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A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:
Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi

Döntőbizottság)

a

V É G Z É S-t.
A Döntőbizottság az MG Építész Kft. (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a., a
továbbiakban: kérelmező) által a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (1138
Budapest, Népfürdő u. 38-40., a továbbiakban: ajánlatkérő) „Tervezési szerződés
keretében „A műemléki Palatinus Strandfürdő kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú
közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelem alapján indított
jogorvoslati eljárást megszünteti.
A Döntőbizottság felhívja a Közbeszerzési Hatóság Titkárságát, hogy 300.000.Ft, azaz háromszázezer forint igazgatási szolgáltatási díjat térítsen vissza a
kérelmező részére a végzés kézbesítését követő 8 napon belül.
A jogorvoslati eljárás során felmerült egyéb költségeiket a felek maguk viselik.
A végzés ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye.
A végzés ellen külön jogorvoslati kérelem terjeszthető elő a végzés
kézbesítésétől számított 8 napon belül, melyet a végzés ellen jogorvoslati
kérelmet benyújtó belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes közigazgatási
és munkaügyi bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.
INDOKOLÁS
A Döntőbizottság a közbeszerzési és a jogorvoslati eljárás során keletkezett
iratok, a jogorvoslati kérelem, továbbá a felek észrevételei alapján az alábbi
tényállást állapította meg.
Az ajánlatkérő a 2014. november 21. napján feladott és a Közbeszerzési
Értesítőben ugyanazon a napon a KÉ-24230/2014. iktatószám alatt közzétett
felhívásával a Kbt. Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárást indított a
rendelkező részben meghatározott szolgáltatás megrendelése tárgyában.
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A felhívás II.2.1) pontja a teljes mennyiséget az alábbiak szerint határozta meg:
„Tervezési szerződés keretében „A műemléki Palatinus Strandfürdő kiviteli
terveinek elkészítése” tárgyában.
A Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget, HRSZ 23800/4)
területén található strandfürdő műemléki főépülete és külső medencetéri elemek,
illetve központi éttermi épület műemléki rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés
kiviteli terveinek elkészítése.
Az ingatlan összesen 183.675 nm.”
A felhívás II.3) pontja az alábbiak szerint rögzítette a szerződés időtartamát:
„Kezdés 2014/12/30 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/03/31 (év/hó/nap)”
A felhívás III.1.3) pontjában az ajánlatkérő az alábbiakat rögzítette:
„Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek nem teszi lehetővé, azaz kizárja
projekttársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek
a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az
ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös, egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a
szerződés mellékletét képező megállapodást. E körben az Ajánlatkérő
nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ban foglalt követelményekre.”
A felhívás IV.2.1) pontja szerint értékelési szempont a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás volt.
A felhívás V.4) Egyéb információk pontjában az alábbiak szerepeltek:
„5. A Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint az ajánlattevőnek felolvasólapot kell
csatolnia, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb,
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok (részszempontok)
alapján értékelésre kerülnek (jelen esetben: nettó ajánlati ár).
7. Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje
bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás
tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen
a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy
képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a
nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §
(1) bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban, továbbá
az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles
nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolatát.
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Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 1952. évi III. tv.
(Pp.) 196. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen,
elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az
ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni
kell.”
Az ajánlatkérő dokumentációt is készített, amely az alábbiak szerint tartalmazta
a felolvasólap mintáját:
„Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai:
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni,
megjelölve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt.
név (megnevezés):
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
kapcsolattartó neve:
kapcsolattartó elérhetősége:
Nettó ajánlati ár számmal (HUF):”
A dokumentáció részét képező engedélyezési terveket az YBL Tervező Kft.
készítette 2014. júniusi dátummal.
A felhívás IV.3.4) pontjában az ajánlatkérő 2014. december 12. napjának 10
órájában határozta meg az ajánlattételi határidőt.
Az ajánlatkérő 2014. december 5-én és 9-én kiegészítő tájékoztatást adott.
A bontási jegyzőkönyv szerint az eljárás becsült értéke 30.000.000.-Ft, a
rendelkezésre álló anyagi fedezet 27.000.000.-Ft volt. A bontási jegyzőkönyv
szerint az alábbi gazdasági szereplők nyújtottak be ajánlatot a következő nettó
ajánlati árral:
ÉRIK Kft.
12.000.000.-Ft
OSZMA Kft.
18.000.000.-Ft
Framy Kft.
24.000.000.-Ft
Archi-kon Építészeti Tervező-Szerkesztő Kft.
26.980.000.-Ft
Korényi és Társai Építész Iroda
28.000.000.-Ft
HÓD Kft.
29.500.000.-Ft
MG Építész Kft. (kérelmező)
33.680.000.-Ft
KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.
88.000.000.-Ft
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Az ajánlat tartalomjegyzéke szerint a 6. oldalon szerepeltek a cégokmányok. A
2. oldalon lévő felolvasólap az alábbiakat tartalmazta:
„Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai:
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni,
megjelölve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt.
név (megnevezés):
FRAMY Kft.
székhely:
1052 Budapest, Bécsi u. 1-3. A lph. félemelet 4.
cégjegyzékszám:
01-09-699316
adószám:
12703047-2-41 […]
Nettó ajánlati ár számmal (HUF):
24.000.000.-Ft”
Az ajánlatkérő 2014. december 18-án hiánypótlási felhívást bocsátott ki és
indokolást kért az ajánlattevőktől, a Framy Kft. vonatkozásában az alábbi
tartalommal:
„8. Az ajánlattevő neve: Framy Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 1052 Budapest, Bécsi u. 1-3. A lph. félemelet 4.
8.1. Az ajánlatban nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeket,
Az ajánlattevő nem töltötte ki maradéktalanul a 4. és 7/A dokumentumot, nem
csatolta az 5., 8., 9., 10., 11., 12., és a 13. dokumentumot.
8.2. Az Ajánlattevő nem csatolta az ajánlati felhívás megküldését megelőző 60
napnál nem régebbi közhiteles nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű
másolatát.
Kérjük, szíveskedjen a fenti hiányosságot pótolni.”
A Framy Kft. 2014. december 23-án megküldte hiánypótlását.
A hiánypótlás 1. oldala a tartalomjegyzéket, 2. oldala az üzleti titokról szóló,
alábbi nyilatkozatot tartalmazta:
„Alulírott T. T., mint a FRAMY Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 1-3. A lph.
félemelet 4.) kötelezettségvállalásra jogosultja és T. T., mint az YBL Tervező
Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 1.) kötelezettségvállalásra jogosultja nyilatkozom,
hogy a tartalomjegyzék és a felolvasólap kivételével az ajánlati és a hiánypótlási
dokumentumokat üzleti titoknak nyilvánítjuk. Így kérjük azoknak a törvényben
meghatározott módon való kezelését.”
A tartalomjegyzék szerint a hiánypótlás 3-6. oldala a konzorciumi
megállapodást,
13-27.
oldala
a
cégokmányokat
tartalmazta.
A
tartalomjegyzékben nem szerepelt, hogy a hiánypótlás felolvasólapot tartalmaz.
Az ajánlatkérő 2015. január 7-én megküldte az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegezését az ajánlattevőknek. Az összegezés 9.a) pontja szerint valamennyi
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, a felsorolásban a Framy Kft. az alábbiak
szerint jelent meg:
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Framy Kft. és 1052 Budapest, Bécsi Az
ajánlat
vonatkozásában 24.000.000.-Ft
YBL Tervező u. 1-3.
hiánypótlás szükségessége merült
Kft.
A lph. félemelet 4.
fel. Az ajánlattevő nem igazolta,
hogy nem áll kizáró okok hatálya
alatt és, hogy megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatát nem az ajánlattételi
felhívásban és dokumentációban
foglaltaknak
megfelelően
nyújtotta be.

