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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 ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (1024 Budapest, 
Lövıház u. 7-9., a továbbiakban: kérelmezı) által a Budapesti Távhıszolgáltató 
Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., képviseli: Hargitai-Mezıfi Ügyvédi 
Iroda, ügyintézı: Dr. Hargitai László ügyvéd, 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18. 
B. lph. III. em. 20/A., a továbbiakban: ajánlatkérı) „A FİTÁV Zrt. részére saját 
és leányvállalatai telephelyein személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás 
beszerzése járırszolgáltatás biztosításával” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen 
benyújtott jogorvoslati kérelmet elutasítja. 

 
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A 
határozat 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. 

 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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: 
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), 
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- 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 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/létesítmény)       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 
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Ajánlatkérı az ajánlattételi határidıt 2012. március 30. napjában határozta meg.   
 
Ajánlatkérı a felhívás VI.3) További információk 30. pontjában közölte, hogy 
elektronikus árlejtés az ajánlatok bontását követı 28. napon történik. A VI.3) 
pont 39. pontjában ajánlatkérı rögzítette, hogy a nyertes vállalkozó 2012. évet 
követıen, minden év január 1-jét követıen kezdeményezheti a vállalkozási díj 
KSH által hivatalos közzétett fogyasztói árindex mértékével történı növelését.  
  
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: 
 
„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.  
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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 
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 
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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.  
 
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  
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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. 
 
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 
 
Kérelmezı 
 
1.3. Pénz- és érték szállítás díja (nettó HUF/eset).     1  
1.4. Gépkocsi járır szolgálat ellátásának díja 
 (nettó HUF/óra/fı).         1 
1.5. . Gépkocsi járır szolgálat tekintetében védelmi  
ügyelet esetén helyszín biztosításának díja  
(nettó HUF/óra/fı).         1 
 
NSL Security Kft. 
 
1.3. Pénz- és érték szállítás díja (nettó HUF/eset).     1000  
1.4. Gépkocsi járır szolgálat ellátásának díja 
 (nettó HUF/óra/fı).         1 
1.5. Gépkocsi járır szolgálat tekintetében védelmi  
ügyelet esetén helyszín biztosításának díja  
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(nettó HUF/óra/fı).         1 
T.O.M. Controll 2001 Zrt. 
 
1.3. Pénz- és érték szállítás díja (nettó HUF/eset).     4000  
1.4. Gépkocsi járır szolgálat ellátásának díja 
 (nettó HUF/óra/fı).         4700 
1.5. Gépkocsi járır szolgálat tekintetében védelmi  
ügyelet esetén helyszín biztosításának díja  
(nettó HUF/óra/fı).         4700 
 
CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. 
 
1.3. Pénz- és érték szállítás díja (nettó HUF/eset).     7000  
1.4. Gépkocsi járır szolgálat ellátásának díja 
 (nettó HUF/óra/fı).         3100 
1.5. Gépkocsi járır szolgálat tekintetében védelmi  
ügyelet esetén helyszín biztosításának díja  
(nettó HUF/óra/fı).         3900 
 
Ajánlatkérı 2012. május 14-én a Kbt. 86. § (1) bekezdése alapján – többek 
között – indokolást kért kérelmezıtıl egyes bírálati részszempontokra tett 
ajánlata vonatkozásában, az alábbiak szerint:  
 
„…(akár üzleti titokként való kezelésével), mutassa be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket, különös tekintettel az alábbiakra:  

- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek - megbontva munkaviszonyban 
illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogiszonyban foglalkoztatott 
szakemberre - létszámát és bérköltségét. illetve vállalkozási díj költségét 
különös figyelemmel a jogszabályban meghatározott kötelezı (nettó) 
bérköltségekre, és különös figyelemmel az alábbiakra:  

• Ajánlati felhívás II.2.1) teljes mennyiség elnevezéső pontjára,  
• Ajánlati felhívás II.2.2) vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ pontjára,  
• Ajánlati felhívás III.2.2) gazdasági és pénzügyi alkalmasságra,  
• Ajánlati felhívás III.2.3) mőszaki, illetve szakmai alkalmasságra,  
• Dokumentáció 14. oldalán lévı 2. bírálati szempontok megnevezéső pontjára,  
• Dokumentációban lévı mőszaki leírására (különösen 34-36., 47. oldalak),  
• szerzıdéstervezet 4.16.; 4.21.; 4.24.; 9.1.; 11.2.; 12.1.; 19.3.; 23.1.; 25.2.; 
30.1.; 30.2. pontjaira,  
• egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekrıl szóló 2009. évi CXV. törvényre,  
• Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvényre,  
• Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényre,  
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• 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 tevékenységszabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény  
• a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvényre,  
• a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimális 
kötelezı óradíjra,  

- a konkrét szolgáltatással összefüggı fenti költségen kívüli, egyéb 
általános és speciális költségeket is mutassa be, így figyelemmel 
különösen a következıkre:  

• Ajánlati felhívás III.2.3) mőszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjában kért 
legalább 1 db, 5 évnél nem idısebb személygépjármő fenntartásának és 
üzemeltetésének költségei,  
• A dokumentáció mőszaki leírásának „Kivonat a FİTÁV Zrt. SZEMÉLY- ÉS 
VAGYONVÉDELMI SZABÁLYOZÁS-ából a személy- és vagyonvédelmi 
szolgáltatást nyújtó nyertes Vállalkozó részére” címő része, 3. mellékletének 10. 
pontja értelmében „a beszállító tudomásul veszi, hogy az ırzési feladatot ellátó 
személy- és vagyonır, illetve a helyettesítıik, csak a megbízó által kiírt, a 
közbeszerzési pályázatában szereplı és elfogadott feltételeknek megfelelı- 
szakmailag felkészített és kiképzett, a beszállító által rendszeresített szolgálati 
felszereléssel és formaruhával ellátott személyi állománnyal hajthatja végre.”  
• Az ajánlati felhívás III.2.2) gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontja 
kimondja, hogy alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik érvényes 
szakmai felelısségbiztosítással.  
Ajánlattevı szíves figyelmébe ajánljuk az indokolás tekintetében a Személy, 
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara számítási segédletét a 
2012-es évre ajánlott díjazásról, és a „Munkabér - minimum vállalási árak 
összefüggései”-rıl szóló Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság 1/2010. 
számú állásfoglalását.  
Válasza számszerősíthetı adatait kérjük, hogy az alábbi - irányadó - táblázatba 
is rögzítse, az ajánlatkérı által történı ellenırizhetıség megkönnyítése céljából, 
és egyúttal vezesse le a gépkocsi járır szolgálattal kapcsolatos ajánlati árát az 
alábbi táblázatban foglaltakat is figyelembe véve.  
 
A bekért táblázatok egységes adattartalmúak voltak, kivéve azok fejlécében az 
egyes részszempontokhoz (1.3, 1.4., 1.5.) rendelt, opcionálisan megrendelhetı 
szolgáltatásokat. 
 
1.3. részszempont: „pénz és érték szállítás” körében külön felhívta ajánlattevı 
figyelmét arra, hogy az opcionális szolgáltatás tartalmaz havi min. 1 – max. 5 
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alkalmat a Fıpénztárnál, a havi min. 1 - max. 10 alkalmat a FİTÁV Zrt. ügyfél-
szolgálatai esetén és min. 3 - max. 5 alkalmat a FİTÁV Zrt. leányvállalata 
esetén.  
 
