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A Kozbeszerzksi Dontobizottsag (a tovabbiakban: Dontobizottsag) a 
Kozbeszerzksek Tanacsa nevkben meghozta az alabbi 

A Dontobizottshg a United Call Centers Kft. (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. 
II.em., kdpviseli: Misefay ugyvkdi Iroda dr. Misefay Tibor ugyvkd 11 18 
Budapest, Villhyi lit 47., a tovhbbiakban: kkrelmezo) hltal a MAV-START 
Vasuti Szemilyszrilitb Zrt. (1 087 Budapest, Konyves Khlman krt. 54-60., 
kkpviseli: Szab6BiSzomor Ugyvkdi Iroda dr. Csurka Gyula ugyvkd 1 139 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Ct 5 5., a tovhbbiakban: aj hlatkkro) ,, V'ZZaZkozasi 
szerz6dks Call Center szolghltatds igbnybevbtele " thrgyii kozbeszerzksi eljirhsa 
ellen benyiijtott jogorvoslati kkrelmeknek rdszben helyt ad ks meghllapitja, hogy 
a kkrelmezo iltal 2009. november 25-kn eloterjesztett 1. s z h 6  kkrelem 
kiegkszitks tekintetkben ajsinlatkkro megshtette a kozbeszerzksekriil sz616 
2003. kvi CXXIX. torvdny (a tovabbiakban: Kbt.) 261.9 (2) bekezdes i) pontja 
alapjhn alkalmazand6 Kbt. 96lA.s (2) bekezdkskt. A jogorvoslati eljhrhst az alap 
jogorvoslati kkrelem 1. 6s 5. elemei tekintetkben rgszben megsziinteti, a 
kkrelmeket egyebekben elutasija. 

A Dontobizottsag kotelezi. ajhlatkkrot, hogy a kkrelmezo rkszkre a hatarozat 
kkzbesitksdtol szhitott  15 napon belul fizessen meg 150 000 Ft 
(egyszhz6tvenezer forint) igazgatbi-szolgaltatirsi dijat. Ezt meghalad6an az 
eljaras soran felmeriilt koltskgeiket a felek maguk viselik. 

A hatarozat ellen fellebbezksnek, Cjrafelvkteli eljarhsnak helye nincs. Jelen 
hathrozat megsziinteto rendelkezkse ellen a hathrozat kkzbesitksktol szamitott 8 
napon belul kiilon jogorvoslati kdrelem nfljthat6 be. A hatarozat krdemi 
rendelkezdsknek bir6shgi feliilvizsg8latat annak kdzbesitksdtol szamitott 15 
napon belul keresettel a Foviirosi Bir6sagt61 lehet kkrni. Mind a jogorvoslati 
kkrelmet, mind a keresetlevelet a Fovarosi Bir6shghoz cimezve, de a 
Dontobizottsaghoz kell benyiijtani. 



A Dontobizottsag a kozbeszerzksi eljaras, valamint a jogorvoslati eljaras iratai, 
illetve a felek irasban es targyalason tett nyilatkozatai alapjkn az alabbi 
tenyallast allapitotta meg: 

Ajanlatkero a rendelkezo reszben meghatarozott szolgaltatiis megrendelese 
thrgyiiban a Kbt. VII. fejezet szerinti egyszerii kozbeszerzksi eljhiist inditott, 
amelyre vonatkoz6 ajanlattkteli felhivks 2009. augusztus 17-kn 1630412009. 
szkmon jelent meg a Kozbeszerzksi ~rtesitoben. A hirdetmeny 2009. augusztus 
12-611 keriilt feladasra. 
Ajiinlatkkro a felhivhsban megjelolte, hogy kozszolg~ltat6nak minosul a Kbt. 
163.s (1) bekezdks c) pontja szerinti vasiiti szolghltaths fo tevkkenyskgi korrel. 

Ajhnlatkkro a rkszekre tijrtkno ajhnlattktelt nem tette lehetovk. 
A felhivilsban a beszerzks teljes mennyiskge az aliibbiakban keriilt 
meghatiiroz8sra: 
Vtillalkozhsi szerzodks Call Center szolghltat9s igknybevktele thrgyiiban, arnely 
nyomiin kulonosen az alabbi feladatokat kell elvkgezni: 

Call Center uzemeltet6ssel kapcsolatos osszes tevkkenyskg ell6tAsAt; 
Call Center telefonos iigyfklszolgiilati tevkkenyskg ellhthsht; 
Call Center miikodtet6skhez sziikskges eszkozok biztosithsht; 
Call Center szolgiiltatas ellAt6siihoz sziikskges munkaero biztositasat 6s 

kkpzkskt (a vizsgktat8s jogiit az Ajiinlatkkro fenntartja); 
~ v - S T A R T  Zrt. vezetoinek - elore definiklt - rendkiviili esemknyekrol 

tortkno val6sideju SMS-en tortkno tajkkoztatasa. 
~ ~ ~ f 6 l s z o l ~ a l a t i  adatbiizis (,,Tudbb&is") kialakithsa legkksobb 2010. februk 

3 -i hataridore. 
A nyertes ajhlattevonek a fenti szolgaltatiisok teljes korii nyhjtiisiit legkksobb 
2010. januiir 3-tbl biztositani kell. A fentiek beszerzCskre az Ajhlatkkro 2 kv (+ 
1 kv opci6) idotartamii szerzodkst Evan kotni. 

Ajiinlatkero a beszerzendo szolgiltat9s korkben a 22 szolgiiltatiisi kateg6riat 
jelolte meg, Kozos Kozbeszerzksi Sz6jegyzCkY CPV kbd: 79623000-7. 

Az ajhlattkteli felhivhsban rogzitette ajhlatkkro a rkszvkteli feltkteleket, ezek 
koz6tt a 111.2.2) pontban hatirozta meg ajanlatkkro a gazdasiigi 6s pknzugyi 
alkalmassiig megitklkskhez megkovetelt igazolasi m6dot: 
Az ajknlattevonek (konzorcium esetkben a konzorciumi tagnak) illetve a 
kozbeszerzks krtkkknek 10 %-at meghaladb mertkkben igknybe venni kivht 
alv~llalkoz6nak csatolnia kell az aliibbiakat: 



P/l . valamennyi szamlavezeto pknzintkzetnek az ajinlatteteli hataridot megelozo 
60 napnal nem regebbi nyilatkozata egyszerii masolati pkldanyban, minimalisan 
az alabbi tartalommal: 
- vezetett bankszirrlla szama 
- mi6ta vezeti a bankszamlat 
- szirnlajiin 2008. januar 1-kt kovetoen volt-e sorban illas, ha igen, mikor es 
milyen idotartarnmal; 
P/2. utolso ketto lezart iizleti ever01 (2007-2008) sz616, a sztimviteli 
jogszabilyoknak megfelelo beszamolojanak egyszerii mhsolata, amennyiben a 
letelepedesiik szerinti orszag joga eloirja; [Amennyiben letelepedksiik szerinti 
orszag joga nem irja elo beszhol6 kozzet6tel6t7 ajhlatkkro elfogadja az 
ajhlattevo, kozos ajanlattbtel esetkn a konzorciumi tag, illetoleg a kozbeszerzks 
Brtkkknek lo%-& meghalado mkrtekben igknybe venni kivhnt alv~llalkoz6 erre 
vonatkozo egyszerii, konyveloje (konyvvizsgal6ja) hltal ellenjegyzett 
nyilatkozatat is.] 
P/3. az elmhlt ketto evben (2007-2008) evenkknti bontasban a teljes forgalomra 
(nett6 arbevktelre) vonatkoz6, illetve a kozbeszerz6s thrgyiib61 (Call Center 
szolgaltatas nfijtasa) s z h a z 6  forgalomra (nett6 arbevktelre) vonatkoz6, 
ckgszeriien alairt nyilatkozat. 
A Kbt. 65.8 (3) bekezdkse alapjhn az ajblattevo a szerzodes teljesitksehez 
sziikseges alkalhassag igazolasa krdekkben m h  szervezet (szervezetek) 
eroforrasiira is thaszkodhat. Az ajblattevo ebben az esetben a Kbt. 65.8 (4) 
bekezdesknek megfeleloen koteles igazolni azt is, hogy a szerzod6s 
teljesitksehez sziiksdges eroforrasok rendelkezdskre allnak majd a szerzodks 
teljesitksenek idotartama alatt. Az igazolas az krintett szervezet 
kotelezettsegv~11al~sra vonatkoz6 nyilatkozathak benytijtasaval tortenik, 
emellett pedig erintett szervezet azon alkalmassagot, amelyhez eroforrast 
biztosit az ajhlattevovel azonos m6don koteles igazolni. 
A Kbt. 4. $ 3/E. pontja alapjh nem minosiilhet eroforrasnak a 66. 8 (1) 
bekezdks a)-c) pontja szerinti koriilmkny, kivkve, ha az ajhlattevo 6s az 
eroforrast nfijto szervezet kozott a Polgiiri Torvenykonyv szerinti tobbsdgi 
befolyas a11 fenn. Ennek megfeleloen az eroforrhs rendelkezksre Qllashnak 
igazolasa kizhrolag a Kbt. 65. 8 (4) bekezdes a) pontja alapjiin tortknhet. 

Ajanlatkkro a gazdasagi 6s pknziigyi alkalmassag minimurnkovetelmenye 
korkben az alabbiakat irta elo: 
P/1. alkalmatlan az ajanlattevo (konzorcium esetkben a konzorciumi tag) 
illetoleg a kozbeszerzks krtekknek 10%-at meghalad6 mkrtkkben igknybe venni 
kivhnt alviillalkoz6, ha az ajhnlattevo (konzorcium esetkben a konzorciumi tag) 
illetoleg a kozbeszerzks Brtekknek 10%-at meghalad6 mertkkben igknybe venni 
kivbt  alvhllalkoz~ja biirmelyik bankszamlajhn 2008. januhr 1. utan 30 napot 
meghalado sorban allas mutatkozott; (onall6 megfelelks) 



Pl2. alkalmatlan az ajanlattevo (konzorcium esetkben a konzorciumi tag) 
illetoleg a kozbeszerz6s krtkkknek 10%-at meghalado mertkkben igenybe venni 
kivant alvallalkozo, ha az ajanlattevo (konzorcium eseteben a konzorciumi tag) 
illetoleg a kozbeszerzCs CrtekCnek 10%-at meghalado mkrtekben igCnybe venni 
kivant alvallalkoz~ja koziil barmelyiknek az adozas u th i  eredrnenye az utolso 
ketto lezart iizleti ivknek (2007-2008) mindegyikeben negativ volt; (on9116 
megfelelks) 
Pl3a. alkalmatlan az ajanlattevo (konzorcium esetkben a konzorciumi tag) 
illetoleg a kozbeszerz6s Grtkkenek 10%-iit meghalad6 mkrtekben igknybe venni 
kivhnt alvallalkozo, ha az ajanlattevo (konzorcium esetdben a konzorciumi tag) 
illetoleg a kozbeszerz6s krtekenek 10%-ht meghalad6 mkrtkkben ighnybe venni 
k ivh t  alv8llalkoz6ja egyiittes teljes forgalma (nett6 irbev6tele) az elozo ketto 
6vben (2007-2008) osszesen nem 6rte el a nett6 700 milli6 Ft-ot (egyiittes 
megfeleles); 
Y/3 b. alkalmatlan az ajanlattevo (konzorcium esetkben a konzorciumi tag) 
illetoleg a kozbeszerz6s 6rtkkGnek 10%-at meghalad6 mertkkben igknybe venni 
kivhnt alvhllalkozo, ha az ajhlattevo (konzorcium eseteben a konzorciurni tag) 
illetoleg a kozbeszerzCs CrtCkenek 10%-at meghaladb mCrtCkben igCnybe venni 
k ivh t  alv8llalkoz6ja egyiittes forgalma (nett6 Arbevbtele) a kozbeszerzes 
tiirgyaban (Call Center szolgaltaths) a.2 elmiilt kctto 6vben (2007-2008) osszesen 
nem erte el a nett6 500 milli6 Ft-ot; (egyiittes megfeleles). 

Ajanlatkkro meghathrozta az eljhrhs szempontjaM1 relevhs haaridoket: 
Ajhnlattkteli hatihido: 2009. szeptember 07. 
Az elso tkgyalhs idopontja: 2009. szeptember 9. 
Eredmknyhirdetks tervezett idopontja: A vkgso ajhlatok ben~j thsat  koveto 30. 
nap, ha ez nem munkanap, akkor az ezt koveto elso munkanap. 
Szerzodiskot6s tervezett idopontja: Az eredmknyhirdetes napjat koveto 8. nap, 
ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt koveto elso munkanap. 

Ajanlatk6ro az elbiral8s szempontjakknt az osszessCg6ben legelonyosebb ajhnlat 
szempontjat vhlasztotta, rogzitette a biralati r6szszempontokat 6s sulysziimokat. 
R&szszempont Szilyszdm 
1. a telefonhivhs szolgaltatas dija [nett6 Ft/perc] 40 

2. az SMS s z o l g ~ t a t ~ s  dija [nett6 FtISMS] 20 

3. az e-mail szolgaltatas dija [nett6 Ft/e-mail] 10 

4. napi szolgAltat8si szint nem teljesitkse miatti kotbCr mkrtkke (a dokumentaci6 rkszkt 
kkpezo szerz6dCstervezet 14.2.8. pontjaban meghathrozott, egysCgnyi napi szolgaltatasi 
szint csokkenCs utfin fizetendij kotbkr a havi nett6 szolgaltatAsi dij %-Aban) (minimum 

20 

0,015 %) 

5. kksedelmi kotbCr osszege [Ft/nap] (minimum 100.000 Ft/nap) 5 

6. fizetksi hathido [a teljesitCst61 szhitottan, napthri napban kifejezve] (minimum 30 5 
napthri nap) 



Ajanla-tkkro rogzitette a targyalis lefolytatisinak menetkt, alapveto szabilyait. 
AjanlatkQo az ajhlattevokkel tervezetten kiilon-kiilon, egymist kovetoen, az 
alapajanlatok benyi?jtisa szerinti sorrendben, egy forduldban targyal, szuksCg 
esetkn tovibbi targyalisi fordul6t tart. A szerzod6ses tirgyalhsok celja a 
szerzod6ses feltktelek 6s a miiszaki tartalom rkszleteinek egyeztetkse. A 
szerzodkses tiirgyalhsok utan az ajanlattevok egyenlo feltktelekkel lehetosdget 
kapnak az egyes ajhnlati elemek m6dositishra. 

AjAnlatkCro a Kbt. 261. 5 C2) bekezdks h) pontja alapjh a Kbt. 83. tj -ban 
foglaltaknak megfeleloen teljes korben, szukskg esetkn akhr tobb alkalommal is 
biztositja a hiAnyp6tlhs lehetoskgkt. Ajhlatkero a thrgyalisok lezitrasa u th ,  a 
v6gso ajhlatok benyhjtksht kovet6en mar nem biztosit lehetoseget 
hiAnyp6tlisra. 

A felhivas egykb informiici6i kozott ajhlatkero eloirta, hogy ajhlattevonek - 
konzorcium esetkn a konzorciumi tagoknak - 6s a kozbeszerzks 6rtkkknek 10%- 
at meghalad6 mkrtekben igenybe venni kivant alv6llalkoz6nak, az ajhlattevo 
rkszere a szerzodks teljesitkskhez eroforrhst ny1ijt6 szervezetnek az ajhlatteteli 
hathrido lejhrtat megelozo 60 napniil nem rdgebbi ckgkivonatiit, azon 
ckgjegyzksre jogosult szemkly alhirasi cimpkldanyht egyszerii masolati 
pkldiinyban kell az ajhlathoz csatolni, akik az ajhnlatot, az abban szerepl6 
ilyilatkozatokat szignhlj kk, aliiirj iik. 
Toviibba az ajhlattevonek - konzorcium esetkn a konzorciumi tagoknak - 6s a 
kozbeszerzes krtkkknek 10%-At meghalad6 mkrtkkben igknybe venni kivht  
alvillalkoz6nak nyilatkomia kell, hogy valamennyi pknzforgalrni szimliijhr61 
becsatolta jelen felhivas 111.2.2) pontjhban a pknziigyi alkalmassiig igazolhsiira 
eloirt pknzintkzeti nyilatkozatot 6s ezeken kiviil mas pknzintkzetnel szhmlkt nem 
vezet. 

