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A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a 
Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T –ot. 
 

A Döntőbizottság a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (1117 Budapest, 
Budafoki út 72-74., képviseli: Dr. Szabó Klára Ügyvédi Iroda, ügyintéző: Dr. 
Szabó Klára ügyvéd, 1117 Budapest, Budafoki út 79., a továbbiakban: 
kérelmező) által Szeghalom Város Önkormányzata (5520 Szeghalom, 
Szabadság tér 4-8., képviseli: Nagymihály Ügyvédi Iroda, ügyintéző: Dr. 
Nagymihály Tamás ügyvéd, 6722 Szeged, Gogol u. 6. I/2., a továbbiakban: 
ajánlatkérő) „Szeghalom ”Sárrét Fővárosa” városközpont integrált fejlesztése 

című projekt megvalósításához szükséges építési beruházások munkáinak generál 

kivitelezésére” tárgyú közbeszerzési eljárása negyedik része ellen benyújtott 
jogorvoslati kérelmének részben helyt ad és megállapítja, hogy ajánlatkérő 
megsértette a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 250. § (3) bekezdés g) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 88. 
§ (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 81. § (3) bekezdését, ezért a 
Döntőbizottság ajánlatkérő eljárást lezáró döntését a negyedik rész tekintetében 

megsemmisíti. 
 
A Döntőbizottság ezt meghaladóan a jogorvoslati kérelmet elutasítja.  
 
A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy 150.000,- Ft azaz százötvenezer 
forint igazgatási szolgáltatási díjat és 40.000,- Ft + ÁFA ügyvédi munkadíjat 
fizessen meg kérelmező számára a határozat kézbesítésétől számított 15 napon 
belül.  
 
Ezt meghaladóan a jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk 
viselik. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat 
bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel 
a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz 
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címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a 
határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

 
I N D O K O L Á S 

 
A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, a 
kérelmező jogorvoslati kérelme, ajánlatkérő észrevétele és a felek tárgyaláson tett 
nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. 
 
Ajánlatkérő a 2009. október 19-én feladott, a Közbeszerzési Értesítőben 2009. 
október 23. napján 20598/2009 szám alatt közzétett ajánlattételi felhívásával a Kbt. 
VI. fejezete szerinti közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben 
meghatározott tárgyban. Ajánlatkérő a felhívást a 24505/2009 számú, 2009. 
november 4-én közzétett hirdetménnyel módosította. 
 
Jelen közbeszerzés Európai Uniós támogatásból valósul meg, a támogatást nyújtó 
(közreműködő szervezet) a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. A program megjelölése: DAOP-2007-5.1.2/A: „Kistérségi 
székhelyek integrált fejlesztése Szeghalom a „Sárrét Fővárosa” városközpont 
integrált fejlesztése”.  
 
Ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékét 630.000.000 Ft-ban határozta meg.  
 
Az ajánlatkérő jelen egyszerű eljárását építési beruházásra, ezen belül 
kivitelezésre folytatja. Az ajánlattételi felhívásának II.1.5) pontja szerint a 
szerződés meghatározása, illetve tárgya: „Vállalkozási szerződés a Szeghalom 
”Sárrét Fővárosa” városközpont integrált fejlesztése című projekt 
megvalósításához szükséges építési beruházások munkáinak generál 
kivitelezésére”.  
 
Ajánlatkérő a II.2.1) pontban nem határozta meg a részletes mennyiségi adatokat, 
hanem itt utalt a B mellékletre. Ajánlatkérő valamennyi részre kért ajánlatot, 
összesen 4 részt különített el a közbeszerzés tárgyában. A változatokra vonatkozó 
ajánlattétel nem volt megengedett. A „B melléklet” szerint a 4. rész jellemzői a 
következők: 
„4. Tervezői költségbecslés: 333.903.079,-Ft 
Szabadság tér, Kossuth tér, Nagy Miklós utca, Sétakert felújítása, átépítése. 
- Szabadság tér átépítése, járdák, kerékpárút kialakítása, útburkolatok felújítása, 
szökőkút építése, emlékmű helyreállítása, zöldterületek rendezése, közvilágítás 
kialakítása, parkolók kialakítása: térkő burkolatok 3.883 m2, aszfalt burkolat 
felújítás 3.500 m2, kerti szegély építés 2.174 fm, kiemelt szegély építés 955 fm, 
zárt csapadékvíz csatorna építés 378 fm, ivóvíz vezeték rekonstrukció 129 fm, 
emlékmű díszkerítés építés 35 fm, szobor áthelyezés 1 db, szökőkút kialakítás 1 