1.4 részszempont: „gépkocsi járır szolgálat ellátása” körében külön felhívta 
ajánlattevı figyelmét arra, hogy az opcionális szolgáltatás tartalmaz évente 40 
alkalom gépkocsi járır szolgálat teljesítést, mely során egy alkalom átlagosan 3 
óra, riasztásonként max. 2 fıt igényel. 
 
1.5 részszempont: „gépkocsi járır szolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén 
helyszín biztosítása” ellátása körében külön felhívta ajánlattevı figyelmét arra, 
hogy az opcionális szolgáltatás tartalmazza az eseti közterületi munkavégzés 
helyszín-, biztosítását is, riasztásra vs. jelentésre történı kivonulás, max. 2 fı, 
évente átlagosan 130 alkalom, egy alkalom átlagosan 4 óra. 
 
A táblázatokban a további számszerősíthetı adatokat kérte ajánlatkérı a 
jogorvoslattal érintett részszempontok esetében: 
 
MUNKAVISZONY ESETÉN 

Tájékoztató jellegő információk: 
megnevezés mérték (óra) garantált 

bérminimum 
Személyi jellegő költség 

Ledolgozott havi idı 
(óra/fı) 

…………. óra - 

Bruttó havi munkabér ……. Ft/hó/fı 
Bruttó órabér ……. Ft/óra/fı 

Bruttó havi munkabérköltség közterhekkel („szuper 
bruttó”) 

……. Ft/hó/fı 

Közterhekkel növelt egy órára jutó bruttó 
munkabérköltség 

…….. 
Ft/óra/fı 

A konkrét esetre vonatkozó információk: 
Egyéb általános és speciális költség 
rendszeresített szolgálati felszerelés ……. Ft/eset 
rendszeresített szolgálati formaruha ……. Ft/eset 
szakmai felelısségbiztosítás fenntartásával 
kapcsolatos költségek 

……. Ft/eset 

jogszabály és a Magyar Biztosítók Szövetsége 
(MABISZ) elıírásai szerinti költségek részletezése  

……. Ft/eset 

pénzszállító gépjármő fenntartása és üzemeltetése ……. Ft/eset 
……. (amennyiben releváns kérjük kitölteni) ……. Ft/eset 
……. (amennyiben releváns kérjük kitölteni – a ……. Ft/eset 
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sorok száma növelhetı) 

Egyéb általános és speciális költségek mindösszesen 
1 esetre vetítve 

……. Ft/eset 

A szolgáltatás ellátásával kapcsolatos személyi 
jellegő- és az egyéb általános és speciális költségek 
összesen 1 esetre vetítve  

……. Ft/eset 

 
EGYÉB MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ JOGVISZONY ESETÉN 
Tájékoztató jellegő információk: 
megnevezés mértéke (óra) vállalkozási díj 
Személyi jellegő költség 
Ledolgozott havi idı 
(óra/fı) 

…….. óra - 

Vállalkozási/önfoglalkoztató egyéni vállalkozói díj ….. Ft/óra/fı 
Vállalkozási/önfoglalkoztató egyéni vállalkozói díj 
közterhekkel 

…… Ft/hó/fı 

Közterhekkel növelt egy órára jutó 
Vállalakozási/önfoglalkoztató egyéni vállalkozói díj 

……. Ft/óra/fı 

A konkrét esetre vonatkozó információk: 
Egyéb általános és speciális költség 
rendszeresített szolgálati felszerelés ……. Ft/eset 
rendszeresített szolgálati formaruha …….. Ft/eset 
szakmai felelısségbiztosítás fenntartásával 
kapcsolatos költségek 

…… Ft/eset 

jogszabály és a Magyar Biztosítók Szövetsége 
(MABISZ) elıírásai szerinti költségek részletezése  

……. Ft/eset 

pénzszállító gépjármő fenntartása és üzemeltetése ……. Ft/eset 
……. (amennyiben releváns kérjük kitölteni) ……. Ft/eset 
……. (amennyiben releváns kérjük kitölteni – a sorok 
száma növelhetı) 

……. Ft/eset 

Egyéb általános és speciális költségek mindösszesen 1 
esetre vetítve 

……. Ft/eset 

A szolgáltatás ellátásával kapcsolatos személyi 
jellegő- és az egyéb általános és speciális költségek 
összesen 1 esetre vetítve  

……. Ft/eset 

 
Kérelmezı az elıírt határidıre benyújtotta indokolását. 
 
Kérelmezı indokolásában – egyebek mellett – az alábbiakat közölte: 
„1. az 1.3. pénz- és értékszállítás díja: 1 nettó HUF/eset  
Az Árgus-Security Kft. feladatainak ellátása érdekében, szervezeti felépítésében 
hosszú ideje üzemelteti a gépkocsizó járırszolgálatot. Ezen szervezeti egység 
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keretében tíz, a MABISZ elıírásainak is megfelelı gépjármővel ellátott járır 
végez folyamatosan távfelügyeleti tevékenységet Budapest területén, illetve a 
távfelügyeleti tevékenység keretén belül elıre tervezetten járırszolgálati és 
fegyveres pénzszállítási tevékenységet is.  
A távfelügyeleti tevékenység során, egyrészt a Központi Ügyeleten mőködı 
távfelügyeleti központ jelzései alapján végez kivonuló ellenırzéseket lakossági 
és üzleti ügyfeleink részére. Másrészt meghatározott útvonalon és 
idıbeosztásban végeznek a járırök ellenırzési tevékenységet a Budapesten 
található különféle ingatlanok esetében.  
A távfelügyeleti tevékenységen belül járıreink a megrendelıink által elıre 
megjelölt idıpontokban pénz- és értékszállítási tevékenységet is végeznek.  
A járırszolgálat fenti tevékenységeinek koordinálását a Központi Ügyelet végzi.  
Az Árgus-Security Kft. állományában kialakított tíz gépkocsizó járır - 
kapacitásunk figyelembe vételével - alkalmas arra, hogy mind a jelenlegi 
megbízóink által megrendelt tevékenységeket, mind pedig a FİTÁV Zrt. 
részére végzendı, az ajánlati felhívásban és dokumentációban megjelölt 
maximális mennyiségő pénz- és értékszállítási, gépkocsizó járırszolgálati, 
illetve gépkocsi járırszolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén 
helyszínbiztosítási feladatokat ellássa.  
Ennek figyelembe vételével kijelentjük, hogy a fentiekben ismertetett rendszer 
alapján a FİTÁV Zrt. által igényelt maximális mennyiségő pénz- és 
értékszállítási tevékenység végzése az Árgus-Security Kft. részérıl további 
kapacitás bevonást, így külön ráfordítást nem igényel.  
A társaságunk részérıl fennálló fenti elınyös körülmények tették lehetıvé és 
indokolják a megajánlott díjazást.” 
Kérelmezı a pénz- és értékszállítás vonatkozásában a munkaviszony esetén 
kitöltendı táblázatban ledolgozott havi 60 óra idıtartamot jelölt meg, ezt 
követıen a táblázat valamennyi sorában 0.-Ft/hó/fı bérköltséget tüntetett fel.   
 
