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

 
H A T Á R O Z A T –ot. 

 
A Döntıbizottság az NSL Security Biztonsági Szolgálat Kft. (1025 Budapest, 
İzgida u. 15/4., képviseli: İszy Ügyvédi Iroda, Dr. İszy Tamás ügyvéd, 1118 
Budapest, Iglói u. 11. 2. em., a továbbiakban: kérelmezı) által a Budapesti 

Távhıszolgáltató Zrt.(1116 Budapest, Kalotaszeg u. 16., képviseli: Hargitai-
Mezıfi Ügyvédi Iroda, Dr. Hargitai László ügyvéd, 1118 Budapest, Budaörsi út 
4-18. III. em. 20/A., a továbbiakban ajánlatkérı) „FİTÁV Zrt. részére saját és 
leányvállalatai telephelyén személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás beszerzése 
járırszolgáltatás biztosításával” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott 
jogorvoslati kérelmét az 1., 2., és 3. kérelmi elemek vonatkozásában elutasítja, 

továbbiakban a jogorvoslati eljárást az 1. kérelmi elem tekintetében 
megszünteti. 
 
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye.  
A határozat jogorvoslati eljárást megszüntetı rendelkezése ellen a határozat 
kézbesítésétıl számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelem terjeszthetı 
elı, melyet a végzés ellen külön jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi 
székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/Fıvárosi Törvényszékhez 
címezve, de a Döntıbizottsághoz kell benyújtani.  
A határozat érdemi részének bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl 
számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) 
szerint illetékes megyei/Fıvárosi Törvényszéktıl lehet kérni. A keresetlevelet az 
illetékes bírósághoz címezve, de a Döntıbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás 
tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a 
határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 
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I N D O K O L Á S 

 
A Döntıbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárás során keletkezett iratok, 
a kérelmezı jogorvoslati kérelme, ajánlatkérı érdemi észrevétele, a felek 
nyilatkozatai és a becsatolt okirati bizonyítékok alapján az alábbi tényállást 
állapította meg. 
 
Ajánlatkérı a 2011. december 28. napján feladott és az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában 2011/S 251-410213 szám alatt 2011. december 30. napján közzétett 
ajánlati felhívásával a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a 
rendelkezı részben meghatározott szolgáltatás tárgyában. 
 
Ajánlatkérı a felhívását a 2012. január 14. napján közzétett 2012/S 9-012473 és 
a 2012. február 10. napján közzétett 2012/S 28-044259, a 2012. február 23. 
napján közzétett 2012/S 37-058812 és a 2012. március 7. napján közzétett 
2012/S 46-074477 számú hirdetményeivel módosította. 
 
A felhívás II.1.5) szerint a szerzıdés tárgya: „Határozatlan idıre szóló 
vállalkozási szerzıdés a FİTÁV Zrt. részére saját és leányvállalatai telephelyein 
személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás beszerzése tárgyában járırszolgáltatás 
biztosításával.” 
 
Ajánlatérı a felhívásában a részekre történı ajánlattételt lehetıvé tette, az 
alternatív ajánlattétel lehetıségét kizárta. 
 
Ajánlatkérı a felhívás II.2.1) pontjában az alábbiak szerinti adta meg a 
beszerzés teljes mennyiségi adatait: 
„FİTÁV Zrt. részére saját és leányvállalatai telephelyein személy- és 
vagyonvédelmi szolgáltatás beszerzése, koordinálása és ellátása, 
járırszolgáltatás biztosításával. 
Összesen 17 helyszínen Budapest közigazgatási területén belül, melyekbıl: 5 db 
főtımő, 4 db ügyfélszolgálati iroda/melytıl megrendelı vállalkozó értesítését 
követıen -25 %-kal (azaz huszonöt százalékkal) eltérhet, 8 db egyéb (pl.: 
szolgáltató üzem, raktár, iroda, gépjármő telephely) célú létesítményének 
élıerıs ırzése, valamint opcionálisan 5 000 db - 100 % távfelügyeleti 
létesítményének távfelügyelete. A szerzıdés teljesítéséhez igénybe veendı 
vagyonırök száma 26 fı. Ajánlatkérı tájékoztatja ajánlattevıket, hogy a 
vagyonırök létszámától ajánlatkérı maximum mínusz 10 %-kal eltérhet. 
Ajánlattevı feladata különösen: FİTÁV Zrt. részére saját és leányvállalatai 
telephelyein személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás ellátása, a vagyonıri 
tevékenységek szervezése, koordinálása és ellátása, opcionálisan gépkocsi 
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járırszolgálat ellátása, opcionálisan védelmi ügyeleti szolgálat ellátása 
(tartalmazza az eseti közterületi feladatokra, „rendezvénybiztosításokra” történı 
rendelkezésre állást is), opcionálisan távfelügyeleti szolgálat (5 000 db - 100 % 
távfelügyeleti létesítmény), opcionálisan pénz-és értékszállítás havi min. 1-max. 
5 alkalommal a Fıpénztár és havi min. 1 - max. 10 alkalommal 
ügyfélszolgálatonként a FİTÁV Zrt. és min.3 - max. 5 alkalommal 
ügyfélszolgálatonként a FİTÁV Zrt. leányvállalata tekintetében, a Fıpénztár, az 
Ügyfélszolgálat és a szerzıdéstervezetben meghatározott bank között, 
ajánlattevı saját- és alvállalkozója vagyonırei tevékenységének legalább heti 1 
alkalommal, dokumentáltan való ellenırzése; ajánlattevı, a vagyonırök által - 
az ajánlatkérı érdekkörében - elkövetett szabály-, és rendellenes eseményeinek 
kivizsgálása az ajánlatkérı Biztonságvédelmi Osztálya (továbbiakban: BVO) 
bevonásával. 
Az ajánlattevı vagyonıreinek általános feladata a FİTÁV Zrt. részére saját és 
leányvállalatai telephelyein, létesítményeiben az élıerıs, dokumentált személy- 
és vagyonvédelem biztosítása járırszolgálat biztosításával, mely utóbbi 
opcionálisan történik. 
Az ajánlattevı vagyonıreinek kiemelt feladatai: telephely, létesítmény konkrét 
személy és vagyonvédelmi feladatainak ismerete, jelentési rendszer és 
információ átadási kötelezettségek ismerete, vagyonır részére - ajánlatkérı 
részérıl - intézkedési jogosultsággal rendelkezık ismerete, telephelyre be- és 
kilépı személyek belépésre jogosító dokumentációinak ellenırzése, telephelyre 
be- és kihajtó gépjármővek okmányainak, raktereinek és szállítmányának 
dokumentált ellenırzése, telephely, létesítmény kulcsainak dokumentált 
kezelése, telephely, létesítmény, járırözéssel ellenırzendı objektumainak, 
raktárainak, tároló helyeinek ellenırzési útvonalainak ismerete, a járır 
ellenırzések eredményének dokumentálása, rendkívüli-, rendellenes és havária- 
események során az ajánlatkérı utasításai szerinti helyszínbiztosítás, a be- és 
kiléptetések dokumentálása, az információáramlás segítése, a raktárak, 
helyiségek biztonsági jelzıelemei sértetlenségének ellenırzése, a sérülések 
dokumentálása, az ajánlatkérı megrendelése szerinti opcionálisan pénzszállítási 
feladatok ellátása (havi min. 1 - max. 5 alkalommal a Fıpénztárnál és havi min. 
1-max. 10 alkalommal ügyfélszolgálatonként a FİTÁV Zrt. és min. 3 - max. 5 
alkalommal ügyfélszolgálatonként a FİTÁV Zrt. leányvállalata (DHK Zrt.) 
tekintetében), ajánlatkérı eseti megrendelése szerint - opcionálisan - 
közterületen történı munkavégzés helyszínének biztosítása, valamint 
opcionálisan az ajánlatkérı rendezvényeinek objektum-, személy- és 
vagyonvédelme, vagyonvédelmi szolgálat tagjai kötelesek a szolgálat 
megkezdése elıtt 15 perccel a szolgálati helyen szolgálatra kész állapotban 
megjelenni, az elızı szolgálattól a feladatokat, információkat átadás-átvételi 
naplóban rögzíteni, aláírásukkal igazolni. 
Az ajánlattevı feladatát képezi a meglévı biztonságtechnikai eszközök, 
vagyonvédelmi rendszerek technikai állapotának rendszeres ellenırzése és 
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kezelése a szerzıdés tervezet szerint. Amely helyszíneken ajánlatkérı kutyás 
személy és vagyonvédelemi szolgáltatás ellátását kéri, ott helyszínenként 1 db 
kutyát kér. (Ajánlatkérı tájékoztatja az ajánlattevıket hogy kutyával ırzött 
telephelyek száma 2 db.) A vagyonırnek a takarítási munkálatokat is felügyelnie 
kell. A kivonulás maximális idı intervalluma 2 óra minden napszakban. Pénz- 
és értékszállításnál a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) és az Európai 
Rendırségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenységgel, a lıfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. 
törvénnyel módosított, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
által elıírt eszközök megléte szükséges. Rendezvény: az ajánlatkérı által évente 
maximum 15 alkalommal (1 alkalommal átlagosan 5 óra idıtartamban, kis 
rendezvény esetén évente maximum 10 alkalommal, nagy rendezvény esetén 
évente maximum 5 alkalommal) szervezett esemény, melynek létszáma a 
következıképpen alakul: kis rendezvény létszáma: 40-60 fı (pl.: nyílt nap, 
nyugdíjas nap, kéménylátogatás), nagy rendezvény létszáma: 61-3000 fı (pl. 
FİTÁV nap). 
Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét arra, hogy ajánlatkérı 
telephelyenként 24 órás személy és vagyonvédelmi szolgálatot igényel, 12 órás 
váltásban. A vagyonırök ajánlatkérınél történı, napi 12 órát meghaladó 
foglalkoztatásához az ajánlatkérı nem járul hozzá. További részletezése az 
Ajánlattételi dokumentációban. (Tájékoztató jellegő adat: az elızı évek 
tapasztalatai alapján a gépkocsi járır szolgálat évente átlagosan 40 alkalommal, 
alkalmanként 3 órában történik, valamint a gépkocsi járır szolgálat tekintetében 
védelmi ügyelet esetén helyszín biztosítása évente átlagosan 130 alkalommal, 
alkalmanként 4 órában történik. Ajánlatkérı tájékoztatja továbbá az 
ajánlattevıket, hogy ajánlatkérı egy másik közbeszerzési eljárás eredményétıl 
függıen határozza meg a távfelügyeleti létesítmények teljes mennyiségét, 
melynek száma várhatóan évente 700 létesítménnyel nıhet 2012. évtıl 
kezdıdıen. Az említett eljárásban kialakított diszpécser központ fogadja a 
riasztási jeleket, így jelen eljárás során kötött szerzıdés teljesítése során 
ajánlattevınek nem szerzıdéses feladata a távfelügyeleti rendszer technikai 
kiépítése és üzemeltetése. Jelenleg 20 db távfelügyeleti létesítmény tartozik az 
aktívan mőködı távfelügyeleti rendszerbe, melyek vonatkozásában az elızı év 
tapasztalatai alapján havonta átlagosan összesen 2 riasztási esemény történt.).” 
 