Ajiinlatkkro ajhlattkteli dokumentacibt is kkszitett, mely tartalmazott Btalhos 
utmutat6t az ajhnlattevoknek, szerzodQtervezetet, valamint iratmintakat. 
A dokumentaci6 utmutat6 rkszkben az ajhnlatok krtkkelksknek m6dszere 
koreben az alabbiakat rogzitette ajhlatkkro: 
A nett6 M a t  ugy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak az iltalhos 
forgalmi adon kiviil minden jArulekos koltskget, fiiggetlenlil azok forrnajht61 6s 
forrhsatol, pl. v h ,  kiilonbozo dijak 6s illetkkek, egyeb ad6k, stb. 
Az 1-3. biriilati rkszszempont vonatkozasiiban, mindhhrom birhlati rkszszempont 
esetkben kiilon-kiilon feltiintetve rogzitette a kovetkezo eloirasokat: 
Mind a telefonhivas szolghltatas dija, mind az sms szolgaltatis dija, mind az e- 
mail szolgiiltatiis dija vonatkozhsiiban megjelolte, hogy az ajiinlattevoknek 
egyosszegu, forintban kifejezett, percre vetitett nett6 szolgaltat~si dijat kell 
megadni az adott szolghltaths vonatkozasiban. A legalacsonyabb megajhnlas a 



legjobb. Ezen rkszszempontokon beliil ajinlatkkro az 1 percre megadott nett6 
szolgiltatisi dijakat veti ossze ks a Kbt. szabilyai szerint a legelonyosebbet, 
legalacsonyabbat preferilja. Megadta ajinlatkero a pontszimitas kkpletkt is. 
Rogzitette tovabbii, hogy az ajinlatban szereplo szolgiltatisi dijnak fixnek kell 
lennie, vagyis az ajanlattevok semmilyen formaban, sernrnilyen hivatkozassal 
sem tehetnek vBltoz6 szolgiltatasi dijat tartalmaz6 ajinlatot. A szolgaltatasi 
dijnak tartalmaznia kell rnindazokat a koltskgeket, amelyek az ajanlat targyhak 
eredmknyfelelos megva16sit8siihoz7 az ajhlati feltktelekben rogzitett feltktelek 
betartashhoz szuksegesek. 
Ajinlatkkro a dokumentici6ban megadta a hivisforgalmi adatokat, a 
kozszolgiiltatiisi szerzodksben megfogalmazott idointervallum alapjh: a napi 
becsult hivis atlagosan munkanapokon 6-20 6raig 3.600 dblnap, munkasziineti 
6s unnepnapokon 8- 18 6rBig 2.100 dblnap, melybol legnagyobb aranyban 
menetrendi informici6 (60-70 % koriil), jegyrendelks (15% koriil), nemzetkozi 
informaci6 kkrkse (12-7 % koriil) meriil fel. A napi becsult e-mail atlagosan 40 
dblnap, a napi becsult SMS htlagosan 350 dblnap. Ajhlatkkro rogzitette a 
dokumentiici6ban a szolgaltatas szinvonaliival szemben thasztott elvhrhsokat. 

Ajanlatkkro a kiegkszito tiijkkoztatas krdekkben beirkezett kkrdksekre megadta a 
viilaszt, a jogorvoslati kkrelem korkt ezek nem krintettkk. 

Az ajiinlattkteli hatkidore, 2009. szeptember 7-kre 5 ajhlattevo nyiijtott be 
ajhlatot. Ajhnlatkkro a bontas s o r h  ismertette az ajanlattevok adatait, toviibbii a 
birhlati rkszszempontokra tett ajhlati elemeket, koztiik az 1-3. rkszszempontra 
tett ajhlati elemeket az aliibbiak szerint jelolte meg: 
1. TCT Hungary Kereskedelmi 6s Szolgaltat6 KR. 
A telefonhivb szolgiiltatiis dija nett6 22 1 Ftlperc 
Az SMS szolgdtat6s dija nett6 234 Ft/SMS 
Az e-mail szolghltatas dija nett6 322 Ft/e-mail 
2. Starjobs Magyarorszhg Kft. - 
A telefonhivas szolgaltatas dija nett6 65 Ftlperc 
Az SMS szolgitltatas dija nett6 60 Ft/SMS 
Az e-mail szolgaltatas dija nett6 180 Ft/e-mail 
3. Kkrelmezo 
A telefonhivas szolghltath dija nett6 259 Ftlperc 
Az SMS szolgiiltatiis dija nett6 25 Ft/SMS 
Az e-mail szolg6ltaths dija nett6 390 Ft/e-mail 
4. Magyar Telekom TAvkozlksi Nyrt. 6s a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet K k  - 
Konzorciuma 
A telefonhivas szolgiltatiis dija nett6 127 Ftlperc 
Az SMS szolghltatis dija nett6 234 Ft/SMS 
Az e-mail szolgiiltaths dija nett6 239 Ft/e-mail 
5. TeleMedia Kft. - 



A telefonhivas szolgaltatas dij a nett6 1 05 Fdperc 
Az SMS szolgaltatis dija nett6 16,5FdSMS 
Az e-mail szolgaltatas dija nett6 125 Fde-mail 

A Magyar Telekom Tiivkozlksi Nyrt. 6s a Magyar Telefon-Media Intezet Kft. 
Konzorciuma ajiinlatiban az aliibbi becsatolt igazolasok szerepeltek: 
- A 2 1. oldalon keriilt csatolasra a Magyar Telekom Tavkozlksi Nyrt. hltal2007. 
januar 1-kt koveto idoszak legjelentosebb, kozbeszerzes targyaban teljesitett 
referencia munkai, mely korkben nem keriilt megjelolksre referenciarnunka. 
A 23. oldalon a Magyar Telefon-Media Intezet Kft. iltal vkgzett 2007. januar 1 - 
kt koveto idoszak legjelentosebb, kozbeszerzes tirgyaban teljesitett referencia 
munkiik keriiltek megjelolksre, mely szerint 2007- 2008. kvben kkt munkkt 
teljesitett. Megjelolte ezen munkhk esetkben a szerzodest koto fdl 6s a 
kontaktszemely megnevezkskt, elkrhetosegkt, a referencia tirgyhak 
ismertetkskt, a teljesitks helykt, idejdt 6s az ellenszolg~ltat~s osszeget. Ezen 
munkhk esetkben a referencia tkrgyakdnt megjelolesre keriilt mkdia- piac 6s 
kozvklemknykutat8si adatfelvktel - specializalt call center szervezet 
iizemeltetese kereteben 6s kiadvby-krtkkesitds tamogatasa - dedikiilt operatori 
csoport Altal vkgzett komplex szolgiiltatiiskent call center iizemeltetkse. A 
munkhk ellenszolgaltatasa osszegekknt nett6 320.342.000 Ft Cs nett6 80.91 1.000 
Ft keriilt megjelolesre a kkt megjelolt kvben osszesen. 

- Az ajhnlat 35-55. oldalain szerepelt az ajblattevo 91tal becsatolt pknzintkzeti 
igazolasok. A Magyar Telefon-Mkdia Intezet Kft. iltal az 53. 6s 55. oldalon 
keriilt csatolasra a CIB Bankt61 s z h a z 6 ,  2009. szeptember 4-611 kelt 
pknzintkzeti igazolas kkt banksz8mlasz6mra vonatkoz6an. 

- A Magyar Telefon-Mkdia IntQet Kft. az ajhlat 449. oldalhn tett 2009. 
szeptember 4-611 kelt nyilatkozataban rogzitette, hogy a CIB Banknal vezet 
penzforgalmi bankszamlat, mely kapcsb valamennyi pknzforgalmi szhlAjar61 
csatolta a banki nyilatkozatot 6s ezeken kiviil mas pknzintkzeti pknzforgalmi 
s z h l h t  nem vezet. 

- Az utols6 ketto iizleti kvrol sz616 beszamol6 az ajblat 57-403. oldalain keriilt 
csatoliisra. A Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. a 389. oldalt61 csatolta 
egyszeriisitett kves beszhmol6jht 2007. 6s 2008. kvrol. A beszhmolok minden 
oldalan bejegyzett konyvvizsgiil6 igazolta, hogy ,,az kves beszhol6t (az 
egyszeriisitett kves besziimol6t, az egyszeriisitett mbrleget) a szamviteli 
torvknyben 6s az bltalhnos sztimviteli elvekben foglaltak szerint hllitotthk ossze. 
Az kves beszamol6 a villalkoz6 vagyoni, pknziigyi 6s jovedelmi helyzetkrol 
megbizhat6 6s valds kkpet ad." A besziunol6k kiegbzito mellkkletei nem 
keriiltek csatolasra. 



- A teljes forgalornra 6s a kozbeszerzks thrgyiib61 szhrmaz6 forgalornra 
vonatkoz6 nyilatkozatok az ajanlat 407. oldalhn szerepeltek. A 407. oldalon 
keriilt megjelolksre a Magyar Telekom TLvkozlksi Nyrt. teljes nett6 forgalma, 
2007.: 499 909 milli6 Ft, 2008.: 500 804 milli6 Ft, es a kozbeszerzks tirgyhbol 
szarmaz6 osszes nett6 forgalma, 2007.: 122 ezer Ft, 2008.: 38 ezer Ft. A Magyar 
Telefon-Mkdia Intkzet Kft. a 409. oldalon tett nyilatkozataban jelolte meg a 
teljes nett6 forgalmiit, 2007.: 299 382 ezer Ft, 2008.: 225 108 ezer Ft, ks a 
kozbeszerzks tArgyhb61 szhrmaz6 osszes nett6 forgalmiit, 2007. : 299 3 82 ezer Ft, 
2008.: 225 108 ezer Ft. 

- A Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. 2009. augusztus 10-kn hathlyos 
cigkivonata az ajanlat 513. oldalhn szerepelt. Eszerint a ckg kkt pknzforgalmi 
jelzosz~mot kezel a CIB Bank Zrt.-nkl. 

Ajhnlatkkro 2009. szeptember 9-611 tajkkoztatta a Starjobs Magyarorsziig Kft. 
ajhnlattevot, hogy ajhnlata a Kbt. 88.9 (1) bekezdks e) pontja alapjh 
krvknytelen, ezkrt a thrgyalhson va16 rkszvktelre ajhnlatkkro ezen ajhlattevot 
nem hivta meg. 
Ajhnlatkkro hihnyp6tlhsra sz6litotta fel az ajhnlattevok koziil a TCT Hungary 
Kereskedelmi 6s Szolghltat6 Kft.-t, a TeleMedia Kft.-t 6s kkrelmezot, akik 
ben*jtott& a hiLnyp6tlhst. 

Ajiinlatkkro harom forduloban megtartotta a miiszaki feltktelekrol, 
szerzodkstervezetriil va16 thrgyaliist ajhlattevokkel, majd ajhnlatkkro 2009. 
okt6ber 2-hn felhivta az ajhlattevoket a vkgso ajhlat megtktelkre. A vkgso 
ajblatokat 2009. okt6ber 8-An bonthsi eljhhs soran ismertette, az 1-3. birhlati 
rkszszempontra az alhbbi ajhnlatok krkeztek: 
1. A Magyar Telekom Thvkozlksi Nyrt. 6s a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. - 
Konzorciurna 
A telefonhivhs szolg~ltaths dija nett6 127 Ftlperc 
Az SMS szolghltath dija nett6 234 Ft/SMS 
Az e-mail szolghltath dija nett6 239 Ft/e-mail 
2. TCT Hungary Kereskedelmi 6s Szolgaltat6 Kft. - 
A telefonhivhs szolghltatas dija nett6 1 18 Ftlperc 
Az SMS szolghltat& dija nett6 44 Ft/SMS 
Az e-mail szolgiiltatas dija nett6 180 Ft/e-mail 
3. Kkrelmezo - 
A telefonhivhs szolgiiltatas dija nett6 2 19 Ftlperc 
Az SMS szolg8ltaths dija nett6 189 Ft/SMS 
Az e-mail szolgiiltaths dija nett6 297 Ft/e-mail 
Ajhnlatkkro jegyzokonyv formhjiiban rogzitette, hogy a TeleMedia Kft. vegso 
ajhnlatat kksve, az eloirt hathido uthn nyiljtotta be. 



Ajiinlatkkro a v6gso arajanlatok tekintetkben nkgy brtirgyalisi fordul6t tartott, 
melynek vkgkn az 1-3. birhlati rkszszempontra az alabbi ajanlatokat tettek 
aj hnlattevok: 
1. TCT Hungary Kereskedelmi 6s Szolgfiltato Kft. 
A telefonhivb szolghltatb dija nett6 1 18 Ftlperc 
Az SMS szolgdtatas dija nett6 0,l FtlSMS 
Az e-mail szolgaltaths dija nett6 0,l Ftle-mail 
2. Magyar Telekom TAvkozlesi Nyrt. 6s a Magyar Telefonmkdia Intkzet Kft. - 

Konzorciuma 
A telefonhiviis szolghltatas dija nett6 59 Ftlperc 
Az SMS szolghltat9s dija nett6 10 Ftl SMS 
Az e-mail szolghltat9s dija nett6 59 Ftle-mail 
3. K6relmezo 
A telefonhiviis szolgiiltath dija nett6 179 Ftlperc 
Az SMS szolg9ltaths dija nett6 1 Ftl SMS 
Az e-mail szolgiiltatas dija nett6 1 Ft/e-mail 

Ajanlatkkro a 4. irthrgyalhsi fordulo lezirhsakor benyijjtott vdgso ajiinlatok 
kapcshn a Kbt. 86. $ (1) bekezdks alapjh indokoliist kkrt mindhhrom 
aj anlattevotol. 
A TCT Hungary es Kereskedelmi SzolgBltat6 Kft. esetkben kdrte a 2. 6s 3. 
birilati r6szszeinpant, az SMS Cs e-mail szolghltatiis dija tekintetkben az 
ajhlattevo Bltal mcgajhlott Cs ajcinlatk6so hltal kiriv6at-1 a.la.csonynak krtkkelt 
hrelem megalapozottshghak aliittsimasztiisiit objektiv alap6 indakolassal, a 
bemutathst tkteles koltskgekre lebontva (adatokkal, szamitiisokkal, 
dokumenturnokkal, stb. alhtiimasztva). 
Kkrelmezo esetkben az 1. birhlati rkszszempont, a telefonhiviis szolghltatas dija 
vonatkoz&shban megaj hlott  aj hlati  hat  aj iinlatkkr6 kiriv6an magasnak 
ertkkelte, ezkrt kkrte ezen iirelem megalapozottshgiinak indokolhsht, ennek 
erdekkben az iirelem objektiv alap6 bemutatisat tkteles koltskgekre lebontva. 
Toviibbii a 2. 6s 3. biralati rkszszempont, az SMS 6s e-mail szolgaltatas dija 
vonatkozhsaban, amelyet ajhlatkkro kiriv6an alacsonynak krtkkelt, szintkn 
objektiv alap6 indokolast kdrt a tkteles koltskgekre lebontva. 
A Magyar Telekom Thvkozlksi Nyrt. 6s a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. 
Konzorcium esetkben a 3. birhlati rkszszempontra, az e-mail szolgaltatas dijira 
tett ajhlati elemet kiriv6an magasnak drtkkelte ajhnlatkkro, ezkrt e 
vonatkozasban kkrt tole objektiv alap6 indokolast az Arelem 
megalapozottsag~ak alatiimaszt8sakknt a tkteles koltskgeket bemutatva. 