„2. az 1.4. gépkocsi járır szolgálat ellátásának díja: 1 nettó HUF/óra/fı 
tekintetében:  
„Az Árgus-Security Kft. feladatainak ellátása érdekében, szervezeti 
felépítésében hosszú ideje üzemelteti a gépkocsizó járırszolgálatot. Ezen 
szervezeti egység keretében tíz, a MABISZ elıírásainak is megfelelı 
gépjármővel ellátott járır végez folyamatosan távfelügyeleti tevékenységet 
Budapest területén, illetve a távfelügyeleti tevékenység keretén belül elıre 
tervezetten járırszolgálati és fegyveres pénzszállítási tevékenységet is.  
A távfelügyeleti tevékenység során, egyrészt a Központi Ügyeleten mőködı 
távfelügyeleti központ jelzései alapján végez kivonuló ellenırzéseket lakossági 
és üzleti ügyfeleink: részére. Másrészt meghatározott útvonalon és 
idıbeosztásban végeznek a járırök ellenırzési tevékenységet a Budapesten 
található különféle ingatlanok esetében.  
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A távfelügyeleti tevékenységen belül járıreink a megrendelıink által elıre 
megjelölt idıpontokban pénz- és értékszállítási tevékenységet is végeznek.  
A járırszolgálat fenti tevékenységeinek koordinálását a Központi Ügyelet végzi.  
Az Árgus-Security Kft. állományában kialakított tíz gépkocsizó járır - 
kapacitásunk figyelembe vételével - alkalmas arra, hogy a jelenlegi megbízóink 
által megrendelt tevékenységeket, illetve a FİTÁV Zrt. részére végzendı, az 
ajánlati felhívásban és dokumentációban megjelölt maximális mennyiségő pénz- 
és értékszállítási, gépkocsizó járırszolgálati, illetve gépkocsi járırszolgálat 
tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszínbiztosítási feladatokat ellássa.  
Ennek figyelembe vételével kijelentjük, hogy a fentiekben ismertetett rendszer 
alapján a FİTÁV Zrt. által igényelt gépkocsi járır szolgálat ellátása az Árgus-
Security Kft. részérıl további kapacitás bevonást, így külön ráfordítást nem 
igényel.  
A társaságunk részérıl fennálló fenti elınyös körülmények tették lehetıvé és 
indokolják a megajánlott díjazást.”  
A táblázatban kérelmezı a ledolgozott havi idı (óra/fı) sorban szerepeltetett 
adatot 10,5 óra idıtartamban megjelölve. A táblázat további soraiban 0.-Ft/hó/fı 
összeg került feltüntetésre. 
 
„3. az 1.5. gépkocsi járır szolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszín 
biztosításának díja: 1 nettó HUF/óra/fı  
 
Az Árgus-Security Kft. feladatainak ellátása érdekében, szervezeti felépítésében 
hosszú ideje üzemelteti a gépkocsizó járırszolgálatot. Ezen szervezeti egység 
keretében tíz, a MABISZ elıírásainak is megfelelı gépjármővel ellátott járır 
végez folyamatosan távfelügyeleti tevékenységet Budapest területén, illetve a 
távfelügyeleti tevékenység keretén belül elıre tervezetten járırszolgálati és 
fegyveres pénzszállítási tevékenységet is.  
A távfelügyeleti tevékenység során, egyrészt a Központi Ügyeleten mőködı 
távfelügyeleti központ jelzései alapján végez kivonuló ellenırzéseket lakossági 
és üzleti ügyfeleink részére. Másrészt meghatározott útvonalon és 
idıbeosztásban végeznek a járırök ellenırzési tevékenységet a Budapesten 
található különféle ingatlanok esetében.  
A távfelügyeleti tevékenységen belül járıreink a megrendelıink által elıre 
megjelölt idıpontokban pénz- és értékszállítási tevékenységet is végeznek.  
A járırszolgálat fenti tevékenységeinek koordinálását a Központi Ügyelet végzi.  
Az Árgus-Security Kft. állományában kialakított tíz gépkocsizó járır - 
kapacitásunk figyelembe vételével - alkalmas arra, hogy a jelenlegi megbízóink 
által megrendelt tevékenységeket, illetve a FİTÁV Zrt. részére végzendı, az 
ajánlati felhívásban és dokumentációban megjelölt maximális mennyiségő pénz- 
és értékszállítási, gépkocsizó járırszolgálati, illetve gépkocsi járırszolgálat 
tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszínbiztosítási feladatokat ellássa.  
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Amennyiben valamely járır helyszínbiztosítási tevékenységet kezd, úgy a 
Központi Ügyelet irányítása alapján a többi járır átveszi ennek a járırnek a 
tevékenységét. Ezáltal biztosítva a folyamatos feladat ellátást.  
Ennek figyelembe vételével kijelentjük, hogy a fentiekben ismertetett rendszer 
alapján a FİTÁV Zrt. által gépkocsi járır szolgálat tekintetében védelmi 
ügyeleti tevékenység végzése az Árgus-Security Kft. részérıl további kapacitás 
bevonást, így külön ráfordítást nem igényel.  
A társaságunk részérıl fennálló fenti elınyös körülmények tették lehetıvé és 
indokolják a megajánlott díjazást.” 
 
A táblázatban kizárólag a ledolgozott havi idı (óra/fı) sorban szerepeltetett 
adatot, 44 óra idıtartamot feltüntetve. 
 
Kérelmezı indokolásában közölte még az alábbiakat is: 
„A továbbiakban nem számoltunk nyereséggel az 1.3., az 1.4., az 1.5., az 1.6.1. 
és az 1.6.2. ajánlati elemek tekintetében a fenti indokolásunk alapján.  
Tehát a szerzıdés teljesítésébıl, a szolgáltatás ellátásából vállalkozásunk adózás 
elıtti nyereségét havonta kb. 2,2 M Ft-ra becsültük.  
Összegezve elmondható, hogy társaságunk a jelen indoklásunkban említett 
elınyös lehetıségeit, a szolgáltatásnyújtásunk gazdaságosságát kihasználva 
tudta a díjazását a megadottak szerint képezni, s figyelemmel voltunk arra is, ha 
a szolgáltatás teljesítése során esetleg bármely más költség még felmerülne, az 
általunk számított haszon erre fedezetet nyújt.”  
 
Ajánlatkérı a 2012. május 18-án tájékoztatta az ajánlattevıket, hogy az 
eredményhirdetés új idıpontja 2012. június 19. napja. 
 
Ajánlatkérı 2012. június 5-én tájékoztatta kérelmezıt, hogy ajánlatát 
érvénytelenné nyilvánította az alábbi indokok szerint: 
 
„Ajánlatkérı a Kbt. 93. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen 
tájékoztatja ajánlattevıt arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott 
indokolása és tájékoztatása az 1.3. pénz- és érték szállítás; az 1.4. gépkocsi 
járırszolgálat ellátása; az 1.5. gépkocsi járırszolgálat tekintetében védelmi 
ügyelet esetén helyszín biztosítása elnevezéső szolgáltatás vonatkozásában nem 
fogadható el és nem egyeztethetı össze a gazdasági ésszerőséggel, a Kbt. 86. § 
(5) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontja 
szerinti érvénytelenségi ok megjelölésével.  
 