 3 

db, közvilágítás átépítés: 26 db kandeláber és közvilágítási lámpa elhelyezés, 
öntözővíz hálózat építés 194 fm, hírközlő kábel kiváltás 510 fm, kertépítés-
zöldterület rendezés 
- Műemléki környezetben lévő Kossuth tér átépítése, járdák, kerékpárút felújítása, 
díszburkolattal való ellátása, útburkolatok felújítása, emlékmű felújítása, 
közvilágítás korszerűsítése, zöldfelületek rendezése, parkolók kialakítása: térkő 
burkolatok 3.587 m2, aszfalt burkolat felújítás 2.533 m2, kerti szegély építés 
2.197 fm, kiemelt szegély + K szegély építés 765 fm, zárt csapadékvíz csatorna 
építés 243 fm, ivóvíz vezeték rekonstrukció 139 fm, emlékmű áthelyezés és 
felújítás 1 db, közvilágítás átépítés: 13 db kandeláber és közvilágítási lámpa 
elhelyezés, öntözővíz hálózat építés 34 fm, hírközlő kábel légvezeték átépítés 
földkábelre 330 fm, kertépítés-zöldterület rendezés 
- Nagy Miklós utca felújítása közvilágítás korszerűsítése, járdák felújítása, 
zöldfelületek rendezése, útburkolatok felújítása, parkolók kialakítása, telefon és 
villamos vezetékek kiváltása: térkő burkolatok 643 m2, aszfalt burkolat felújítás 
1.434 m2, járda szegély építés 203 fm, kiemelt szegély építés 186 fm, kiemelt 
vízelvezető útszegélykő építés 431 fm, zárt csapadékvíz csatorna építés 202 fm, 
ivóvíz vezeték rekonstrukció 148 fm, szennyvízcsatorna rekonstrukció 61 fm, 
közvilágítás átépítés: 10 db kandeláber és közvilágítási lámpa elhelyezés, 
zöldterület rendezés – utcabútorok 
- Sétakert átépítése, útburkolatok felújítása, közvilágítás korszerűsítése, 
zöldfelületek rendezése, járdák, kerékpárút felújítása, díszburkolattal való fedése, 
parkolók kialakítása, telefon és villamos vezetékek kiváltása: térkő burkolatok 
3.049 m2, aszfalt burkolat felújítás 6.320 m2, kerti szegély építés 2.839 fm, 
kiemelt szegély építés 1.180 fm, süllyesztett szegély építés 70 fm, zárt 
csapadékvíz csatorna építés 565 fm, ivóvíz vezeték rekonstrukció 239 fm, 
közvilágítás átépítés: 18 db kandeláber és közvilágítási lámpa elhelyezés, tarfó 
bontás - átterhelés öntözővíz hálózat építés 183 fm, hírközlő kábel légvezeték 
átépítés földkábelre 640 fm, kertépítés - zölderület rendezés 
- Térfigyelő rendszer kialakítása Szeghalom Városában: 5 db térfigyelő kamera 
elhelyezés, optikai kábel építés 510 fm ” 
 
A felhívás II.3) pontja szerint a szerződés időtartama 365 nap.  
 
Ajánlatkérő a részvételi feltételek között meghatározta a kizáró okokat és 
igazolásukat, az alkalmasság igazolásának módját és az alkalmasság minimum 
feltételeit. 
 
A III.2.3) pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében releváns 
előírásai a következők voltak: 
A megkövetelt igazolási mód:  
„M/2. Mutassa be az ajánlattevő vezető tisztségviselőjének, valamint a 
teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek végzettségét, képzettségét és 
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gyakorlati idejét, továbbá a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait 
végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban. A bevonni kívánt felelős 
műszaki vezetők esetében csatolja szakmai önéletrajzukat, diploma másolatukat, 
ill. az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5) 
Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben való felvétel 
igazolását a Kbt. 67. § (2) c) és e) alapján. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
M/2. Alkalmatlan, ha nem rendelkezik 
- 1 fő vezető tisztségviselővel, aki legalább középfokú végzettséggel, építőipari 
képzettséggel és legalább 3 év építőipari gyakorlati idővel rendelkezik, továbbá 
- legalább 1 fő középfokú végzettségű, kőműves szakemberrel 
- az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) 
Korm. rendelet szerinti, az alábbiakban meghatározott kódszámú (vagy ennek 
megfelelő hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal és 1 
évi építőipari gyakorlattal rendelkező szakemberekkel (kivéve a kertépítő) 
4. részajánlati kör: 
1) 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-KÉ/A (közlekedési építmények) 
2) 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-VZ/A (vizi létesítmények) 
3) 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-TE/A (távközlési) 
4) 1 fő felsőfokú végzettségű, MV-VI/A (villamossági) 
5) 1 fő táj és kertépítő, vagy kertészmérnök felsőfokú végzettség és 5 év szakmai 
gyakorlat. 
1 szakember több pozícióra jelölhető.” 
 