A felhívás II.2.2) pontja az alábbiakat tartalmazta: 
„Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ: 
Vételi jog (opció): igen, opcionálisan: 
- évente maximum 15 alkalom rendezvénybiztosítás (1 alkalommal átlagosan 5 
óra idıtartamban, kis rendezvény esetén évente maximum 10 alkalom, nagy 
rendezvény esetén évente maximum 5 alkalom; kis rendezvény esetén: 
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rendezvényen résztvevı vendégek létszáma 40-60 fı, pl. nyílt nap, nyugdíjas 
nap, kéménylátogatás; nagy rendezvény esetén: rendezvényen résztvevı 
vendégek létszáma 61-3000 fı, pl. FİTÁV nap), 
- pénz és értékszállítás havi min. 1-max. 5 alkalommal a Fıpénztár és havi min. 
1 - max. 10 alkalommal ügyfélszolgálatonként a FİTÁV Zrt., és min. 3-max. 5 
alkalommal ügyfélszolgálatonként a FİTÁV Zrt. leányvállalata tekintetében; a 
Fıpénztár, az Ügyfélszolgálat és a szerzıdés tervezetben meghatározott bank 
között,  
- évente átlagosan 40 alkalom gépkocsi járırszolgálat (1 alkalom átlagosan 3 
óra; riasztásonként max. 2 fı), 
- évente átlagosan 130 alkalom gépkocsi járırszolgálat tekintetében védelmi 
ügyelet esetén helyszín biztosítása (mely tartalmazza az eseti közterületi 
munkavégzés helyszín-, biztosítását is, riasztásra vs. jelentésre történı 
kivonulás, 1 alkalom átlagosan 4 óra; max. 2 fı),     
- évente 5 000 db - 100 % távfelügyeleti létesítmény távfelügyelete, melyek 
esetében a riasztások száma havonta átlagosan maximum 500 db. 
Az opcionálisan megjelölt rendezvénybiztosítás, pénz és értékszállítás, gépkocsi 
járır szolgálat, gépkocsi járır szolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén 
helyszín biztosítása és a távfelügyelet külön-külön, de akár együttesen is 
lehívható a szerzıdés teljes idıtartama alatt. Ajánlatkérı részérıl az 
opcionálisan megrendelhetı szolgáltatások - pénz- és értékszállítás, 
rendezvénybiztosítás, gépkocsi járırszolgáltatás, gépkocsi járır szolgálat 
tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszínbiztosítás, létesítmény távfelügyelet 
- lehívásának joga a határozatlan idıre szóló vállalkozási szerzıdés teljes 
idıintervallumára vonatkozik.” 
 
A szerzıdés kezdetének idıpontja: 2012. május 17. napja. 
 
Ajánlatkérı a felhívásában meghatározta az alkalmassági 
követelményrendszerét.  
A felhívás III.2.3) pontjában a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság körében a 
következıket írta elı: 
„Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód: 
Ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az alábbi dokumentumokat kell az 
alkalmasság igazolására becsatolni: 
1) Mutassa be, illetve csatolja a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az 
elızı 3 év (2009-2011.) legjelentısebb, jelen közbeszerzés tárgya szerinti 
(személy és vagyonvédelmi szolgáltatás) referenciáit, amely tartalmazza a 
szolgáltatás megnevezését, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és 
helyét, a teljesítés elıírásoknak, szerzıdésnek való megfelelıségét, valamint az 
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igazolást adó fél nevét, elérhetıségét. A referencia igazolásokat a Kbt. 68. § (1) 
bekezdésében meghatározott tartalommal csatolja. 
2) Az ajánlattevı, illetıleg vezetı tisztségviselıi végzettségének és szakmai 
képzettségének ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének és 
képzettségének ismertetésével, akik a szolgáltatásteljesítésében részt vesznek, 
illetve azért felelısek (önéletrajz, bizonyítványmásolatok) [Kbt. 67. § (3) 
bekezdés b) pont]. 
3) Csatolja az elızı évre (2011.) vonatkozóan az éves átlagos statisztikai 
állományi létszámáról és vezetı tisztségviselıinek létszámáról készült 
kimutatást.[Kbt. 67. § (3) bekezdés c) pont]. Ajánlatkérı a Kbt. 65. § (4) 
bekezdésre felhívja a figyelmet. 
4) A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakember(ek)nek a 
megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket ajánlattevı be kíván vonni a 
teljesítésbe. A szakember(ek) bemutatása során csatolandó a követelményekkel 
összhangban: 
— a végzettséget, képzettséget tanúsító iratok, 
— a szakmai gyakorlat igazolása (önéletrajz), 
— Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarai 
névjegyzékben történı szereplésrıl szóló nyilatkozat (mely alapján ajánlatkérı 
ellenırizheti a tagságot, azon ingyenes elektronikus hatósági vagy közhiteles 
nyilvántartás adatbázisára történı hivatkozással (az URL cím pontos 
megjelölésével) amelybıl az érvényes jogosultság megléte kétséget kizáróan 
megállapítható, a Kbt. 67. § (3) bek. d) pontja alapján.), 
— vagyonıri igazolvány másolatok, 
— a rendelkezésre állásról szóló, saját kezőleg aláírt nyilatkozat. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az ajánlattevı és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek. 
2) A vezetı tisztségviselıi közül legalább 1 fı nem rendelkezik (a szolgálat 
tagjaként) középfokú biztonságszervezı képesítéssel és legalább 3 éves, a 
személy és vagyonvédelem területén szerzett szakmai gyakorlattal. 
3) Az elızı évben (2011.) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma és 
vezetı tisztségviselıinek létszáma összesen nem volt legalább 15 fı. 
4) Együttesen nem rendelkeznek saját alkalmazásban, vagy más egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban illetve a polgári törvénykönyv szerinti 
vállalkozási jogviszonyban a teljesítésbe bevonni kívánt, Személy-, 
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarai tagsággal rendelkezı, 
legalább alapfokú, felhasználói szintő számítógépes ismeretekkel (word, excel 
vagy ezzel egyenértékő irodai programok alapfokú kezelése, használata) 
rendelkezı 22 fı vagyonırrel, 
— akik közül telephelyenként legalább 1 fı érettségi bizonyítvánnyal 
rendelkezik. 
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A felhívás IV.2.1) pontjában ajánlatkérı az összességében legelınyösebb ajánlat 
bírálati szempontját határozta meg az alábbiak szerint: 
 
1. 1. Vállalkozási díj (nettó HUF).      Súlyszám 100 
2. 1.1. Személy és vagyonvédelmi szolgáltatás díja  
(nettó HUF/óra/fı).        Súlyszám 80 
3. 1.2. Távfelügyeleti szolgálat ellátásának díja  
(nettó HUF/riasztási eset)      Súlyszám 5 
4. 1.3. Pénz- és érték szállítás díja (nettó HUF/eset).   Súlyszám 5 
5. 1.4. Gépkocsi járır szolgálat ellátásának díja 
 (nettó HUF/óra/fı).        Súlyszám 5 
6. 1.5. Gépkocsi járır szolgálat tekintetében védelmi  
ügyelet esetén helyszín biztosításának díja  
(nettó HUF/óra/fı)        Súlyszám 2 
7. 1.6. Rendezvények biztosításának díja (nettó HUF/óra/fı).  Súlyszám 3 
8. 1.6.1. Rendezvények biztosításának díja kisrendezvény 
esetén (nettó HUF/óra/fı).       Súlyszám 1 
9. 1.6.2. Rendezvények biztosításának díja nagy  
rendezvény esetén (nettó HUF/óra/fı).     Súlyszám 2 
10. 2. Ajánlattevı rendelkezik-e elektronikus járır ellenırzı  
rendszerrel (igen/nem).        Súlyszám 1 
 
Ajánlatkérı az ajánlattételi határidıt 2012. március 30. napjában határozta meg.   
 
Ajánlatkérı a felhívás VI.3) További információk 13)Az ajánlatban meg kell 
jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsoroltakat, továbbá csatolni 
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó szándéknyilatkozatát. Amennyiben ajánlattevı nem kíván a 
szerzıdés teljesítéséhez alvállalkozót, a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozót vagy erıforrást nyújtó 
szervezetet, igénybe venni, erre vonatkozóan is nyilatkoznia kell. 
 
Ajánlatkérı közölte, hogy az eredményhirdetés idıpontja a sikeres elektronikus 
árlejtés lezárását követı 10. napon történik. Ajánlatkérı a Szerzıdéskötés 
idıpontjaként az eredményhirdetést követı 10. napot jelölte meg. 
 
Ajánlatkérı dokumentációt is készített, melynek 98/31. oldalán található a 
mőszaki leírás. 
 
Ajánlatkérı a felhívásban foglaltakon túl a dokumentációban az alábbiak szerint 
részletezte az vagyonıri feladatokat: 
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„Ajánlattevı feladata a személy- és vagyonırök szolgálati (munkaköri) 
feladatainak rögzítése.  
Ajánlattevı kijelenti, hogy vagyonırei telephely-specifikus szolgálati feladatait, 
jelentési és dokumentálási kötelezettségeit - az ajánlatkérı Biztonságvédelmi 
szabályzatának megfelelıen ajánlattevı által elkészített és az ajánlatkérı által 
jóváhagyott - İrszolgálati Utasításában részletesen rögzíti, azokat a 
változásoknak megfelelıen, az ajánlatkérıvel egyeztetve, 10 munkanapon belül 
módosítja, Az İrszolgálati Utasítás alapján vagyonıreit kötelezettségeikre 
kioktatja.  
A telephely specifikus feladat különösen az alábbi telephelyekre terjed ki:  
a) Kunigunda utcai telephely esetében:  
a telephely területén lévı szervizbe civil, külsıs autók is behajtanak, melyre 
tekintettel ajánlattevı kötelezettsége a be- és kilépés ellenırzése.  
2 (kettı) db 10.000 m3 őrtartalmú olajtartály védelme, melyre tekintettel 
Ajánlattevı kötelezettsége a be- és kilépés ellenırzése.  
b) Rákoskeresztúri főtımő esetében:  
- a telephely területén lévı gáztartály védelme,  
c) Valamennyi főtımő védelme esetében:  
Ajánlattevı kötelezettsége a fokozottabb héjvédelem, mely magában foglalja a 
kerítéseken át történı bejutási kísérletek felderítését illetve megakadályozását.  
Ajánlattevı kötelezettséget vállal arra, hogy telephelyenként 
(munkaterületenként) szolgálati hely szerinti bontásban átadja az ajánlatkérı 
részére a vagyonıri névjegyzéket (név, beosztás, vagyonıri igazolvány szám), 
Az ajánlatkérı a személyi változásokról a változást követı munkanapon írásban 
értesíti az ajánlatkérıt.  
Ajánlattevı feladatát képezi az ajánlatkérı munkaterületeinek személy- és 
vagyonvédelmi átadás-átvételi eljárásári történı részvétel biztosítása. Az átadás-
átvételi eljárás bonyolítója az ajánlatkérı.  
Amennyiben ajánlattevı az ajánlatkérıtıl veszi át a munkaterületet, az átadás-
átvétel a telephelyeken legalább 2 órát vesz igénybe.  
Ajánlatkérı tájékoztatja ajánlattevıket, hogy a vagyonırök létszámától 
ajánlatkérı maximum mínusz 10 %-kal eltérhet.  
A vagyonırök ajánlatkérınél történı, napi 12 órát meghaladó 
foglalkoztatásához az ajánlatkérı nem járul hozzá.  
Tájékoztató jellegő adat az elızı évek tapasztalatai alapján a gépkocsi járır 
szolgálat évente átlagosan 40 alkalommal, alkalmanként 3 órában történik, 
valamint a gépkocsi járırszolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszín 
biztosítása évente átlagosan 130 alkalommal, alkalmanként 4 órában történik.  
Ajánlatkérı tájékoztatja továbbá az ajánlattevıket, hogy ajánlatkérı egy másik 
közbeszerzési eljárás eredményétıl függıen határozza meg a távfelügyeleti 
létesítmények teljes mennyiségét, melynek száma várhatóan évente 700 
létesítménnyel nıhet 2012. évtıl kezdıdıen. Az említett eljárásban kialakított 
diszpécserközpont fogadja a riasztási jeleket, így jelen eljárás során kötött 
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szerzıdés teljesítése során ajánlattevınek nem szerzıdéses feladata a 
távfelügyeleti rendszer technikai kiépítése és üzemeltetése. Jelenleg 20 db 
létesítmény tartozik az aktívan mőködı távfelügyeleti rendszerbe, melyek 
vonatkozásában az elızı év tapasztalatai alapján havonta átlagosan összesen 2 
riasztási esemény történt.  
A teljesítés helyei, a munkavégzés feltételei  
Az ajánlatkérı védendı telephelyei (objektuma i, létesítményei) összesen 17 
helyszín Budapest közigazgatási területén belül, melyekbıl:  
- 5 db főtımő,  
- 4 db ügyfélszolgálati iroda, melytıl megrendelı vállalkozó értesítését követıen 
-25%-kal (azaz huszonöt százalékkal) eltérhet!  
- 8 db egyéb (pl.: szolgáltató üzem, raktár, iroda, gépjármő telephely) célú 
létesítményének élıerıs ırzése, valamint  
- 5000 db - 100% távfelügyeleti létesítményének távfelügyelete.  
Szerzıdı felek rögzítik, hogy jelen szerzıdés hatálya alatt az ajánlatkérı 
fenntartja magának a szolgáltatási hely, azaz a telephelyek címének/a telephely 
címlista Budapest Fıváros közigazgatási területén belüli változtatási jogát, 
figyelembe véve az egymásra kicserélt létesítmények területének (m2) 
arányosságát. 
  