A szöveges indokolásában, mint egyfajta általános bemutatkozó anyagban 
konkrét tényadat közlése nélkül tér ki arra, hogy ajánlattevı feladatainak ellátása 
érdekében, szervezeti felépítésében hosszú ideje üzemelteti a gépkocsizó 
járırszolgálatot. Ezen szervezeti egység keretében tíz, a MABISZ elıírásainak is 
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megfelelı gépjármővel ellátott járır végez folyamatosan távfelügyeleti 
tevékenységet Budapest területén, illetve a távfelügyeleti tevékenység keretén 
belül elıre tervezetten járırszolgálati és fegyveres pénzszállítási tevékenységet 
is. A távfelügyeleti tevékenység során, egyrészt a Központi Ügyeleten mőködı 
távfelügyeleti központ jelzései alapján végez kivonuló ellenırzéseket lakossági 
és üzleti ügyfeleink részére. Másrészt meghatározott útvonalon és 
idıbeosztásban végeznek a járırök ellenırzési tevékenységet a Budapesten 
található különféle ingatlanok esetében. A távfelügyeleti tevékenységen belül 
járıreink a megrendelı által elıre megjelölt idıpontokban pénz- és 
értékszállítási tevékenységet is végeznek. A járırszolgálat fenti 
tevékenységeinek koordinálását a Központi Ügyelet végzi. Az Árgus-Security 
Kft. állományában kialakított tíz gépkocsizó járır - kapacitása figyelembe 
vételével - alkalmas arra, hogy mind a jelenlegi megbízó által megrendelt 
tevékenységeket, mind pedig a FİTÁV Zrt. részére végzendı, az ajánlati 
felhívásban és dokumentációban megjelölt maximális mennyiségő pénz- és 
értékszállítási, gépkocsizó járırszolgálati, illetve gépkocsi járırszolgálat 
tekintetében, védelmi ügyelet esetén helyszín biztosítási feladatokat ellássa. 
 
Ajánlattevı kijelentette, hogy a fentiekben ismertetett rendszer alapján a 
FİTÁV Zrt. által igényelt maximális mennyiségő pénz- és érték kiszállítási 
tevékenység végzése, gépkocsi járır szolgálat ellátása, a gépkocsi járır szolgálat 
tekintetében védelmi ügyeleti tevékenység végzése az Árgus-Security Kft. 
részérıl további kapacitás bevonást, így külön ráfordítást nem igényel. 
Ajánlattevı részérıl állított, de részletesen ki nem fejtett, elınyös körülmények 
teszik lehetıvé és indokolják ajánlattevı álláspontja szerint a megajánlott 
díjazást. 
 
Ajánlatkérı 2012. május 14-én kelt tájékoztatás kérése az alábbi elvárásokat 
tükrözte: 
„Válasza számszerősíthetı adatait kérjük, hogy az alábbi - irányadó - táblázatba 
is rögzítse, az ajánlatkérı által történı ellenırizhetıség megkönnyítése céljából, 
és egyúttal vezesse le a pénz- és érték szállítással kapcsolatos ajánlati árát az 
alábbi táblázatban foglaltakat is figyelembe véve.” 
 
„Ajánlattevı minden tételében nulla forinttal kitöltött táblázatot csatolt 
ajánlatához, valamint szöveges indokolása tekintetében jelen, illetve az 1.4. és 
1.5. alszempont szolgáltatási díjának indokolásaként is lényegében ugyanazt az 
általános indokolást alkalmazta.” 
 
Az 1.3 pénz és értékszállítás díja 1 nettó HUF/eset vizsgálata:  
Ajánlattevı jelen szolgáltatás tekintetében nulla forint költséggel/beszerzési 
árral jelölte a pénz- és értékszállítás szolgáltatás tekintetében a pénzszállító 
gépjármő fenntartási és üzemeltetési költségeit indokolásában. Egy gépjármő 
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fenntartási és üzemeltetési költsége akkor lehet nulla, ha az a gépjármő nincs 
üzemben, ki van vonva a forgalomból, ebben az esetben azonban szolgáltatást 
sem lehet vele ellátni. Tehát ha ajánlattevı a pénz- és érték szállítás tekintetében 
igénybe veendı pénzszállító gépjármővet üzemelteti, akkor arra költenie kell, 
minimálisan legalább az üzemanyag tekintetében. Ajánlattevı lenyilatkozta, 
hogy további kapacitás bevonás és külön ráfordítás nélkül látná el nyertessége 
esetén ezt a feladatot. Ajánlatkérı azonban, a szerzıdés teljesítése során, 
megrendelıként jogosult akár azonnali szállítási igénnyel is élni, a jelen 
közbeszerzési eljárás dokumentációjának 46. oldalán található, mőszaki leírás 
„Kivonat a FİTÁV Zrt. személy-és vagyonvédelmi szabályozásából 1. sz 
melléklet” 3.4./b pontja szerint. Mindennek következtében ajánlattevı 
felelıssége olyan eset költségeivel is kalkulálni, mely a FİTÁV Zrt. 
székhelyérıl és telephelyeirıl, leányvállalata telephelyeirıl történı pénz/érték 
szállítás során, az azonnali megrendelıi igény kielégítése érdekében a 
megváltoztatott útvonal miatt keletkezik, ami egy gépjármő üzemeltetés során 
nem járhat nulla forint üzemanyag költséggel.  
Ajánlattevı nem magyarázta meg a jelen szolgáltatással összefüggésben sem a 
személyi (tájékoztató) jellegő, sem az egyéb általános és speciális költségek 
tekintetében - különös figyelemmel például a pénzszállító gépjármő 
üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költségre, hogy hogyan, mi alapján tudja 
produkálni a nyilatkozata szerinti kivételesen elınyös körülményeket, vagyis 
azt, hogy ezen szolgáltatással kapcsolatos összes költsége tételenként is és 
összesen is nulla forint. 
 
A fent leírtak alapján ajánlatkérı részérıl a gazdasági ésszerőséggel össze nem 
egyeztethetıek a jelen ajánlati elemre vonatkozó, a magyarázatban szereplı 
nulla forintos tételek. 
 
Az 1.4 gépkocsi járır szolgálat 1 nettó HUF/óra/fı vizsgálata: 
Ajánlattevı nem magyarázta meg a jelen szolgáltatással összefüggésben sem a 
személyi (tájékoztató) jellegő, sem az egyéb általános és speciális költségek 
tekintetében hogy hogyan, mi alapján tudja produkálni a nyilatkozata szerinti 
kivételesen elınyös körülményeket, vagyis azt, hogy ezen szolgáltatással 
kapcsolatos összes költsége tételenként is és összesen is nulla forint.  
A megfelelı indokoláshoz nem elegendı az ajánlattevı általánosságban 
megfogalmazott, harmadik személyekkel kötött más szerzıdésekre utaló, 
fennálló elınyös körülményekre utalása, hiszen a beszerzés tárgyára irányuló, 
jelen közbeszerzés eredményeként kötendı szerzıdés költségeinek ezen más 
szerzıdések költségei között történı elszámolása ajánlatkérı véleménye szerint 
nem feleltethetı meg a Kbt. 86. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt, a 
teljesítésnek az ajánlattevı számára kivételesen elınyıs körülményeire 
vonatkozó tájékoztatásnak.  
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Az adott ajánlati elem tekintetében ajánlatkérı nettó Ft/óra/fı-re vetítve kért 
ajánlatot. Ajánlattevı a személyi jellegő költség tekintetében a közterhekkel 
növelt egy órára jutó bruttó munkabérköltséget 0,- Ft/óra/fıben jelölte meg, 
annak ellenére, hogy a ledolgozott havi idıt (óra/fı) 10,5 órában 
prognosztizálta.  
 