A Magyar Telekom Tavkozlksi Nyrt. 6s a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. 
Konzorciuma megtette az e-mail szolg~ltatas dijiira vonatkoz6 indokolksiinak 
megadhsiit, es a TCT Hungary 6s Kereskedelmi Szolgaltatb Kft. is megadta az 



SMS 6s e-mail szolgaltatas dija tekintetkben az ajinlatkkro iltal kirivoan 
alacsonynak krtekelt ajanlati elernre vonatkozo indokolhsit. 

Kkrelmezo az ajinlati irelemekre vonatkozo indokolashban eloadta, hogy a 
telefonhivas szolgaltatas dija mely koltskgcsoportokb61 511. Eloadta, hogy az 
ajinlati k a  tartalmazza az ugyintkzok kozvetlen koltskgeit, vagyis a 
bkrkoltskgeket, a tulmunkab61 eredo tobbletkolts6geket7 kkpzksi koltskgeket, a 
premiumot. 45 fo teljes munkaidoben foglalkoztatott ugyintkzo sziikskgesskg6t 
jelolte meg 6s toviibbi 100 fo ugyintkzo kkszenlktben tartisit es sziikskg esetkn 
alkalmazasat. Ezen direkt koltskgek osszesen 178.342.643 Ftlkv, varhat6 total 
perc 1.664.360 perclkv, melynek alapjan 107 Ft direkt fedezetet tartalmaz a 
telefonhivas szolgaltatiis dija. Az indirekt koltskgek kozott jelolte meg 
kkrelmezo az operativ vezetok koltsegeit, e korben 5 fot jelolt meg 6s 1 fo 
kdszenlktben tartasat, valamint azok trkning koltskgkt, igy az indirekt koltskgek 
26.181.685 Ftlkv, a varhat6 total perc 1.664.360 percldv, mely alapjan az 
indirekt fedezet 16 Ft a telefonhivhs djjaban. A management, amortizaci6, 
energia koltskgek koreben 64.885.414 Ftldvet jelolt meg kkrelmezo, melybol 39 
Ft a fedezet a szolgaltaths dijhban. Profitkknt 17 Ftlpercet jelolt meg, igy 
osszesen 179 Ftlperc qjfinlati &at kalkulalt kkrelmezo. Megjegyezte, hogy ebb01 
40 Ft a specifikus koltskg, melyre a folyamatos, stabil szolgaltatiis 
krdekkben van sziikskg, a krizishelyzetek, idojkhsi koriilmknyek 6s a sztrajkok 
miatti volurnenemelkedksek kezelkskre. Az e-mail 6s SMS forgalom 
vonatkoziisiiban azt rogzitette kkrelmezo az indokolasiiban, hogy informatikai 
fejlesztksei kovetkeztkben az e-mail 6s SMS forgalom automatizalasra keriil, ezt 
tiikrozik a megajiinlott Arelemei is. Informatikai rendszere nem igenyli, hogy 
dedikdt szemklyt rendeljen a tevkkenyskgekhez, a megadott 1 Ftle-mail Ar a 
megiras koltskgkt 6s nyereskget tartalmaz, hiszen az automatizalas miatt mas 
koltskge nincs kkrelmezonek. Az SMS-t kkrelmezo a tobb szhz elofizetks miatt 
ingyen kapja, igy telekommunikiici6s koltskge nincs. A megadott 1 FtlSMS ar a 
megiras koltskgkt 6s nyereskget tartalmaz. 

Ajhnlatkkro a benfljtott indokolhs kapcshn tovabbi indokol6st kkrt 
kkrelmezotol, mely szerint az e-mail 6s SMS dijra vonatkoz6 kelemekkel 
kapcsolatban kkrelmezo indokolasfiban rogzitette, hogy az e-mail 6s SMS 
forgalom automatiziilt. Kerte ajhlatkkro annak kifejtkskt, hogy ez pontosan mit 
jelent, kkrte, hogy mutassa be kkrelmezo a tervezett e-mail 6s SMS kezelks 
rkszletes folyamatat onnan kezdodoen, hogy a megrendelo a kikuldendo SMS 
szovegkt a szolgaltat6 rendelkezksere bocsatotta, illetoleg az ugyfkl e-mail fitjan 
taj6koztathst kert a szolgfiltat6t61, Milonos tekintettel az operatorok felmerulo 
feladataira (megirlis, ennek idoigknye kiizvetett 6s kozvetlen koltsegei, stb.). 

Kkrelmezo erre vonatkoz6an7 az SMS tekintetkben indokolhsaban eloadta, hogy 
az e-mail iizenetek tovkbbithsa SMS formajaban megfelelo technikai hittkrrel 



miikodtetheto. Az e-mailben Crkezo uzenetnek tartalmaznia kell, hogy mely 
cimzettek rkszkre kell eljuttatni a szoveget. Az e-mail kezbesiteskvel egyidoben 
automatikusan megkezdodik az SMS-ek kikuldkse az krintettek rkszkre. A 
szoveg tagolasat a rendszer automatikusan vkgzi 6s tovabbitja az SMS 
szabvhnynak megfeleloen. Az eredmkny egy osszeftiggo, az eredeti e-maillel 
megegyezo szoveg lesz, amennyiben a fogad6 fkl rendelkezik arra alkalmas 
telefonkksziilkkkel. Mindez nem igknyel emberi eroforrast, koltskget az 
iigyfklszolgilat rkszkrol. 
Az e-mail tekintetkben kkrelmezo eloadta, hogy a koribbi adatok alapjhn a 
bekrkezo levelek 98 %-a automatikus kategorizilist kovetoen elore definihlt 
sablonlevelekkel keriil megvilaszolhsra 6s csak 2 %-a (24 dbIh6). igknyel egyedi 
vhlaszt. Az utasokt61 krkezo e-maileket kkrelmezo CRM rendszere fogadja. Az 
e-mail arkalkulici6ja sorhn a fenti 2 % koltskgeit kell figyelembe venni, mert a 
sablonlevkl emberi beavatkozis nklkul, automatikusan keriil kikiildksre. Teljes 
e-mail mennyiskg 1200 db/h6, automatikus vhlaszlevkl 1 1 76 dbk6, egyedi 
vhlaszlev61 (2 %) 24 dbk6. A 24 db egyedi vilaszlev61 kapcsh 50 Ft-tal 
szamolva 1.200 Ft a koltskg, melyet 1200 db-a1 elosztva 1 Ft/e-mail k a 
kkrelmezo iltal kalkulilt hr. Kkrelmezo indokolisiban megjegyezte, hogy a ma 
elkrheto legkoltskghatkkonyabb megoldist dolgozta ki ajhlatkkro rkszkre, 
kkrelmezo ajinlati irhnhl alacsonyabb iron csak kockbatok k i n  lehetskges a 
szolgiltaths nyiijtisa, mely veszklyezteti a szolgiltatis fenntarthat6sagit. 

Ajhnlatkkro 2009. november 6 - h  tiijkkoztatta az ajhlattevoket, hogy klve a 
Kbt. 94. 5 (2) bekezdkskben biztositott joghval, az ajinlatok krtkkelksknek 
bonyolultshgh.ra 6s a belso dontCshozatali eljhrhs elhfiz6dishra tekintettel 
elhalasztja az eredmknyhirdetkst. Az eredmknyhirdetks fij idopontjakknt 2009. 
december 1 1 -kt jelolte meg. 
Majd 2009. november 19-611 an61 thjkkoztatta az ajinlattevoket, hogy a 2009. 
december 11-i idoponthoz kkpest koribbi idopontban tartja meg az 
eredmknyhirdetkst, melynek tij idopontja 2009. november 23., a szerzodkskotks 
tij idopontja 2009. december 2-a. 

Ajinlatkho 2009. november 2 3 - h  kihirdette a kozbeszerzksi eljiris 
eredmknykt. ~ r v k n ~ e s  ajhlatkknt fogadta el a Magyar Telekom Tavkijzlksi 
Nyrt. 6s a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet KR. Konzorciuma ajinlatit 6s ot 
jelolte meg nyertes ajanlattevokknt. ~rvknytelennk nyilvhitotta a tobbi 
ajinlattevo ajhnlatit, koztiik kkrelmezo ajinlatit. Az osszegezksben ajanlatkkro 
az krvknytelennk nyilvinith indokakknt kkrelmezo esetkben az alhbbiakat 
jelolte meg: 
Ajinlattevo iltal benfljtott vkgso, ajhlati kotottskggel bir6 ajinlat kapcsan 
ajhlatkkro az e-mail 8s az SMS szolgiltatis dijClra vonatkoz6 ajblati elemeket 
kiriv6an alacsonynak, mig a telefonhivhs szolgaltatis dijka vonatkoz6 ajinlati 
elemet kiriv6an magasnak itklte. Ajinlatkkro ezkrt a Kbt. 86. 5 (1) bekezdkskben 



foglaltaknak megfeleloen indokolist kkrt az ajinlattevotol. A megadott 
indokolisban ajinlattevo az SMS 6s az e-mail szolgiltatis dijara vonatkoz6 
irelemek tekinteteben feltett kkrdksekre nem, illetve nern egyertelmu valaszt 
adott, ezCrt ajhlatkkro a Kbt. 86. 5 (3) bekezdkse alapjin tovibbi kerdkseket 
intkzett ajinlattevohoz arra vonatkoz6an, hogy rkszletesen fejtse ki a tervezett 
SMS 6s e-mail kezelks rkszletes folyamatit, tekintettel arra, hogy ajhlattevo a 
megadott irelemek indokiul koribbi indokolisaban az automatizilist jeliilte 
meg. Ajhlattevo a kerks ellenkre sem ismertette az SMS 6s e-mail forgalom 
automatiziltsighak pontos tartalmit, az SMS 6s e-mail kezelks teljes 
folyamatit 6s annak osszes koltskgkt. Ajhlattevonek a nern dedikalt szemkly 
igknybevktelkre vonatkoz6 6s az SMS 6s e-mail megirasaval kapcsolatban 
rogzitett kijelentksei onrnagukban kktskgessk teszik a teljes automatizalas 
lehetoskgkt az SMS 6s e-mail szolgiltaths teren. Az automatizalhs megoldasi 
m6djit csak az SMS szolgaltatis egy fajtiijhil, az b. krizis SMS tekintetkben 
rnutatta be. Ezen muszaki megval6sitis eseten sem szamolt azonban ajhlattevo 
a szolgiltatisi idotartamra a rendszerkialakitisi, fenntartisi 6s mukodtetksi 
inforrnatikai koltskgekkel. Ajinlatkkro hllispontja szerint az SMS szolgaltatis 
korknek csuph egyetlen csoportja, az Ijn. krizis SMS tekintetkben meriilhet fel a 
teljes automatizilis elmkleti lehetoskge, a tobbi SMS csoport emberi eroforrast 
igki~yel. Ajh~lattevo i ndokolasaban az e-mai 1 Ijtjan krkezo levelek 
megvilaszolisa tekintetkben kifejtette, hogy sablonlevelek alkalmazhsiival az 
automatizilhs megval6sithat6 6s ezen sablonlevelek emberi beavatkozis nklkiil 
automatikusan keriilnek kikiildksre. Ajhlatkkro az emberi beavatkozis teljes 
kizhrisit nern tartja kivitelezhetonek, mivel az ugyfelek e-mail-ben 
gyakorlatilag minden olyan kkrdkssel fordulhatnak a szolgiltat6hoz, mint a 
telefonhivisok sorb .  A sablonlevelek alkalmazisa esetlegesen leroviditheti a 
vilaszadishoz sziikskges idotartamot, de nern mentesit a humineroforras 
igknybevetele a161. Mindezek alapjh megallapithatb, hogy ajhlattevo az SMS 
6s e-mail szolgiltatis dijira vonatkozd irelemekben nern megfeleloen vette 
figyelembe a szolgiltatis nyi?jtasaval kapcsolatos valamennyi koltskget, igy 
kiilonosen a humin eroforris koltskgeit. Az ajhlattevo altal adott indokolisok 
sem timasztjik objektiven ali, hogy az adott iirelemek tartalmazzik valamennyi, 
az adott szolgiltatis megvalbsitishhoz sziikskges koltskget. 
Az ajinlati dokumentici6ban az Crtkkelks m6dszerkre vonatkoz6 fejezet mind a 
telefonhivis, mind pedig az SMS 6s e-mail szolgalta~s dija, mint ajinlati elem 
vonatkozisiban kiilon-kulon eloirja, hogy ,,a szolgiltatisi dijnak tartalmaznia 
kell mindazokat a koltskgeket, amelyek az aj h l a t  targyanak eredmkny felelos 
megval6sitishhoz az ajinlati feltktelekben rogzitett feltetelek betartisahoz 
sziikskgesek". 
Ajinlattevo ajinlata a fentiekre tekintettel nern csupin kirivban alacsony 
ellenszolgiltatist tartalmaz az adott ajhlati elemek vonatkozisiban, hanem az 
ajinlati dokumentici6ban meghatirozott eloiriisnak sem felel meg. 
Ajhlattevo ajinlata a Kbt. 88. fj (1) bekezdks g) pontja alapjh ervenytelen. 



Ajarllatkero az indokolasban rogzitette tovabba, hogy a telefonhivas szolgiltatas 
179 Ft/perc dija vonatkozisaban ajanlattevo indokolasaban bemutatta, hogy a 
direkt koltskgeiben keszenlktben 100 fot (+ 1 indirekt) foglalkoztat. Ajanlatkero 
allispontja szerint a hivastrend alapjh a varhat6 hivasmennyiseg nem igknyel 
ekkora humheroforrist az allando 45 (+ 5 indirekt) fon kiviil, ajhlattevo 
ajanlataban igy slSllyosan indokolatlan koltskgtknyezot szerepeltet. Az 
indokolbban megjelolt a v  specifikus koltsegek (40 Ft) fennalliisuk eseten 
valamennyi szolgiltatas dijaban meg kellene, hogy jelenjenek, mivel azok 
valamennyi szolgaltatas tipust krintik. Ennek ellenere ajhlattevo csak a 
telefonhivas szolgaltatiis dija ajanlati elernnel vette figyelembe ezen koltseget. A 
telefonhivas szolgiltatas kiriv6an magas dija osszevetve az e-mail 6s SMS 
szolgiltaths dijhvrtl valoszii~usiti, hogy az SMS es e-mail szolghltatas koltsegeit 
is ezen ajhlati elem tartalmazza. 
Ajanlattevo ajanlata a Kbt. 86. f j  (5) bekezdesere tekintettel a Kbt. 88. f j  (1) 
bekezdks g) pontja alapj in krvenytelen. 

Kkrelmezo az eredmknyhirdetkst kovetoen kkrte ajhnlatkkrot, hogy a nyertesnek 
nyilvknitott konzorcium ajanlatiba teljes korii betekintdst biztositson szamara. 
Ajhlatkkro erre vonatkozo viilaszlevel6ben eloadta, hogy ajhlatkeronek nem 
a11 m6djaban ajanlattevo sziimhra ezt a lehetoskget biztositani tekintettel a Kbt. 
97. 9-aban foglaltakra. 

A nyerteskknt kihirdetett ajinlattevo az eredmknyhirdetkst kovetoen csatolta a 
kizAr6 okokra vonatkozo igazolisokat, melyek kozott szerepelt a Magyar 
Telefon-Media Intkzet Kft. 2009. noveinber 24-kn hatalyos ckgluvonata. E 
szerint a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. iltal korabban az ajhlatba 
benyiijtott ckgkivonatban megjelolt CIB Banknil vezetett kkt pknzforgalmi 
bankszamlaszhmon hilmenoen az UniCredit Banknhl is kezel pknzforgalmi 
jelzosz6mot. Ezt a ckgkivonat szerint 2009. szeptember 4-611 nyitotta a Magyar 
Telefon-Media Intkzet Kft. Ezen adatnak a bejegyzkse a ckgnyilvhntartisba 
2009. szeptember 9-kn kelt, hatalyos 2009. szeptember 9-611. 

Ajhnlatkkro 2009. december 7-en megkototte a szerzodkst a nyertes 
aj anlattevovel . 

