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Tárgy: a GEN-ÉP Építési Kft. jogorvoslati kérelme Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormá

A Közbeszerzési Dönt■bizottság (a továbbiakban: Dönt■bizottság) a Közbeszerzések Taná
HATÁROZAT-ot:

A Dönt■bizottság a GEN-ÉP Építési Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 19/A, a továbbiakban
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye ninc
INDOKOLÁS

A Dönt■bizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a rendelkezésre álló adatok, a felek
A Magyar Államkincstár, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata között 200
A beruházás támogatott költsége 960 000 000 Ft, ebb■l címzett támogatás 816 000 000 Ft
Ajánlatkér■ a közbeszerzésekr■l szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesít■ 2007. február 23-i, 23. számában került
Ajánlatkér■ az ajánlati felhívásban a beszerzés tárgyát építési beruházásban a megköte
A felhívás II.2.1) pontjában meghatározta a szerz■dés szerinti teljes mennyiséget.
1

A II.3) pont szerint a teljesítés befejezési határideje 2008. november 30-a.
A III. pont tartalmazta az ajánlattev■kkel szemben támasztott kizáró okokat és az alka
A III.2.3) pont els■ francia bekezdésében a m■szaki, illet■leg szakmai alkalmasság ig
Az ajánlattev■nek, a közös ajánlattev■nek, illetve a szerz■dés teljesítéséhez a közbe
– Csatolja az ajánlati határid■ lejártát megel■z■ öt évben a közbeszerzés tárgyával m
A III.2.3) pontban meghatározott m■szaki, illet■leg szakmai alkalmasság minimumkövete
Az eljárásban nem lehet ajánlattev■, közös ajánlattev■, illetve a Kbt. 71. § (1) beke
– aki nem rendelkezik az ajánlati határid■t megel■z■ öt évb■l minimum egy db, legaláb
A felhívás IV.2.1) pontjában az ajánlatok bírálati szempontjaként a legalacsonyabb öss
A VI.3) További információk 1) pontjában, a hiánypótlás lehet■ségét teljes körben bizt
Dokumentációt is összeállított, mely tartalmazta az ajánlatok kötelez■ formai és tarta
Ajánlatkér■ a m■szaki, illet■leg szakmai alkalmasság igazolása körében a dokumentáció
A közbeszerzési eljárás során 2007. március 19-én sor került helyszíni bejárásra, tová
Az ajánlattételi határid■re – 2007. április 2-ára – 8 ajánlattev■: a STRABAG Zrt., a
Az INTEGRÁL Épít■ Zrt. az ajánlatának 101–106. oldalán referenciaigazolásokat csatolt.
„Alapadatok (szintterület, az építési technológia rövid leírása):
Magasépítés, b■vítés, felújítás 6483 m2-en.
Felújítás: 4062 m2: komplett burkolat- és nyílászárócsere, teljes küls■-bels■ vakolat
B■vítés: 2421 m2: hagyományos sávalapozás, vb. tartógerenda, lábazattal. Vázkerámia fa
A referenciaigazolás szerint a teljesítés 2002. december 20.– 2003. augusztus 18-a köz
Ajánlatkér■ az ajánlatokat elbírálta, az eredményhirdetésére 2007. április 27-én kerül
Az írásbeli összegezés szerint ajánlatkér■ a benyújtott valamennyi ajánlatot érvényesn
A közbeszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb összeg■ ellenszolgáltatást megajánló
Kérelmez■ 2007. május 2-án terjesztette el■ a jogorvoslati kérelmét, melyet a 2007. m