Opciós tételek meghatározása:  
Ajánlatkérı évente maximum 15 alkalommal kérhet rendezvénybiztosítást az 
ajánlattevıtıl (1 alkalommal átlagosan 5 óra idıtartamban, kis rendezvény 
esetén évente maximum 10 alkalommal, nagy rendezvény esetén évente 
maximum 5 alkalommal). A szolgáltatás lehívása külön írásbeli megrendelés 
alapján történik, amelyben a felek rögzítik a rendezvény paramétereit. 
- Ajánlatkérı havi min. 1 - max. 5 alkalommal a Fıpénztárnál és havi min. 1 - 
max. 10 alkalommal ügyfél-szolgálaton ként a FİTÁV Zrt. és min. 3 - max. 5 
alkalommal ügyfélszolgálatonként a FİTÁV Zrt. leányvállalata tekintetében 
kérheti pénzszállítási feladatok ellátását az ajánlattevıtıl. A szolgáltatás 
lehívása külön írásbeli megrendelés alapján történik.  
- Ajánlatkérı évente átlagosan 40 alkalommal kérhet gépkocsi járır szolgálatot 
(egy alkalom átlagosan 3 óra) az ajánlattevıtıl. A szolgáltatás lehívása külön 
írásbeli megrendelés alapján történik.  
- Ajánlatkérı évente átlagosan 130 alkalommal kérhet gépkocsi járır szolgálat 
tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszínbiztosítást (mely tartalmazza az 
eseti közterületi munkavégzés helyszín-, biztosítását is, egy alkalom átlagosan 4 
óra) az ajánlattevıtıl. A szolgáltatás lehívása külön írásbeli megrendelés alapján 
történik.  
- Ajánlatkérı évente 5000 db - 100% létesítmény távfelügyeletet - melyek 
esetében a riasztások száma havonta átlagosan maximum 500 db - kérhet az 
ajánlattevıtıl. A szolgáltatás lehívása külön írásbeli megrendelés alapján 
történik.  
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Ajánlatkérı részérıl az opcionálisan megrendelhetı szolgáltatások - pénz- és 
értékszállítás, rendezvénybiztosítás, gépkocsi járırszolgáltatás, gépkocsi járır 
szolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszínbiztosítás, létesítmény 
távfelügyelet - lehívásának joga a határozatlan idıre szóló vállalkozási 
szerzıdés teljes idıintervallumára vonatkozik.  
 
Az ajánlatkérı védendı értékei  
a) Az ajánlatkérı munkavállalói és ügyfelei.  
b) Raktárak, irodák, pénztár és ügyfélszolgálati irodák.  
c) Teher-, cél-, és személygépjármővek.  
d) Telephely udvarokon elhelyezett szerelvények, eszközök.” 
 
A dokumentáció 36. oldalán ismertette ajánlatkérı a védendı objektumok, 
ırzésvédelmi szolgálati helyek címét. 
A 37. oldalon a távfelügyeleti létesítmények számának, címeinek felsorolása 
szerepelt az alábbiak szerint: 
1) Dózsa Gy. tér 4 hıközpont  
2) IX. Hurok u. 7 szolgáltató üzem  
3) X. Újhegy sétány 12 szolgáltató üzem  
4) X. İrs vezér tér 25 Árkád ügyfélszolgálat  
5) X. Téglavetı köz 9-11 szolgáltató üzem  
6) XI. Október 23 u. Allee ügyfélszolgálat  
7) XI. Barázda u. 20-30 Telephely  
8) XI. Barázda köz 11. Dél bp-i szolgáltatási régió központ  
9) XI. Szurdok u. 1 szivattyúház  
10) XIII. Váci u. 135-139 ügyfélszolgálat  
11) XIII. Pozsonyi u. 44-46 szolgáltató üzem  
12) XIII. Tahi u. szivattyú ház  
13) XIV. Nezsider park 12 szolgáltató üzem  
14) XIV. Füredi u. 53-63 Kelet bp-i szolgáltatási régió központ  
15) XV. Késmárk u. 2-4 újpalotai főtımő  
16) XVII. Bakancsos u 10 szolgáltató üzem  
17) XVIII. Iker tér 5 hıközpont  
18) XX. Topánka u. 3 közmőalagút  
19) XXI. Kossuth L. 117 ügyfélszolgálat  
20) Budakalász Lupaszigeti u. vízi sporttelep  
 
Az ajánlattételi határidıre a 6 ajánlat érkezett. 
 
Ajánlatkérı az ajánlatok átvizsgálását illetve a hiánypótlás teljesítését követıen 
négy ajánlattevı esetében állapította meg, hogy ajánlatuk érvényes. 
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Ajánlatkérı a 2012. április 27-én kelt levelében a CIVIL Biztonsági Szolgálat 
Zrt.-t, az NSL Security Kft.-t, a T.O.M. Controll 2001 Zrt.-t és a kérelmezıt 
tájékoztatta az „elektronikus árlejtési felhívás” tárgyú levelében az árlejtés 
kiírásának és lefolytatásának tervezett menetérıl. 
 
Az elektronikus árlejtés lezárását követıen - a jogorvoslattal érintett 
részszempontokra - a következı végleges árajánlatok kerültek megajánlásra 
 
T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. 
 
1.1 személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás díja 830.-Ft/óra/fı 
1.2 távfelügyeleti szolgáltatás ellátásnak díja 3.100.-Ft/riasztási eset. 
 
Ajánlatkérı 2012. május 14-én a Kbt. 86. § (1) bekezdése alapján – többek 
között – indokolást kért az alábbiak szerint:  
 
III. T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevıtıl: 

a) 1.2. távfelügyeleti szolgálta ellátásánek díja 3.100.-Ft/riasztási eset 
tekintetében kért indokolást, mivel a beadott ajánlat a másik ajánlattevık 
ajánlatai és a becsült érték figyelembe vételével (Kbt. 86. § (2) bekezdés 
c) pont) kiszámított átlagához viszonyítottan kirívóan alacsonynak 
értékelt ellenszolgáltatást tartalmazott. 

 
Ajánlatkérı tájékoztatott arról, hogy a becsült érték 220.000.000.-Ft/év, ebbıl 
1.1 részszempont esetén 940 nettó HUF/óra/fı 
1.2 részszempont tekintetében 5.000 nettó HUF/riasztási eset. 
 
Kérelmezıtıl az 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.1., 1.6.2. rész-, illetve alszempontokra 
vonatkozóan kért ajánlatkérı indokolást. 
 
Ajánlatkérı azt is rögzítette, hogy „ajánlattevı szíves figyelmébe ajánljuk az 
indokolás tekintetében a Személy, vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamara számítási segédletét a 2012. évre ajánlott díjazásról, és a „Munkabér- 
minimum vállalási árak összefüggései”-rıl szóló magánbiztonsági Ágazati 
Párbeszéd Bizottság 1/2010. számú állásfoglalását.” 
 
A T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevıt és a 
kérelmezı az elıírt határidıre benyújtotta indokolását. 
 
A T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. indokolásában 
táblázatos formában bemutatta a kifogásolt részszempont tekintetében a 
tevékenységet te tevékenységet terhelı személyjellegő költségeket, a ruházati 
költségeket, a szolgálat egyéni felszereltségét, egyéb általános és speciális 
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költségeket, a szakmai felelısségbiztosítással összefüggı költségeket, a havaria 
tartalékkeretet. 
 
Kérelmezı indokolásában – egyebek mellett – az alábbiakat közölte: 
„…árainkról természetesen megállapítható, hogy egyes opcionális tételek csak 
veszteséggel végezhetıek, azonban ezek kis volumene miatt a teljes feladat 
teljesítéséért járó bevételbıl realizálható nyereségbıl ez könnyedén 
kompenzálható.” 
 
Ajánlatkérı a 2012. május 18-án tájékoztatta az ajánlattevıket, hogy az 
eredményhirdetés új idıpontja 2012. június 19. napja. 
 
Ajánlatkérı 2012. június 19. napján hirdette ki az eljárás eredményét. Az 
összegezés szerint az eljárás eredményes volt. Ajánlatkérı az eljárás 
nyerteseként a kérelmezı ajánlatát hirdette ki, a nyertes ajánlatot követı 
legkedvezıbb ajánlatot a T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató 
Zrt. tette. 
 
Ajánlatkérı a T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt elızetes 
vitarendezési kérelmét követıen 2012. június 27-én módosította az összegezését, 
melyben a kérelmezı ajánlatát érvénytelenné nyilvánította, az eljárás 
nyerteseként a T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt.-t 
hirdette ki.  
Ennek indokát abban adta meg az ajánlatkérı, hogy a kérelmezı Kbt. 86. §-a 
alapján indokolásában rögzítette, hogy egyes részszempontok szerinti ára 
veszteséget tartalmaz, ezt a kérelmezı teljes bevételében elérni kívánt 
nyereségbıl tervezte finanszírozni. Ajánlatkérınek azonban minden egyes 
részszempont vonatkozásában ott kell értékelnie a megadott költséget, ahol az 
felmerült, erre tekintettel az ajánlatkérı ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) 
pontja alapján érvénytelenné nyilvánította. 
 
Kérelmezı 2012. június 29. napján nyújtott be jogorvoslati kérelmet, melyben 
kérte a jogsértés megállapítását, az ajánlatának érvénytelenségét megállapító 
ajánlatkérıi döntés megsemmisítését és ajánlatkérı kötelezését költségeinek 
megtérítésére. 
A Döntıbizottság a kérelem hiányosságai miatt kibocsátott hiánypótlást 
követıen 2012. július 10. napján indította meg a jogorvoslati eljárást.  
 