Kerelmezo 2009. novernber 25-en nyhjtotta be jogorvoslati kkrelmet, melyben 
khrte jogskrtks megtorthntknek a megiillapitbit, ajknlatkkro kkiizeszerzksi 
eljarast lezar6 dontksknek a megsemmisitkset, valamint az igazgatasi 
szolgaltatisi dij 6s a jogorvoslati eljaras koltskgeinek viselkskrol va16 
rendelkezkst, ideiglenes intkzkedkskknt a szerzodCskotks megtiltksat. 

Kkrelmezo jogorvoslati kkrelmkben az alabbi kkrelmi elemeket jelolte meg: 



1. Kkrelmezo szerint ajtinltitkkro helytelenul vhlasztotta meg az eljkriisi rezsimet. 
Ajiinlatkkro a felhivhsban megjelolt beszerzks thrgyiit kkpezo 9623000-7 CPV 
k6d a Kbt. 4. s z h 6  mellkkletkben felsorolt ,,22 Szemelyzet elhelyezksi k s  - 
ellhthsi szolgaltatasok" kateg6riiiban tartozik. Viszont a beszerzks tknyleges 
tiirgya nern felel meg a felhiviisban hivatkozott CPV k6ddal megjelolt 
szolgiiltathsnak. A beszerzks tiirgyht kkpezo szolgaltatas ugyfklszolghlati, 
vevoszolgAlati tevkkenyskg elvkgzkse, valamint szamitogkpes 6s azzal 
osszefiiggo szolgiltaths. Erre vonatkoz6 CPV kod a Kbt. 3. s z h 6  
mellkkletkbe tartoz6 ,,I1 Vezetksi tanhcsad6 szolghltatasok 6s ezzel 
osszefiiggo szolgiiltatiisok" kategbrihba tartozik, a 79342300-6 6s 79342320-2 
CPV k6dokkal. Ezen t6lmenoen relevhns CPV k6dkknt jelolte meg kkrelmezo 
a 72500000-0 szhmit6gkpekkel kapcsolatos szolg9ltatiisokat 6s 72230000-6 
iigyfklszolgiilati szofiverekkel kapcsolatos fejlesztesi szolgiiltathsokat. Ezen 
CPV k6dok a Kbt. 3. sziim6 mellkkletkbe tartoz6, 7. szolghltathsi kategbriaba 
tartoznak. 
Kkrelmezo eloadta toviibb$ hogy a beszerzks becsiilt ertkke meghaladja a 
kozosskgi krtkkhatiirokat az alkalmassiigi feltdtelek 6s egykb eloirasok 
alapj in. 
Kkrelmezo szerint ezzel ajhlatkkro megskrtette a Kbt. 161. 5 (1) bekezdks a) 
pontjht, mert tknylegesen a 4. s z h 6  mellkkletbe nern tartoz6 szolgAltatAsok 
beszerzkskre jogszeriien nern alkalmazhatta volna a nernzeti rezsim szerinti 
egyszerii elj Arhsi format. 

2. Kkrelmezo eloadta, hogy amennyiben a fenti jogskrtks fenniill, 6s kozosskgi 
eljkiisi rezsimben kellett volna ajfinlatkkronek e l jh ia ,  akkor alkalmaznia 
kellett volna a Kbt. 92lA. 5 (2) bekezdkskt tekintettel arra, hogy a 2009. 
november 23-An tartott eredrnknyhirdetksen a benyiijtott tobb ajhlat koziil 
egyetlen Crvknyes ajhlat volt. Kkrelmezo szerint ajhlatkkro ezzel 
megskrtette a Kbt. 92lA. 5 (2) bekezdkskt, mert az eljhrhst nern nyilvhitotta 
eredmknytelennek. Kkrelmezii azt nern vitatta, hogy egyszerii eljarasban nern 
kell alkalmami a Kbt. 92lA. 5-t. 

3. Kkrelrnezo eloadta, hogy a nyertesnek nyilvhitott ajanlat 59 Ftlperc 
a j  Anlati ara a tele fonhiviis szolgiiltatiis dij a korkben ttilzottan alacsony 
mkrtkkii, a szerzodks teljesitkskt veszelyezteti, nern nydjt fedezetet a 
szolg6ltatiis nyiijtbhval kapcsolatos munkaberee, kozterhekre. Ezkrt a 
nyertes ajhlata 6rvknytelen a Kbt. 88. 5 (1) bekezdks g) pontja alapjkn, 
ajhnlatkkro megdrtette ezen jogszabhlyhelyet azhltal, hogy nern nyilvknitotta 
ezen okb61krv&nytelennk a nyertes ajinlatot. Tudomhsra juthskknt kkrelmezo 
az eredrnknyhirdetks napjht, 2009. november 23-At jelolte meg. 
Kkrelmezo hivatkozott arra, hogy a nyertes telefonhiviis szolgaltat8s dijhnak 
kiriv6 alacsonyshga fenniill mind a hhrom ajhnlattevo iiltal tett vkgso ajhlati 



hrak htlaghhoz kkpest, mind a mhsodik legkedvezobb megajhnlott percdij 
arihoz kkpest. Megjegyezte kkrelmezo, hogy ajanlatkkro a mhsodik 
legkedvezobb percdij megajhnlhst elfogadta, nem krtkkelte sem kirivoan 
magasnak, sem kiriv6an alacsonynak, melyhez kkpest a nyertes ajhnlattevo 
Qltal ajhnlott dij 50%-kal alacsonyabb. Ezen mkrtkk pedig mind a birbsag, 
mind a dontobizottshg gyakorlata alapjhn megalapozza a kirivo 
alacsonyshgot. Kkrelmezo hllhspontja szerint hibhsan kalkulhl az az 
ajhnlattevo, aki a dokurnenthlt napi hivhsszh-ingadozhs ellenere nem s z h o l  
a mozg6sitand6 eroforrasok koltskgkvel, ezzel veszklyeztetve a 
megrendelonek nfijtott szolgaltaths biztonsight. 
Kkrelmezo eloadta, hogy napi hivhsszhokat tartalmaz6 thblhzat kapcsh 
meghllapithat6, hogy kvrol-kvre atlagosan 12%-kal csokken a bekrkezo 
hivhsok sziima, a korabbi szerzodksben megjelolt napi becsult hivasszam 
3500 db, 2009-ben 3200 db, amely 2010-ben tovabb csokken 12%-kal. Ezen 
okok miatt 2010-re napi htlag 2850 db hivhssal lehet szhmolni, mely 9,6 
milli6 Ft bevktelt eredmknyez, ha a vhllalkoz6 optimalisan ki tudja hasnhlni 
a fizetett hivasidoket. Ezzel szemben a nyertes ajhlattevo -eloadhsa szerint- 
9,4 milli6 Ftk6-krt tudja a szolgaltathst elvkgezni, arnibol 10% a nyereskge. 
Kkrelmezo szerint az eloirt szolghltathst ezen osszegkrt nem lehet teljesiteni. 
Kkrelmezo kifejtette, hogy a 9,6 milli6 Ft-b61 mely rendszeres havi 
koltskgeket kell fedeznie a villalkoz6nak. Munkabkrek 6s jhmlkkok terkn 
megjegyezte, hogy a nap 24 6rhjhban va16 folyamatos rendelkezksre hllhsnak 
meg kell jelennie a bkrekben, p6tlkkokban. A miikodks stabilithshhoz 
elengedhetetlen 45 fo minden sziikskges vizsghval rendelkezo operhtor. A 
felhivhsban eloirt megkovetelt szakemberek alapjhn min. 3,5 vezeto bkrkvel 
szhmolni kell. A feladat sajhtosshghb61 ad6d6an dedikhlt csoportvezetoket 
sziikskges alkalmazni, tovhbbh szamos olyan pozici6 van, arnely a szerzodks 
sikeres teljesitkskhez sziikskges, igy koltskget generhl. A vhllalkoz6t kozvetve 
vagy kCizvetlenu1 krintik a munkhltat6i egykb koltskgek (munkhba jhhs 
tkritkse, bkrszhfejtks dija, munkavkdelmi 6s egykb, torvknyben kotelezett 
kkpzksek dija), miikodksi kornyezet generhlta koltskgek (a feladat ellhthsa 
sorhn felhasznalt technologia, szoftverek koltskge, a miikodkshez sziikskges 
szolgaltat6i havi 6s forgalmi dijak), egykb, szerzodks specifikus koltskgek 
(1 00 millib Ft biztositkk, kotbkrek). Kkrelmezo mindezek alapjhn levezette, 
hogy a 9,6 milli6 Ft-os bevktel mellett 6s a 4 4 3  fo minimhlisan sziikskges 
lk t szh  mellett 212 ezer Ft koriili osszegu havi munkabkr kalkulhlhat6, mely 
egy nem dedikhlt alkalmazott havi munkabkrkt 6s jhmlkkait sem fedezi, 
nemhogy egy dedikiilt alkalmazottkt, vagy egykb alkalmazotti lktszhrrhoz 
kapcsol6d6 koltskgeket, a miikodksi kornyezet generalta koltskgeket 6s az 
egykb szerzodks specifikus koltskgeket. 
Kkrelmezo szerint mindezek alapjan meghllapithat6, hogy a nyertes hltal 
megajhnlott 59 Ft-os percdij nem fedezi a szolghltathssal kapcsolatosan 
felmeriilo koltskgeket, igy veszdyezteti a szolghltaths biztonsight, a szerzodks 



teljesithetoseget. Tovabba kerelmezo szerint ez az eljaras serti a verseny 
tisztisighak tiszteletben tartasira vonatkozb kozbeszerzksi alapelvet. 

Kkrelmezo a korabbi szerzodksben foglalt feltktelek alapjan eloadta, hogy 
nem allja meg a helykt az az ajanlatkkroi hivatkozas, hogy jelentosen 
kedvezobb a 201 0-to1 varhatb szerzodeses kornyezet, mint a jelenlegi. Ennek 
alatimasztasara az alabbiakra hivatkozott: 
1. Bekrkezo hivasok mennyiskgknek csokkenise - bevktel csokkenese 
Kkrelmezo szerint nem allja meg a helykt, hogy az alacsonyabb hivasszam 6s 
percdij (bevetel) esetkn magasabb minoskgi elvhrii.soknak megfelelo Call 
Center miikodtetheto. A kortibbi, 2006-0s szerzodksben 2,3 milli6 eves 
hivasszamot, 3 havi elorejelzkst 6s a tervezett hivhsszh 90%-hak garantalt 
kifizetkskt vhllalta ajanlatkkro, mig a jelen kozbeszerzksi eljhhsra vonatkoz6 
szerzodks nem allapit meg garantalt hivhssziimot, nem villa1 az ajhlatkkro 
elorejelzkst 6s 1,28 milli6 hivirsban jeloli meg az dves mennyisdget. Ez a 
becslks tiilz6, 2010. vonatkozasaban val6jhban kb. 1 milli6 hivhs vkhat6. 
Toviibbii figyelemmel kell lenni, hogy 2006-hoz kdpest az interneten tortkno 
inforrn8ci6szerzks tksadalmilag j6val gyakoribba vdt, mint a telefonos ut 
igknybevktele. Ezzel 2006-hoz kkpest 57%-kal csiikkent a bevktel alapjkul 
szolgiil6 hivasszam. 
2. Az elszamolhato percdijak stagnklasa 
2006-ban a teljes havi miikodks soran megvhlaszolt hivasok atlag beszklgetksi 
ideje keriilt kifizetksre, hivhsonkknt 100 mp-ig. 20 10-ben ez annyiban 
mbdosult, hogy ugyanezen atlagolas elve az n .  skillenkknt 
(hivhstipusonkknt) megadott m~sodpercCrtkM.lez igazodik, melynek 
eredrnknye, hogy a jelenleg hivasonkknt Atlagosan elszholhat6 1,67 perc 
1,77 percre no, amely minimalis bevktel-novekedest eredmknyezne azonos 
percdijon. 
3. ~j szolgiilta~sok igknylkse 
Elektronikus adatbazis 6s TudBsbAzis, melyek online fejlesztkst 6s 
feliigyeletet igknylo rendszerek a 20 10-es szerzodks uj elemei. 
4. Magasabb szakkkpzettskgii munkaero igknylkse 
A 2006-0s szerzodks a hivasszAm 50%-os megemelkedkse esetkn engedklyezi 
a "kkpze-tlen" munkaero alkalmazAsAt. Ezzel szemben az uj szerzodks egy 
olyan szakrnai tudhsszintet jelol meg minimalisan alkalmazand6kCnt, amely 
az ajhnlatkdro szerint is min. 76 oktatisi 6ra (2 hCt) sziikskges. Ez dragitja az 
iizemeltetkshez sziikskges munkaero koltskgkt. 
5. Sulyosbod6 kotbkrterhek 
A kotberfizetkst eredmknyezo esetkorok rkszletesebben lettek megfogalmazva 
a jelenlegi szerzodksben, de tobb olyan miikodksi kiirilmknyhez is kotbkrt 
rendelt ajanlatkkro, amely koriilmkny a szolgaltatas egksze szempontjabol 
irrelevans. A hibb teljesitkssel kapcsolatos rendelkezksek a viillalkozo 
szhimLa szigorodtak, a kotbb tktelek emelkedtek. Ezen tknyezok nagyobb 



kockiizat vallalasara kknyszeritik a viillalkoz6t, mint koriiban, mely arnovelo 
hatask 
6. Teljesitksi biztositek 
100.000.000 Ft-ot az ajanlatkero rendelkezkskre kell bocsiitani. A szolgaltatiis 
tipusa ill. a banki kondici6k fliggvknykben ennek dija kb. havonta 200.000- 
600.000 Ft kozott mozog. Ezen osszeg magasabb, ha a teljesitksi biztositkkot 
kkszpknzben, 6vadkkban nyiijtjak. 
7. Sztrkjk, mint vis maior koriilmkny torlkse 
A 2006-0s szerzoddsben a sztrajkot vis maior koriilmknynek tekintette 
ajanlatkkro. Az i ~ j  szerzodksben a sztraj'k mSr nern vis maior koriilmkny, ezert 
a d v - n h l  jelenleg igen gyakori sztrkjkok miatt hirtelen megnovo hivhsszh 
nern teljesen szerzodksszerii teljesitkse esetkn mar kotbkrfizetksi 
kotelezettskget teremt a viillalkozt, szhmiira. A &-nal fennh116 jelenlegi 
sztrajkhelyzet miatt ezen kockhzat bevhllalasa h o v e l o  hathsu. 

Kkrelmezo a nyertes ajhlat krvknyesskgkt thmadd, kkrelmi elemei 
vonatkozhshban eloadta, hogy rendelkezik iigyfklkkpesskggel, mert az 
osszegezks szerint egyetlen krvknyes ajhlattevoje van az eljhrhsnak, igy ha a 
nyerteskknt megjelolt ajhlat krvknytelen lenne, akkor uj eljhrhs keriilne 
kiirbra, melyen eskllyel indulhatna. igy kkelmezonek jogos krdeke ftizodik 
annak meg8llapitiis5hoz, hogy a nyertes a j d a t a  krvknytelen. 

4. Kkrelmezo skrelmezte, hogy ajhlatkkro a kiriv6an alacsony 59 Ft/perc 
telefonhivas szolgAltat8s dija korkben nern kkrt indoklhst a nyertesnek 
nyilvanitott ajiinlattevotol. Ajhlatkkro megskrtette ezzel a Kbt. 86. 8 (1) 
bekezdkskt. Tudomhsra juthskknt az eredmknyhirdetks napjat, 2009. 
november 23-At jelolte meg. Eloadta, hogy ajhnlatkkronek az 
eredmknyhirdetksig lehetoskge van indokolast kkrni az ajhlattevoktol, ezkrt 
ezen kkrelmi elemenek eloterjesztkse nern kksett el. 