Ajánlattevı nulla forint költséggel/beszerzési árral jelölte jelen szolgáltatás 
tekintetében a gépjármő fenntartási és üzemeltetési költségeit, mellyel 
kapcsolatban szintén fennáll az 1.3. pontban ismertetett ajánlatkérıi észrevétel, 
miszerint ha az ajánlattevı a jelen szolgáltatás teljesítése kapcsán igénybe 
veendı gépjármővet üzemelteti, akkor közvetetten számolnia kell az üzemeltetés 
költségeivel.  
Ajánlattevınek - függetlenül az ajánlatkérı által alkalmazott vetítési 
mértékegységtıl - az ajánlati ár kalkulációja során az opcionális szolgáltatás 
teljesítése érdekében keletkezett személyes jellegő költségeken kívül az egyéb 
közvetett kiadásokkal is számolnia kellett.  
 
Ajánlatkérı a szerzıdés teljesítése során megrendelıként jogosult arra, hogy 
évente átlagosan 40 alkalommal gépkocsi járır szolgálatot kérjen (egy alkalom 
átlagosan 3 óra) az ajánlattevıtıl. Amennyiben ajánlattevı 40 alkalommal 
üzembe helyezi gépjármővét abból a célból, hogy járırszolgáltatást lásson el, és 
egy-egy ilyen alkalommal a gépjármő átlagosan 3 órát üzemel, akkor mindez 
nem járhat nulla forint üzemeltetési, üzemanyag költséggel.  
 
A fent leírtak alapján ajánlatkérı részérıl a gazdasági ésszerőséggel össze nem 
egyeztethetıek a jelen ajánlati elemre vonatkozó, a magyarázatban szereplı 
nulla forintos tételek. 
 
1.5. gépkocsi járır szolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszín 
biztosításának díja 1 nettó HUF/óra/fı vizsgálata: 
Ajánlattevı nem magyarázta meg jelen szolgáltatással összefüggésben sem a 
személyi jellegő, sem az egyéb általános és speciális költségek tekintetében - 
különös figyelemmel például a gépjármő üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag 
költségre - hogy hogyan, mi alapján tudja produkálni a nyilatkozata szerinti 
kivételesen elınyös körülményeket vagyis azt, hogy ezen szolgáltatással 
kapcsolatos összes költsége tételenként is és összesen is nulla forint.  
Ajánlattevı a szolgáltatás vonatkozásában 1 fı esetén, 44 ledolgozott havi 
idıkeretre vonatkozóan nulla forint költséget mutatott be magyarázatában. 
Ajánlatkérı ugyanazon gondolatmenet szerint arra a következtetésre jutott, mint 
fentebb. A FİTÁV Zrt. tekintetében ajánlattevı jelenlegi feladatait nem képezi 
azon helyszínek biztosítása, amelyeket a FİTÁV Zrt., sem tud elıre pontos 
címmel (utcai közterület, stb.) meghatározni. A gyalogos és gépjármővel történı 
járırözési kötelezettségek ellátása, megfelelı dokumentálási kötelezettsége és a 
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fentiek azt feltételezik, hogy az adott helyszínre kivonuló járır szolgálat védelmi 
ügyelettel kapcsolatos helyszín biztosítási szolgáltatása személyi költséggel 
mindenképpen kell, hogy számoljon.  
 
A fent leírtak alapján ajánlatkérı részérıl a gazdasági ésszerőséggel össze nem 
egyeztethetıek a jelen ajánlati elemre vonatkozó, a magyarázatban szereplı 
nulla forintos tételek. 
 
Ajánlattevı nem fejtette ki, melyek azok a konkrét, elınyös körülmények, 
amelyek eredményeképpen nulla forintba kerül neki (ajánlatkérı következtetése 
szerint szolgáltatásonként 1 forintos nyereséggel) a fent nevezett 3 különbözı 
szolgáltatás nyújtása, és indokolása során arra sem tért ki, hogy a feladat ellátás 
veszteséges lenne, viszont válasza utolsó oldalán leírtak szerint az 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6.1. és 1.6.2. ajánlati elemek tekintetében nem számol el nyereséget. 
 
Mindez azt jelenti ajánlatkérı meglátása szerint, hogy a fent nevezett 3 
szolgáltatás tekintetében nulla forint költséggel és nulla forint haszonnal 
dolgozik nyertessége esetén, annak ellenére, hogy ajánlata 1.-Ft-ról szól. 
 
Ajánlattevı válaszában kitért arra, hogy „indokolásunkban említett elınyös 
lehetıségeit, a szolgáltatásnyújtásunk gazdaságosságát kihasználva tudta a 
díjazását a megadottak szerint képezni, s figyelemmel voltunk arra is, ha a 
szolgáltatás teljesítése során esetleg bármely más költség még felmerülne, az 
általunk számított haszon erre fedezetet nyújt.” 
 
Ajánlatkérı megállapítja, hogy ajánlattevı nem terjesztett elı olyan részletes 
indokolást, mely az adott, kirívóan alacsonynak tekintett ellenszolgáltatást 
megfelelıen, a gazdasági folyamatokra figyelemmel objektíve indokolja, 
alátámasztja, a teljesíthetıségeket igazolja.” 
 
Ajánlatkérı 2012. június 19. napján hirdette ki az eljárás eredményét. Az 
összegezés szerint az eljárás eredményes volt. Ajánlatkérı az eljárás 
nyerteseként az NSL Security Kft. ajánlatát hirdette ki, a nyertes ajánlatot 
követı legkedvezıbb ajánlatot a T.O.M. Controll 2001. Zrt. tette. 
 
Ajánlatkérı a T.O.M. Controll 2001. Zrt. elızetes vitarendezési kérelmét 
követıen, 2012. június 27-én módosította az összegezését, melyben az NSL 
Security Kft. ajánlatát érvénytelenné nyilvánította, az eljárás nyerteseként a 
T.O.M. Controll 2001. Zrt.-t hirdette ki.  
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Kérelmezı 2012. június 19. napján nyújtott be jogorvoslati kérelmet, melyben 
kérte a jogsértés megállapítását, az ajánlatának érvénytelenségét megállapító 
ajánlatkérıi döntés megsemmisítését és ajánlatkérı kötelezését költségeinek 
megtérítésére. 
 
Kérelmezı elıadta, hogy az elektronikus árlejtést lebonyolítása után a 
legkedvezıbb ajánlatot nyújtotta be. Az ajánlatkérı által kért indokolási 
kötelezettségének eleget tett, ennek ellenére ajánlatkérı kérelmezı ajánlatát 
érvénytelenné nyilvánította, arra tekintettel, hogy az 1.3., 1.4. és 1.5. bírálati 
részszempontban meghatározott szolgáltatások vonatkozásában a kérelmezı 
indokolása és tájékoztatása nem fogadható el és nem egyeztethetı össze a 
gazdasági ésszerőséggel.  
 
Kérelmezı 2012. június 5. napján szerzett tudomást a jogsértı esemény 
megtörténtérıl.  
 