1. Kérelmezı elıadta, hogy álláspontja szerint ajánlatkérı jogsértı döntést 
hozott, amikor a Kbt.86. § (1) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával nem 
kért indokolást a T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. 
ajánlattevıtıl. Hivatkozott arra, hogy az ajánlattevı az 1.1. bírálati 
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részszempont tekintetében kirívóan alacsony árat ajánlott meg, így arra 
ajánlatkérınek indokolást kellett volna kérnie.  
Álláspontja szerint az ajánlatkérınek figyelembe kellett volna vennie a 
Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara honlapján 
található segédlet tartalmát. E szerint a munkavállalók esetén irányadó ágazati 
óradíjminimum 1.108.-Ft. A nyertes ajánlattevınek az ajánlati ára nem érte el 
ezt az értéket. 
Kiemelte, hogy ezt a minimumdíjat mindenképpen meg kell ajánlani annak 
érdekében, hogy a vállalás ténylegesen teljesíthetı legyen és az 
összeegyeztethetı legyen a gazdasági ésszerőséggel.  
A területre vonatkozó jogszabály rögzíti azokat a terheket, költségeket és 
járulékokat, amelyekre vonatkozó árat az ajánlati árnak tartalmaznia kell, arra 
fedezetet kell nyújtania.  
Utalt arra is, hogy ajánlatkérınél jelenleg teljesítı másik ajánlattevı a CIVIL 
Biztonsági Szolgálat Zrt. az ajánlatában magasabb árat ajánlott meg e körben, 
mint a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt.  Ez is azt 
támasztja alá, hogy az ajánlatkérınél teljesítendı feladat a T.O.M. Controll 
2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. által megajánlott áron nem teljesíthetı.  
Elıadta, hogy az általa becsatolt 1 munkaórára vetített segédletben megjelölt 9-
13. pontban, illetve 16-20. pontban megjelölteket kifogásolja.  
Utalt arra is a kérelmezı, hogy álláspontja szerint a többi ajánlattevı által 
megajánlott ajánlati árral is összevetve ajánlatkérınek indokolást kellett volna 
kérnie a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. 
ajánlattevıtıl.  
A tudomásra jutás idıpontjaként kérelmezı 2012. június 27. napját jelölte meg.  
Megsértett jogszabályi rendelkezésként kérelmezı a Kbt. 81. § (1) bekezdését, 
valamint a Kbt. 86. § (1) és (3) bekezdését jelölte meg.  
Hivatkozott arra is, hogy az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 87. § (1) bekezdését 
is, mivel a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. 
indokolásában az 1.1. részszempontra adott ajánlata lehetetlennek, vagy 
túlzottan alacsonynak minısül, illetve kirívóan alacsony kötelezettségvállalást 
tartalmaz. E körben utalt arra, hogy a Kbt. 81. § (1) és (3) bekezdése alapján kell 
ajánlatkérınek értékelni az ajánlatokat, akkor a Kbt. 87. § (1) bekezdésében 
foglaltakat is figyelembe kell vennie és az ajánlatkérınek a személy a Kbt. 87. § 
(1) bekezdését is alkalmaznia kellett volna.  
 
Kérelmezı az ajánlatkérı által elıterjesztett elkésettségre vonatkozó 
hivatkozásával összefüggésben elıadta, hogy az ajánlatkérı által megjelölt 
indokoláskérés más bírálati részszempontra vonatkozott, tehát annak tartalma, 
illetıleg idıpontja nem bír relevanciával olyan kérdéskörre, amellyel 
kapcsolatban a korábbi indokoláskérés nem volt érintett.  
A kérelmezı elıadta azt is, hogy az indokoláskérésnek a Kbt. kógens 
rendelkezései alapján konkrétnak és egyértelmőnek kell lennie. A Kbt. nem 
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ismer olyan lehetıséget, mely általánosságban biztosítana ajánlatkérınek 
indokoláskérést. Erre hivatkozással nem osztotta ajánlatkérınek azon 
kijelentését, mely szerint több esetben is rögzítette, hogy milyen körben és 
milyen körülményeket vesz figyelembe és közöttük a kamarai adatokat is 
megjelölte.  
 
A kérelmezı a Döntıbizottság felhívására akként nyilatkozott, hogy az 
ajánlatkérı által meghatározott becsült érték alapjául szolgáló 940.-Ft becsült 
érték figyelembevételével az 1.1 részszempont személy- és vagyonvédelmi 
szolgáltatás díja alapján ajánlatkérınek nem kellett alkalmaznia a Kbt. 86. § (2) 
bekezdése alapján a Kbt. 86. § (1) bekezdését. Ez azonban a kérelmezı 
álláspontja szerint nem jelenti azt, hogy ajánlatkérınek nem kell meggyızıdnie 
az ajánlati árak megalapozottságáról. Ez alapján ajánlatkérınek alkalmaznia 
kellett volna a kirívóan alacsony ár tekintetében az indokoláskérést. Hivatkozott 
arra a kérelmezı, hogy az ajánlatkérı által alkalmazott és a kérelmezı szerint 
nem megfelelıen megállapított becsült értékhez viszonyítva is a T.O.M. 
Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlati ára 11,7 %-os 
mértékő eltérést tartalmazott. Ajánlatkérı azonban megfelelı döntés 
meghozatala érdekében köteles vizsgálni a kérelmezı álláspontja szerint a 
kamarai ajánlást. Ehhez képest pedig a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi 
és Szolgáltató Zrt.  1.1. részszempontra megajánlott ajánlati ára több mint 35 %-
kal eltér. Ennek megfelelıen ajánlatkérınek a Kbt. 86. §-ában meghatározott 
szellemiségnek csak akkor tett volna eleget, ha indokolást kért volna a 
fentiekben hivatkozott ajánlattevıtıl. Kérelmezı álláspontja szerint a Kbt. 86. §-
át és azon belül a (2) bekezdést nem akként kell tekinteni, hogy csak az abban 
meghatározott esetekben kell indokolást kérni ajánlatkérınek, hiszen ebben az 
esetben a Kbt. 86. §-ában meghatározott jogintézmény kiüresedne.  
  
Kérelmezı indítványozta, hogy a Döntıbizottság hivatalból terjessze ki az 
eljárását ajánlatkérı becsült értékének a meghatározása körében. A kérelmezı 
álláspontja szerint ajánlatkérı jogsértıen állapította meg a becsült értéket a Kbt. 
35. § (1) bekezdése alapján.  
 
2. Ebben a kérelmi elemben kérelmezı a saját ajánlata érvénytelenségét 
kifogásolta. Elıadta, hogy ajánlatkérı az elsı összegezésében ıt hirdette nyertes 
ajánlattevınek és ezt 2012. június 29-én megküldött módosított összegezéssel 
változtatta meg. A módosított összegezés szerint a T.O.M. Controll 2001. 
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. nyújtotta be a nyertes ajánlatot, míg a 
kérelmezı ajánlatát ajánlatkérı érvénytelennek nyilvánította. 
Ajánlata érvénytelen lett a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontja alapján, mivel a 
Kbt. 86. § (1) bekezdése alapján kért indokolásban kijelentette, hogy egyes 
opcionális tételek csak veszteséggel végezhetıek el, azonban azok kis volumene 
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miatt a teljes feladat teljesítéséért járó bevételbıl realizálható nyereségbıl ez 
könnyedén kompenzálható.  
Ajánlatkérı ezt az indokolást a Kbt. 86. § (1) bekezdés c) pontja értelmében 
nem fogadta el. Ennek indokát abban adta meg, hogy minden egyes 
részszempont, illetve alszempont tekintetében kért indokolás és a 
részszempontok tekintetében külön-külön kellett e körben nyilatkozni. 
Ajánlatkérı megállapította, hogy a kérelmezı az indokolásban kifejezetten 
elismerte, hogy az egyes részszempontok szerint megajánlott ellenszolgáltatás 
alapján veszteséget termel, ami összeegyeztethetetlen a gazdasági ésszerőséggel. 
Ajánlatkérı vizsgálata külön-külön ki kell hogy terjedjen a részszempontok, 
alszempontokban megajánlott árakra, így a kérelmezı ajánlata kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást tartalmazott.  
A kérelmezı álláspontja szerint ajánlatkérınek ezen döntése jogsértı volt, 
figyelemmel arra, hogy az elvégzendı feladat egyes opcionális tételei 
elhanyagolható nagyságrendet képviselnek a teljes feladaton belül, így maga a 
veszteség is elhanyagolható összegő és a feladat alapján realizálható nyereség 
ezt teljes nagyságrendben fedezi.    
 
Kiemelte a kérelmezı az ajánlatkérı elkésettségi kifogásával összefüggésben, 
hogy a Kúria 1/2011. (XII. 6.) közigazgatási jogegységi határozatában 
kimondta, hogy a jogorvoslati határidık számítására a Ket. 65. §-ának (3) és (4) 
bekezdései az irányadóak. E szerint amennyiben a jogorvoslati határidı utolsó 
napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidı a 
legközelebbi munkanapon jár le. Erre figyelemmel a jogorvoslati kérelmi elem 
tekintetében a tíz napos jogorvoslati határidı 2012. július 7. napjára esett, ami 
szombati nap volt, így a kérelem elıterjesztésére kérelmezınek 2012. július 9. 
 
3. Kérelmezı 2012. július 20-án iratbetekintésen vett részt ajánlatkérınél, ahol 
megtekintette a nyertes ajánlattevı ajánlatát, hiánypótlását és a kirívóan 
alacsony ellenszolgáltatás tekintetében adott indokolását.  
Kérelmezı álláspontja szerint a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és 
Szolgáltató Zrt.  1.2. bírálati részszempont tekintetében a teljesítésbe bevonni 
kívánt szakemberekkel kapcsolatos indokolása ellentmondást tartalmaz az 
ajánlathoz képest, ezért ajánlatkérı megsértette a Kbt. 85. § (1) és (2) 
bekezdését.  
 
Érdemben elıadta, hogy a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató 
Zrt. által bevonni kívánt szakemberek munkaviszonyban állnak az 
ajánlattevıvel, bérköltségük óránként 1.197.-Ft, amely összeg bruttó 208.312.-
Ft, il letve nettó 115.000.-Ft összegő havi bér alapul vételével került 
kiszámításra, az indokolás rögzítette az egyéb járulékos költségeket is. 
Az ajánlattevı ajánlata és hiánypótlás szerint a teljesítéshez nem vesz igénybe 
10 % feletti alvállalkozót, és a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek közül 
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két személy egyéni vállalkozó. A szakemberek önéletrajzai alapján kérelmezı 
szerint 3 fı áll feltehetıen a 10 % alatt bevonni kívánt Protect General Kft. 
alvállalkozó alkalmazásában.  
Az eljárásban ajánlatkérı nem tette lehetıvé a részekre vonatkozó ajánlattételt, a 
mőszaki specifikáció sem tartalmazott különleges elıírást a távfelügyeleti 
tevékenység ellátásába bevont szakemberekkel összefüggésben, az ajánlatkérı 
vagyonıröknek nevezi ezeket a szakembereket. A vonatkozó elıírások alapján 
sem állapítható meg, hogy a távfelügyeletet különlegesen képzett 
vagyonıröknek kell ellátniuk. Ajánlatkérı elıírásai és a bírálat szempontja 
alapján a vagyonırök óránkénti bérköltségének 1.197.-Ft-tal kalkulált bére 
ellentmond az ajánlatában szereplı 830.-Ft-os óradíjnak. Ajánlatkérınek ezzel 
összefüggésben a Kbt. 85. § (1) és (2) bekezdése alapján felvilágosítást kellett 
volna kérnie. A kérelmezı álláspontja szerint az ajánlat az ellentmondás 
feloldhatatlanságára tekintettel érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjára 
tekintettel.   
 
