszdllit6sok d6tumaihoz
kiinduldsi pontk6nt, riasztilsi alapk6nt szol,g6l. Az ajilnlatt szakaszban ug.yan csak
el6rejelzds, azonban ha meg6rkeznek a gydrt6kt6l a bejdv6 aj6nlatok, a kereskedelmi
ko116ga 6ltal v6glegesit6sre kell, hogy keriiljdn, mert ez a ddtum keriil al6tu6sra a
szerz6d6sben. J6vdhagy6skor annak megl6t6t 6s helyess6g6t a kereskedelmi igazgat6nak
ellen6riznie kell, valamint a logisztikai kiszdllitds szervez6sekor is figyelembe kell venni.
A rendszer a beilIlitott zdr6 d6tum alapliln riaszt6sokat tud ki.ildeni az 6rintett
felhaszndl6knak.
K6relmez6 hi6nyp6tl6sdban el6adta tov6bb6, hogy a rnegel6z6 int6zked6sek r6sz6t klpezi
az is, hogy a gy6rt6 t6mogat6sdnak j6voltilb6l kdzveteft hozz6rt6r6se van egy olyan
logisztikai feliilethez (OVP-Orders Visibility Portal (https://ovp.lenovo.com/lenovoovp-new/login) ahol nyomon lehet kdvetrri - angol nyelven - a megrendelt term6kek tltj6t,
v6rhat6 6rkez6s6t. A megszerzett informdci6k alapj6n m6r a szerz6d6skdt6si szakaszban
K6relmez6 birtokdban lesz a v6rhat6 lrkezls d6tuma 6s abban az esetben, ha az lrkez€s
d6tuma nincsen dsszhangbarr a szerz6d6sben v611alt szilllitilsi hat6rid6vel, akkor az OVP
feliilet segitsdg6vel a sziilitas siirget6s6t m6g id6ben tudja K6relmez6 kezdem6nyezni
megeI6z6 jelleggel (K6relmez6 mell6kletk6nt csatolta a gy6rt6 logisztikai feltilet6nek
haszn6lati rltmutat6j 6t).

K6relmez6 el6adta tovdrbb6, hogy az OVP-Orders Visibility Portallal kapcsolatban a
gyilrt6 lehet6s6get biztositott 2018.04.20-6n a SERCO Informatika Kft. igyvezet6
helyettese szilmAra oktat6son val6 r6szv6telre is, ahol a port6l hasznitratdrhoz sziiks6ges
ismeretekef inform6ci6kat teljeskdriien el tudta saj6titani (az oktat6sra sz6l6 meghiv6t
K6reLmez6 mell6kletk6nt csatolta k6relm6hez), mely inform6ci6k segits6g6vel a j6v6ben
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dinamikusan 6s proaktivan k6pes kezelrri

a

felmeri.il6 logisztikai probl6m6kaf

csirszdsokat.

K6relmez6 dlldspontja szerint a Lenovo Magyarorsz6g tlmogatds6val 20L8. mdjus 2.
napj6val bevezetett monitoring rendszer jelent6s viltozilst 6rt el a logisztikai folyamatok
nyomon kdvet6s6ben, ellen6rz6s6ben, k6sedelmes teljesit6s megel6z6s6ben.
3.3.2.

A

Hat6sdg megillapitotta, hogy K6relmez6

az illtala hivatkozott

eljdrdssal
kortilm6nyeke! amelyek a Kbt. 188. $-a (2)
bekezd6s6nek c) pontjdval dsszeftigg6sben megkdvetelt int6zked6sek megt6tel6t
aliltAmasztldk. K6relmez6 6ltal rendelkez6sre bocs6tott iratokban foglalt int6zked6sek
alkalmasak annak igazol6s6ra, hogy akizilr6 ok bedllta utdn olyan technikai, szervezeti 6s
szem6lyi int6zked6seket hozott, amelyek alkalmasak a tovdbbi biincselekm6ny,
kdteless6gs zeg6,s, illetve egy6b jogs6rt6s me ge16z6s6re.
dsszefi.igg6sben megfelel6en igazolt olyan

Osszegezve a fentieket, a Hat6s6g meg6llapitotta, hogy K6relmez6 megfelel6en
igazolta a Kbt. 188. S (2) bekezdEs6ben foglaltakat, ez6rt az l'/rtala hozott int6zked6sek
megfelel6ek megbizhat6siginak igazolAsAta
.-2

Budapest, 2018 okt6ber 8.

1026 Budapest, Riad6 u. 5.

'

1525 Pf .166.. Tel.: +36 1 882 85 00

.

kapcsolat@kt.hu

.

www.kozbeszerzes.hu