Az összegezés 10. pontja szerint érvénytelen ajánlatot tett az ÉRIK Kft., az
OSZMA Kft., a HÓD Kft. és a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.
Az összegezés 11.a) pontja nyertes ajánlattevőként a Framy Kft. és YBL
Tervező Kft. ajánlattevőket jelölte meg nettó 24.000.000.-Ft ajánlati árral.
A kérelmező 2015. január 8. napján betekintett a közbeszerzési eljárás irataiba.
Az iratbetekintésről készült jegyzőkönyv „Ajánlattevő észrevételei” rovatában a
felek az alábbiakat tüntették fel:
„A Framy Kft. és YBL Tervező Kft. ajánlata az ajánlattevő nyilatkozata alapján
a tartalomjegyzék és a felolvasólap kivételével üzleti titkot képez, ezért azt az
iratbetekintést kérő nem ismerhette meg.”
A kérelmező 2015. január 8. napján ismételten iratbetekintés iránti kérelmet
nyújtott be. Kérte a nyertes ajánlattevő ajánlatának – a jogszerűen üzleti titoknak
minősített részt leszámítva – megtekintését. Az iratbetekintésről készült
jegyzőkönyv „Ajánlattevő észrevételei” rovatában a felek az alábbiakat
rögzítették:
„ (…) A Framy Kft. ajánlatában az üzleti titokra tekintettel a betekintés nem
lehetséges.”
A kérelmező 2015. január 8. napján megkeresést intézett az ajánlatkérő felé,
amelyben a Kbt. 81. §-a alkalmazásával tájékoztatást kért a nyertes ajánlat
jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről, különösen, hogy
a Framy Kft. mely alvállalkozókat kívánta bevonni a teljesítésbe az eredeti
ajánlata szerint. Kifejtette továbbá a Kbt. üzleti titokká nyilvánítással
összefüggő rendelkezéseivel kapcsolatos álláspontját, és kérte, hogy az
ajánlatkérő 2015. január 9. napján biztosítsa az iratbetekintést számára.
A kérelmező 2015. január 10. napján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be,
jogorvoslati kérelmével részben megegyező tartalommal.
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Az ajánlatkérő 2015. január 12. napján megkeresést küldött a Framy Kft. részére
az üzleti titok feloldása érdekében, amelyre a megkeresett gazdasági szereplő azt
a választ adta, hogy az üzleti titkot tartalmazó nyilatkozatot továbbra is
fenntartja, nem oldja fel.
Az ajánlatkérő 2015. január 12-én válaszolt a kérelmező 2015. január 8-i
tájékoztatáskérésére.
„1. elem
Ajánlattevő kérdéseire az alábbi tájékoztatást adjuk:
A Framy Kft. az ajánlatát a felolvasólap és a tartalomjegyzék kivételével üzleti
titoknak minősítette, így álláspontunk szerint erről felvilágosítást nem adhatunk
jogszerűen. Az üzleti titkot kizárólag a Framy Kft. oldhatja fel. Ezúton
tájékoztatjuk a tisztelt Ajánlattevőt, hogy erre írásban kérést intéztünk a Framy
Kft. felé.
(…)
2. elem
A Framy Kft. az ajánlatát 2014. december 23-ai hiánypótlásában a felolvasólap
és a tartalomjegyzék kivételével üzleti titoknak minősítette a Kbt. 80. §-a
alapján. Álláspontunk szerint az üzleti titkot kizárólag a Framy Kft. old hatja fel.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Ajánlattevőt, hogy erre írásban kérést intéztünk a
Framy Kft. felé.”
Az ajánlatkérő 2015. január 15-én válaszolt a kérelmező előzetes vitarendezési
kérelmére, és módosította az összegezést.
A módosított összegezés 9.a) pontja az alábbiak szerint határozta meg az
érvényes ajánlatot tevőket:
Framy Kft. és 1052 Budapest,
YBL Tervező Bécsi u. 1-3.
Kft.
A lph. félemelet
4.