A kérelmezı összesen 150.000.-Ft+ÁFA eljárási költség megtérítését kérte. 
Ennek alapjául a tárgyaláson történt megjelenéssel összefüggésben 50.000.-
Ft+ÁFA, 1 óra iratbetekintéssel kapcsolatosan 25.000.-Ft+ÁFA, jogi tanácsadás, 
beadványok, iratok szerkesztése összesen 3 munkaóra tartalommal 
75.000.FT+ÁFA összeget jelölt meg, valamint csatolt az ügyvédi megbízási 
szerzıdést.  
 
Ajánlatkérı észrevételében eljárásjogi kifogásokat terjesztett elı, illetve az 
alaptalan jogorvoslati kérelem elutasítását kérte.  
 
1. Az ajánlatkérı a Kbt. 322. §-a alapján kérte a kérelmezı által indítványozott 
hivatalbóli kiterjesztés elutasítását. Indokolásában elıadta, hogy a 
Döntıbizottság egységes joggyakorlata alapján az elkésett kérelmi elemek 
tekintetében nem alkalmazza a hivatalbóli kiterjesztést.  
Arra is hivatkozott, hogy a becsült érték meghatározása körében ajánlatkérınek 
a Kbt. 37. § (1) bekezdés b) pontját is figyelembe kellett vennie, mellékelte a 
jelen szolgáltató által kiállított havi számlát, illetve a kérelmezı FO12000203 
számú számláját, amellyel igazolni kívánta az 1.1. bírálati részszempont 
tekintetében megállapított becsült érték alátámasztottságát.  
Ajánlatkérı hivatkozott arra, hogy a kérelmezı a 2012. május 14-én indokolást 
kért ajánlattevıktıl a Kbt. 86. § (1) és (2) bekezdésére hivatkozással. Ebben 
egyértelmően rögzítette, hogy milyen konkrét bírálati részszempont tekintetében 
kért indokolást. Egyértelmően rögzítette azokat a kamarai adatokat, melyeket 
figyelembe kellett venni az indokolás megadásakor és semmilyen kamarai 
segédletre történı utalás nem szerepelt a szövegben.  
Az indokoláskérés I., II. és III. pontjában megjelölt ajánlattevık tekintetében 
egyértelmően meghatározta, hogy mely bírálati részszempontokra vonatkozóan 
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adjanak indokolást. Az elsı oldal utolsó bekezdésében egyértelmően rögzítette a 
becsült értéket. Tételesen rögzítette az egyes részszempontokkal összefüggésben 
általa megállapított becsült értéket is, így az 1.1. részszempontnál a személy- és 
vagyonvédelmi szolgáltatás díjánál a 940 nettó HUF/óra/fı értéket. Ajánlatkérı 
azt is rögzítette, hogy a Kbt. 35. §-a szerint járt el a meghatározáskor. 
Ajánlatkérı valamennyi ajánlattevınél rögzítette, hogy ajánlattevık figyelmébe 
ajánlja az indokolás tekintetében a kamarai számítási segédlet 2012. évre 
ajánlott díjazásáról, és a „Munkabér- minimumvállalási árak összefüggései”-rıl 
szóló Magánbiztonsági Ágazati Párbeszédbizottság 1/2010. számú 
állásfoglalását. Ezek alapján a kérelmezı a hivatkozott indokoláskérés tartalma 
alapján tudomással bírt arról, hogy mennyi a becsült érték, és hogy egyes 
részszempontok tekintetében milyen becsült értékkel számolt ajánlatkérı, 
továbbá arról is tudomást szerzett a kérelmezı, hogy milyen kamarai adatokat 
kell ajánlattevıknek az indokolás adás során figyelembe venniük. Ez alapján 
pedig megállapítható, hogy a kérelmezı 2012. június 29-én elıterjesztett 
kérelme elkésett.  
 
Kiemelte, hogy a kérelmezı nem egységesen használta az általa vitatott bírálati 
részszempont tekintetében azt, hogy mit kér vizsgálni. Hivatkozott egy 
segédletre, mely szerint ezt a számítási segédletet alkalmazva számolta ki, hogy 
az 1.108.-Ft óra milyen tartalommal bír. Az ajánlatkérı álláspontja szerint a 
kérelmezı által alkalmazott számítás a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi 
és Szolgáltató Zrt.  1.1. részszempontra adott ajánlati ára kirívóan alacsony. A 
kérelmezı álláspontja alátámasztására a számítási segédleten kívül semmilyen 
objektív adatra nem hivatkozott, jogszabályi rendelkezést nem jelölt meg. 
Megalapozatlannak tartotta ajánlatkérı azt a kérelmezıi hivatkozást, mely 
szerint az ágazati bérminimumnak vélt összeghez képest alacsonyabb óradíj 
megajánlása megalapozatlanná tenné a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi 
és Szolgáltató Zrt. ajánlati árát.  
A fentiek alapján ajánlatkérı nem követett el jogsértést, amikor nem alkalmazott 
indokoláskérést a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt.  
1.1. részszempontra adott ajánlati árával összefüggésben.   
 
2. Érdemben elıadta, hogy fenntartja az összegezésében foglaltakat. 
Ajánlatkérıt a kirívóan alacsony ár tekintetében az a kötelezettség terheli, hogy 
részszempontonként gyızıdjön meg az ajánlati ár megalapozottságáról, így 
kérelmezınek azon kijelentése, mely szerint egyes opcionális elemek csak 
veszteséggel végezhetıek, egyértelmően megalapozzák a kirívóan alacsony ár 
megállapítását és az ajánlat ezen alapuló érvénytelenségét. Ajánlatkérı ezzel 
összefüggésben hivatkozott a D.400/2012. számú jogorvoslatban hozott eljárást 
lezáró döntés 30. oldalának második bekezdésére.  
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3. Kérelmezı által 2012. július 20-án elıterjesztett új kérelmi elemmel 
összefüggésben elıadta, hogy az 1.2. bírálati részszempont tekintetében 
indokoláskérésre hívta fel a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és 
Szolgáltató Zrt.-t. Az ajánlattevı 2012. május 17-én kelt indokolásában 
részletesen bemutatta a vizsgált tevékenységet terhelı személyi jellegő 
költségeket, kapcsolódó felszerelést, gépjármőfenntartást, egyéb általános és 
speciális költséget.  
Az ajánlatkérı nem vitatta, hogy nem határozta meg az elıírásaiban azt, hogy a 
távfelügyeleti szolgáltatás ellátását hány fıvel kell teljesíteni, csak a szolgáltatás 
egészérıl közölte, hogy álláspontja szerint 26 vagyonırrel teljesíthetı a feladat. 
Ezen közlés túllépése nem eredményezheti az ajánlatok érvénytelenségét, 
érvénytelenségi kritériumként ez nem került meghatározásra. Ajánlatkérı 
álláspontja szerint ez egy minimumkövetelmény volt, mely fölött történı 
megajánlás nem eredményezhet érvénytelenséget.  
 
Hangsúlyozta, hogy azért nem követett el jogsértést az 1.1. bírálati részszempont 
tekintetében a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. 
ajánlatában rögzített 830.-Ft/óra/fı összeg és az indokolásban e körben 
hivatkozott 1.197.-Ft/óra/fı között eltérés tekintetében, mivel a Kbt. 85. §-a 
szerint a felvilágosítás kérés lehetısége az ajánlatkérınek, de nem 
kötelezettsége. Miután ajánlatkérı jogszerően nem kért indokolást az 1.1. 
bírálati részszempont tekintetében a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és 
Szolgáltató Zrt. ajánlattevıtıl, valamint a 1.2. bírálati részszempont esetében 
megállapította, hogy a díj fedezetet nyújt az elvárt valamennyi költségnemre, ez 
kizárja bárminemő ellentmondás fennállását. Az nem ellentmondás, ha az egyik 
esetben valamely költségelemre magasabb összeg jut, mint a másik esetben.  
Ajánlatkérı a 298/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében 
rögzített 621.-Ft/óra garantált bérminimumot vette alapul. Az ajánlati 
dokumentáció 36-37. oldalán rögzítettek szerint a hivatkozott táblázatnak az 
ırök számát és a napi óraszámokat illetı adatait egybevetve az 1.1. bírálati 
részszempont 26 fı vagyonırrel teljesíthetı. Az 1.2. bírálati részszempont 
szerinti távfelügyeleti szolgálat ellátása tekintetében vagyonıri létszámot nem 
határozott meg, az sem volt követelmény, hogy a díjszámítás alapját részben 
képezı díjszámításnak azonosnak kell lenni a két részszempontnál, továbbá azt 
sem határozta meg, hogy ugyanazoknak a személyeknek kell ellátnia a 
távfelügyeleti szolgálatot és vagyonıri szolgálatot. Arra is utalt az ajánlatkérı, 
hogy az sem tiltotta meg ajánlattevıknek, hogy adott esetben a tapasztaltabb 
szakembereknek magasabb bérezést nyújtson.  
 
Összegezve elıadta az ajánlatkérı, hogy a kérelmezı által jogszabályi 
követelményként értelmezett számítási segédletre, illetıleg annak eredményére 
nem alapítható érvénytelenség. Ajánlatkérı figyelembe vette az árak 
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vizsgálatánál a vonatkozó jogszabályokat, így ajánlatkérı jogszerő döntést 
hozott a közbeszerzési eljárásban.            
 
Egyéb érdekeltként a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. 
tett észrevételt.   
Ebben osztotta ajánlatkérı álláspontját valamennyi kérelmi elemmel 
összefüggésben.  
Az 1. kérelmi elemmel összefüggésben kiemelte, hogy ajánlatkérı 2012. május 
14-én egyértelmően rögzítette a becsült értéket, részszempontokra leosztva. Az 
1.1. bírálati részszempontnál meghatározta a 940.-Ft/óra/fı összeget. Ettıl az 
idıponttól kezdıdıen a becsült érték megállapítása vonatkozásában a kérelmezı 
tudomással bírt annak összegérıl és részösszegeirıl, ezért a becsült értékre 
vonatkozó kérelmi elem egyértelmően elkésett.  
Ez alapján az is megállapítható, hogy a kérelmezı a becsült érték alapján és az 
egyes részszempontokra megajánlott ajánlati árai alapján nem volt indoka 
ajánlatkérınek az 1.1. részszempont tekintetében a Kbt. 86. § (1) bekezdése 
alapján indokolást kérni.  
Utalt arra, hogy az általa az eljárásban elıterjesztett elızetes vitarendezési 
kérelmet a kérelmezı ajánlata vonatkozásában fenntartja, a kérelmezı ajánlata 
kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazott, ezért az érvénytelen volt a Kbt. 
88. § (1) bekezdés g) pontja alapján.    
 
A Döntıbizottság megállapította, hogy ajánlatkérı jelen közbeszerzési eljárását 
a 2011. december 28. napján feladott hirdetménnyel a közbeszerzésekrıl szóló 
2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján indította, így a Kbt. 401. § (1) 
bekezdése szerint e jogorvoslati eljárásra is a Kbt. rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
A Döntıbizottság elsıdlegesen az eljárásjogi kérdéseket vizsgálta meg, 
tekintettel arra, hogy ajánlatkérı hivatkozott az 1. jogorvoslati kérelmi elem 
elkésettségére.  
 
A Kbt. 323. § (2) bekezdése szerint a kérelem - a (3) bekezdés szerinti eltéréssel 
- a jogsértésnek a kérelmezı tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, 
a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértı döntés esetében pedig a jogsértésnek a 
kérelmezı tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A 
jogsértés megtörténtétıl számított kilencven napon túl kérelmet elıterjeszteni 
nem lehet. 
 