Kérte a jogsértés megállapítását, az eljárást lezáró döntés megsemmisítését a tekintet
Kérte továbbá annak megállapítását, hogy az INTEGRÁL Épít■ Zrt. a közbeszerzési eljárá
Indítványozta, hogy a Dönt■bizottság a még meg nem kötött szerz■dés megkötését ideigl
A jogorvoslati kérelem szerint a nyertes nem felelt meg a felhívás III.2.3) pontjában
Közölte, hogy az ajánlatkér■ 2007. május 2-án a Kbt. 97. §-a alapján a kérelmez■ kéré
Álláspontja szerint a nyertes észrevétele ellentmondásos adatokat tartalmaz, a szakhat
Közölte, hogy az ajánlatkér■höz intézett, 2007. április 18-i levelében már kérte az aj
Ajánlatkér■ észrevételében alaptalanság miatt a jogorvoslati kérelem elutasítását kért
Álláspontja szerint a közbeszerzési eljárás során jogszer■en járt el, nem sértette meg
El■adta, hogy az INTEGRÁL Épít■ Zrt. ajánlata tartalmazta a Szarvas város jegyz■je ál
Közölte, hogy a felhívásban a 6000 m2 terület■ kitétel alkalmazásával általános fogalo
Közölte, hogy a szerz■dés megkötését a Dönt■bizottság érdemi határozatának meghozatal
Kérelmezett INTEGRÁL Épít■ Zrt. nyilatkozatában alaptalanság miatt a jogorvoslati kére
Álláspontja szerint alkalmasságát a felhívásban el■írtaknak megfelel■en az ajánlatába
El■adta, hogy a felhívás III.2.3) pontjában meghatározott m■szaki, illet■leg szakmai
Fentiek alátámasztására 2007. május 7-én kelt, a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Di
Hivatkozása szerint, az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenysége
El■adta, hogy a tárgyi referenciamunka tekintetében építési engedélyhez nem kötött rek
Közölte, hogy a tárgyi referencia el■zményét képez■, Szarvas Város Önkormányzata aján
A Dönt■bizottság 2007. május 8-án, D.224/13/2007. számon, a Kbt. 317. § (1) bekezdése
Szarvas Város Önkormányzata a Dönt■bizottság fenti megkeresésére az alábbi iratokat kü
– Szarvas Város Önkormányzata polgármesterének és jegyz■jének 2007. május 9-én kelt, S
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– Szarvas Város Önkormányzata ajánlatkér■nek a Közbeszerzési Értesít■ 2002. augusztus
– Szarvas, Szlovák Általános Iskola és Diákotthon b■vítése rekonstrukciója tárgyú nyíl
– Gyomaendr■d Város Polgármesteri Hivatala 2002. július 10-én kelt, II. 1992-4/2002 ik
– Gyomaendr■d Város Polgármesteri Hivatala 2002. augusztus 28-án kelt, II. 1992-11/200
– Keletterv Kft. által készített, 55/2002. törzsszámú, Szlovák Általános Iskola és Diá
Gyomaendr■d Város Polgármesteri Hivatalának II. 1992- 11/2002 iktatószámú építési enge
A Keletterv Kft. által készített, 55/2002 törzsszámú Szlovák Általános Iskola és Diáko
A Dönt■bizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a jogorvoslati k
A Dönt■bizottság a Ket. 34. § (5) bekezdése alapján a kérelmez■ kérelmét tartalmában
Vitatta az eljárást lezáró döntés jogszer■ségét, azt, hogy a felhívás III.2.3) pontjáb
Kérelmez■ továbbá annak megállapítását kérte, hogy a kérelmezett INTEGRÁL Épít■ Zrt.
Így a Dönt■bizottság a kérelem alapján a vizsgálatot e kett■s körben folytatta le.
A kérelmez■ mindkét kérelmi elemében a Kbt. alapelveinek megsértését vélelmezte.