Ajánlatkérő a felhívás IV.2.1) pontjában az ajánlatok elbírálásának 
szempontjaként az összességében legelőnyösebb ajánlatot jelölte meg az alábbi 
részszempontokkal és súlyszámokkal:  
részszempont       súlyszám 
1. A teljes nettó vállalási ár        18 
2. Jótállás ideje            1 
3. Teljesítési határidő           1 
 
A felhívás V.7) pontjában az ajánlatkérő az alábbi előírásokat tette:  
11) Az ajánlattevőnek a CD-n kiadott árazatlan költségvetést kell beárazva 
benyújtania és CD-n, xls. formában egy példányban ajánlatához csatolni, 
valamint műszaki-pénzügyi ütemtervet is be kell nyújtania; adja meg a 
részszámlák műszaki tartalmát és a várható teljesítési ütemtervet. (A pénzügyi 
ütemterv és a részszámlák csak az 1. és 4. részajánlati körök esetében) 
21) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tervezői becsült értéktől 
való 15%-os eltérés esetén alkalmazza a Kbt. 86. §-t.  
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A módosított felhívás szerint az ajánlattételi határidő 2009. november 24. napja, 
az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2009. december 4., a szerződéskötésé 
2009. december 14. napja volt. 
 
Ajánlatkérő dokumentációt készített. Ebben meghatározta részletes feltételeit, 
valamint szerződéstervezetet is csatolt. A műszaki dokumentációt és a CD-n 
kiadott költségvetési kiírást az ajánlatkérő pótlólag küldte meg számunkra. 
Tételes árazatlan költségvetést csatolt, amelynek beárazásával kellett az 
árajánlatot megadniuk az ajánlattevőknek. Ajánlatkérő a dokumentációban több 
helyen is felhívta az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a CD-n kiadott árazatlan 
költségvetést kell beárazva benyújtani CD-n, xls. formában (dok. 12., 24., 26. 
oldal). A 26. oldalon azt is jelezte, hogy ha az ajánlattevő valamely tétel költségét 
másik tételbe építi be, akkor mind az egységár, mind az összeg rovatba „0”–t kell 
beírni. Ha az ajánlattevő elmulaszt egy tételt beárazni, az ajánlatkérő előbbieket 
feltételezve fogja azt a tételt is értelmezni. A dokumentációrészét képezték a 
hatósági engedélyek és az egyeztetési jegyzőkönyvek.  
 
Ajánlatkérő számára az ajánlattevők kérdéseket tettek fel, amelyekre 2009. 
november 18-án válaszolt. A kérdések között többel kapcsolatban is hivatkozott 
az ajánlatkérő arra, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. által kivitelezendő 
munkarészek vonatkozásában egyeztetni kell a Vízművekkel. Az 58. kérdésre 
adott válaszban úgy nyilatkozott ajánlatkérő, hogy ezeket a kivitelezési munkákat 
nem kell költségelnie az ajánlattevőnek.  
 
A kiegészítő tájékoztatás 83. pontja a következőket tartalmazza: 
„Jól értelmezzük-e egyéb rendelkezés hiányában, hogy az ajánlati felhívás 
módosításában a teljesítéshez szükséges szakemberekre vonatkozó kritériumok 
között szereplő 1 fő tisztségviselő, (aki legalább középfokú végzettséggel, 
építőipari képzettséggel és legalább 3 év építőipari gyakorlati idővel rendelkezik) 
személyében a cégtörvényben meghatározott tisztségviselőről van szó? 
 
Válasz: A hivatkozott személy alatt a társasági szerződésben vezető 
tisztségviselőként megjelölt személyeket érti az ajánlatkérő. A kért személy 
bemutatása a jelen kiegészítő tájékoztatáshoz csatolt nyilatkozat minta és táblázat 
kitöltésével is teljesíthető. 
 
A válaszokhoz mellékelte az ajánlatkérő azt az iratmintát, amelyen a 
szakembereket fel kell tüntetni az alkalmasság vizsgálatához, ezen a vezető 
tisztségviselő és a felelős műszaki vezető a táblázatban elkülönítetten szerepel.  
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A 2009. november 24-i határidőre az 4. részajánlati körben 5 ajánlat érkezett a 
következőktől: kérelmező, DB Konzorcium (Duna Aszfalt Kft.-BÓLEM Kft.), 
KIPSZER Zrt., Magyar Aszfalt Kft., „Sárrét Fővárosa” Közös Vállalkozás 
(Swietelsky Magyarország Kft.- D-PROFIL Kft.). 
 
Az ajánlati árak a következők voltak:  
- Kérelmező: nettó 328.444.444 Ft,  
- DB Konzorcium: 339.814.423 Ft, 
- KIPSZER Zrt.: 369.983.764 Ft, 
- Magyar Aszfalt Kft.: 339.998.023 Ft,  
- „Sárrét Fővárosa”: 324.871.567 Ft. 
 
Az ajánlatoknak része volt a tételes árazott költségvetés. 
 
