
 Ignácz Gergely 

  BESZERZÉS ÉS KÖZBESZERZÉS  

SZAKTERÜLETI VEZETŐ 

 

BKK Budapesti Közlekedési Központ telefonszám:  +36 70 390 3833 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság fax:  +36 1 235 1044 

cégjegyzékszám:  01-10-046840 web:  www.bkk.hu 

cím:  
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 
u. 19-21.  

e-mail:  anita.gottlinger@bkk.hu 

 

1/3 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

 

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, 

Rumbach Sebestyén utca 19-21.), mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013. 

február 15. napján, TED 2013/S 033-052117 iktatási szám alatt megjelent ajánlati felhívás alapján, 

uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Budapesti villamos és trolibusz 

járműfejlesztés keretében „Utastéri állóhelyi alapterületen 100%-ban alacsonypadlós 

villamosok beszerzésére vállalkozással vegyes szállítási szerződés" tárgyban. 

 

A Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (továbbiakban: kérelmező) 2014. január 3. 

napján előzetes vitarendezés iránti kérelmet nyújtott be az ajánlatkérő által 2013. december 30. 

napján kiadott írásbeli összegezésben közölt eljárást lezáró döntésének a Ganz-Skoda Közlekedési 

Zrt. ajánlattevő ajánlatának az érvénytelenné nyilvánításával összefüggésben. 

Kérelme szerint az ajánlatkérő által megállapított hét érvénytelenségi okon kívül további 

érvénytelenségi ok(ok) is megállapítható(k). A kérelmező előzetes vitarendezési kérelmében a 

Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okkal összefüggésben három pontban rögzítette az 

álláspontját. 

A kérelmező javasolta, hogy az ajánlatkérő módosítsa, egészítse ki az írásbeli összegezését a 

Ganz-Skoda Közlekedési Zrt. ajánlata érvénytelenségi okok köre, indokolása tekintetében. 

 

Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemre vonatkozó válaszát a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény („Kbt.”) 79. § (3) bekezdésében meghatározott három 

munkanapon belül adja meg. 

 

Az ajánlatkérő álláspontja szerint a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. előzetes 

vitarendezés iránti kérelme - az alábbiakban részletezett indokokra tekintettel - nem alapos, 

ezért az ajánlatkérő fenntartja a 2013. december 30. napján kiadott írásbeli összegezését, 

mely szerint a Ganz-Skoda Közlekedési Zrt kérelmező ajánlata az írásbeli összegezésben 

megadott hét okból érvénytelen. 

 

* * * 

 

Az ajánlatkérő elsődlegesen rögzíteni kívánja, hogy az ajánlatkérő az írásbeli összegezésében 

két érvénytelenségi okot is megállapított a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró 

okkal összefüggésben.  
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Az ajánlatkérő második érvénytelenségi okként rögzítette, hogy Ganz- Skoda Közlekedési Zrt. a 

Kbt. 56. § (2) bekezdésére (Kbt. 56. § (1) bekezdés ka) és kb) pontjára figyelemmel), a Kbt. 75. 

§ (1) bekezdés a) pontjára tekintettel kizáró ok hatálya alatt áll, ezért az ajánlata érvénytelen a 

Kbt. 74. § (1) bekezdés c) pontja alapján. Ezt az érvénytelenségi okot az írásbeli összegezése 

2.2. pontja alatt részletesen indokolta. 

 

 

 A kérelmező előzetes vitarendezési kérelme 1.3. pontjában azt kérte, hogy az ajánlatkérő 

állapítsa meg, hogy a Skoda a Kbt. 56.§ (1) bekezdés ka) pontja alapján kizáró ok hatálya 

alá esik, a több, mint 25 %-os tulajdoni hányadával  rendelkező Maranex Finance Limited és 

Conitor Terra Ltd. társaságokra tekintettel.   