Kérelmezı álláspontja szerint az ajánlatkérı megsértette Kbt. 86. § (5) 
bekezdését, illetve a Kbt. 88. § (1) bekezdése g) pontját, tekintettel arra, hogy a 
kérelmezı indokolása a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetı, az ajánlat 
nem tartalmaz kirívóan alacsony ellenszolgáltatást, így annak 
érvénytelenségének megállapítása nem indokolt és jogszabályba ütközı.  
Kérelmezı álláspontja szerint ajánlati ára az ajánlatkérı által támasztott  
követelménynek teljes mértékben megfelel, az együttesen fedezet nyújt mind a 
jogszabályban meghatározott, mind a konkrét szolgáltatással összefüggı 
általános és speciális költségekre. A részszempontok arányosítása során látható, 
hogy az ajánlatkérı által hivatkozott 1.3.-1.5. pontokban foglalt szolgáltatások 
súlyszáma 12/100 százalékos arányt képvisel. Ajánlatkérı így egy alacsony 
értékelési szempontokat tartalmazó szolgáltatásokra adott díjazások tekintetében 
minden alap nélkül magát a teljes ajánlatot érvénytelennek nyilvánította, 
figyelmen kívül hagyta azon tényt, hogy az ajánlati ár együttes vizsgálata során 
kirívóan alacsony ellenszolgáltatásról nem beszélhetünk.  
Valós helyzetrıl akkor lehet beszélni, amikor a kérelmezı indokolásában 
foglaltak szerint igazolja, hogy a rendelkezésre álló kapacitása lehetıvé teszi, 
hogy az 1.3.-1.5. pontokban foglalt szolgáltatásokat ilyen jelképesen megajánlott 
díjra vonatkoztatva ellássa. Tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatások ellátása a 
kérelmezıi cég napi üzletmenetéhez viszonyítottan további kapacitás bevonást, 
külön ráfordítást nem igényel, így az ajánlatkérı számítási igényei lényegüket 
veszítették. Természetes, hogy egy szolgáltatás ellátása során merülhet fel 
személyi és dologi kiadás, de a kérelmezı ezen szolgáltatások során fellépı 
költségeket vállalati szinten tudja finanszírozni, ami nem mond ellent a 
gazdasági ésszerőség követelményének. Ezek egyebekben valóságosan 
teljesíthetı kötelezettségvállalások is.  
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Kérelmezı indokolásának végén jelezte, hogy a szerzıdés teljesítésébıl, a 
szolgáltatás ellátásából a vállalkozásunk adózás elıtti nyereségét havonta kb. 2,2 
M Ft-ra becsülte.”  
Ajánlatkérı figyelmen kívül hagyta ezen nyereségszámítást a vállalási ár 
együttes vizsgálatának követelménye során.  
 
Kérelmezı álláspontja szerint ajánlatkérı megsértette azon jogszabályi 
rendelkezéseket és követelményt, ami lehetıséget ad egy ajánlati ár valóban 
kirívóan alacsony ellenszolgáltatásként való minısítéséhez. Jelen esetben a 
kérelmezı által adott ajánlati ár együttes vizsgálata során, valamint a gazdasági 
ésszerőséggel összeegyeztethetı indokolás vizsgálata során az ajánlatkérı nem 
hozhatott volna ajánlat érvénytelenségérıl döntést. 
 
Ajánlatkérı észrevételében az alaptalan jogorvoslati kérelem elutasítását kérte. 
 
Ajánlatkérı elıadta, hogy minden ajánlattevı figyelmét felhívta arra, hogy az 
óradíjak meghatározásánál figyelemmel kell lenni az ajánlati felhívásban és 
dokumentációban, valamint ajánlattevı ajánlatában foglaltakra és a szabályszerő 
foglalkoztatás követelményeire. Az ajánlattevıknek akként kellett elkészíteniük 
az indokolásukat, hogy abból az adott beszerzés jellemzıire is tekintettel 
kitőnjön a megvalósíthatóság, méghozzá az általuk vállalt árért. Erre tekintettel 
követeli meg a Kbt. 86. § (4) bekezdése az objektív alapú indokolást, tehát a 
szubjektív elemeket tartalmazó, illetve általános jellegő hivatkozások nem 
elfogadhatóak.  
 
Ajánlatkérı kifejtette álláspontját a kérelmezı nyereségre való hivatkozására is, 
elıadta, hogy a kérelmezı nem fejtette ki, melyek azok a konkrét, elınyös 
körülmények, amelyek eredményeképpen nulla forintba kerül neki (ajánlatkérı 
következtetése szerint szolgáltatásonként 1 forintos nyereséggel) az 
érvénytelenség alapjául szolgáló 3 különbözı szolgáltatás nyújtása és indokolása 
során arra sem tért ki, hogy a feladat ellátás veszteséges lenne, viszont, válasza 
utolsó oldalán leírtak szerint az 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.1., és 1.6.2. ajánlati elemek 
tekintetében nem számol el nyereséget. Ugyanakkor árindokolásában kérelmezı 
kijelentette, hogy a szerzıdés teljesítésbıl a szolgáltatás ellátásából 
vállalkozásunk adózás elıtti nyereségét havonta kb. 2,2 MFt-ra becsülte.  
Mindez azt jelenti ajánlatkérı meglátása szerint, hogy a fent nevezett 3 
szolgáltatás tekintetében nulla forint költséggel és nulla forint haszonnal 
dolgozik nyertessége esetén, annak ellenére, hogy ajánlata 1.-Ft-ról szól.  
Ajánlatkérı úgy látja, hogy a fenti indokolás azért sem egyeztethetı össze a 
gazdasági ésszerőséggel, mert ily módon a 2,2 MFt nyereségnek a többi rész- 
illetve alszempont szerinti szolgáltatásból kellene finanszírozást nyernie.  
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Ajánlatkérı elıadta, hogy kérelmezı válaszában kitért arra, hogy indokolásában 
említett elınyös lehetıségeit, a szolgáltatás nyújtásának gazdaságosságát 
kihasználva tudta díjazását a megadottak szerint képezni s figyelemmel volt arra 
is, ha a szolgáltatás teljesítése során esetleg bármely más költség még 
felmerülne, az általa számított haszon erre fedezetet nyújt. 
 
Ajánlatkérı ezt az indokolást a Kbt. 86. § (1) bekezdés c) pontja értelmében 
azért nem fogadhatta el, mert az ellenszolgáltatásra vonatkozóan minden egyes 
részszempont vagy alszempont tekintetében kellett indokolást kérnie, 
ugyanakkor a Kbt. 86. § (4) bekezdése értelmében az elfogadható indokolásnak 
objektív alapúnak kell lennie és az (5) bekezdés értelmében a gazdasági 
ésszerőséggel nem összeegyeztethetı indokolás esetében ajánlatkérı köteles 
érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot. A Kbt. 86. § (6) bekezdése értelmében a 
gazdasági ésszerőséggel össze nem egyeztethetınek minısül az indokolás 
különösen akkor, ha az ajánlati ár nem nyújt fedezetet a vonatkozó munkabérre 
és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Fontos az ajánlat érvénytelensége 
szempontjából, hogy kérelmezı indokolásában kifejezetten elismerte, hogy 
egyes részszempontok szerint megajánlott ellenszolgáltatás alapján veszteséget 
termel, ami végképp összeegyeztethetetlen a gazdasági ésszerőséggel. 
Ajánlatkérı számára az egyes részszempontok szerint megajánlott 
ellenszolgáltatások vizsgálata külön-külön jogszabályi kötelezettség és mintegy 
keresztfinanszírozást nem fogadhat el. Ajánlatkérı figyelembe vette a 
Közbeszerzési Döntıbizottság D.133/13/2008. határozatát, valamint a Fıvárosi 
Bíróság 12.K.32.127/2008/18. eseti döntését.  
 