A „Sárrét Fővárosa” Közös Vállalkozás akként tett ajánlatot a 4. részre, hogy 
10% feletti alvállalkozót nem vesz igénybe, tehát a közös vállalkozás tagjai 
csatolták igazolásaikat.  
Az ajánlat 19. oldalán csatolt cégkivonat szerint a Swietelsky Mo. Kft. 
ügyvezetője B. Á., a 13/59. szám alatt feltüntetett K. J. „más munkavállaló”.  
A 189. oldalon K. J. területi főmérnök az alkalmasság igazolásában vezető 
tisztségviselőként/felelős műszaki vezetőként kerül megnevezésre.  
 
Ajánlatkérő már a bontási jegyzőkönyvben hiánypótlási felhívásokat küldött ki az 
ajánlattevőknek, amelyben a „Sárrét Fővárosa”-tól is kért hiánypótlásokat, de 
nem a kérelemmel érintett körben.  
 
Ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját elhalasztotta.  
 
Ajánlatkérő elbírálta az ajánlatokat, az eredményhirdetés 2009. december 8-án 
volt. Az összegezés szerint az eljárás nyertese a 4. részben a „Sárrét Fővárosa” 
Közös Vállalkozás lett, őt követi a kérelmező.  
 
Ajánlatkérő a szerződéskötést a Döntőbizottság érdemi határozatának 
meghozataláig elhalasztotta.   
 

Kérelmező 2009. december 16. napján nyújtott be jogorvoslati kérelmet a 
negyedik rész tekintetében, melyben kérte a jogsértés megállapítását, ajánlatkérő 
eljárást lezáró döntésének megsemmisítését a 4. részt illetően, ideiglenes 
intézkedésként a szerződéskötés megtiltását, ajánlatkérő kötelezését költségeinek 
(igazgatási szolgáltatási díj és a 150 eFt +ÁFA ügyvédi munkadíj) megtérítésére.  
 

Kérelmező álláspontja szerint a nyertes ajánlat több okból érvénytelen.  
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1. Kérelmező előadta, hogy a nyertes ajánlatban az M/2. pont alatt megjelölt 
alkalmassági feltételt a nyertes ajánlattevő nem teljesítette. Az ajánlat 189. 
oldalán található nyilatkozatban K. J. területi főmérnököt mutatja be vezető 
tisztségviselőként, ő azonban a cégkivonat szerint nem vezető tisztségviselő.  
 

Kérelmező e tekintetben hivatkozott arra is, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a 
vezető tisztségviselő meghatározásának, illetve fogalmának értelmezésével 
kapcsolatosan kérdés feltevésére került sor. Az ajánlatkérő a 2009. november 18-
án kibocsátott kiegészítő tájékoztatása 83. pontjában válaszolt erre a kérdésre, azt 
a választ adta a vezető tisztségviselő vonatkozásában, hogy a hivatkozott személy 
alatt a társasági szerződésben vezető tisztségviselőként megjelölt személyeket érti 
az ajánlatkérő.  

Kérelmező álláspontja szerint ezzel a válaszával az ajánlatkérő egyértelműen 
állást foglalt abban a kérdésben, hogy vezető tisztségviselőként a műszaki 
szakmai alkalmasság M/2. pontjának igazolására olyan személyt lehet az 
ajánlatban megjelölni, illetve bemutatni, aki a cégkivonatban vezető 
tisztségviselőként van feltüntetve. Ehhez az értelmezéshez képest az ajánlatkérő a 
jelen jogorvoslati eljárásban tett észrevételében a kérelmező álláspontja szerint 
kiterjesztően értelmezi már a vezető tisztségviselő fogalmát, amely értelmezés 
eltér a kiegészítő tájékoztatás 83. pontjában adott válaszától.  

 

2. Kérelmező álláspontja szerint ajánlatkérő megsértette a Kbt. 86. § ( 2) 
bekezdését, a megfelelő értékelés a 88. § (1) bekezdés g) pontja szerinti 
érvénytelenséget okozott volna a nyertes ajánlat esetében. 
Az ivóvíz és szennyvízvezeték építését illetően a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
által kivitelezendő munkarészek költsége a Vízművek egységes ajánlata alapján 
8.044.000 Ft. A nyertes ajánlatban e munkanemre összesen 9.332.787 nettó 
ellenszolgáltatás jut, amelyből levonva a Vízművek által végzendő munkák 
értékét, mindösszesen 1.288.787 Ft marad, amely nem elegendő a fennmaradó 
vízvezeték – és csatornaépítés (anyag és díj) megvalósítására. Az ajánlat adatai 
alapján a munkanemre jutó összes anyag értékéből levonva a Vízművek 
ajánlatának anyag összegét csak 16.969 Ft marad, ami nyilvánvalóan nem fedezi 
a fennmaradó műszaki tartalomhoz szükséges anyag ellenértékét. A kérelmező 
piaci ismeretei szerint legalább 1.080.400 Ft értékű anyaggal kellett volna a 
nyertesnek számolnia a Vízművek által felhasznált anyagon felül. Továbbá a 
szerződés teljesítése során felmerülő eszköz- és anyagköltségek nem érik el az 
ágazatban szokásos árszintet, vagy azokat kirívóan meghaladják Ha az 
anyagárakat megfelelő értéken vennénk figyelembe, akkor a munkadíj lenne 
irreálisan alacsony. 
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A közvilágítás munkarészben a nyertes a Tungsram-Schréder típusú Pannon 
lámpatestekre kirívóan alacsony árat jelölt meg. A Tungsram árajánlata alapján 
csak az anyagok összára 5.174.430 Ft-tal magasabb, mint a nyertes ára, ami így a 
munkadíjat sem tartalmazza.   
 