Archikon Kft.

Korényi

(…)

és (…)

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás 24.000.000.-Ft
szükségessége
merült
fel.
Az
ajánlattevő nem igazolta, hogy nem áll
kizáró okok hatálya alatt és, hogy
megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatát nem az
ajánlattételi
felhívásban
és
dokumentációban
foglaltaknak
megfelelően nyújtotta be.
Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás 26.980.000.-Ft
szükségessége
merült
fel.
Az
ajánlattevő nem igazolta, hogy nem áll
kizáró okok hatálya alatt és, hogy
megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatát nem az
ajánlattételi
felhívásban
és
dokumentációban
foglaltaknak
megfelelően nyújtotta be.
Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás 28.000.000.-Ft
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Társai Építész
Iroda

MG
Kft.

Építész (…)

szükségessége
merült
fel.
Az
ajánlattevő nem igazolta, hogy nem áll
kizáró okok hatálya alatt és, hogy
megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatát nem az
ajánlattételi
felhívásban
és
dokumentációban
foglaltaknak
megfelelően nyújtotta be.
Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás 33.680.000.-Ft
szükségessége
merült
fel.
Az
ajánlattevő nem igazolta, hogy nem áll
kizáró okok hatálya alatt és, hogy
megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatát nem az
ajánlattételi
felhívásban
és
dokumentációban
foglaltaknak
megfelelően nyújtotta be.