Egyéb érdekeltként a CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. nyújtott be érszrevételt. 
 
Észrevételében az egyéb érdekelt eljárásjogi kifogásokat terjesztett elı. 
Álláspontja szerint a jogorvoslati kérelem elkésett.  
Elıadta, hogy a Kbt. 323. § (2) bekezdése értelmében az eljárást lezáró 
döntéssel szemben jogorvoslati kérelem a jogsértésnek a kérelmezı tudomására 
jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. Tekintettel arra, hogy a (4) 
bekezdésben részletezett tudomásra jutás vélelmezett idıpontjai közül egyik sem 
áll fenn (tekintettel arra, hogy sem iratbetekintésre, sem elızetes vitarendezésre 
nem került sor), a jogsértés kérelmezı tudomására jutásának idıpontja a 
kérelemben megjelöltekkel egyezıen 2012. június 5. napja. A tíz napos 
jogvesztı határidı 2012. június 15. napján lejárt. A kérelem keltezése 2012. 
június 18-i, a kérelem Döntıbizottsághoz érkezésének kelte 2012. június 19., 
mely idıpontok a jogvesztı határidı lejártát követik.  
 
Álláspontja szerint az ajánlatkérınek az ajánlattevı ajánlatának 
érvénytelenségérıl való tájékoztatása nem értelmezhetı az eljárást lezáró 
döntéstıl független eljárási cselekménynek, hiszen éppen az eljárást lezáró 
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döntés tartalmáról értesítette a kérelmezıt. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy 
az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés (mely az eljárást lezáró döntés 
tartalmát összegezı dokumentum, nem maga az eljárást lezáró döntés) 
megküldésére is 2012. június 5. napján került sor ajánlatkérı részérıl.  
Észrevételezte, hogy kérelmezı ennek megfelelıen az igazgatási szolgáltatási 
díjat sem megfelelı összegben fizette meg, tekintettel arra, hogy közösségi 
eljárás esetén az eljárást lezáró döntéssel szembeni jogorvoslat esetén az 
igazgatási szolgáltatási díj összege 900.000.-Ft.  
 
Az egyéb érdekelt érdemben elıadta, hogy ajánlatkérı nyilvánvalóan helyesen 
ítélte meg, hogy a kérelmezı által benyújtott indokolás nem egyeztethetı össze a 
gazdasági ésszerőséggel, tekintettel arra, hogy az ajánlattevı által megadott 0.-Ft 
személyi jellegő költség semmiképpen nem nyújthat fedezetet a minimálbérre és 
annak járulékaira, ráadásul a kérelmezı önmagával is ellentmondó indokolást 
nyújtott, mely szerint a ledolgozott havi idıt 10,5 órában prognosztizálta. Ennek 
költsége már csak a hatályos ÁFA szabályok szerint sem lehet nulla, mivel ez 
esetben ajánlattevınek legalább a szolgáltatás értékére jutó ÁFA-t meg kellene 
fizetnie.  
 
A Döntıbizottság megállapította, hogy ajánlatkérı jelen közbeszerzési eljárását 
a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) rendelkezései 
alapján indította, így a Kbt. 401. § (1) bekezdése szerint e jogorvoslati eljárásra 
is a Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A Döntıbizottság tájékoztatást ad arról, hogy a Közbeszerzések Tanácsa, mint 
költségvetési szerv elnevezése 2012. január 1. napjával Közbeszerzési Hatóságra 
változott. 
 
A Döntıbizottság elsıdlegesen az eljárásjogi kérdéseket vizsgálta meg, 
tekintettel arra, hogy az egyéb érdekelt hivatkozott a jogorvoslati kérelem 
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 kérelmezı ajánlatának 
érvénytelenségét megállapító döntését 2012. június 5. napján hozta meg, melyet 
e napon közölt is a kérelmezıvel. Az is tényként állapítható meg, hogy 
ajánlatkérı az eljárást lezáró döntését 2012. június 19. napján hozta meg, 
melyben ismételten rögzítette a kérelmezıi ajánlat érvénytelenségét megállapító 
döntését. A Döntıbizottság álláspontja szerint ajánlatkérı az eljárást lezáró 
döntését megelızıen hozott, a kérelmezıi ajánlat érvénytelenségét megállapító 
döntése megelızte az eljárást lezáró döntés meghozatalát, így a 2012. június 5. 
napján meghozott ajánlatkérıi döntés a közbeszerzési eljárás folyamán hozott 
közbensı döntésnek tekinthetı, melyhez képest kell számítani a jogorvoslati 
kérelem benyújtására nyitva álló tizenöt napos határidıt, így a kérelmezı által 
2012. június 19. napján benyújtott jogorvoslati kérelem határidıben 
benyújtottnak tekinthetı.  
 
A Kbt. 324. § (3) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság kérelemre 
indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek mértéke - az 
e törvény második része szerinti közbeszerzési eljárásokban, ha a kérelem az 
eljárás eredményérıl vagy részvételi szakasz eredményérıl szóló összegezésben 
foglaltakkal (is) kapcsolatos - kilencszázezer forint, minden egyéb esetben 
százötvenezer forint. A díj megfizetése alól mentesség nem adható. A 
kérelemhez csatolni kell a díj befizetésérıl szóló igazolást. A díj mértéke húsz 
százalékkal kevesebb, ha a kérelmezı a 96/A. § szerint elızetes vitarendezést is 
kérelmezett az (1) bekezdés szerinti kérelemben szereplı - a 323. § (2)-(6) 
bekezdés szerinti idıpontig már a tudomására jutott - jogsértések miatt. 
 
A Kbt. a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezései között szabályozza a 
jogorvoslati eljárásért fizetendı igazgatási szolgáltatási díj mértékét. 
Különbséget tesz az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében a szerint, hogy a 
jogorvoslati kérelem az eljárást lezáró döntést vitatja, vagy egyéb ajánlatkérıi 
döntéssel kapcsolatos. A közösségi rezsimben lefolytatott eljárást lezáró döntés 
esetében fıszabályként kilencszázezer forint, minden egyéb esetben 
százötvenezer forint, amennyiben nem került sor a törvényben foglalt szabályok 
szerint elızetes vitarendezésre.  
 
A Döntıbizottság a fentiekben már kifejtette, hogy jelen jogorvoslati eljárásban 
a kérelmezı ajánlatát az ajánlatkérı már az eljárást lezáró döntése meghozatalát 
megelızıen érvénytelenné nyilvánította, így az közbensı döntésnek minısül, 
ezért a kérelmezıt, tekintettel arra, hogy az ajánlatának érvénytelenségét 
megállapító ajánlatkérıi döntéssel szemben elızetes vitarendezést nem 



26 
 

kérelmezett, százötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének a 
kötelezettsége terhelte, melynek a kérelmezı eleget tett.     
  
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 az alábbi indokok alapján megállapította, hogy a kérelmezı 
jogorvoslati kérelme alaptalan.  
 