A Kbt. jogorvoslati eljárásra vonatkozó szabályozásában a jogalkotó szigorú 
jogvesztı határidıket állapított meg a jogorvoslati kérelmek elıterjesztésére. A 
Kbt. 323. § (2) bekezdésében fıszabályként tizenöt nap biztosított a jogorvoslati 
kérelmet elıterjesztésére a jogsértésnek a kérelmezı tudomására jutásától 
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számítva. A fıszabályhoz képest kivételes szabályként állapította meg a 
jogalkotó a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértı döntés esetében a tíz napos 
jogorvoslati határidıt.  
 
A Döntıbizottság megállapította, hogy ajánlatkérı a közbeszerzési eljárásban 
két döntést hozott. Az elsı döntése 2012. június 19. napján kelt összegezés 
szerint az eljárás eredményes volt. Érvényes ajánlatot nyújtott be a kérelmezı, a 
T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt., a CIVIL Biztonsági 
Szolgálat Zrt., a MON-DA Központi Riasztórendszer Szolgáltató Kft. és a 
DIGNUS Szolgáltató Zrt. közös ajánlattevık.  
Érvénytelen ajánlatot nyújtott be az Atalian Global Services & Security Kft., a 
PQS International Hungary Kft. és a PQS Security Kft. közös ajánlattevık, 
illetve az Árgus-Security Kft.  
  
A döntés vonatkozásában a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és 
Szolgáltató Zrt. nyújtott be elızetes vitarendezési kérelmet, melyben kifogásolta 
többek között a kérelmezı ajánlatának érvényessé nyilvánítását arra tekintettel, 
hogy álláspontja szerinti a kérelmezı árindokolásában megadott tények alapján 
nem az ajánlati ár egészére kell vizsgálni a kirívóan alacsony ár meglétét, hanem 
adott esetben a bírálati részszempontok szerint kell azt értékelni. Kérte az 
elızetes vitarendezési kérelmében, hogy az ajánlatkérı a kérelmezı ajánlatát és 
a kirívóan alacsony ár körében adott indokolást vizsgálja felül. 
 
Ajánlatkérı 2012. június 27-én módosította az összegezést. E szerint az eljárás 
eredményes. Érvényes ajánlatot a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és 
Szolgáltató Zrt., a CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt., a MON-DA Központi 
Riasztórendszer Szolgáltató Kft. és a DIGNUS Szolgáltató Zrt. közös 
ajánlattevık.  
Érvénytelen ajánlatot nyújtott be az Atalian Global Services & Security Kft., a 
PQS International Hungary Kft. és a PQS Security Kft. közös ajánlattevık, 
valamint a kérelmezı, illetve az Árgus-Security Kft.   
 
A fenti tények alapján megállapítható, hogy ajánlatkérı eljárást lezáró döntését 
2012. június 27. napján hozta meg, ezért az eljárást lezáró döntéssel 
összefüggésben benyújtott jogorvoslati kérelem tekintetében a határidı ettıl az 
idıponttól számítódik. A kérelmezı jogorvoslati kérelmét 2012. június 29. 
napján nyújtotta be, melyben a tárgyaláson pontosított egy kérelmi elemet 
terjesztett elı, méghozzá a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató 
Zrt. ajánlati árának, az 1.1. részszempont tekintetében megajánlott mértékét 
kifogásolta, azt kirívóan alacsonynak értékelve álláspontja szerint 
ajánlatkérınek indokolást kellett volna kérnie e körben.  
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Megállapítható, hogy a kérelmezı az 1. kérelmi elemmel összefüggésben a 
jogorvoslati kérelmet a 2. napon benyújtotta, így annak elkésettsége nem 
állapítható meg.  
A Döntıbizottság nem fogadta el az ajánlatkérı azon hivatkozását, mely szerint 
a kérelmezı a közbeszerzési eljárás során 2012. május 14-én kért indokoláskérés 
tartalma alapján tisztában volt az abban foglaltakkal, így a jogorvoslati kérelem 
elıterjesztésére nyitva álló határidıt innen kell számolni. A Döntıbizottság 
álláspontja szerint a kérelmezı nem az indokoláskérés tartalmát kifogásolta, 
hanem ajánlatkérı eljárást lezáró döntését, azaz a T.O.M. Controll 2001. 
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlatának érvényessé nyilvánítását anélkül, 
hogy az ajánlatkérı a Kbt. 86. §-ának alkalmazásával az 1.1. részszempont 
tekintetében indokolást kért volna. A Döntıbizottság azt is hangsúlyozza, hogy a 
2012. május 14-én kért indokolás a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és 
Szolgáltató Zrt. ajánlati árával összefüggésben nem terjed ki az 1.1. bírálati 
részszempontra, így a kérelmezı tudomására az a tény, hogy ajánlatkérı 
érvényessé nyilvánítja a T:O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató 
Zrt. ajánlatát, azaz 1.1. részszempontra is tekintettel csak az eljárást lezáró 
döntésbıl szerzett.     
 
A Döntıbizottság a fentiekben kifejtett jogi indokok alapján megállapította, 
hogy kérelmezı jogorvoslati kérelmét a jogvesztı határidın belül nyújtotta be, a 
szükséges mértékő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta, így 
eljárásjogi akadály hiányában a kérelmezı jogorvoslati kérelmét érdemben el 
kell bírálnia a Döntıbizottságnak. 
A Döntıbizottság a fenti indokokra tekintettel megállapította, hogy a kérelmezı 
1. kérelmi elemével összefüggésben kifejtett eljárásjogi kifogás alaptalan, ezért 
az 1. kérelmi elem tekintetében az érdemi vizsgálatnak nincsen eljárásjogi 
akadálya.  
 
A Döntıbizottság ezt követıen megvizsgálta a kérelmezı által elıterjesztett 
kérelmi elemeket és megállapította a következı indokok alapján, hogy a 
jogorvoslati kérelem alaptalan.  
 
Az 1. kérelmi elemmel összefüggésben a Döntıbizottságnak azt kellett 
vizsgálnia, hogy a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. 
ajánlattevı az 1.1. bírálati részszempont tekintetében kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást ajánlott-e meg, ajánlatkérınek indokolást kellett volna kérnie 
az ajánlattevıtıl.   
 
A kérelmi elemmel összefüggésben a releváns jogszabályi rendelkezések a 
következıek. 
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A Kbt. 3. § (1) bekezdése szerint e törvény szabályaitól csak annyiban lehet 
eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. 
 
A Kbt. 81. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérı köteles megállapítani, hogy 
mely ajánlatok érvénytelenek, illetıleg van-e olyan ajánlattevı, akit az 
eljárásból ki kell zárni. 
 
A Kbt. 86. § (1)-(6) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 
„(1) Az ajánlatkérı az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek 
tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és 
errıl a kérésrıl a többi ajánlattevıt egyidejőleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat 
a többi ajánlattevı ajánlatához és a becsült értékhez viszonyítva kirívóan 
alacsonynak értékelt összesített ellenszolgáltatást tartalmaz a következı 
egységek valamelyike tekintetében: 
a) az ajánlat egésze, vagy 
b) részajánlat tétele esetén az ajánlat egyik része, vagy 
c) ha az ellenszolgáltatásra vonatkozóan az ajánlati felhívásban több 
részszempont vagy alszempont szerepelt, legalább egyik részszempont vagy 
alszempont. 
(2) Az ajánlatkérı köteles az (1) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az 
ajánlatban foglalt - az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti valamelyik egységre 
vonatkozó - összesített ellenszolgáltatás mértéke több mint tizenöt százalékkal 
eltér 
a) ha egy ajánlat van, az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értéktıl; 
b) legfeljebb három ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi 
ajánlattevı ugyanezen egységre vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen 
egységre vonatkozó becsült értékbıl számít ki az ajánlatkérı; 
c) legalább négy ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi 
ajánlattevı ugyanezen egységre vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen 
egységre vonatkozó becsült értékbıl - a két szélsı érték kiejtésével - számít ki 
az ajánlatkérı. 
(3) Az ajánlatkérı az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles 
meggyızıdni az ajánlati elemek megalapozottságáról, ennek során írásban 
tájékoztatást kérhet az ajánlattevıtıl a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. 
(4) Az ajánlatkérı figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely 
különösen 
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás, illetıleg a szolgáltatásnyújtás 
módszerének gazdaságosságára, 
b) a választott mőszaki megoldásra, 
c) a teljesítésnek az ajánlattevı számára kivételesen elınyös körülményeire, 
d) az ajánlattevı által ajánlott áru, építési beruházás, illetıleg szolgáltatás 
eredetiségére, 
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e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének 
helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való 
megfelelésre, vagy 
f) az ajánlattevınek állami támogatások megszerzésére való lehetıségére 
vonatkozik. 
(5) Az ajánlatkérı köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem 
tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetınek az 
indokolást. 
(6) A gazdasági ésszerőséggel össze nem egyeztethetınek minısül az indokolás 
különösen akkor, ha az ajánlati ár - a szerzıdés teljesítéséhez szükséges 
élımunka-ráfordítás mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a külön 
jogszabályban, illetve kollektív szerzıdésben vagy a miniszter által az ágazatra, 
alágazatra kiterjesztett szerzıdésben az eredményhirdetést megelızı egy éven 
belül megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre, ha azokat 
a (10) bekezdés szerint közzétették.” 
 
A Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha kirívóan 
alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. § (5) bekezdése]. 
 
A Kbt. 86. § (1) bekezdésének alapkövetelménye, hogy kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatás esetén ajánlatkérı az érintett ajánlattevıtıl indokolást köteles 
kérni. A Kbt. 86. § (1) bekezdése tartalmazza azt is, hogy mely esetek 
tekintetében terheli az ajánlatkérıt az indokoláskérési kötelezettség, ezek között 
szerepel az indokoláskérési kötelezettség abban az esetben, ha az 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan az ajánlati felhívásban legalább az egyik 
részszempontra, vagy alszempontra vonatkozó ajánlati ár, árelem minısül 
kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazónak. Az ajánlatkérınek az 
indokoláskérésében pontosan meg kell jelölnie, hogy mely ajánlati ár, vagy 
árelem tekintetében kér az érintett ajánlattevıtıl indokolást, pontosan meg kell 
határoznia azt is, hogy az indokoláskérése az ajánlati ár mely elemeire terjed ki.  
 
Az ajánlattevıt terheli az a kötelezettség, hogy az ajánlatkérı indokoláskérésére 
úgy nyújtsa be indokolását, hogy abból az adott beszerzés jellemzıire is 
tekintettel kitőnjön a megvalósíthatóság, méghozzá az általa vállalt árért. Az 
indokolás benyújtását követıen az ajánlatkérınek meg kell vizsgálnia az érintett 
ajánlati elemekre adott indokok megalapozottságát, majd ezt követıen kell 
döntést hoznia az ajánlat érvényessége kérdésében. A Kbt. 86. § (4) bekezdése 
felsorolja mindazon szempontokat, amelyeket az ajánlatkérı figyelembe vehet 
objektív alapú indokolásként. Az objektivitás követelményébıl is következik, 
hogy valamennyi ajánlati elem vonatkozásában ténylegesen felmerülı 
valamennyi költséget ott kell elszámolni, ahol az valójában felmerül, az egyes 
költségtényezık nem csoportosíthatók át sem egy adott feladaton belül, sem 
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nem számolhatók el harmadik személyekkel kötött más szerzıdések költségei 
között. 
A Döntıbizottság ezen körben azt is kiemeli, hogy a részszempontok és 
alszempontok esetén megajánlott ár, az abban megjelenı veszteség 
megalapozottságát és a gazdasági észszerőséggel összeegyeztethetı voltát a 
teljes bevételbıl kalkulált nyereség nem alapozhatja meg. 
 