Az összegezés 10. pontja szerint érvénytelen ajánlatot tett az ÉRIK Kft., az
OSZMA Kft., a HÓD Kft. és a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.
Az összegezés 11.a) pontja szerint a nyertes ajánlattevő a Framy Kft. és YBL
Tervező Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 1-3. A lph. félemelet 4. és Budapest,
Bécsi u. 1.) lett, nettó 24.000.000.-Ft ajánlati árral.
Az összegezés 21. pontja az alábbiakat tartalmazta: „Az összegezés javításának
indoka: Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Ajánlattevőket, hogy az Összegezésben
technikai elírás történt. A 9.a. pontban nem csak az érvényes, hanem valamennyi
Ajánlattevő fel lett tüntetve, majd az érvénytelen Ajánlattevőket a 10. pontban
tüntettük fel. A javítás érdemi részt nem érint.”
A kérelmező 2015. január 19. napján nyújtotta be jogorvoslati kérelmét,
amelyben a jogsértés megállapítását és az eljárást lezáró döntés
megsemmisítését kérte.
1. A kérelmező szerint sérti a Kbt. 80. § (1)-(3) bekezdéseit a nyertes ajánlattevő
nyilatkozata, mely szerint ajánlatát teljes terjedelemben üzleti titoknak
minősítette, és az ajánlatkérő azon eljárása, mely a nyertes ajánlattevő
nyilatkozata alapján az iratbetekintéshez való jogot korlátozta. Az
ajánlatkérőnek felül kellett volna vizsgálni az üzleti titokká minősített ajánlatot
és kigyűjteni, hogy mely részei tekinthetőek meg ennek. Másrészt az ajánlatkérő
nyertes ajánlattevő felé intézett, üzleti titok feloldására vonatkozó felhívása nem
volt jogszerű, ugyanis úgy kellett volna ezt a felhívást elküldeni az
ajánlatkérőnek, hogy abban szerepeljen, hogy fizikailag is különítse el azokat a
részeket, amelyek üzleti titkot képeznek azoktól, amelyek nem. Figyelmeztetést
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kellett volna tartalmaznia a megkeresésnek arra vonatkozóan is, hogy
amennyiben ennek nem tesz eleget a nyertes ajánlattevő, akkor az ajánlatkérő fel
fogja oldani a nem egyértelműen elkülönített részeket, meg fogja ismertetni
azokat a kérelmezővel. Az előadottak alátámasztására hivatkozott a
döntőbizottsági gyakorlatra is.
2. A kérelmező szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 25. § (1) bekezdését és
a Kbt. 28. § (1) bekezdését figyelemmel arra, hogy a 2014. december 12. napján
kelt bontási jegyzőkönyv szerint a Framy Kft. önállóan tett ajánlatot, nem más
gazdasági szereplővel közösen. Az összegzésben mindezekkel szemben nyertes
ajánlattevőként a Framy Kft.-t és az YBL Tervező Kft.-t jelölte meg az
ajánlatkérő, amely a fentiek alapján fogalmilag kizárt, hiszen a Framy Kft.
ajánlata nem közös ajánlat volt. Az ajánlatkérőnek fentiekre tekintettel
érvénytelenné kellett volna nyilvánítania a nyertes ajánlatot az ajánlattevő
személyében bekövetkezett változás miatt, az YBL Tervező Kft. ugyanis nem
kerülhetett jogszerűen bevonásra a közbeszerzési eljárásba.
3. A kérelmező szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 24. § (1)-(3)
bekezdéseit figyelemmel arra, hogy az egyik nyertes ajánlattevőben (YBL
Tervező Kft.) a közhiteles cégnyilvántartás 2015. január 17-i adatai alapján az
ajánlatkérő tagsági részesedéssel rendelkezett. Az előzetes vitarendezés során az
ajánlatkérő valótlan adatot közölt akkor, amikor arról adott tájékoztatást, hogy
az ajánlatkérő 2014. november 3-án üzletrész adásvételi szerződéssel eladta
társasági részesedését. A cégjegyzék részét képező iratjegyzék szerint az
ajánlatkérő társasági részesedése 2014. december 12. napjával szűnt meg a
nyertesként kihirdetetett ajánlattevő gazdasági társaságban. Az ezt követően
készített - nyilvánvalóan valótlan keltezést tartalmazó - bármilyen okirat a
cégjegyzék adataihoz képest irreleváns az összeférhetetlenség szempontjából,