A Döntıbizottság megállapította, hogy a kérelmezı jogorvoslati kérelmében az 
ajánlatának érvénytelenségét megállapító ajánlatkérıi döntés jogszerőségét 
vitatta. 
 
A Kbt. 1. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban - ideértve a 
szerzıdés megkötését is - az ajánlatkérı köteles biztosítani, az ajánlattevı pedig 
tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát. 
    
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 
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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, 
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 
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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 
nem számolhatók el harmadik személyekkel kötött más szerzıdések költségei 
között. Mindezen követelményeket a Kbt. szabályozásában foglaltakon túl az 
alábbi törvényi rendelkezések is alátámasztják.  
 
A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 15. § (3) és (7) bekezdése 
szerint: 
„(3) A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplı tételeknek a 
valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is 
megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen az e 
törvényben elıírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési 
eljárásoknak (a valódiság elve). 
(7) Az adott idıszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott 
idıszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelı 
költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi 
teljesítéstıl. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az idıszakhoz kell 
kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek (az összemérés elve).” 
 
Az Sztv. fentiekben kiemelt rendelkezései szerint az egyes számviteli 
tételeknek, a költségeknek a valóságban is megtalálhatónak kell lenniük és reális 
értéket kell képviselniük, az adott tételeket ott és akkor kell elszámolni, ahol és 
amikor azok ténylegesen felmerülnek. 
 
A Döntıbizottság a fentiek tükrében vizsgálta meg a kérelmezı által benyújtott 
indokolásban foglaltakat és a kérelmezı ajánlatának érvénytelenségét 
megállapító ajánlatkérıi döntést.  
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A Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı a kérelmezıtıl az 1.3., 
1.4. és az 1.5. bírálati részszempontokra tett nettó 1.-Ft-os ajánlati árai 
tekintetében is kért indokolást, egyes adatokat táblázatba foglalva is kért 
megadni.  
 
A Döntıbizottság megállapította, hogy a kérelmezı indokolásában e három 
részszempontra vonatkozóan konkrétan megjelölte az adott feladat ellátásához 
szükséges havi idıtartamot, így az 1.3. bírálati részszempontra (pénz- és 
értékszállítás díja nettó HUF/eset) havi idıráfordításként 60 órát jelölt meg, az 
1.4. bírálati részszempontra (gépkocsi járırszolgálat ellátásának díja nettó 
HUF/óra/fı) havi 10,5 órát rögzített, míg az 1.5. bírálati részszempontra 
(gépkocsi járırszolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszín 
biztosításának díja nettó HUF/óra/fı) havi idıtartamként 44 órát jelölt meg, 
tehát mindhárom ellátandó feladat tényleges elvégzendı munkaként jelenik 
meg, amelyeknek nyilvánvalóan tényleges költségvonzatuk van. A kérelmezı 
mindezen bírálati részszempontokra vonatkozóan az ajánlatkérı által megadott 
táblázatban szereplı költségeknél minden esetben nulla forint értéket 
szerepeltetett. E három bírálati részszemponthoz főzött szöveges 
magyarázatában – hosszú ideje megszerzett szakmai gyakorlatán és 
tapasztalatain túl – hivatkozott arra a kérelmezı, hogy más megrendelı számára 
is ellátja mindezen feladatokat, végzi e tevékenységeket. Mindezek részletezése 
után kijelentette, hogy az ajánlatkérı számára ellátandó ezen feladatai részérıl 
további kapacitás bevonását, így további külön ráfordításokat sem igényelnek. 
Közölte a kérelmezı azt is, hogy a fentieket számára elınyös körülményeknek 
tekinti, amelyek lehetıvé tették részérıl ezen bírálati részszempontokra 
megajánlott összegő ellenszolgáltatás biztosítását. Összefoglalóan kifejtette azt 
is, hogy e részszempontok esetében nyereséggel nem számolt. Összegezve 
rögzítette, hogy a szerzıdés teljesítésébıl, a szolgáltatás ellátásából havi 2 millió 
Ft-ot meghaladó nyereségre számít. Kifejtette továbbá, hogy figyelemmel volt 
arra is, hogy az esetlegesen késıbb felmerülı költségekre az általa tervezett 
haszon összege biztosítaná a fedezetet.  
 
A Döntıbizottság megállapította, hogy ajánlatkérı a kérelmezı ajánlatának 
érvénytelenségét megállapító döntésében rögzítette, hogy a kérelmezı nem adott 
objektív alapú indokokat az általa kérteknek megfelelıen, objektív alapon nem 
támasztotta alá azt, hogy az általa tett ajánlati árak ezen részszempontok 
tekintetében a ténylegesen felmerülı költségekre fedezetet nyújtanának.  
 
A Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı által benyújtott indokolás 
alapján az ajánlatkérı megalapozott és jogszerő döntést hozott a kérelmezı 
ajánlatának érvénytelensége kérdésében.  
 



30 
 

A Döntıbizottság hangsúlyozza, hogy önmagában a kérelmezınek az 
indokolásban rögzített azon kijelentései megalapozzák az ajánlatának 
érvénytelenségét, amelyekben arra hivatkozott, hogy e feladatokat egyébként is 
ellátja, így az ajánlatkérı számára végzett szolgáltatás nyújtása további kiadást 
már nem jelent.  
 
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 rendelkezésein túl az Sztv. is kifejezett 
rendelkezéseket rögzít arra vonatkozóan, hogy 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. Mindezekre 
tekintettel nem fogadható el a kérelmezı hivatkozása a teljesítésnek számára 
kivételesen elınyös körülményeként sem. A kérelmezı maga közölte az 
ajánlatkérı számára benyújtott indokolásában, hogy a szóban forgó bírálati 
részszempontokra tett ajánlati áraiban nyereséggel nem számol. A 
Döntıbizottság álláspontja szerint ezen bírálati részszempontokra tett 1.-Ft-os 
ajánlati árak/árelemek bizonyosan veszteséget jelentenek e feladatok ellátása 
során. Nem fogadható el továbbá a kérelmezınek az az indokolásban tett 
kijelentése sem, hogy az esetlegesen a továbbiakban felmerülı költségekre is 
fedezetet nyújtana a szerzıdés teljesítésébıl becsült 2 millió Ft-ot meghaladó 
havi nyeresége, tekintettel arra, hogy valamennyi felmerülı költséget 
ténylegesen figyelembe kell venni az ajánlati ár kalkulációjakor, melyekkel az 
egyes ajánlati árelemekre adott indokolás során is számolni kell.  
 
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.  
 
A Döntıbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében 
eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alaptalan jogorvoslati 
kérelmet elutasította. 
 
A Döntıbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés g) pontja, illetve a 341. § (4) 
bekezdése alapján rendelkezett a költségek viselésérıl. 
 
A határozat 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 alapján a felperes 
belföldi székhelye (lakóhelye) szerinti megyei/Fıvárosi Törvényszék illetékes. 
A Pp. 326. § (11) bekezdés b) pontja szerint a fıvárosi székhelyő, azonban 
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mőködését kizárólag Pest megye területén végzı felperesi szervezetet a bíróság 
illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest megye 
területén lenne. Amennyiben a felperes belföldi székhellyel (lakóhellyel) nem 
rendelkezik, úgy a Pp. 326. § (5) bekezdése értelmében 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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