 

Az ajánlatkérő megállapította, hogy az írásbeli összegezése 2.2. pontjában már 

kimondta a kérelmező által javasolt kizáró ok fennállását. Megjegyzi az ajánlatkérő, 

hogy a Kbt. 56.§ (2) bekezdésének szabályozásán keresztül érvényesülnek az ajánlattevő 

több, mint 25 %-os tulajdoni vagy szavazati jogával rendelkező társaságra meghatározott 

kizáró okok, a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja ka), kb) kc) alpontjai.  

 

 A kérelmező előzetes vitarendezési kérelme 1.2. pontjában előadta, hogy Ganz-Skoda 

Közlekedési Zrt. 2013. november 19-i önkéntes hiánypótlása a kettős hiánypótlás tilalmába 

ütközik. Indítványozta, hogy az ajánlatkérő a 2013. november 19-i hiánypótlást hagyja 

figyelmen kívül és kizárólag a 2013. júliusi hiánypótlást vegye figyelembe, megállapítva 

annak ellentmondását a Skoda tényleges tulajdonosaiként megjelölt magánszemélyekkel. 

 

A kérelmező jelen pontban kettős hiánypótlásra megtett hivatkozása téves. Az 

ajánlatkérő nem adott ki korábban hiánypótlási felhívást, mivel az ajánlat formailag nem 

volt hiányos és a Ganz-Skoda Közlekedési Zrt. sem nyújtott be hiánypótlást. A 2013. június 

20-án kelt felhívás 7. pontja tájékoztatás, felvilágosítás kérése volt, melyre a felhívott Ganz-

Skoda Közlekedési Zrt. megerősítette az ajánlatában foglaltakat.  

Ezen túlmenően az ajánlatkérő jogi álláspontja szerint ajánlatkérőknek - különösen 

kizáró okok esetében – a valós, egyébként közokirattal igazolt tények alapján kell 

meghozni a döntését. Megjegyezzük a kérelmező maga is az előzetes vitarendezési 

kérelme 1.1. és 1.3. pontja alatt szintén ekként járt el. 

 

 A kérelmező előzetes vitarendezési kérelme 1.1. pontjában előadta, hogy véleménye 

szerint a Ganz-Skoda Közlekedési Zrt. 2013. november 19-i önkéntes hiánypótlása, egyben 

megvalósítja álláspontja szerint a hamis adatszolgáltatást, a Kbt. 56.§ (1) bekezdés j) pontja 

szerinti kizáró okot, utalt a Közbeszerzési Döntőbizottság joggyakorlatára. 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az ajánlatok érvényességi vizsgálata kiterjedt 

valamennyi érvénytelenségi és kizáró okra. A kérelmező által bemutatott joggyakorlati 

hivatkozások az ajánlatkérő előtt is ismertek, ugyanakkor a jogalkotó a jelen eljárásban 

irányadó új Kbt. (2011. évi CVIII.tv.) szabályozásában, a korábbi Kbt. (2003. évi CXXIX 

tv.) rendelkezéseitől eltérően állapította meg a hamis adatszolgáltatásra vonatkozó 

jogszabályi törvényi tényállást. Ebből - kialakultnak minősíthető joggyakorlat hiányában - 
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az a következtetés vonható le, hogy a korábban egyértelműen hamis adatszolgáltatásnak 

minősített esetekben, csak további feltételek mellett kívánja e szankció alkalmazását.  

Jelen eljárásban a Ganz-Skoda Közlekedési Zrt. ajánlatának számos okból való 

érvénytelensége, a közbeszerzési versenyből való kizárása mellett kijelenthető, hogy nem 

sérül magának a közbeszerzési versenynek a tisztasága.  

 

Összegezve 

 

Az ajánlatkérő a fenti indokokra tekintettel fenntartotta és nem egészítette ki az írásbeli 

összegezésében a Ganz-Skoda Közlekedési Zrt. ajánlattevő ajánlata tekintetében 

megállapított érvénytelenségi okokat, azok indokolását. 

 

 

Ajánlatkérő kéri a fentiekben adott indokai és válasza elfogadását.  

 

Budapest, 2014. január 7. 

 

 

Üdvözlettel:  

   

  

 Ignácz Gergely 

                                   beszerzési és közbeszerzési vezető 

 

 

 

 