tekintettel arra, hogy a jelentkezési határidő utolsó napján szüntette meg az
ajánlatkérő társasági részesedését, tehát mindvégig tagja volt annak a
társaságnak, amely a nyertes ajánlatot adta, tehát mindvégig gazdaságilag
érdekelt volt az ajánlatkérő abban, hogy az általa nyertesként kihirdetett
ajánlattevő nyerje el a pályázatot. A gazdasági összefonódás tetten érhető
továbbá azon körülményben is, hogy az ajánlatkérőnek a nyertes ajánlattevő
egyik gazdasági társaságban fennálló társasági részesedését a másik nyertes
ajánlattevő – Framy Kft. - szerezte meg, tehát az ajánlatkérő nem csak az egyik,
hanem mindkét nyertes ajánlattevővel szoros gazdasági összefonódásban van. A
nyertesként megjelölt pályázat egyik ajánlattevője a közhiteles cégnyilvántartás
adatai alapján az YBL Tervező Kft., amelyben tagsági részesedéssel rendelkezik
az ajánlatkérő, amely nemhogy intézkedést nem tett az összeférhetetlenség
elkerülése érdekében, hanem még a látszatát sem kívánta elkerülni annak.
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A kérelmező az egyes kérelmi elemek előterjesztéséhez fűződő közvetlen jogi
érdeke fennállása körében az alábbi nyilatkozatokat tette:
1. A kérelmező szerint a jogalkotó a közbeszerzési eljárásban résztvevők teljes
körének, sőt, azon túl egyéb jogalanyok számára is lehetővé tette a jogorvoslati
eljárás megindítását. Egyéb érdekeltként csak azok a személyek nyújthatnak be
jogorvoslati kérelmet, akiknek jog- vagy érdeksérelme közvetlenül kimutatható
a vitatott közbeszerzéssel összefüggésben. A kérelmező közvetlen jog- és
érdeksérelme egyértelműen kimutatható az üzleti titok jogszabálysértő
értelmezése kapcsán, hiszen a nyertes ajánlat - és ennek alapján bármely ezt
követő nyertes ajánlat - szakmai tartalma, így az ajánlatnak az ajánlatkérő által
előírt tartalmú megfelelősége rejtve marad, tehát az ajánlatkérő jogszabálysértő
jogértelmezése éppen az érdemi jogorvoslat lehetőségétől fosztja meg a
kérelmezőt.
2. A Kbt. 25. §-ának sérelmével kapcsolatos közvetlen jog- és érdeksérelem
abból ered, hogy a felhívás, valamint a Kbt. szabályainak jogszabálysértő
alkalmazása, az ott használt fogalmak - jogalkotó által meg nem engedett kiterjesztő értelmezésével a pályázati kiírás feltétele menet közben változtak változhattak volna -, oly módon, hogy az a pályázat egyéb résztvevői számára az ilyen burkolt pályázati kiírás módosítás, illetve kiterjesztő értelmezés miatt kifejezett versenyhátrányt jelentett. Az általa az ársorrendben elért negyedik
helyezés ezért csak látszólagos, hiszen nincs tudomása arról, és az üzleti titok
jogszabálysértő értelmezése miatt nem is lehetett, hogy a többi pályázó esetében
az ajánlatkérő hasonlóan tágan értelmezte-e a Kbt. 25. §-át.
3. A Kbt. 24. §-ával kapcsolatos jog- és érdeksérelme álláspontja szerint teljesen
egyértelmű a Kbt. 2. §-ának alapelvi szabálya tükrében. A hivatkozott 2. § (1)
bekezdése ugyanis arról rendelkezik - eltérést nem engedő módon - hogy a
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő
pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.
Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek
esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági
szereplők számára, azzal, hogy - a (3) bekezdés alapján - az ajánlatkérő és a
gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség,
valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően
kötelesek eljárni.
Figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő maga is tulajdonosa a nyertes ajánlattevő
gazdasági társaságnak, továbbá figyelemmel arra is, hogy ezen körülmény
leplezésére hamis keltezésű okiratot használt fel, a teljes közbeszerzési eljárás