5. Kkrelmezo kifoghsolta tovkbba, hogy ajanlatkkro a Kbt. 94. 8 (2) bekezdksdre 
hivatkozassal 2009. november 6 - h  elhalasztotta az eljar& 
eredmknyhirdethskt 2009. december 1 1 dre.  Majd 2009. november 19-611 a 
Kbt. 94. 8 (4) bekezdkse alapjan ajhlatkkro az eredmknyhirdetks korhbbi 
idopontban va16 rnegtart6sh1-61 krtesitette az ajhnlattevoket. Kkrelmezo szerint 
az eredmknyhirdetkst csak az ajhlati felhivkban meghatiirozott idoponthoz 
kkpest lehet m6dositani, az egyszer miu elhalasztott eredrnknyhirdetkst egy 
mksik, elorehozott idopontban megtartani nern lehet. Ajhlatkkro ezzel 
megsdrtette a Kbt. 94.8 (4) bekezdkskt. Kkrelmezo eloadta, hogy jogat, jogos 
&rdekkt ajhlatkkro ezen magatartba nern skrtette, de a Kbt. vonatkoz6 
szabalykt skrti ezen eljivbi magatartas. Tudomasra jutkskknt az 
eredmknyhirdetks elorehozbiv61 szolo tijkkoztat6 lev61 kkzhezvktelkt, 2009. 
november 194% jelolte meg. 



6. Kkrelmezo skrelmezte ajanlatinak krvknytelennk nyilviinitiisat, mely kapcsan 
eloadta, hogy ajhnlatkkro az osszegezksben krvenytelenskgkknt a Kbt. 88. 5 
(1) bekezdks g) pontjiit jelolte meg, azonban szoveges indokolishban azt is 
megjelolte, hogy az ajanlat a dokumentacio eloirasainak nern felelt meg, 
ehhez kapcsolodoan azonban jogszabdyi krvknytelenskgi okot nern jelijlt 
meg. 
KQelmezo hivatkozott arra, hogy allaspontja szerint mind a 2009. oktober 16- 
i, mind a 2009. november 10-i indokolasaban ismertette kkrelmezo 6s konkrkt 
gazdasagi szamitasokkal alathasztotta az altala nfljtott szolgaltatfisnyiijtis 
modszerknek gazdashgossagat a Kbt 86. 5 (4) bekezdks a) pontja szerint. 
Tovhbbi a Kbt. 86 5 (4) bekezdks b) 6s d) pontja szerint tajkkoztatta az 
ajanlatkkrot azokr61 a miiszaki megoldisokr61, amelyek az SMS 6s az e-mail 
szolgiltatas esetkben lehetovk teszik a folyamat szinte teljes automatizilisat, 
toviibbh az e-mail, es az SMS forgalmi koltskgek elenykszo mkrtkkiire valo 
csokkentkskt, valamint a Kbt. 86 5 (4) bekezdks c) pontja alapjan ajinlatkero 
tudomasiira hozta azt a kkrelmezo szhsira elonyos koriilmknyt, hogy a 
kkrelmezo a jelenleg vkgzo szemklyi iillomhyt 6s a tobb kves 
munkatapasztalatot At fogja venni a szolgiiltatikt jelenleg iizemelteto 
tArsasAgt61. Kkrelmezo indokolasa objektiv alapokon nyugodott, a gazdasagi 
ksszeriiskggel osszeegyeztetheto volt. 

Kkrelmezo az osszegezksben megjelolt okok ciifolasa vonatkoz8saban az 
aliibbiakat adta elo: 
Az SMS szolgaltatas vonatkozisiiban kkrelmezo megjegyezte, hogy nern volt 
eloiras dedikklt szemklyek biztositiisa, igy ennek hianya nern rohat6 fel 
kkrelmezonek. Tovabbii eloadta, hogy kkrelmezo a kozbeszerzksi eljsiras 

. s o r h  adott mksodik indokolasiiban azkrt a krizis SMS tekintetkben mutatta be 
az automatiziilas lehetoskgkt, mert ajhnlatkkro kQ6se erre irhyult, ajhlatkkro 
azt kkrte, hogy kkrelmezo ,,mutassa be a tervezett e-mail 6s SMS kezelks 
rkszletes folyamatht oman kezdodoen, hogy a megrendelo a kikiildendo SMS 
szovegkt a szolgiiltat6 rendelkezkskre bocsatotta". A beszerzks tsirgyiit kkpezo 
SMS szolgiiltatks-fajtak koziil kizsirblag a krizis SMS esetkben hatsirozza meg 
ajiinlatkkro a kikiildendo SMS szovegkt. 
Kkrelmezo tovhbbi eloadta, hogy nern sziikskges rendszerkialakitksi 
koltdgekkel, fenntartasi, miikodtetksi koltskgekkel szholni ,  mert ezek 
fillkrekben mkrheto koltskgek, megrendelo bocsatja rendelkezksre a 
kikiildendo szoveget, ezkrt az SMS rendszer koltskge elenykszo, az 
automatiza1.lh o k h  bkrkoltskget nern jelent. A krizis SMS-en kiviili SMS-ek, 
mely alatt a jegyhtvkteli, foglalhi kod SMS-ben va16 megkiildbe krtendo, 
koltsegei korkben kkrelmezo arra hivatkozott, hogy ezek kapcsh az emberi 
eroforras igknybevktelknek koltskge rendkiviil alacsony, nulllhoz kozelit, 



adatok masolisat 6s beillesztkskt jelenti, minden mast a rendszer 
automatikusan vkgez. 
Az e-mail szolgaltatas vonatkozasaban eloadta kkrelmezo, hogy az eljaras 
soran adott indokolasaban nern azt irta, hogy az e-mail szolgaltathst teljes 
mkrtkkben automatizalja 6s nern venne igknybe humaneroforrist e korben, 
hanem hogy a levelek 2%-a esetkben sziikskges a beavatkozas, az krdemi 
szakmai munka. Minden egykb esetben az automatikusan bekategorizhlt 
levelekhez rendelt sablonlevelek keriilnek kikuldesre. Ennek megfeleloen az 
ugyintezksre forditott id6, igy annak koltskge rendkiviil alacsony, melyet 
fedez a kkrelmezo qjanlatiiban szereplo 1 Ft-os 6r. Ezt kkrelmez6 objektiv 
alapu, gazdashgi szamitiisokkal is alatamasztotta indokol8siban. 
A telefonhivas szolgiiltatis vonatkozasaban kkrelmezo azt jegyezte meg, 
hogy indokol8sAban kkrelmezo nern azt fejtette ki, hogy 100 fot fog a normal 
mukodkshez, allandoan alkalmazni a szolgiiltatas ellatiishra, hanem kkrelmezo 
a 100 fos munkaero lktsziimot keszenlk tben kivhja tartani a hivastrendto1 
eltkro, rendszeresen bekiivetkezii, rendkiviili hivAsnovekmCny kezeldsdhez. 
Ezen mennyiskgu munkaero hihnya jelent6s szolgiiltat8si mutat6 csokkenkst 
eredmknyez az adott idoszakban, arnely skrti az ajhlatkero erdekeit 6s rontja 
megitkleskt, valarnint jelentos kotbkrterhet rC, a vallalkoz6ra. KCrelmezo 
hivatkozott mkg arra, hogy a d v  specifikus koltdgeket (40 Ft) csak a 
beszelt perc iirazasaban indokolt megjeleniteni, mert krizishelyzethen 
1cimagaslG a hiviissziiill niivekeddse, ezt kell lefedni kbpzett iigyintdzokkel, 
ugyanakkor elenyeszo a novekedes az SMS 6s e-mail eseteben, sot csokkenks 
is tapasztalhato, toviibba az automatizilt vezetoi krizis SMS s z h a  
novekedhet, ugyanakkor a jegyrendelks bizonyosan csokken a vasuti 
kozlekedks zavara esetkn, az e-mailek esetkben tovhbb no a sablonvalaszok 
arinya. A 179 Ft-os percdij megajanlasa csak megalapozott koltskgeket 
tartalmaz, kizarhat6 a keresztfinanszirozas, vagyis az e-mail 6s SMS 
koltsegeinek megjelenkse a percdij ban. KCrelmezo szerint indokolasaban 
kiilon-kiilon alatamasztotta a SMS Cs az e-mail szolgiiltatis tekintetkben adott 
ajinlati a rhak  a kiilon-kiilon va16 gazdasigi racionalitasit. 

Kkrelmezo az osszegezksben megjelolt ajknlati hrelemek megbontashak 
hihya kapcskn eloadta, hogy illaspontja szerint a szerzodkstervezetbBI 
kovetkezik az, hogy ezeknek az Arelemeknek nern kellett feltktlenul kiilon 
megbontva tartalmaznia a koltskgeket, nern kell oniill6an, elkulonulten 
megvalosithatonak lennie ezeknek a szolgaltatboknak. Ez kovetkezik a 
szerzodkstervezet 14.2. pontjibol is, mivel a kotbkr nincs megbontva 
kulonbozo szolgiiltatiisokra 6s a 15.1. pontban rogzitett felmondb 
szabalyozasabo1. 

7. Kkrelmezo a nyertes ajhlat Crvenyesdgkt is tiunadta. Eloadta, hogy arra 
tekintettel, hogy ajhlatkkronkl a nyertes ajanlatba nern sikeriilt betekintkst 



nyernie, ezkrt indokait a Dontobizottsagnal tortkno iratbetekintkst (2009. 
december 8.) kovetoen, 2009. december 16-an benyiijtott beadvanyaban adta 
elo. Kerelmezo allhspontja szerint ezen kerelmi elemknek eloterjesztkse nern 
kesett el, alap jogorvoslati kkrelmeben mir szerepeltette ezen kifogisat, 
indokait viszont csak az iratbetekintkst kovetoen tudta eloadni. Kkrelmezo 
szerint ervenytelen a nyertes ajinlattevo ajanlata az alabbi okokb61: 
a) A nyertes konzorcium tagja, a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. nern 

felelt meg a felhivas 111.2.2) PI1 alpontjhban eloirt gazdasigi 6s penziigyi 
alkalmassagi feltktelnek, mely szerint csatolni kellett valamennyi 
sziimlavezeto penzintkzet nyilatkozatiit. Kkrelmezo az iratbetekintksen 
meghllapitotta, hogy a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. csak a CIB 
Bankt61 sziimazo pknzintkzeti igazolisokat csatolta ajhlatiban annak 
ellenkre, hogy az eredrnknyhirdetest kovetoen a kizaro okok 
vonatkozisiiban becsatolt igazolasok kozott lkvo c6gkivonatibol 
megiillapithat6, hogy az UniCredit Banknil is vezet szhlht .  Erre 
vonatkozo igazolis az ajinlatban nern szerepel, tovabbh az ajhlatban a 
Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. azt a nyilatkozatot tette, hogy 
kizhr6lag a CIB Banknil vezet szimlit. A nyertes ajhlattevo ezert 
kkrelmezo szerint egyrkszt a Kbt. 88. 9 (1) bekezdks f) pontja alapjhn 
krvknytelen, mert nern csatolta valamennyi szamlavezeto pinzintkzetknek 
nyilatkozatiit, mhsrkszt a Kbt. 88. tj (1) bekezdks e) pontja alapjan is 
krvknytelen, mert nern igazolta a szerzodks teljesitkskhez sziikseges 
alkalmass&iit. Erre tekintettel kkrte kkrelmezo annak megillapitasat is, 
hogy a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. a szhlavezeto pknzintkzetei 
tekintetkben a Kbt. 4. 9 9/A. pontja szerint hamis nyilatkozatot tett, 
tovibbi hogy ajanlatkkro megsertette a Kbt. 62. 9 (1) bekezdks b) pontjat 
6s a 8 8. fj (2) bekezdks b) pontjat, mert a hamis nyilatkozattktel miatt nern 
zarta ki az eljhrisb61 a nyertesnek nyilvhitott ajinlattevot. 

b) Kkrelmezo hivatkozott arra, hogy a nyertes ajiinlattevo aj hlata a Kbt. 88. 
9 (I)  bekezdes f )  pontja alapjiin krvknytelen azon okbol is, mert a felhiviis 
111.2.2) PI2 alpontjhban ajanlatkkro eloirta a szhviteli jogszabiilyoknak 
megfelelo besziimol6 egyszerii miisolatanak benyiijtasiit, azonban a 
Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. 91tal az ajhlatba benyiijtott 
egyszeriisitett eves beszholojiihoz nern csatolta a jogszabaly altal eloirt 
kiegkszito mellkkleteket. A sziimvitelrol sz616 2000. kvi C. torvkny 96.9 
(1) bekezdese szerint az egyszeriisitett eves beszamolo mkrlegbol, 
eredmknykirnutatiisb61ks kiegkszito mellkkletbol all. 

c) Kkrelmezo serelmezte, hogy a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. hamis 
nyilatkozatot tett az ajanlatban a kozbeszerzts tirgyib61 szarmaz6 osszes 
nett6 forgalom tekintetkben. 



A Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. az ajanlatban Ggy nyilatkozott, 
hogy a teljes nett6 forgalma az elmGlt kit kvben kizar6lag a kozbeszerzCs 
tirgyit kkpezo tevkkenyskgbol szarmazik. Ez azonban ellentmond az 
ajinlatba csatolt referenciamunkkkat ismerteto tablkatban foglaltaknak, 
mely szerint a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. call center 
tevkkenyskgen feliil media- piac- 6s kozvelemkny kutatasi adatfelvkteli 
tevkkenysdget is vkgzett 6s kiadvhykrtkkesitks tkmogatasi tevkkenyseget 
is vkgzett 2007-2008-ban. A kozbeszerzks thrgyakdnt ajklatkero call 
center szolghltatas nyirjtisht irta elo. 
Mindez kkrelmezo szerint alathasztja azt, hogy a Magyar Telefon-Mkdia 
Intkzet Kft.-nek a teljes nett6 irbevktele 2007-ben 6s 2008-ban nem 
kizhrblag a kozbeszerzCs tirgyiit kkpezo tevkkenys6gbol szirmazott. 
Hivatkozott tovhbbii kkrelmezo a Magyar Telefon-Media Intezet Kfe. 
egyszeriisitett 6ves beszhol6 kiegkszito mellkkletere (melyet csatolt 
kkrelmezo), melynek I. 1. ~ l t a l h o s  adatok, rovid bemutatkozhs" cimii 
pontja szerint ,,A vhllalkozhs a thrgyidoszakban teleinformacios 
tevkkenyskget, illetve piac- 6s kozv6lem~nykutatAst folytatott7'. 
Fentiekre tekintettel kCrte kkrelmezo annak meghllapithskt, hogy Magyar 
Telefon-Mkdia Intkzet KA. a kozbeszerzks titrgyib61 s z h a z 6  osszes 
nett6 forgalma tekintetkben a Kbt. 4. 5 9/A. pontja szerint harnis 
nyilatkozatot tett, tovibbi hogy ajhlatkkro megskrtette a Kbt. 62. 5 ( I )  
bekezdes b) pontjiit 6s a 88. 5 (2) bekezdds b) pontjht, mert a harnis 
nyilatkozattetel miatt nem zarta ki az eljhrisb61 a nyertesnek nyilvinitott 
aj hlattevot. 
KCrelmezo szerint a fentiek miatt a nyertes ajhlattevo kozbeszerzes 
targyhbbl szhrmaz6 osszes nett6 forgalma alig haladja meg a felhivhsban 
ajhlatkkro altal eloirt pknziigyi, gazdasigi alkalmasshgi kritkrium 
teljesitkskhez sziikskges nett6 500 millid Ft-os hat&. FeltCtelezi ezert 
kkrelmezo, hogy a P/3b. pontban rogzitett pknziigyi, gazdaskgi 
alkalmasshgi feltgtelt nem teljesiti a nyertes ajblattevo, eztrt trvknytelen 
az ajhlata a Kbt. 88.5 (1) bekezdes e) pontja alapjh. 

Kkrelmezo 2009. november 25-kn kiegkszitette k6relmCt. SCrelmezte, hogy 
ajinlatkkro megtagadta s z h i r a  a nyertes ajiinlatba valo iratbetekintkst. 
Kkrelmezo szerint ajinlatkCro megskrtette a Kbt. 96/A. 5 (2) bekezdkskt, mivel 
megtiltotta a nyertes ajanlatban lev0 azon adatok nyilvhossigra hozisat, 
melyeket az elbirhlas sorin figyelembe vett. Tovibba megskrtette ajinlatkkro a 
verseny nyilvhossigiinak alapelvkt, a Kbt. 1. 5 (1) bekezdksdt. 