Ajánlatkérő észrevételében a megalapozatlan jogorvoslati kérelem elutasítását 
kérte.  
 
1. Az ajánlatkérő álláspontja szerint a „vezető tisztségviselő” kifejezés sem a Kbt. 
sem a 162/2004. Korm. rendelet alapján nem azonos a Gt. szerinti vezető 
fogalmával. A vezető fogalma jóval tágabb, mint az ügyvezető szerepkörét 
meghatározó fogalom. Más vezető tisztség is létezhet a gazdasági társaságoknál. 
Az Mt. „vezető állású munkavállaló” munkajogi fogalmat használ, ez sem azonos 
a Gt. szerinti vezető tisztségviselővel.  
 
A munkajogi értelemben vett vezető nem szükségképpen ügyvezető is egyben. A 
Kbt. szabályát ajánlatkérő úgy értelmezi, hogy azon vezető szakembert kell 
vizsgálni, aki irányítási, utasítási joggal és felelősséggel képviseli az ajánlattevőt. 
A nyertes ajánlatában megjelölt K. J. főmérnök a fenti módon megfelel a 
feltételeknek, ő cégjegyzési joggal rendelkezik, munkaszerződést vagy egyéb 
munkaszerződés csatolását sem kérte az ajánlatkérő. Az ajánlatba csatolt Közös 
Vállalkozási megállapodás is igazolta K. J. vezetői jogkörét. A 189. oldalon K. J. 
vezető tisztségviselőként van feltüntetve, a 855. oldalon a projekt szervezeti 
felépítésében szintén vezetőként jelenik meg. Előbbiek szerint jogszerűen fogadta 
el az ajánlatkérő az alkalmasság igazolása körében K. J.-t vezető 
tisztségviselőként, megfelelt az ajánlatkérő előírásának. 
 
2. Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a megadott tervezői 
költségbecslésnél 15%-kal alacsonyabb ajánlati ár esetében kér indokolást a Kbt. 
86. §-a alapján. A nyertes ajánlattevőtől nem kellett indokolást kérnie, mert az 
ajánlati árának eltérése a tervezői árhoz képest nem érte el a 15%-ot és egyébként 
is átalányáras szerződést kíván kötni, tehát a teljes ár alacsony voltát akarta 
vizsgálni, nem az egyes elemeket.  
 
Egyébként még ha „0” Ft-tal árazta volna is be az egyes tételeket az ajánlattevő, 
akkor sem következett volna ebből az érvénytelenség, illetve az ajánlatkérői 
előírásoktól való eltérés megállapítása.  
 

Egyéb érdekeltként a Swietelsky Magyarország Kft. észrevételében a 
megalapozatlan jogorvoslati kérelem elutasítását kérte.  
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1) A Swietelsky Magyarország Kft. előadta, hogy ajánlatában műszaki-szakmai 
alkalmasságát az ajánlatkérő előírásainak megfelelően igazolta, amelyet az is 
alátámaszt, hogy hiánypótlási felhívást e körben az ajánlatkérő az ajánlatok 
bírálata során nem bocsátott ki. K. J. munkaszerződése szerint az Útépítési 
Igazgatóság Délkelet-Magyarországi Igazgatóságának területi vezetője, jelen 
esetben ez a főmérnökség nyújtotta be az ajánlatot, tehát a főmérnökség jogosult 
a képviseletére és a nevében történő eljárásra.  

K. J. tárgyalási nyilatkozatában előadta, hogy az ajánlatban lévő cégkivonat 
szerint valóban nem vezető tisztségviselője a Swietelsky Magyarország Kft-nek, 
azonban jelen közbeszerzési eljárásban a Swietelsky Magyarország Kft., illetve a 
Sárrét Fővárosa közös vállalkozás nyertessége esetén ténylegesen személy szerint 
ő vesz részt a teljesítésben felelős műszaki vezetőként is.  

A Swietelsky Magyarország Kft. a Döntőbizottság felhívására becsatolta alapító 
okiratát, amely 8. pontja az „ügyvezetés” címet viseli. A 8.1. pont rögzíti, hogy „a 
társaságnak egy ügyvezetője van, aki a társaság képviseletére a cégvezetők és 
társaság képviseleti joggal felruházott egyéb munkavállalóival együttesen 
jogosult.” Az ügyvezető személye: B. Á. 
 