tisztaságát megkérdőjelezi, hiszen az ajánlattevők egy ilyen ajánlatkérői
magatartás alapján az eljárás egyetlen elemének tisztaságában, valóságában,
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jogszerűségében - és így az egyes pályázatok rangsorában, továbbá a pályázatok
közzétett tartalmában - sem lehetnek biztosak.
A kérelmező előadta továbbá, hogy az iratbetekintések alkalmával a nyertes
ajánlat felolvasólapját és tartalomjegyzékét tekintette meg, illetve az Érik Kft.,
az Oszma Kft. és a Hód Kft. ajánlatát teljes terjedelmében. A felsorolt cégek
általában nem szerepelnek közbeszerzéseken, nem jelennek meg
versenytársaként és álláspontja szerint – amelyet a cégjegyzékben szereplő
tevékenységi körök alapján alakított ki – ezek a cégek nem kifejezetten
építészeti tevékenységet végeznek.
A közvetlen jogsérelem fennállásával összefüggésben arra is hivatkozott, hogy a
nyertes érvénytelensége esetén közelebb kerülne a szerződéskötéshez és ez
számára egy közvetlen, kézzel fogható eredmény lenne.
Az ajánlatkérő elsődlegesen a kérelmező ügyfélképességét érintő eljárásjogi
kifogást terjesztett elő. Eszerint a 2015. január 7. napján kelt összegezés szerint
a nyertes ajánlattevő a Framy Kft. és Ybl Tervező Kft. közös ajánlattevők
voltak, és nem került megjelölésre a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevő.
A kérelmező az ajánlatok rangsorában a 4. helyezett lett, ajánlati ára meghaladta
mind a becsült értéket, mind a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét. Az
ajánlatkérő szerint a jogorvoslati kérelemben foglaltak sem nem sértik, sem nem
veszélyeztetik a kérelmező jogát, vagy jogos érdekét, így nem jogosult a
jogorvoslati kérelem benyújtására.
Ezt követően az ajánlatkérő érdemben az alábbi nyilatkozatot tette.
1. Ismertette, hogy a Kbt. 80. § (1)-(4) bekezdései részletezik az üzleti titok
védelmére vonatkozó előírásokat. Ennek körében az ajánlatkérő hivatkozott a
kérelmező Kbt. 81. §-a szerinti tájékoztató kérdésére, valamint az előzetes
vitarendezési kérelmére adott válaszokra. Az ajánlatkérő szerint formai
követelmény a Kbt. azon rendelkezése, mely szerint az üzleti titkot elkülönített
módon kell elhelyezni az ajánlatban/hiánypótlásban. Az ajánlatkérő köteles az
ilyen nyilatkozatokat tartalmában megvizsgálni és nem tekintheti semmisnek
ajánlattevő nyilatkozatát vitatható formai hiányosságra hivatkozva. A kérelmező
is tapasztalhatta mindkét iratbetekintésen, melyen részt vett, tekintettel arra,
hogy az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat pontos meghatározást ad az üzleti
titok alá rendelt dokumentumok listájáról, tökéletesen megoldható volt, hogy az
iratbetekintést kérő csak az üzleti titkot nem érintő (felolvasólap,
tartalomjegyzék) iratokat vizsgálhassa.
2. Az ajánlatkérő a bírálat során figyelemmel volt mind a gazdasági szereplőkre
vonatkozó szabályok, mind az összeférhetetlenséget szabályozó előírások
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vizsgálatára, ennek megfelelően állította össze és küldte meg az ajánlattevőknek
a hiánypótlási felhívást is. Álláspontja szerint a Framy Kft. és az Ybl Tervező
Kft. ajánlata megfelelt a felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak, az
eljárás során nem sérült a verseny tisztaságát előíró alapelv.
3. A Kbt. 24. § (3) bekezdése egyértelműen fejezi ki, hogy az
összeférhetetlenséget azokra a személyekre és szervezetekre kell alkalmazni,
amelyeket ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos
tevékenységbe bevont. Tekintettel arra, hogy az Ybl Tervező Kft. nem került az
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonásra,
nem sérülhetett a verseny tisztaságát előíró alapelv. Az eljárás előkészítésében