A Dontobizottsag a k6relmekre meginditotta a jogorvoslati eljhrist 2009. 
november 26-in, melyre vonatkoz6an krtesitkst kiildijtt a feleknek 6s 
ajinlatkkrot felhivta az iratok azonnali megkiildkdre. Ezen Crtesitest a 
visszakrkezett tertiveveny szerint ajhlatkkro 2009. december 1-kn vette at, 



valamint a Dontobizottsag az krtesitkst faxon is megkiildte ajanlatkkronek 2009. 
november 30-in. Ajinlatkkro 2009. december 1-en 14 bra utkn hozta be a 
Dontobizottsighoz a tirgybani kozbeszerzksi eljaras iratait szemklyesen. 
Kirelmezo 2009. december 1-kn 14 6rakor kereste meg iratbetekintks krdekkben 
a Dontobizottsigot telefonon, a Dontobizottsag ekkor tajkkoztatta kkrelmezot, 
hogy a kozbeszerzksi eljaris iratai mkg nem illnak rendelkezkskre. 
Kkrelmezo 2009. december 8-hn tekintett be tirgybani kozbeszerzksi eljaras 
irataiba a Dontobizottsagnal. 

2009. december 2-an kkrelmezo ijabb, 2. szimu jogorvoslati kkrelem 
kiegkszitkssel ilt. Eloadta, hogy ajinlatkkro a jogorvoslati eljirhsban fennallo 
iratmegkiildksi kotelezettskgkt megszegte, mivel a 2009. november 26-h  kelt 
krtesitks ellenkre 2009. december 1-ig az iratokat nem kuldte meg a 
Dontobizottsig rkszkre, aki ezkrt az iratbetekintes biztosithsira vonatkoz6 
kkrelmkt nem tudta teljesiteni. Ajhnlatkkro megskrtette ezzel a Kbt. 330. 5 (2) 
bekezdkskt. 
Eloadta tovhbbh kkrelmezo, hogy a fentiek miatt onhibijin kiviil nem tudta az 
eljhhs eredm6nyhirdetksktol szimitott 8 napon belul az eljbhs iratait 
megtekinteni, igy az eljhrhssal kapcsolatos valarnennyi jogorvoslati kkrelmi 
elemkt eloterjeszteni. Jelezte ezkrt, hogy a tknyleges iratbetekintks s o r h  
tudomhsiira jut6 jogskrtks tekintetiben fenntartja a jogorvoslat kkrelmezkse 
i rh t i  joght. 

Ajhlatkkro 6rdemi kszrev6telkben rkszben elkisettskgre, iigyfklkkpesskg 
hihyhra hivatkozott, egyebekben kkrte a jogorvoslati kkrelem elutasithsht 
alaptalanshg miatt . 

Ajhnlatkkro irdemi kszrevktelkben az alibbiakra hivatkozott: 

1. A helytelen eljirisi rezsim vilasztisa kerelmi elem kapcshn ajhnlatk6ro 
elkesettskgre hivatkozott. Megjelolte, hogy a Kbt. 323. 5 (2) bekezdkse alapjin 
a kkrelem a jogskrtks megtortintktol szhi tot t  tizenot napon beliil nyiijthato be. 
Ha a jogskrt6s a kkrelmezonek kesobb jutott tudom6shra, a hathido a 
tudomasra jutissal veszi kezdetkt. A jogskrtks megtortkntCto1 szimitott 
kilencven napon thl kkrelmet eloterjeszteni nem lehet. E hathidok elmulaszthsa 
jogvesztkssel j h .  Hivatkozott tovhbbi a Kbt. 323. fj (3) bekezdks a) pontjira i s  
(4) bekezdksre. Eloadta, hogy a kozbeszerzksi eljirhst megindit6 hirdetmkny 
2009. augusztus 17-611 jelent meg a Kozbeszerz6si ~rtesitoben, igy a vilasztott 
eljhrisi rezsimmel, a kozbeszerzksi eljMst megindit6 hirdetrnknnyel 
kapcsolatosan a kdrelem benNjtishak napjaig (2009. november 25.) 
valamennyi objektiv 6s szubjektiv hatirid6 eltelt. 
Egyebekben eloadta ajinlatkkro, hogy a beszerzks fo tirgya, hogy ajhlattevo 
biztositson sza.kkCpzett munkaerot a Call Center szolgMath ny15jthshhoz. 



Ennek megfeleloen keriilt kivalasztisra a fo CPV k6d (79623000-7 
kereskedelmi 6s ipari munkaerovel va16 ellitisi szolgaltatasok), amely a Kbt. 
4. szam6 mellkkletkben szereplo 22-es szolgiltatasi kategoriiba tartozik 
(szemelyzetelhelyezksi es - ellitisi szolgaltatisok). Ajinlatkkro mindezek 
alapjhn valasztotta a Kbt. 161lA. $ (I) bekezdks alapjan az egyszerii 
kozbeszerzksi eljirist, amely a hivatkozott jogszabalyhely krtelmeben akkor is 
alkalmazhato, ha 3. 6s 4. mellkklet szerinti szolgaltatisok vegyesen alkotjak a 
beszerzks targyat, 6s a 4. mellkklet szerinti szolgsiltatasok krtkke meghaladja a 
3. mellkklet szerinti szolgiiltatiisok krtkkkt. 

2. Ajiinlatkero a 2. kkrelmi elem tekintetkben alaptalansag miatt kkrte a kkrelem 
elutasithsiit. Eloadta, hogy a Kbt. VII. fejezete szerinti, kiilonos egyszerii 
kozbeszerzksi eljaris vonatkozasaban iranyad6 szabalyokat a Kbt. 23-24.' 
cimek tartalmazziik. Ezen beliil a Kbt. 261. $ (I) bekezdkse eloirja, hogy a 
kiilonos egyszerii kozbeszerzksi eljhhsra a Kbt. 250-254. $-at a (2) 6s (3) 
bekezdks szerinti elterksekkel kell alkalmazni. A Kbt. 261. 9 (2) bekezdks h) 
pontja alapjiin az ajhlatok elbiraliska a 81-89lA. 9 6s a 90. 9 (5) bekezdkse, 
tovabbii a 91. 6s 92. $, valamint a 197. 6s 199. 5 alkalmazand6 azzal, hogy az 
ajh~llali Ielhivhs helyett ajtmlattkteli felhivist kell drteni. Ezen hivatkozott 
jogszabalyhely nem rendeli alkalmami a kulonos egyszerii eljhrisok 
vonatkozasi5ban a Kbt. 92lA.9 (2) bekezdkskt. 

3 .,4. kkrelmi elem, a nyertes aj hlattevo altal megaj Anlott telefonhiviis 
szolgaltatbi dija kapcsan ajanlatkkro elsosorban ugyfklkepesskg hihyiira 
hivatkozott, SLllBspontja szerint egy krvknytelen ajinlatot ad6 ajhlattevonek 
nincs iigyfklkkpesskge egy masik ajanlat krvknyesskgCnek t h a d i s a  korkben. 
~rdemben hivatkozott a korabbi szerzodksben foglaltakra, mely alapjin a 
szolgaltat6nak telefonhivLonkent, 84 Ft + kA/perc  osszeget fizetett ki, azzal 
hogy a dij legfeljebb 100 mksodpercnyi beszklgetksi idoig szholhat6 fel (a 
szerzodks 2006-ban eredetileg 79 Ft + h ~ l p e r c  dijjal keriilt megkotesre). 
Ajblatkkro a kiriv6an alacsony 6s magas ellenszolgaltatis vizsgalatakor ezen 
krteket is figyelembe vette. A TCT Kft. 118 Ft-os 6s a Magyar Telekom 
Thvkozlksi Nyrt. 66s a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft altal alkotott 
Konzorcium 59 Ft-os hivasdija a koriibbi dijhoz kkpest ajhnlatkkro kllispontja 
szerint egy elfogadhat6 +I- tartomanyba (+ 40 %, - 30 %) esik. Ajblatkkro 
eloadta, hogy vizsgalta a tobbi ajiinlati elemhez kkpest is a nyertes ajinlattevo 
megajar~lbiit, e korben azt allapitotta meg, hogy kkrelmezo ajhlati ara 
kiriv6an magas, mig a TCT Kft. ara pedig az hltala beadott indokoliisb61 
kideriilt, hogy azCrt magasabb a telefonhiviis koltskge, mert egy eltkro m6dszer 
alkalmazitsiib61 kifoly6lag azon beliil jelentkeznek inkabb a koltskgek a 
szolgiiltatas teljesitkse korkben. 
Ajiinlatkkro figyelembe vette tovibba azt is, hogy az uj szolgaltat6val 
megkotendo szerzodes szamos olyan rendelkezest tartalmaz, amely a koriibbi 



szerzodkshez kepest kedvezobb hivisdijat eredmknyezhet. Ilyen rendelkezksek 
tobbek kozott: 
- A  koriibbi szerzodks alapjin a szolgiiltat6nak tobb mint 90 milli6 Ft +  fa 
osszegkrt meg kellett vasirolnia ajanlatkkro targyi eszkozeit, amelynek 
koltskgkt a szolgiiltat6 nyilvanval6an bekpitette az ajiinlati firiba. A jelen 
kozbeszerzksi eljaras alapjin megkotendo szerzodes ilyen kotelezettskget nern 
r6 ajinlattevokre, amely 15 %-kal alacsonyabb dijakat eredmknyezhet. 

- AjinlatkQo a jelen kozbeszerzksi eljkriis alapjin megkotendo szerzodks 5.1. 
pontjiban jelentos mertkkben (esetenkknt a koribbi szerzodCshez kkpest tobb 
mint duplajira) novelte az idoigknyesebb telefonbeszklgetksi tipusoknil az 
elsziimolhat6 idotartamot, amely szintkn &csokkento hatist eredmknyezhet a 
percdijak tekintetkben. 

- A rendkiviili hiviisszam-novekedks j61 definikltta vilt, megsziintetve ezaltal a 
jelenlegi szerzodksben iizleti kockazatot eredrnknyezo bizonytalansiigot, 
valamint jelentosen csokkentett szolgiiltatiisi szinvonal elvkriist fogalmaz meg 
ilyen esetekre. 

Ajanlatkkro eloadta, hogy a nyertes ajhlattevo hivisdija krtkkelksknkl 
figyelemmel volt tovabbii arra az ajhlatban rogzitett tknyre is, hogy a nyertes 
ajhnlattevo tobb megrendelot kiszolgiil6, jelentos technikai 6s 
humiineroforriissal rendelkezo szolghltat6, igy az eroforrasok koltskge 
alacsonyabb dijak alkalmazisiira ad lehetoskget anklkiil, hogy azok irrehlisak 
lennknek. Mindezek alapjin ajiinlatkQ6 hlliispontja szerint a Magyar Telekom 
TAvkozlksi Nyrt. 6s a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft iltal alkotott 
Konzorcium 59 Ft-os hivisdija nern tekinthetii irredisan alacsony ajknlatnak, 
ezkrt a Kbt. 86.5 (1) bekezdksknek alkalmazasara nern volt sziikskg, sem az 
ajiinlat krvknytelenskgknek megiillapithsbra ezen okb61. 

Ajiinlatkkro a kkrelmezo hltal a korabbi szerzodksben foglaltak osszevetkse 
kapcsin eloadottakra tekintettel csatolta a koriibbi szerzodkst 6s ahhoz 
kapcsol6d6 iratokat. Tovhbbii eloadta, hogy 2008. januir 1. napjat61 kezdodoen 
a viillalkozhsi szerzodks garantilt hiviismennyiskgre vonatkoz6 szabilyait 
alkalmazni nern kell 6s a Megrendelot nern terheli hivisforgalmi eliirejelzksi 
kotelezettskg. Ezen rendelkezksek rogzitkse mellett a felek a viillalkoz6i dij 
osszegkt v~ltozatlanul hagyt*, amely alithasztj  a, hogy a villalkoziisi 
szerzodks krtelmezkse keretkben pontositott rendelkezksek nern hatottak ki a 
villalkoz6 koltskgeire, nern eredmknyeztkk annak novekedkskt. 
Ajiinlatkkro a khelmezo Altal hivatkozott kkpzett, kkpzetlen munkaero 
alkalmazasa kapcsh arra hivatkozott, hogy a korabbi, 2006-0s villalkozasi 
szerzodks rkszletesen szabilyozta a viillalkoz6 ugyinttzok kkpzkskre vonatkozo 
kotelezettskgkt, ennek keretkben azt is, hogy sikertelen vizsga esetkn a 
megrendel6 az ugyintkzo alkalmaziisat megtiltja. Erre tekintettel ajanlatkkro 
kkrelmezo ezen hivatkozasat is megalapozatlannak tartja. 



Ajhlatkkro a 100 milli6 Ft krtkku biztositkk kapcsiin utalt arra, hogy a 
koltskgek csokkentksknek szindkka iiltal vezkrelten az lij szerzodksben 
lehetovk tette, hogy a villalkozo ne a szerzodks teljes idotartam6t lefedo 
biztositkkot adjon at, hanem azt a szerzodks vonatkoz6 rendelkezkseivel 
osszhangban meghosszabbitsa. Ezen szabalyoz6s alapjhn a vallalkoz6 alacsony 
koltseg mellett eleget tud tenni a biztositkknyfijtisi kotelezettskgnek. 
Ajiinlatkkro tudomisa szerint a piacon kevesebb mint 0,5 %-os kves dij mellett 
szerezheto bankgarancia megfelelo bonitksli ckgek szamira, igy a teljesitksi 
biztositkk bankgarancia formzijiiban torteno biztositiisa elenykszo koltskget 
jelent a vallalkoz6 szamiira. 
Ajiinlatkkro a kotbkrek kapcsan utalt arra, hogy az lij szerzodks szerinti kotbkr 
mertkke nern haladja meg a 2006-0s villalkozisi szerzodks azonos kotberkt. A 
kotbkrek pontosabban definiiltak az uj szerzodksben, fokozatos kotbkrezks 
krvknyesiil, a kotbkr osszege az alapul szolgi16 szerzodksszegks sulyiihoz, 
mkrtkkkhez igazodik, amely a korabbi villalkozisi szerzodks alapjiin fizetendo 
egyes kotbkrek eseten nern krvknyesiilt. 
Mind a korabbi, mind az 6j v6llalkoz~si szerzodks alapjh lehetoskg volt ill. 
van a v8llalkoz6 szerzodksszegkseibaI fakad6 megrendeloi khok - belekrtve 
a k h  a kotbkrt meghalad6 khokat is - krvknyesitkskre. Ez azt jelenti, hogy 
vkgeredmknyben mindkkt szerzodks azonos szankcionhl5si lehetoskget 
biztositott vhllalkoz6 szerzodksszegksei esetkre. 
Ajanlatkero megjegyezte, hogy megitklkse szerint a kotbkrek fo funkci6ja, 
hogy jelezze a villalkoz6 szamiira a szerzodksszerii teljesitks fontossiigiit az 
egyes szerzodkses kovetelmknyekhez kapcsol6d6an. Az az ajhlattevo, aki a 
kotbkreket jelentos koltskgnovelo tknyezokknt hazza be ajhlatiban, ugy 
gondolja, hogy nern fog tudni szerzodksszeriien teljesiteni. Amennyiben a 
v~llalkoz6 megfeleloen teljesiti a szerzodksben vallalt kotelezettskgeit, kotbkr- 
kartkritks-fizetksi kotelezettskge nern meriil fel. 
Ajinlatkkro eloadta tovabbi, hogy a 2006-0s villalkozasi szerzodks kkrelmezo 
eloadasiival szemben nern sorolta fel a sztrhjkot a vis maior esemknyek kozott. 
Ezzel szemben az uj szerzodks bevezette a rendkiviili hiviisszh-novekedks 
kateghriiijit, mely esetben az elvirt szolgiltatasi szinvonal jelentosen 
csokkentksre keriilt. Ez a szabilyozis komoly koltskgmegtakaritist 
eredmknyez a v~llalkoz6 oldalh, hiszen nern kell a szerzodCsszegksto1 tartva, 
nagy lktszimli, "azonnal bevetheto" murkavillal6 rendelkezksre Allhiit 
folyamatosan biztositania. 
Ajanlatkkro hangslilyozta azt is, hogy a 2006-0s viillalkozbi szerzodks 
kizAr6lag a 3. kvet kovetoen, az opci6 lehiviisa esetkn biztositotta az 
infliici6kovetkst a villalkoz6i dij vonatkozisaban, ekkor is csak a 2008-as 
inflici6val megegyezo mkrtkkben. Ezzel szemben az iij szerzodks m h  az elso 
6v leteltkt kovetoen biztositja a villalkoz6i dij automatikus korrekci6jit a 
fogyaszt6i-iirindex viiltoz8shnak megfeleloen. Mindez 5 %-os inflCi6val 
szimolva azt eredmknyezi, hogy az opci6 lehivha esetkn, a misodik kvet 



kovetoen a villalkoz6i dij tobb mint 10 %-ot fog emelkedni a nyertes 
aj anlattevo altal megaj anlotthoz kkpest. 
Ajblatkero tovibbi koltstgcsokkenkst eredmtnyezo szempontok keretkben 
hivatkozott arra, hogy s z h o s  - jellemzoen hosszii beszklgetest igknylo - 
hivastipus eseten lknyegesen megemelksre keriilt a fizetett beszklgetesi ido, 
ami jelentos irbevktel novekedkst eredmknyezhet a v5llalkoz6 oldalk. 
A fentebb eloadottak alapjh ajklatkkro allispontja szerint az uj szerzodks a 
korabbi szerzodeshez kkpest - kppen a korabbi szerzodkssel kapcsolatos 
szabilyoztitlansiigi problkmakbol szamaz6 tapasztalatok okan - pontosabb, 
egykrtelmiibb rendelkezkseket tartalmaz, amelyek a v~llalkozo szamara is 
kiszhithatbbb szerzodkses kiimyezetet jelent, mely nyilvhval6an 
kedvezobben befolyasolja az hrazast is. 