A Kbt. alapelvei vonatkozásában a Dönt■bizottság rámutat arra, hogy a Kbt. alapelvei á
Jelen esetben a kérelmez■ a Kbt. alapelveinek sérelmét az eljárást lezáró döntés jogsz
Mivel a kérelmez■ által támadottak vonatkozásában a Kbt. tételes szabályokat tartalmaz
A Dönt■bizottság a fentiek alapján el■ször megvizsgálta, hogy az ajánlatkér■ eljárást
A Dönt■bizottság az alábbi indokokra tekintettel állapította meg, hogy e körben a kére
Ajánlatkér■ a Kbt. VI. fejezete, a nemzeti értékhatárokat elér■ érték■ közbeszerzési
A Kbt. 246. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos vagy tár
A Kbt. 252. §-a értelmében a nyílt eljárásra a IV. fejezet 3. címének szabályait (48–9
A Kbt. 70. § (2) bekezdésének második fordulata szerint az ajánlattev■ továbbá köteles
A Kbt. 81. § (2) bekezdése alapján az ajánlati felhívásban el■írtaknak megfelel■en ke
A 81. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkér■ köteles megállapítani, hogy mely ajánlato
A 88. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattev■, ille
A Dönt■bizottság a Kbt. fenti rendelkezései alapján megvizsgálta, hogy ajánlatkér■ az
A Dönt■bizottság els■dlegesen arra mutat rá, hogy a Kbt. szabályozása kógens, ebb■l k
Ezen túlmen■en az ajánlattev■nek az ajánlatában kell igazolnia a szerz■dés teljesítés
Mivel a kérelmezett, valamint a referenciaigazolást kiállító Szarvas Város Önkormányza
Helytálló az ajánlatkér■ azon hivatkozása, hogy – a kérelmez■ el■adásával szemben – a
Az OTÉK 1. § (3) bekezdése alapján a rendeletben használt fogalmak meghatározását az 1
Így a jogszabály terület fogalom meghatározására is figyelemmel, a felhívás nem egyért
A kérelmez■ arra alapította a kérelmét, hogy a nyertes az el■írt legalább 6000 m2 ter
A Dönt■bizottság a nyertes ajánlatának 102. oldalán csatolt referenciaigazolás adatait
Jelen esetben a felhívásban foglalt feltétel ugyanis nem kizárólag a közokiratok, az é
A nyertes esetében a felhívásban meghatározott alkalmassági feltétel teljesítése, a re
A kiviteliterv-dokumentáció részét képez■ helyiségkönyv adattartalma pedig visszaigazo
Mivel a nyertes ajánlattev■ a felhívásban el■írtaknak megfelel■en igazolta ajánlatába
Ezt követ■en a Dönt■bizottság megvizsgálta a kérelmez■nek a kérelmezett INTEGRÁL Épít
A Kbt. 4. § (9) pontja az alábbiak szerint határozza meg a hamis adat fogalmát: e törv
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkér■nek az eljárásból ki kell zá
A Kbt. 88. § (1) bekezdés d) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattev■t
A Kbt. 88. § (2) bekezdés b) pontja kimondja, hogy az ajánlatkér■nek ki kell zárnia az
A Kbt. 2006. január 15-ét■l hatályos 68. § (3) bekezdése értelmében, az (1) és (2) bek
A Kbt. szabályai alapján az ajánlatkér■ a felhívásban el■írtaknak megfelel■en köteles
A Kbt. 4. § 9. pontjának hamis adat fogalmából következ■en pedig, hamis adat szolgálta
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A Dönt■bizottság álláspontja szerint a kérelmezett esetében a hamis adatszolgáltatás t
A referenciaigazolással kapcsolatban a kérelmez■ által sem volt vitatott, hogy a refer
A hamis adatszolgáltatás így a jelen esetben akkor valósult volna meg, ha a kérelmezet
A Dönt■bizottság a fentiekben részletesen kifejtette álláspontját a felhívás nem egyér
Nem volt vitatott a jogorvoslati eljárás során, hogy a kiviteli tervek elkészíttetteté
A fentiekben a Dönt■bizottság nem osztotta a kérelmez■ azon érvelését, hogy a kérelme
A kiviteli tervhez a tervez■ által készített helyiségkönyv szerint – melyet a kérelmez
Ezen túlmen■en az építési engedélyt■l eltér■ építést az építésügyi hatóság nem állapí
Így a referenciaigazolásban közölt adatok valósága, a legalább 6000 m2 terület■ refere
Ezért a nyertes esetében a kizárás jogkövetkezménye sem alkalmazható.
A Dönt■bizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a
A Dönt■bizottság ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mert annak a Kbt. 332. §-ában
A Dönt■bizottság – jogsértés hiányában – a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a 341
Budapest, 2007. május 31.
Dr. Horváth Éva s. k., Bujdosó Gézáné s. k.,
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