A Döntıbizottság azt is hangsúlyozza, hogy az ajánlatkérıt akkor terheli 
indokoláskérési kötelezettség, ha és amennyiben a becsült értékhez, illetve a 
többi ajánlattevı ajánlati árához képest kirívóan alacsony ellenszolgáltatást 
tartalmaz valamely ajánlat. Ajánlatkérınek a Kbt. 86. §-a alapján együttesen kell 
értékelni az (1) illetve a (2) bekezdést, azokat egymástól elválasztani nem lehet. 
Ajánlatkérınek elıször a Kbt. 86. § (2) bekezdés alapján az ott rögzített 
számítási metodikát alkalmazva kell a vizsgálatot elvégeznie és ennek 
eredménye alapján köteles adott esetben indokolást kérni az érintett 
ajánlattevıtıl.  
Amennyiben ajánlatkérı a hivatkozott metodika alapján nem állapítja meg, hogy 
valamely ajánlat kirívóan alacsony árat tartalmaz, nem kell indokolást kérnie.  
Ajánlatkérınek amennyiben az ajánlati ár részszempontját rögzítette és azt 
alszempontokra bontotta, továbbá önálló súlyszámot határozott meg, abban az 
esetben a vizsgálatot részszempontonként kell elvégeznie ugyancsak a 
hivatkozott számítási metodika alapján. Ajánlatkérınek ebben az esetben – a 
verseny tisztaságának alapelvére is tekintettel – a részszempontokra, az 
alszempontokra tett vállalásokat kell összehasonlítania, az azokra tett vállalást 
kell ajánlatkérınek vizsgálnia.  
 
A jelen esetben az volt megállapítható, hogy ajánlatkérı a 2012. május 14. 
napján kelt indokoláskérésben egyértelmően rögzítette, hogy az 1.1. 
részszempont esetén a becsült érték 940 nettó HUF/óra/fı. A T.O.M. Controll 
2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. az elektronikus árlejtést követıen az 
1.1. bírálati részszempont tekintetében 830 nettó HUF/óra/fı megajánlást tett. A 
Döntıbizottság megjegyzi, hogy a kérelmezı ugyanezen bírálati részszempontra 
810 nettó HUF/óra/fı összeget ajánlott meg.  
A Kbt. 86. § (2) bekezdésének c) pontja alapján megállapítható, hogy a T.O.M. 
Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. 1.1. részszempontra adott 
ajánlati ára a hivatkozott pontban foglalt számítási metodika alapján 12,4 %-kal 
tér el a többi ajánlattevı erre a részszempontra adott ajánlati árából és az 
ugyanezen részszempontra meghatározott becsült értékbıl számított számtani 
átlagtól.  
 
Ezen tényekre tekintettel a Döntıbizottság megállapította, hogy a T.O.M. 
Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevı az 1.1. bírálati 
részszempont tekintetében nem ajánlott kirívóan alacsony ellenszolgáltatást, így 
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ajánlatkérı jogszerően járt el akkor, amikor nem kért indokolást az ajánlattevı 
hivatkozott ajánlati árával összefüggésben.  
A Döntıbizottság a fenti indokok alapján az 1. kérelmi elemet elutasította. 
 
A Döntıbizottság ezt követıen vizsgálta ezen kérelmi elem körében 
elıterjesztett azon kérelmezıi indítványt, mely szerint a Döntıbizottság a Kbt. 
322. §-a alapján terjessze ki hivatalból a vizsgálatát az ajánlatkérı által 
meghatározott becsült értékre tekintettel.  
 
A Kbt. 322. §-a szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság eljárása kérelemre vagy 
hivatalból indul.  
 
A Kbt. 334. §-a a következı rendelkezéseket tartalmazza: 
(1) Ha a Közbeszerzési Döntıbizottság eljárása során a kérelem, illetıleg a 
kezdeményezés alapján vizsgáltakon túli jogsértésrıl szerez tudomást az érdemi 
határozat (340. §) meghozatala elıtt, ezek vonatkozásában is eljár hivatalból.  
(2) A Közbeszerzési Döntıbizottság a kérelem visszavonása esetén az eljárást 
folytatja, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a jogsértés valószínősíthetı.  
(3)  
(4) Ha a Közbeszerzési Döntıbizottság az eljárás során más jogszabály 
megsértésére utaló körülményt észlel, köteles azt jelezni az illetékes szervnek, 
így különösen a nyomozó hatóságnak, az Állami Számvevıszéknek, a Kormány 
által kijelölt belsı ellenırzési szervnek vagy a Gazdasági Versenyhivatalnak.  
 
A fenti rendelkezés alapján akkor alkalmazhatja a Döntıbizottság a hivatalbóli 
vizsgálatot, ha a jogorvoslati kérelemben meg nem jelölt, a kérelemben meg 
nem nevezett jogsértésrıl szerez tudomást az eljárása során. Ennek a 
jogintézménynek éppen az a jelentısége, hogy olyan esetben is lehetıvé teszi a 
Döntıbizottság eljárását, vizsgálódását, amely vonatkozásában a kérelem vagy a 
kezdeményezés nem tartalmazott indítványt, kérelmet. A jogalkotónak ezzel az 
volt a szándéka, hogy a kérelemben vagy a kezdeményezésben meg nem jelölt 
de vélhetıen jogsértést megvalósító egyetlen tevékenység, mulasztás se 
maradhasson jogkövetkezmények nélkül.  
Azonban azt is hangsúlyozni kell, hogy abban az esetben, amikor a kérelem 
tartalmaz konkrét kérelmet, az azonban elkésett, vagy más eljárásjogi akadály 
miatt nem képezheti az érdemi vizsgálat tárgyát, e körben nem lehet az 
eljárásjogi akadályt a hivatalból történı vizsgálat alkalmazásával orvosolni. A 
Döntıbizottság a kérelem alapján indult jogorvoslati eljárásában kötve van a 
kérelemhez és csak akkor alkalmazhatja a Kbt. 334. § (1) bekezdése szerinti 
eljárást, ha olyan jogsértésrıl szerez tudomást, mely a kérelemben nem 
szerepelt.  
A Döntıbizottság hangsúlyozza azt is, hogy a sérelmet szenvedett fél 
(ajánlattevı, részvételre jelentkezı, egyéb érdekelt) jogorvoslathoz való jogának 
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és ajánlatkérı közbeszerzési eljárást lezáró szerzıdés idıben, a beszerzési 
igényéhez igazodó megkötéséhez való jogának az egyensúlyát a jogorvoslati 
eljárásban biztosítani kell. Ennek megfelelıen a jogalkotó meghatározta azokat a 
sérelmet szenvedett fél igényérvényesítésére elégséges és nyitva álló 
idıtartamokat, mely idıtartam alatt eldönthetik azt, hogy élnek-e a jogorvoslat 
lehetıségével, vagy nem. Ha és amennyiben ezen idıtartam alatt nem élnek 
jogorvoslattal, akkor késıbb a hivatalbóli vizsgálat jogintézményét az 
elmulasztott igényérvényesítésre nem használhatják fel. 
A bírósági joggyakorlat is egységes abban, hogy a hivatalbóli kiterjesztés a 
Döntıbizottság diszkrecionális joga, így annak alkalmazására csak a törvényben 
meghatározott feltételek fennállás esetén van lehetıség.  
Erre tekintettel a Döntıbizottság nem járt el hivatalból a kérelmezı kiegészítı 
kérelme vonatkozásában. 
 
A Döntıbizottság azt is megvizsgálta, hogy a kérelmezı 2012. július 20-án 
benyújtott észrevételében, annak is 5. és 6. pontjában hivatkozott a Kbt. 87. §-
ával összefüggésben elıadott kérelmi elem határidıben került-e elıterjesztésre.  
 
A korábban már hivatkozott Kbt. 323. §-ában rögzítettek alapján a 
Döntıbizottság megállapította, hogy a kérelmezı által 2012. június 29-én 
elıterjesztett jogorvoslati kérelemben csak és kizárólag a Kbt. 86. §-ában 
rögzítetteket kérte vizsgálni, nem hivatkozott a Kbt. 87. §-ának a megsértésére.  
A kérelmezı a Kbt. 87. §-ának vizsgálatát ugyanazon indokokra alapította, mint 
az alap jogorvoslati kérelemben elıterjesztett Kbt. 86. §-ának vizsgálatát. Erre 
tekintettel megállapítható, hogy a kérelmezı tudomására jutott 2012. június 27-
én a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevı 1.1. 
részszempontra vonatkozó valamennyi releváns adata, így a Kbt. 87. §-ának 
vizsgálatára vonatkozó kérelmet a kérelmezı 2012. július 9-ig terjeszthette 
volna elı, azonban a kérelmi elem 2012. július 20-án került elıterjesztésre, ezért 
az elkésett.  
 
A Kbt. 325. § (3) bekezdés c) pontja szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság a 
kérelmet – érdemi vizsgálat nélkül – öt napon belül végzéssel elutasítja, ha 
megállapítja, hogy a kérelem elkésett. 
 
A Kbt. 325. § (4) bekezdése alapján a Döntıbizottság a jogorvoslati eljárást 
akkor is megszünteti végzéssel, ha a (3) bekezdés alapján a kérelem érdemi 
vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az 
eljárás megindítását követıen jutott a Döntıbizottság tudomására.  
 
A fentiekre tekintettel a Döntıbizottság a Kbt. 318. §-a szerinti hatáskörében 
eljárva a Kbt. 325. § (3) bekezdés c) pontja és a Kbt. 325. § (4) bekezdése 
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alapján az 1. kérelmi elemnek a Kbt. 87. §-ára vonatkozó részére tekintettel a 
jogorvoslati eljárást megszünteti.  
 
2. Ezt követıen a Döntıbizottság vizsgálta kérelmezınek a saját ajánlata 
érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó ajánlatkérıi döntés jogszerőségét.  
 
A Döntıbizottság e körben a már hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján 
a következıket állapította meg. 
 
A kérelmezı az ajánlatkérı Kbt. 86. § (1) bekezdésével összefüggésben kért 
indokolásában azt rögzítette, hogy a kialakított árai vonatkozásában egyes 
opcionális tételek csak veszteséggel végezhetıek, azonban ezek kis volumene 
miatt a teljes feladat teljesítéséért járó bevételbıl realizálható nyereségbıl ez 
könnyedén kompenzálható. Hivatkozott arra is, hogy az ajánlat ára tartalmaz 
megfelelı nyereséget, ebbıl biztosítani tudja a szolgáltatás teljes körő ellátását.  
Ajánlatkérı ezzel összefüggésben a 2012. június 27-én kihirdetett módosított 
összegezésében megállapította a kérelmezı ajánlatának érvénytelenségét a Kbt. 
86. § (6) bekezdésére tekintettel a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontja alapján.    
 
A Döntıbizottság hangsúlyozza, hogy önmagában a kérelmezınek az 
indokolásban rögzített azon kijelentése megalapozza az ajánlatának 
érvénytelenségét, amelyekben arra hivatkozott, hogy az ajánlati ára tekintetében 
kalkulált nyeresége fedezetet nyújt bizonyos opcionális tételek, azaz bírálati 
részszempontok, illetıleg alszempontok tekintetében kalkulált veszteségek 
fedezésére.   
 