Ajanlatkkro eloadta, hogy allispontja szerint a kkrelmezo Altal az 
kszrevktelkben kifejtett szhitksa nem fogadhato el, s z h o s  helyen tkves 
adattal szkmol, 6s onkknyes feltktelezkseket tartalmaz. 
Ajanlatkkro a kozbeszerzksi eljbks dokurnentici6jAban megadta a hivasokra 
vonatkoz6 tijkkoztatt, adatokat, a napi becsult hiviissziimot. Ajhlattevok 
gazdashgi kalkuliici6juknil ezen adatokkal szamolhattak. Ehhez kkpest 
kkrelmezo onkknyesen 2850 db napi hivissal sziimol, hivatkozassal a 
hivhssziim-csokkenks trendszeriiskgkre 6s arra, hogy a kiugroan magas 
hivhsszAmot produkal6 napokat figyelmen kiviil kell hagyni. Ezen kiugr6an 
magas hiv8ssziimot produkal6 napok figyelembe vktele is sziikskges a 
szkmitasnal, hiszen ezek a multban is, 6s a jovoben is elofordultak, illetve elo 
fognak fordulni, 6s ezen hivasok kezelkskkrt ugyanugy dijaziis illeti meg a 
v8llalkoz6t. A hiv5ssz6m-csokkenks trendszeriiskgkvel kapcsolatban 
elmondhat6, hogy a kozosskgi kozlekedksben bekovetkezett ks vArhat6 
viiltozisok sem indokoljiik a kkrelmezo altal onkknyesen, 2010-re 
vonatkozban megallapitott 12 %-os mkrtkkii csiikkenkst. 
Ajknlatkkrij szerint a koltskgek tekintetkben is tkves megallapitasokat tesz 
kkrelmezo a sziimitasan81. Ajhnltitkkro azzal egyetkrt, hogy a koltskgek 
tulnyom6 tobbskgkt a munkabkrek 6s jarulekai teszik ki, ugyanakkor 
kQelmezo indokolatlanul nagy s z h f i  6s munkabkrii ugyintkzoi korrel szamol. 
Ajhlatkkro megitklkse szerint a kkrelmezo Altal megjelolt, minimalisan 
sziikskgesnek tartott 45 fo ugyintkzo 6s vezetoi l k t s zh  a sziikskges lktszhm 
felso hatkra, munkaszewezessel, megfelelo munkaidokeret alkalmazAsiiva1 
ennkl kevesebb human eroforris is elegendo lehet a szerzodksszerii 
teljesitkshez. 
Ajanlatkkro allaspontja szerint a kkrelmezo altal kalkulalt munkaerokoltskg 
kiugroan magas, figyelernmel a vkgzendo tevkkenyskg jellegkre, az ahhoz 
sziikskges munkaero kkpzettskgkre. Mindezek alapjan rendkiviil 6vatos 
szAmitiissal is (napi 3000 db hivast feltitelezve a szerzodkstewezetben 
megadott 3500 db hivassal szemben 6s feltetelesen elfogadva a 45 fos l k t s zh  



sziiks6gess6g6t) ajinlatkQo allaspontja szerint meghllapithato, hogy a nyertes 
ajanlattevo altal megajanlott dijak alapjan is nyeresigesen mukodtetheto az 
adott szolgaltatas, a nyertes ajanlattevo atlagosan 328.202 Ft nett6 bevktelre 
tesz szert naponta a hivasokb61. Figyelemmel arra a tknyre is, hogy a nyertes 
ajanlattevo altal viilasztott szolg8ltatAsi helyszin tirskgeben jellemzoen a 
fizetisi igknyek alacsonyabbak, mint a fovarosban 6s annak korzetiben 
kloknkl, igy atlagosan 120.000 Ft brutt6 munkabkrrel, jiuulkkokkal 6s 45 fo 
16tszammal szhmolva 6 939 000 Ft munkaerokoltskg ad6dik. A v~llalkoz6nal 
3.434.670 Ft bevitel marad a munkabkr 6s a jhrulkkok ki fizetesit kovetoen. Ez 
az osszeg pedig fedezi a mukodtetkshez sziiksiges egyeb koltskgeket, 6s 
megfelelo mkrtkku nyereskget is biztosit a vAllalkoz6 szhhra.  

Ajhnlatkkro a 4. kkrelmi elem vonatkozAsiban elkksettskgre is hivatkozott. 
Aj iinlatkkro 2009. okt6ber 13 -h minden ajanlattevo egyidej u taj ikoztathshval 
krtesitette ajhnlattevoket a Kbt. 86. 5 (1) szerint a vitatott ajhlati irelemek 
vonatkozAsAban az ajanlatkkro Altal kiriv6an alacsonynak vagy magasnak 
krtkkelt ellenszolgiiltaths kapcshn az indokolasok benfljthsiir61. Ezen levkl 
kkzhezvktelkt a kkrelmezo 2009. okt6ber 13-in visszaigazolta. Ezzel 
tudomasira jutott, hogy az ajanlatkkro melyik ajAnlattevoto1 6s pontosan mely 
ajhnlati elemek tekintetkben kkr indokolhst arra tekintettel, hogy kiriv6an 
alacsonynak vagy magasnak krtkkelt valarnely ellenszolgiiltat k t .  Ez alapj tin az 
indokolasok bekkrksknek napjiit61 a kkrelem benNjthsinak napjiiig (2009. 
november 25.) tobb, mint 15 nap telt el, igy a kirelem ezen kkrelmi elem 
tekintetbben elkksett. 

5. Ajhnlatkkro az eredmknyhirdetksnek a halasztott idoponthoz kkpest va16 
koriibbi idopontban va16 megtartasa kapcshn rogzitette, hogy a vkgso 
ajhnlatokban az ajhlati iirak kapcsh tobb elem tekintetkben sziiksigessk valt 
tisztAzhsra tekintettel az eredetileg tervezetthez k6pest tobb idore volt sziikskg, 
igy ajanlatkkro elhalasztotta 30 nappal az eredmkny kihirdetkskt. Azonban arra 
tekintettel, hogy a Call Center szolghltaths nfljtasara vonatkoz6 korhbbi 
szerzodks 2010. januar 2-hn lejhr, igy az ajhlatkkronek kiemelt krdeke, hogy 
az eljaras lezarhsakor a kiriv6an alacsonylmagas ellenszolghltatasok kapcsh 
felmeriilt s z h o s ,  elore nem kalkulalt kkrdks altal okozott idoveszteskg 
ellen6re az eljArAs eredmknykt a leheto leghamarabb kihirdesse. Mindez 
osszhangban van a Kbt. 94. 5 (1) bekezdkskben foglaltakkal is, miszerint az 
ajhlatokat a leheto legrovidebb idon belul kell az ajhlatkkronek elbirhlnia 6s 
azt kovetoen az eljhras eredmknykt vagy eredmknytelenskgkt kihirdetnie. 
Ezen kkrelmi elem vonatkozhsiiban ajhlatkko hivatkozott tovabbh kkrelmezo 
ugyf6lk6pesskgknek hihnyiira, eloadta ajhnlatkkro, hogy allbpontja szerint az 
eredmknyhirdetks elhalasztlat kovetoen korribbi idopontban va16 megtartba 
egyetlen ajhnlattevo jogat, jogos krdekkt sem skrtette, veszklyeztette. 



6. Kirelmezo ajanlatanak krvknytelennk nyilvanitisa kapcsan ajanlatker6 
eloadta, hogy az osszegezksben rkszletesen kifejtette, hogy milyen okokbol, 
milyen indokok alapjan minositette kkrelmezo ajanlatit ervknytelennek. 
Ajanlatkkro allaspontja szerint az osszegezksben szereplo indokok 
megalapozzak kkrelmezo ajanlathak krvknytelennk nyilvhitasat. 
Ajanlatkkro hivatkozott arra, hogy kkrelmezo a jogorvoslati eljaras soran 
eloadottakkal sem tudta feloldani azon ellentmondast, mely szerint korabbi 
eloadasa alapjh az sms- 6s e-mail kiildks teljesen automatizalt, emberi 
beavatkozhst nern igknylo feladat, mig a jogorvoslati eljhas so rh  eloadottak 
alapjin ezen szolgaltatasok is emberi eroforras kozremukodeskt igknylik. 
Kkrelmezo indoklasaban nern jelolte meg az emberi eroforras igknybevktelet, 
automatizalasra hivatkozott, 6s koltskgszimitist sem csatolt arra vonatkozoan, 
hogy az emberi eroforris igknybevktelknek koltsege milyen mertkku, azt 
dijhak megadhshal mikknt vette figyelembe. Kkrelmezo a jogorvoslat s o r h  
benfljtott beadviinyaban maga is elismerte, hogy a jegyitvkteli k6d SMS-ben 
va16 kikiildkse emberi eroforras igknybevktelkt teszi sziikskgessk, melynek 
koltskge rendkivul alacsony. 
Kkrelmezo kozbeszerzksi eljarisban benyiijtott indokolasai a fentiek alapjhn 
nern felelnek meg a Kbt-ben 6s ajhlatkkro indokoliskkrksre vonatkozd 
felhivhsiiban is rogzitett, objektiv, rkszletes szh i t~sokka l  alithasztott 
indokolasadiis kovetelmknyknek. 
Ajinlatkkro eloadta, hogy kkrelmezo hivatkoz~sival szemben a masodik 
indokolast kkro levele nern csak az h. "krizis SMSV-re vonatkozott, hanem 
valamennyi SMS-tipusra, melynek keretkben kkrte a krizis SMS kiildks 
folyarnathnak rkszletesebb ismertetkskt is. 
Ajhlatkkro eloadta toviibbB, hogy allaspontja szerint az e-mail-szolgiiltatas 
egyetlen rksze sem automatizhlhat6. Az e-mailek kezelkse gyakorlatilag 
ugyanazon tevkkenyskget igknylik irhsban, mint a telefonhivasok kezelkse 
szbban, mivel ajanlatkkro iigyfelei minden megkotks nelkiil kkrhetnek 
thjkkoztathst sz6ban (telefonhivfis ctjhn), illetve irasban (e-mail ctjhn). A 
sablonlevelek alkalmaziisa sem teszi feleslegessk emberi eroforras 
igknybevktelkt, a sablonlevelek megkonnyithetik az emberi ugyintkzkst, de 
teljes mkrtkkben nern tudjak helyettesiteni. Az infomhci6igeny 
szkleskoriiskge, szerteiigaz6 volta miatt a folyamat nern automatiziilhat6. 
Ajhnlatkkro a kkrelmezo telefonhivh szolgiltatas dijiival kapcsolatban 
megjegyezte, hogy a kkrelmezo indokolasiiban felsorolt tknyezok nern 
tiimasztjiik ala az ekkora mkrtkkii, kirivdan magas C szerepeltetkskt. 
Kkrelmezo a humaneroforriis, kotbkr 6s egykb kockhzati tknyezoket csupan 
ezen szolgiiltathsi dij elem vonatkozisiiban irazta be, azoknak egykb 
szolg~ltatbtipusokn~1 (e-mail, SMS) megajhnlott dijban nern keriilt 
feltiintetksre, csaldgy mint a "dv-specifikus" koltskgek, holott 
krizishelyzetben no a kikiildendo krizis SMS-ek 6s e-mailek s z h a  is. 



7. A nyertes ajanlat krvknyesskge korkben ajanlatkkro elsodlegesen elkesettskgre 
hivatkozott mind az eredmenyhirdeteshez kepest, mind az iratbetekinteshez 
kkpest, mert ajanlatkkro szerint kkrelmezonek mind hamarabb kellett volna az 
iratokba betekinteni es kkrelmi elemet eloterjeszteni, a Dontobizottsagnal 2009. 
december 1-611 rendelkezesre alltak az iratok. Ajanlatkkro az elkksettseg 
vonatkozisiiban hivatkozott arra is, hogy tobb dontobizottsagi hatarozat is 
rendelkezik arr61, hogy nern az iratbetekintks idopontjat kell alapvetoen a 
tudomasra jutas idopontja koreben figyelembe venni. Kkrelmezo 2009. 
december 8-in tekintett be az iratokba, mikozben mhr 2009. december 1-en 
rendelkezksre Alltak az iratok, igy ajhnlatkkro szerint a 2009. december 16-An 
eloterjesztett jogorvoslati kkrelmi elemek, a nyertes ajhnlat krvknyesskge 
tekintetkben elkksettek. Arra vonatkoz6an, hogy kerelmezo alap jogowoslati 
kkrelmkben mhr szerepeltette a nyertes ajAnlat krvenyesskgknek skrelmezeskt, 
ajhnlatkkro eloadta, hogy ezen kkrelmi elemek nern felelnek meg a Kbt.-ben 
foglalt kovetelmknyeknek, hltalanossagban, globsilisan nern lehet kkrelmi 
elemeket eloterj eszteni. 
a) ~rdernben a nyertes pknzintkzeti nyilatkozatai vonatkoziisiiban ajhlatkkro 

eloadta, hogy az ajanlatban szereplo adatokat kellett vizsghlnia. A nyertes 
ajanlatban szereplo ckgkivonatban kkt bankszh l a szh  volt feltiintetve, 
erre vonatkoz6an az ajhnlat tartalmazta a pknzintezeti nyilatkozatokat, igy 
azok alapjhn ajhnlatkkro a nyertes ajhlat alkalmasshgat tudta meghllapitani. 
Toviibba hivatkozott mkg arra is, hogy 30 napon tfili sorban AllSs nern 
meriilhet fel egy 2009. szeptember 4-611 megnyitott bankszhla 
vonatkoziishban, mivel az ajhlattkteli hathido 2009. szeptember 7-e volt. 

b) Ajhnlatkkro a sziimviteli jogszabhlyoknak megfelelo beszimol6 nyertes 
altali csatolhsa korkben eloadta, hogy a nyertes ajanlatban szereplo iratokat, 
dokumentumokat vizsgalta meg, mely alapjan az kves beszamol6b61 
megallapithat6 volt a nyertes ajhnlattevo alkalmasshga. 

c) Ajhlatkkro a kozbeszerzks tiirgyhb61 szarmaz6 forgalornra vonatkoz6an a 
nyertes Altal tett nyilatkozat korkben eloadta, hogy illhspontja szerint a 
Magyar Telefon-Media Intkzet Kft. nern tett hamis nyilatkozatot. 
Rogzitette, hogy kapcsol6d6 szolghltat~sokat vegzett a Magyar Telefon- 
Mkdia Intkzet Kft., de azt call center szolgaltaths keretkben vkgezte, mely 
szorosan hozza kapcsolod6 tevkkenyskg. Jelenleg is a szerzodks szerint 
vkgez a nyertes ajhlattevo ilyen tevkkenyseget megrendelo kkrkskre. 
Ajhnlatkkro megjegyezte a kozbeszerz6s th.rgy.b61 szh-mazb forgalom 
kapcshn, hogy a nyertes ajinlatban feltiintetett referenciamunkdc eseteben a 
Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. azt jelolte meg, hogy call center 
iizemeltetks keretkben meriiltek fel egykb szolgaltatasi tevkkenyskgek is, 
nern azt ismerte el, hogy mas szolgaltatast is vkgzett. 