és lefolytatásában az ajánlatkérő saját maga járt el, más személyt vagy
szervezetet nem vont be, így a kérelmező érvelése nem állja meg a helyét. A
Kbt.-vel összhangban az ajánlatkérő megtett minden szükséges intézkedést
annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny
tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását. Az ajánlatkérő
továbbá hivatkozott arra, hogy a 2014. november 3-án kelt üzletrész adásvételi
szerződésben foglaltak szerint eladta az Ybl Tervező Kft.-ben korábban fennálló
üzletrészét. Az ajánlatkérő a csatolt szerződést kérte üzleti titokként kezelni.
A Döntőbizottság az alábbiak szerint, a felhívás közzétételre történő
megküldésének időpontjában, a 2014. november 21. napján hatályos Kbt.
alapján bírálta el a jogorvoslati kérelmet.
A Döntőbizottság mindenekelőtt rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatát
üzleti titokká nyilvánította, melyet a jogorvoslati eljárásban is fenntartott, így a
Döntőbizottságnak az alábbiak figyelembevételével kellett eljárnia.
A Kbt. 134. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Ket. 17. § (1) és (6) bekezdése szerint:
„(1) A hatósági eljárás tartama alatt - különösen az iratokba való betekintés
engedélyezésénél, a tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek
hirdetményi úton való közlésénél - a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény
által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt:
védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy
tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.
(6) Az adat védelmére vonatkozó szabályok megtartása nem vezethet a
jogorvoslathoz való jog korlátozásához.”
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A Döntőbizottság az eljárásjogi feltételek meglétének keretében elsődlegesen azt
vizsgálta, hogy jelen jogorvoslati eljárásban a kérelmező rendelkezik-e
ügyfélképességgel.
A Kbt. 137. § (2) bekezdése szerint kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az
ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő, a részvételre
jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén bármelyik részvételre jelentkező
vagy az egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző
tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. Az ajánlati, ajánlattételi
vagy részvételi felhívás, a dokumentáció, illetve ezek módosításának jogsértő
volta miatt kérelmet nyújthat be a közbeszerzés tárgyával összefüggő
tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet is. (E bekezdésben
foglaltak a továbbiakban együtt: kérelmező.).
A Kbt. 138. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kérelemben meg kell jelölni a
kérelmező (és képviselőjének) nevét, székhelyét (lakóhelyét), a kérelmezői
jogosultságot alátámasztó tényeket.
A Kbt. 137. § (2) bekezdése meghatározott személyi kör részére teszi lehetővé,
hogy jogorvoslati kérelmet nyújthasson be. A kógens törvényi meghatározásból
következően az ezen kívül eső személyi kör számára nem biztosított a
jogorvoslati kérelem benyújtásának lehetősége. Az ajánlattevők, részvételre
jelentkezők, egyéb érdekeltek abban az esetben nyújthatnak be jogorvoslati
kérelmet, ha joguk, jogos érdekük sérült, veszélyeztetett, melynek minden
esetben a kérelmező tekintetében közvetlenül kell fennállnia.
A Kbt. 138. § (1) bekezdésének a) pontjából következően a kérelmező
kötelezettsége az ügyfélképességének alátámasztása.
A Döntőbizottság döntéseiben annak függvényében ítéli meg a kérelmezőként
fellépő személy ügyfélképességét, hogy a kérelmező esetében az állandósult
joggyakorlat szerint megkövetelt közvetlen jogsérelem megállapítható-e.
A Döntőbizottság
ügyfélképességét.