A Swietelsky Magyarország Kft. kifejtette, hogy az alapító okirat a Gt. 12. § (1) 
bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza. Az alapító döntése 
alapján az alapító okirata e kötelező tartalmi elemeken kívül nem rendelkezik 
szervezeti, működési kérdésekről, ezeket az ún. működési irányelvek 
tartalmazzák, mely szerint K. J. a Békés, Csongrád  és Jász-Nagykun-Szolnok 
megye működési terület felelős területi vezetője. Álláspontja szerint K. J. 
munkajogi szempontból vezetőnek minősül. 
 
2) A Swietelsky Magyarország Kft. előadta, hogy árajánlatát és költségvetését az 
ajánlati dokumentáció 4.2.1 pontjának figyelembevételével állította össze. 
Ajánlati árának eltérése a tervezői becsült értéktől 15 %-ot meg nem haladó 
mértékben tért el, ajánlatkérőnek csak ezt kellett vizsgálnia tekintettel arra, hogy 
egyösszegű átalányárat kellett megajánlani. Egyébként ajánlata minden költséget 
tartalmaz.  
 
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárását a Kbt. VI. fejezete szerinti közbeszerzési 
eljárásra vonatkozó szabályok szerint folytatta.  
 
A Döntőbizottság az alábbi indokok alapján megállapította, hogy a jogorvoslati 
kérelem részben megalapozott. 
 
1 ) A Döntőbizottság azt vizsgálta meg, hogy a Swietelsky Magyarország Kft. 
megfelelő referenciát nyújtott-e be műszaki, szakmai alkalmassága igazolására.  
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A Kbt. 249. § (4) bekezdése szerint az ajánlattevő alkalmasságának 
meghatározására a 66. §, a 67. § és a 69. § megfelelően alkalmazandó. 
 
A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) és e) pontja szerint:  
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez 
szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága építési beruházás esetében 
igazolható 
c) az ajánlattevő, illetőleg vezető tisztségviselői végzettségének és 
képzettségének ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének és 
képzettségének ismertetésével, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek; 
e) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a 
megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért 
felelősek.  
 
Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 
szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8/A. § 
(2) bekezdés b) pontja szerint az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának 
műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltétele körében az ajánlatkérő köteles 
előírni, hogy az ajánlattevő a Kbt.-ben meghatározottak szerint igazolja az 
ajánlattevő vezető tisztségviselőjének, valamint a teljesítésben részt vevő felelős 
műszaki vezetőinek végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét.  
 
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 12. § 
(1) bekezdés f) pontja szerint a társasági szerződésben meg kell határozni a tagok 
(részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társaságnál 
működik felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló - az első felügyelőbizottsági 
tagok és az első könyvvizsgáló nevét (lakóhelyét, székhelyét), továbbá jogi 
személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát 
(nyilvántartási számát). 
 
A Gt. 19. § (4) bekezdés első mondata szerint gazdasági társaság alapításakor a 
vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót 
az alapítók (tagok, részvényesek) a társasági szerződésben jelölik ki.  
A Gt. 21. § (1) bekezdés első mondata szerint a gazdasági társaság ügyvezetését - 
a gazdasági társaságok egyes formáira vonatkozó rendelkezések szerint - a 
társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja 
el.  
A Gt. 21. § (3) bekezdése szerint a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetését egy 
vagy több ügyvezető látja el. 
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A Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontja szerint az egyszerű közbeszerzési eljárásban 
az ajánlatok elbírálására a 81-89/A. § és a 90. § (5) bekezdése, továbbá a 91. és 
92. § megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett 
ajánlattételi felhívást kell érteni. 
 
A Kbt. 70. § (3) bekezdés második mondata kimondja, hogy az ajánlattevő 
továbbá köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és 
gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre 
vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. 
 
A Kbt. 81. § (1) – (3) bekezdései szerint: 
„(1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az 
ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
(2) Az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, 
valamint - ha ezt az ajánlatkérő előírta - a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére 
való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások 
eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet. 
(3) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, 
illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.” 
 
A Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az 
ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan 
igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek; 
 