A Döntıbizottság a fentiekben részletesen kifejtette, hogy az érintett ajánlattevı 
indokolásának objektívnek, azaz valósnak és okszerőnek kell lennie, továbbá a 
Kbt. alapelvi és tételes jogi rendelkezései szerint minden költséget ténylegesen 
ott kell elszámolni, ahol az valójában felmerül. Nyilvánvaló, hogy e 
követelménynek a kérelmezı által adott indokolás nem felel meg, tehát 
önmagában már megalapozza az ajánlat érvénytelenségét.  
A Döntıbizottság hangsúlyozza, hogy a Kbt. hivatkozott rendelkezései 
egyértelmően rögzítik, hogy amennyiben ajánlatkérı bírálati részszempontok, 
illetıleg alszempontok meghatározásával kívánja bírálni a benyújtott 
ajánlatokat, abban az esetben akként kell eljárnia, hogy a bírálati 
részszempontok, illetve alszempontokban meghatározottakat kell megvizsgálni, 
a megajánlásoknak ténylegesen az adott részszempontok, illetve alszempontok 
tényleges költségeit kell tartalmazniuk, valamennyi ajánlati elem 
vonatkozásában a ténylegesen felmerülı valamennyi költséget ott kell 
elszámolni, ahol az valóban felmerül, az egyes költségtényezık tekintetében 
felmerülı veszteség más költségtényezıbıl, vagy a nyereségbıl nem pótolható.  
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Ellenkezı esetben ajánlattevı nem tudja összehasonlítani a vizsgált ajánlati ár 
elemet.  
 
A Döntıbizottság a fenti indokok alapján megállapította, hogy ajánlatkérı 
jogszerően állapította meg a kérelmezı ajánlatának érvénytelenségét a Kbt. 88. § 
(1) bekezdés g) pontja szerinti érvénytelenségi ok alapján.  
 
3. A kérelmezı 2012. július 20-án iratbetekintést követıen kiegészítette a 
jogorvoslati kérelmét és kérte vizsgálni, hogy a T.O.M. Controll 2001. 
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. 1.2. bírálati részszempont tekintetében a 
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel kapcsolatos indokolása 
ellentmondást tartalmaz az ajánlathoz képest, így ezt ajánlatkérınek a Kbt. 85. § 
(1) és (2) bekezdése alapján felvilágosításkérés körében tisztáznia kellett volna. 
A kérelmezı azt is állította, hogy egyébként az ellentmondás nem oldható fel, 
így az ajánlat érvénytelen a Kbt. 88. §. (1) bekezdés f) pontjára tekintettel. 
 
A Kbt. 85. §-a a következı rendelkezéseket tartalmazza: 
(1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérı írásban és a többi ajánlattevı 
egyidejő értesítése mellett, határidı megadásával felvilágosítást kérhet az 
ajánlattevıtıl a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetıleg az ajánlati 
felhívásban vagy a dokumentációban elıírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem 
egyértelmő kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása 
érdekében. A felvilágosítás megadása a (2) bekezdés szerinti eset kivételével 
nem eredményezheti az ajánlat módosítását.  
(2) Ha az ajánlat különbözı pontjain egy adat eltérı tartalommal (értékben) 
szerepel – kivéve a 81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerülı adatot –, az 
ajánlattevı az (1) bekezdés szerinti felvilágosítás kérés alapján  
a) közölheti, hogy ezek közül melyik adat a helyes, és melyik adat semmis, 
melyet a közbeszerzési eljárásban, illetve közbeszerzési szerzıdésben nem lehet 
figyelembe venni, hanem a helyesnek minısített adattal kell helyettesíteni, 
továbbá  
b) ha az a) pont szerinti semmisség miatt ajánlata nem felel meg az ajánlati 
felhívásnak vagy a dokumentációnak, vagy e törvénynek, jogosult az (1) 
bekezdés szerinti határidıig a felvilágosítással érintett irattal igazolni kívánt 
elıírással kapcsolatban a 83. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlást teljesíteni, az 
így hiánypótolt irattal kapcsolatban – a 83. § (5) bekezdése szerint – további 
hiánypótlásnak nincs helye.  
 
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján ajánlatkérı akkor alkalmazhatja a 
felvilágosításkérés intézményét, amikor a közbeszerzési eljárásban benyújtott 
ajánlatban valamely adat eltérı tartalommal, illetve értékben szerepel, a 
felvilágosításkérés alapján az ajánlattevı megadhatja, hogy mely adat, illetıleg 
érték a helyes és melyiket kell ajánlatkérınek semmisnek tekinteni.  
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A rendelkezésre álló adatok alapján a Döntıbizottság a következıket állapította 
meg. A T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlatában az 
ajánlati árral összefüggésben egy helyen került rögzítésre adat, méghozzá a 
felolvasólapon a bírálati részszempontok, alszempontok tekintetében, illetve a 
elektronikus árlejtésre figyelemmel az erre vonatkozó jegyzıkönyvben.  
Az 1.2. bírálati részszempont vonatkozásában ajánlatkérı a távfelügyeleti 
szolgáltatás ellátásának díja (nettó HUF/riasztási eset) vonatkozásában kért 
ajánlatot.   
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy ajánlatkérı az ajánlati 
felhívásában a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság körében elıírta, hogy az 
ajánlattevıknek nyilatkozniuk kell a vezetı tisztségviselı, illetıleg a 
szakemberek végzettségének és képzettségének ismertetésével arról, hogy 
milyen szakembereket vonnak be a teljesítésbe, továbbá az éves átlagos 
statisztikai állomány létszámáról és vezetıi tisztségviselıirıl készült kimutatást 
is csatolni kellett. Ajánlattevıknek nyilatkozniuk kellett a végzettségrıl és 
képzettségrıl, a szakmai gyakorlatról, a Személy-, Vagyonvédelmi és 
Magánnyomozó Szakmai Kamara névjegyzékében történı szereplésrıl, és ennek 
körében a vagyonıri igazolványok másolatát kérte ajánlatkérı, továbbá 
rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot.  
A kiegészítı információk között ajánlatkérı elıírta, hogy az ajánlatban meg kell 
jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsoroltakat, illetve a 
vonatkozó nyilatkozatokat is kérte csatolni.  
Az ajánlati dokumentációban ajánlatkérı a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberekkel összefüggésben annyit rögzített a mőszaki specifikációban, 
hogy megadta az ajánlattevık által ellátandó feladatok és tevékenységek teljes 
körét, részletesen felsorolva az elvárásait. Továbbá rögzítette, hogy az 
ajánlattevıknek vagyonıri névjegyzéket kell csatolniuk szolgálati hely szerinti 
bontásban, tájékoztatott arról is, hogy a vagyonırök létszámától ajánlatkérı 
maximum -10 %-kal eltérhet. A dokumentáció 37. oldalán a védendı 
objektumok, szolgálgatási idık és szolgáltatási díjak tekintetében az ırök számát 
is rögzítette ajánlatkérı. A dokumentáció 37. és 38. oldalán ajánlatkérı 
rögzítette a távfelügyeleti létesítmények számát és azok címét.  
 
A T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlata a 116-118. 
oldala között mutatta be a bevonni kívánt szakembereket, megjelölve azok 
beosztását, azaz a teljesítésben való közremőködést. 
Az ajánlattevı az ajánlata 4. oldalán akként nyilatkozott, hogy 10 %-ot meg nem 
haladó mértékben kíván bevonni alvállalkozókat az ırzés-védelmi tevékenység 
és a távfelügyeleti szolgálat tekintetében, 10 % feletti alvállalkozót, illetve 
erıforrás szervezetet nem kívánt bevonni.  
Ezen tények alapján megállapítható, hogy a T.O.M. Controll 2001. 
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevı ajánlatában nem volt fellelhetı 
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ellentmondás a szakemberek és a 10 % alatti alvállalkozók körében tett 
nyilatkozat tekintetében.  
 
A T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. Kbt. 86. §-a alapján 
adott indokolásában az 1.2. bírálati részszempont tekintetében részletesen 
bemutatta a tevékenységet terhelı személyjellegő költségeket, a ruházati 
költségeket, a szolgálat egyéni felszereltségét, egyéb általános és speciális 
költségeket, a szakmai felelısségbiztosítással összefüggı költségeket, a havaria 
tartalékkeretet. 
 
Ajánlatkérı elıírásai alapján azt állapította meg a Döntıbizottság, hogy eltérı 
volt az 1.1 részszempont és az 1.2 részszempont tekintetében az ajánlati ár 
képzésének tartalma, az alkalmazandó mértékegység. Míg az 1.1. 
részszempontban a személy és vagyonvédelmi szolgáltatás díja nettó 
HUF/óra/fı mértkegységgel került meghatározásra, addig az 1.2. 
részszempontban a távfelügyeleti szolgálat ellátásának díja nettó HUF/riasztási 
eset tekintetében kérte ajánlatkérı az árat megajánlani. 
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérı nem nettó forintot kért egy órára és egy fıre 
vetítve az 1.2 részszempont tekintetében megajánlani, hanem a riasztási esetre 
vetített nettó forintösszeget, így a két részszempontra megajánlott ajánlati ár és 
annak tartalma, bérköltsége nem vethetı össze egymással akként, ahogy azt a 
kérelmezı kifogásolta. A riasztási eset tekintetében ajánlatkérı a mőszaki 
specifikációban meghatározta annak elvárt tartalmát, azonban sem a 
szakemberekre, sem másra vonatkozóan nem adott részletes elvárást, elıírást, 
így a másik részszempontra megajánlott ajánlati ár nem képezheti alapját 
felvilágosításkérésnek, sem adott esetben további, a Kbt. 86. § (3) bekezdése 
szerinti tájékoztatáskérésnek. 
A Döntıbizottság azt is rögzíti, hogy mivel az 1.2. részszempont tekintetében 
más az elvárt tartalom, ellátandó tevékenység, így annak specifikumára 
tekintettel nem lehet összehasonlítani a két részszempont körében megadott 
bérköltségeket. 
A Döntıbizottság a fenti indokokra tekintettel a 3. kérelmi elemet elutasította. 
 
A Döntıbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében 
eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján részben az alaptalan 
jogorvoslati kérelmet elutasította, részben pedig a Kbt. 325. § (3) bekezdés c) 
pontja és a Kbt. 325. § (4) bekezdése alapján megszüntette. 
 
A Döntıbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés g) pontja, illetve a 341. § (4) 
bekezdése alapján rendelkezett a költségek viselésérıl. 
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A határozat nem érdemi (megszüntetı) rendelkezése(i) elleni külön jogorvoslat 
lehetıségét a Kbt. 345. § (1) bekezdése, a határozat érdemi rendelkezése(i) 
bírósági felülvizsgálatát a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja. 
A Döntıbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági 
felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérı nem központi költségvetési szerv - a Pp. 
326. § (12) bekezdés r) pontja és a Pp. 326. § (2) bekezdése szerint a felperes 
belföldi székhelye (lakóhelye) szerinti megyei/Fıvárosi Törvényszék illetékes. 
A Pp. 326. § (11) bekezdés b) pontja szerint a fıvárosi székhelyő, azonban 
mőködését kizárólag Pest megye területén végzı felperesi/kérelmezıi 
szervezetet a bíróság illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha 
székhelye Pest megye területén lenne. Amennyiben a felperes/kérelmezı 
belföldi székhellyel (lakóhellyel) nem rendelkezik, úgy a Pp. 326. § (5) 
bekezdése szerint a Fıvárosi Törvényszék illetékes. 
A Pp. 338. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a 
Döntıbizottság a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül 
kívánják a határozat bírósági felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a 
keresetlevélben kell kérni. 
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