a

fentiek

tükrében

vizsgálta

meg

a

kérelmező

A Döntőbizottság megállapította, hogy jelen esetben a kérelmező az általa
vitatott közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújtott be, melyet ajánlatkérő
érvényesként fogadott el, s az érvényes ajánlatok rangsorában a negyedikként
jelölte meg. Kérelmező jogorvoslati kérelmében kizárólag a sorrendben első
helyen megjelölt ajánlat tekintetében hivatkozott az ajánlatkérő jogsértő
mulasztására, az előtte, a sorrendben harmadik és második helyre sorolt
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ajánlattevők esetében jogsértést nem jelölt meg, ezen ajánlat érvényességét
megállapító ajánlatkérői döntés jogszerűségét nem vitatta.
A Döntőbizottság jogi álláspontja szerint a fentiekben részletesen ismertetett
közvetlen jogsérelem nem mutatható ki a kérelmező esetében, így esetében – a
jogorvoslati eljárás során tett nyilatkozataiban foglaltakra is figyelemmel - csak
közvetett vélt jogsérelem volt megállapítható, amely a kérelmezői jogosultság
megállapításához nem elégséges.
Mindezekre tekintettel a Döntőbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati
kérelem további és érdemi vizsgálatának a kérelmező ügyfélképességének
hiánya eljárásjogi akadályát képezi.
A Ket. 30. § f) pontja szerint a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc
napon belül elutasítja, ha a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére
jogosulttól származik.
A Ket. 31. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha
a 30. § alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye,
az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság
tudomására.
A Kbt. 139. § (4) bekezdése szerint a Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást
akkor is megszünteti, ha a (3) bekezdés alapján a kérelem érdemi vizsgálat
nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás
megindítását követően jutott a Döntőbizottság tudomására.
A Döntőbizottság a Kbt. 134. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében
eljárva a Kbt. 134. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ket. 31. § (1)
bekezdés a) pontja alapján a 30. § f) pontja szerinti ok miatt – figyelemmel a
Kbt. 139. § (4) bekezdésére is - a jogorvoslati eljárást megszüntette.
A Kbt. 139. § (6) bekezdése szerint, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a
jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy a jogorvoslati
eljárást a (4) bekezdésben foglalt okból megszünteti, az igazgatási szolgáltatási
díj a kérelmezőnek visszajár. A kérelem visszavonása esetén azonban a
kérelmező nem tarthat igényt az igazgatási szolgáltatási díj visszatérítésére.
A kérelmező 300.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg, és tekintettel
arra, hogy a Döntőbizottság az eljárást nem azért szüntette meg, mert a
kérelmező a kérelmét visszavonta, a Kbt. 139. § (6) bekezdése alapján
rendelkezett arról, hogy a Közbeszerzési Hatóság Titkársága 300.000.-Ft
igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmező részére utaljon vissza.
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A végzés elleni külön jogorvoslat lehetőségét a Kbt. 156. § (1) bekezdése
biztosítja. A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen végzés nemperes
eljárásban történő bírósági felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérő nem központi
költségvetési szerv - a Pp. 326. § (12) bekezdés r) pontja és a Pp. 326. § (2)
bekezdése alapján a jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhelye
(lakóhelye) szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékes. A Pp. 326. §
(11) bekezdés b) pontja szerint a fővárosi székhelyű, azonban működését
kizárólag Pest megye területén végző kérelmezői szervezetet a bíróság
illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest megye
területén lenne.
Amennyiben a külön jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhellyel
(lakóhellyel) nem rendelkezik, úgy a Pp. 326. § (5) bekezdése értelmében a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes.
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