A Kbt. fentiekben idézett kógens rendelkezései szerint az ajánlattevőknek 
ajánlataikban igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat, az 
ajánlatkérőt az a kötelezettség terheli, hogy az ajánlatok bírálata során 
meggyőződjék arról, hogy az ajánlattevők az ajánlati felhívásában előírtaknak 
megfelelően igazolták-e alkalmasságukat. Az alkalmassági követelmények 
igazolásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét képező okot jelent. 
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy jelen esetben ajánlatkérő felhívásában 
elkülönítetten írta elő műszaki, szakmai alkalmassági feltételrendszerében a 
vezető tisztségviselőre és a felelős műszaki vezetőre vonatkozó követelményeket, 
mint ahogy e személyek vonatkozásában a Kbt. 67. § (2) bekezdésében is külön-
külön pontokban tartalmaz rendelkezéseket és a Korm. rendelet is elkülönítetten 
nevesíti a vezető tisztségviselő személyét. Ugyanakkor ajánlatkérő megengedte, 
hogy egy szakember több pozíciót is betölthet. 
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A Döntőbizottság álláspontja szerint vezető tisztségviselőként csak az a személy 
fogadható el, aki a gazdasági társaságokra vonatkozó okiratok szerint nevesítetten 
vezető tisztségviselőként szerepel, különös tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a 
kiegészítő tájékoztatásában is egyértelműen az ajánlattevők tudomására hozta, 
hogy vezető tisztségviselő alatt a társasági szerződésben vezető tisztségviselőként 
megjelölt személyeket érti.  
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy jelen esetben K. J. nem minősíthető 
vezető tisztségviselőnek, személyét vezető tisztségviselőként sem a Swietelsky 
Magyarország Kft. alapító okirata, sem az ajánlatban becsatolt cégkivonat nem 
tartalmazza, így K. J. bemutatásával a vezető tisztségviselő vonatkozásában előírt 
műszaki szakmai alkalmasságát a nyertes ajánlattevő nem igazolta, ezért az 
ajánlat e tekintetben érvénytelen. Ugyanakkor a megjelölt felelős műszaki vezetői 
minőséget K. J. vonatkozásában igazoltnak kell tekinteni. 
 
Miután a nyertes ajánlattevő az alkalmassági feltételek egyikét nem igazolta, a 
Döntőbizottság megállapította, hogy az érvénytelenség megállapításának 
elmulasztásával ajánlatkérő megsértette a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontja 
alapján alkalmazandó Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 81. § 
(3) bekezdését.  
 
A Döntőbizottság megjegyzi, hogy a fenti alkalmassági igazolás hiányát a 
hiánypótlás során a nyertes ajánlattevő számára jeleznie kellett volna 
ajánlatkérőnek. 
2 ) A Döntőbizottság e kérelmi elem tekintetében azt vizsgálta, hogy 
ajánlatkérőnek kellett volna-e indokolást kérni a nyertes ajánlattevőtől kirívóan 
alacsony ellen szolgáltatás miatt.  
 
A Kbt. 86. § (1) (6) bekezdései szerint: 
„(1) Ha az ajánlat kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást 
tartalmaz, az ajánlatkérő az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a 
kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell. 
(2) Indokolást és az ajánlati elemre vonatkozó adatokat köteles kérni az 
ajánlatkérő különösen akkor, ha az ajánlati ár alapján kalkulálható bérköltség nem 
éri el az adott ágazatban általában szokásos béreket vagy azokat kirívóan 
meghaladja, illetve, ha a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő eszköz- és 
anyagköltségek (beszerzési értékek) nem érik el az ágazatban általában szokásos 
árszintet vagy azokat kirívóan meghaladják. 
(3) Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles 
meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, ennek során írásban 
tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. 
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(4) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely 
különösen 
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatásnyújtás 
módszerének gazdaságosságára, 
b) a választott műszaki megoldásra, 
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 
d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás 
eredetiségére, 
e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének 
helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való 
megfelelésre, vagy 
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére 
vonatkozik. 
(5) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 
elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 
(6) A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás 
különösen akkor, ha az ajánlati ár - a szerződés teljesítéséhez szükséges 
élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a külön 
jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, 
alágazatra kiterjesztett szerződésben megállapított munkabérre és az ahhoz 
kapcsolódó közterhekre.” 
 
A Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha kirívóan 
alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (86. § (5) bekezdése).  
 
A Döntőbizottság rámutat arra, hogy a közbeszerzési eljárás célja a szerződés 
megkötése, amelynek révén az ajánlatkérő beszerzési igényét az ajánlatkérő által 
meghatározott szempontok szerint kiválasztott, legmegfelelőbb ajánlattevő 
teljesíti. A közpénzekkel gazdálkodó felelős ajánlatkérő számára nemcsak jog, de 
a Kbt. alapján kötelesség is annak elősegítése, hogy az eljárásban csak olyan 
ajánlattevők vegyenek részt, csak olyan ajánlattevők versenyezzenek, akik 
ténylegesen teljesíthető ajánlatokat tesznek, és irreális ajánlatok megtételével nem 
veszélyeztetik az eljárás esetleges nyerteseként a szerződés megfelelő teljesítését.  
 
A Kbt. 86. § (1) bekezdése abban az esetben állapítja meg az ajánlatkérő adatok 
és indokolás kérési kötelezettségét, amennyiben az ajánlat kirívóan alacsonynak 
vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz.  
 
Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 
szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése szerint a 
dokumentációjában az ajánlatkérő meghatározhatja, hegy mely ajánlatokat tekint 
kirívóan alacsony értékű ellenszolgáltatást vagy kötelezettségvállalást 
tartalmazónak. 
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A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő, élve az építési beruházások 
közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) 
Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésében biztosított lehetőségével, felhívásában 
meghatározta, hogy mely esetben fogja alkalmazni a Kbt. 86. § (1) bekezdése 
szerinti indokoláskérést.  
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy jelen esetben ajánlatkérő a felhívásában 
közölte, hogy a negyedik rész tekintetében a tervezői költségbecslés, azaz a 
becsült érték nettó 333.903.079,- Ft, a felhívásában egyértelmű előírást tett 
atekintetben is, hogy a tervezői becsült értéktől való 15 %-os eltérés esetén 
alkalmazni fogja Kbt. 86. §-át. A nyertes ajánlattevő a negyedik részre nettó 
324.871.567,- Ft ellenszolgáltatással tett ajánlatot.  
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy a felhívás alapján akkor kellett indokolást 
kérnie az ajánlatkérőnek, ha a 15%-os mértéket elérte az egyösszegű ajánlati ár 
eltérése a tervezői költségtől, tehát nem az egyes költségvetési tételek árai alapján 
kellett ebben a kérdésben döntenie. A Döntőbizottság megállapította, hogy 
nyertes ajánlati árának különbsége a becsült értékhez képest mindössze 3 %-os 
eltérést mutat, így nem terhelte ajánlatkérőt a Kbt. 86. § (1) bekezdése szerinti 
indokoláskérési kötelezettség.  
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő azt írta elő, hogy az 
ajánlattevőnek a CD-n kiadott árazatlan költségvetést kell beárazva benyújtania. 
Ajánlatkérő azt is előírta, hogy ha az ajánlattevő valamely tétel költségét másik 
tételbe építi be, akkor mind az egységár, mind az összeg rovatba „0”–t kell beírni, 
közölte, hogy ha az ajánlattevő elmulaszt egy tételt beárazni, az ajánlatkérő 
előbbieket feltételezve fogja azt a tételt is értelmezni. 
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő fenti tekintettel a költségvetési 
tételek árazását lehetett „0” forinttal is végezni, amely nem okozott 
érvénytelenséget. A Döntőbizottság megállapította, miután az ajánlatkérő előírása 
szerint az egyes tételek beárazása nem volt érvényességi feltétel, valamint az 
ajánlat műszaki tartalma kétséget kizáróan kiterjed valamennyi munkára, és a 
kérelmező által vitatott további munkanemekre is, nem áll fenn a Kbt. 88. § (1) 
bekezdés f) pontja szerinti érvénytelenségi ok.  
 
A Döntőbizottság e kérelmi elemet elutasította, annak megalapozatlansága miatt.  
 
A Döntőbizottság mindezek alapján a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított 
hatáskörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés c) pontja alapján az első kérelmi 
elem tekintetében megállapította a jogsértés megtörténtét, a Kbt. 340. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján a második kérelmi elem esetében az alaptalan kérelmet 
elutasította.  
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A Kbt. 340. § (3) bekezdés b) pontja szerint amennyiben a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg, megsemmisítheti az 
ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott vagy azt lezáró döntését, 
ha e döntés alapján a szerződést még nem kötötték meg. 
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy a jogsértés reparációjának törvényi 
feltétele fennáll, szerződéskötésre nem került sor, így a jogsértés megállapítása 
mellett a Kbt. 340. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő eljárást lezáró döntését a 
negyedik részben megsemmisítette.  
 
A Kbt. 340. § (3) bekezdés e) pontja szerint bírságot szabhat ki – kivéve a 306/A. 
§ (2) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén – a Kbt. szabályait 
megszegő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelős személlyel, 
illetőleg a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és 
szervezettel szemben. 
 
A Kbt. 341. § (2) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság annak 
eldöntésében, hogy indokolt-e bírság kiszabása, illetőleg a bírság összegének 
megállapításában az eset összes körülményét – így különösen a jogsérelem súlyát, 
a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró 
döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütköző magatartás ismételt 
tanúsítását, a jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő magatartását – veszi 
figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, 
ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. 
 
A Döntőbizottság a fenti jogszabályhelyek alapján a jogsértés megállapítása 
mellett és a negyedik rész tekintetében az eljárást lezáró döntés megsemmisítése 
mellett, figyelemmel valamennyi körülményre, bírság kiszabását nem tartotta 
indokoltnak.  
 
A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mert annak törvényi 
feltételei nem álltak fenn.  
 
A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 340 § (2) bekezdés g) pontja és a 
Kbt. 341. § (4) bekezdése alapján rendelkezett.  
A Döntőbizottság a Kbt. 341. (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 
kérelmező jogi képviselője számára 40.000,- Ft + ÁFA összegben állapította meg 
az ügyvédi munkadíj összegét, melynek megállapítása során figyelembe vette azt, 
hogy a jogi képviselő a jogorvoslati kérelmet készítette el, egy tárgyaláson vett 
részt és egy további beadványt nyújtott be, az általa végzett munka 
mennyiségével és annak időigényével ezen összeg megállapítását tartotta 
arányban állónak.  
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A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja. 
 
 
Budapest, 2010. január 26. 
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