Ajhnlatkkro a kkrelmezo 1. s z i m ~  jogorvoslati kerelem kiegbzitkse kapcsin, 
melyben skrelmezte, hogy ajhlatkkro nern engedklyezte sziimara a nyertes 



ajinlatba valo iratbetekintetkst, eloadta, hogy illispontja szerint az iratbetekintes 
biztosikisinak kotelezettskget ajinlatkkro szimara nern irja elo a Kbt. 
AjanlatkCronek a Kbt. 97.9-a alapjin tijkkoztatisi kotelezettskge van az 
krvknyes ajinlatot tevok felC a nyertes ajinlat jellemzoirol. Ajinlatkero eloadta, 
hogy teljes mkrtkkben biztositotta az eljiras sorin a Kbt. 1.9 (1) bekezdesben 
megfogalmazott verseny nyilvanossigira vonatkozo alapelv krvknyesulkskt is 
azhltal, hogy a Kbt.-ben rogzitett valamennyi kozzetkteli, tijCkoztatbsi, Crtesitesi 
kotelezettskgknek eleget tett. 

Ajinlatkero a kkrelmezo 2. szimu kiegkszito jogowoslati kkrelmkben foglaltak 
elutasitisat is kkrte, iratmegkuldksi kotelezettskgknek haladektalanul eleget tett. 

EgyCb krdekelt, a Magyar Telekom Nyrt. 6s a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet 
Kft. konzorcium krdemi kszrevktelkben kkrte a jogorvoslati kkrelem elutasitisat. 
Eloadta, hogy a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet KR. 2009. szeptember 3-hn 
kezdemknyezte az Unicredit Bank Zrt.-nkl bankszirrlla nyitisit, mely kapcsin a 
tirsasig hiinyp6tlas keretkben tovibbi iratokat csatolt 2009. szeptember 7-611. 
Ezen iratok a banknak tortkno itadisa nern eredrnknyezi a bankszimla 
automatikus megnyitasit, annak lktrehozisa a bank diszkrecionilis jogkore, 
mely az ugyfkl szimka nern nyilvhos. Tekintettel arra, hogy az ajinlatban a 
bankszimlikra vonatkoz6 nyilatkozatot a Magyar Telefon-MCdia Intkzet Kft. 
vezetoi 2009. szeptember 4-kn irthk ala, arnikor a bank Bltal vkgrehajtott aznapi 
technikai miivelet eredrnknykrol nern volt ks nern is lehetett tudomasuk, igy 
val6tlan adatot nern szolgiltattak, hamis nyilatkozatot nern tettek. A Magyar 
Telefon-Mkdia Intkzet Kft. a s z h l a  letrejtittkrol visszajelzkst, 
bankszamlasziimot, rendelkezksi jogosultsigot nern kapott 2009. szeptember 7- 
ig. 
A Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. fenntartotta, hogy az ajanlatban megjelolt 
forgalmi adatok az ajinlatkkro iltal a kozbeszerzes thrgyakknt meghatbrozott 
call center szolgiltatis tevekenyskgbol szamaznak. Eloadta, hogy call center 
szolgaltatis alatt bejovo 6s kimeno hivhsok, e-mailek 6s SMS-ek komplex 
rendszerkt kell krteni, a tevkkenyskg elsodlegesen telefonon, misodsorban 
egyk b, szemklytelen formaban (email, SMS) fol ytatott m6dj ara vonatkozik, 
pirhuzamba allitva a szemklyes ugyintkzkssel, nincs olyan krtelmezksi 
tartominya, amely a tevkkenyskg tartalmira utalna. fgy az, hogy call center 
szolgiltatis keretkben tartalmilag milyen tevkkenyskget vkgzett a Magyar 
Telefon-Mkdia Intkzet Kft., irrelevins: lehet az menetrendi informaci6 a a v -  
START Zrt. rkszkre, 6s lehet kiadviny-krtkkesitks, vagy osszetett piackutatisi 
adatfelvktel, a hangsuly a tobbcsatornb, "szemklytelen" iigyintkzksen van. Ilyen 
tevkkenyskget a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. a hivatkozott idoszakban, 6s 
azt megelozoen is vkgzett. 
A telefonhivis szolg6ltath dija vonatkozisabm eloadta egykb krdekelt, hogy 
all9spontja szerint nern tekintheto kiriv6an alacsonynak ezen ajinlati bra, az 



megfelel az iparagi sztenderdeknek. A Magyar Telefon-Media Intezet Kft. vegez 
hason16 munkat hasonlo arszinvonalon a megrendelo megelkgedesere. 
~ l ta l inossa~ban elmondhato, hogy a Magyar Telefon-Media Intezet Kft. nagy 
szamh iigyfelere tamaszkodva, a mCretgazdasagossagot kiaknazva kedvezo arat 
tud partnereinek ajarilani. 
Egyeb erdekelt bemutatta azt a szamitasi modszert, amely alapjan vallalasi h a t  
meghatarozta. Rogzitette, hogy az ajanlatkero Bltal az ajhlati kiirasban 
megjelolt virhato hivasforgalmi adatokkal szamolt. Ebb01 kiindulva havi 94.500 
hivassal, 10.500 SMS-el, 6s 1200 e-maillel kalkuliilva, 6s a hivastipusonkCnt 
elszamolhat6 idoket figyelembe vkve mindosszesen 9.468.300 Ft havidij ad6dik 
bevetelkent. 
A kiadasi oldalt figyelembe veve lhtszik, hogy a legjelentosebb tktel a 
munkaberkoltskg, amelyet egyeb erdekelt is maximalisan 45 munkavallalora 
kalkulalt, megjegyezve azt, hogy a munkavhllal6k egy resze reszmunkaidoben 
foglalkoztatott, s mindegyikiik munkaideje murkaidokeret alkalmaz8siival keriil 
meghatirrozasra. Sziiksdg van rugalmasan foglalkoztathatb iigyintkzokre, igy 
lehetoseg van a hirtelen megnovekedett hiviisszhok kezeldsere. Az 
iigyfklszolghlat miskolci elhelyezkedese okozza, hogy a munkabdrek 
kedvezobben alakulnak, mint a fovirrosban. Ennek megfeleloen a munkaviillal6k 
Atlagos brutt6 cdges koltsege kb. 140.000 Ft (rdszmunkaidosek is benne 
foglaltatnak), amely osszesen (45 munkav~llal6val szholva)  6.300.000 Ft 
koltsdget ad ki. Az Arbevetel 6s a munkab6rkoltskg kiilonbs~gekknt 3.168.300 Ft 
a s  adodik, amelybol kell a bdrleti, iizemeltetksi koltsegeket, 
telekommunik8ci6s koltskgeket, ill. a profitot kigazdalkodni. Tekintve azt, hogy 
a konzorciurn egyik tagja tiivkozlesi tarsashg, igy a telekommunikaci6s dijak 
alacsonyan tarthatok, a profitot nagysiigrendileg 1.500.000 Ft-ban hatarozta meg 
egyeb krdekelt, amely a teljes iirbevetelhez viszonyitva 16%-os viillalkozoi 
haszonnak felel meg. Egykb erdekelt megjegyezte, hogy a munkavallalbk m h  a 
Magyar Telefon-Media IntCzet Kft. alkalmazasiiban hllnak, 6s korhbbi feladataik 
ellatisa mellett vkgzik majd munkiijukat ajanlatkero 6rdekeben. 
Egyeb Crdekelt hivatkozott arra, hogy Bllaspontja szerint a kerelmezo iltal 
arnovelo tenyezokknt felhozott k6tberfeltetelek a szolgaltat6 szerzodesszerii 
teljesitesre szoritishak eszkozei, 6s ilyenforrnh megfelelnek az iparagi 
sztenderdeknek, amelyek nem vehetoek szhnithsba az Ar kalkulalasanal. 
Ajanlatkkro a kdrelmezo altal hivatkozott rendkiviili hiviisszb emelkedes 
esetere kedvezobb kotberfeltkteleket allapit meg, 6s ezzel egy idoben a 
szolgaltato magasabb dijra is jogosult, tekintettel a beerkezo nagyobb 
hivasmennyisegre. 
Egyeb krdekelt megjegyezte, hogy szamiua a tudbbazis 6s elektronikus 
adatbiizis letrehozhsiinak koltskge az ajhnlati arat nem befolyiisolta, mert ezen 
rendszerek m b  projektjei kapcsan rendelkezesre Plnak, azokat csak az 
ajinlatkdro altal eloirt tartalommal kell feltolteni. 



Eloadta tovabbh egykb krdekelt, hogy a kkrelmezo iltal csekely v~llalkozoi 
dijjal arazott e-mail kezelesi dijelem ugyanolyan 6s ugyanannyi munkat kivan 
meg, mint egy telefonhivas megvalaszolasa. Az, hogy az krdeklodoknek kuldott 
viilaszlevelek sablon szerint keriilnek megirasra, nem helyettesiti azt, hogy 
annak tartalmi rkszkben valos informacibt kell adni. jgy, ha egy utas az i r h t  
krdeklodik - fiiggetlenul attol, hogy telefonon, vagy e-rnailben teszi ezt -, hogy 
mikor indul egy bizonyos vonat, azt az ugyintkzonek mindenkkppen meg kell 
keresnie, tartalmi, valos valaszt kell adnia rh, sablonnal az krdemi keresksi 
munka nem pbtolhatb, automatizilas ebben a folyarnatban nem lehetskges. 
Termkszetesen ennkl joval bonyolultabb kkrdksek is feltehetok iigy telefonon, 
mint e-mailben, ennek megfeleloen az e-mail kezelks automatizaliisa 
gyakorlatilag kizirt. 

A Dontobizottsag a kkrelmezo altal eloterjesztett kkrelmi elemeket kulon-kiilon 
vizsgalta 6s az alibbiakat hllapitotta meg vonatkoziisukban. 

Ajhnlatkkro a Kbt. VII. fejezete szerinti egyszerii kozbeszerzksi eljiiriist 
folytatott le. 

A Dontobizottsig az alap jogorvoslati kkrelem 6s kiegkszitkseik vonatkozasaban 
ajhnlatkkro eljkrhsi kifogasai alapjin eloszor azt vizsgalta, hogy van-e eljarhsjogi 
akadalya kkrelmezo jogorvoslati kkrelmi elemei erdemi vizsghlatiinak. 
Kkrelmezo a kkrelmi elemeit hathridoben terjesztette-e elo, illetve kkrelmezonek 
van-e ugyfklkkpesskge, jogos krdekskrelme a jogorvoslati kkrelemben megjelolt 
kifogasai tekintetkben. 

A Dontobizottsag az alap jogorvoslati k6relem 1. eleme, az eljiirhsi rezsim 
megvalaszthsa korkben ajhlatkkro eljhasi kifogash-a is tekintettel eloszor azt 
vizsgalta, hogy hathridoben keriilt-e ben#jthsra ezen kifogas. 

A Kbt. 323.8 (2) bekezdks alapjh a jogorvoslati kkrelem a jogskrtks 
megtortkntktol szamitott tizenot napon belul, a kozbeszerzesi eljhrast lezar6 
jogskrtii dontks esetkben pedig az eredrnknyhirdetkstol szhi tot t  nyolc napon 
belul nylijthat6 be. Ha a jogskrtks a kkelmezonek kQobb jutott tudomasiira, a 
hatarido a tudomhsra jutassal veszi kezdetkt. A jogs6rtCs megtortkntktol szhi tot t  
kilencven napon tiil kkrelmet eloterjeszteni nem lehet. E hathidok elmulasztba 
jogvesztessel jhr. 

E fenti rendelkezks a jogorvoslati kkrelem eloterjesztkdre kktfkle hataridot 
allapit meg. ~ltalhban kiizbeszerzbi eljArAssa1 kapcsolatos jogskrtks esetkn 
annak megtiirtkntktol sziimitott 15 napon belul kell a jogorvoslati kkrelmet 
eloterjeszteni. Ha azonban a kkrelmezo az eljhrast lezari, dontks jogszeriisdgkt 
kifogisolja, mely akhr a nyertes szemklykre, ak5r az egyes ajinlatok 



krvenytelennk vagy ervknyessk nyilvhnitasara vagy az ajinlatkeroi krtkkelesre 
vonatkozo ajanlatkkroi dontkst vitatja, akkor foszabilykent a jogorvoslati 
kkrelmet az eredmenyhirdetkstol szamitott 8 napon beliil kell benycjtani. 

Az elkksettskg vizsgalata korkben a Dontobizottsag meghllapitotta, hogy 
kkrelmezo 2009. november 25-611 nnyijtotta be alap jogorvoslati kkrelmkt, azon 
belul az eljirasi rezsim megvklasztashak kifogisolasat. E korben a Kbt. 323.8 
(2) bekezdkse alapjhn a jogskrtks megtortkntktol vagy ha a tudomasra jutas 
kksobbi idopontban tortknik, akkor attol szgmitott 15 napon belul kell a 
jogorvoslati kkrelmet eloterjeszteni. 
Kkrelmezo az ajhnlatkkroi altali eljarasi rezsim valasztas~61 az ajhlattkteli 
felhivhs alapjh szerzett tudomast legkksobb az ajhlata bennyijtasinak 
idopontjhban, vagyis az ajhlattkteli hathrido lejartakor. Ekkor kkrelmezo 
tudomhssal birt an-61, hogy ajhlatkkro mely eljarisi rezsimben folytatja le 
kozbeszerzksi eljarhsit, az ajhnlattkteli felhivasban foglaltakra vonatkoz6an 
behllt a kotottskg. Az ajhnlattkteli hatikido lejhrta, igy kkrelmezo ezen Altala 
hivatkozott jogskrtksrol tudomas szerzksknek legkksobbi idopontja 2009. 
szeptember 7-e volt, ekkor nyilt meg kkrelmezo szamira a 15 napos jogorvoslati 
hathrido, mely 2009. szeptember 22-611 jkrt le. Kkrelmezo ehhez kkpest az 
eljarhsi rezsim megvalasztasa korkben kbrelmkt 2009. november 25-en ny$totta 
be, igy az elkksett. 

A Kbt. 323 .§ (2) bekezdkse a jogorvoslati kkrelem eloterj esztkse 
vonatkoz8siiban objektiv hatkidokknt rogziti, hogy a jogskrtks megtortkntktol 
sziimitott kilencven napon tiil kkrelmet eloterjeszteni nem lehet. 
A Kbt. 323.8 (3) bekezdks a) pontja szerint a (2) bekezdks szerinti hatbrido 
sziimithsakor a jogskrtks megtortkntknek kell tekinteni a jogellenes tartalmh, a 
kozbeszerzksi eljarist megindit6 hirdetrnkny esetkben a hirdetmkny kozzktktel6t, 
kozvetlen felhivas esetkben a felhiviis megkiildkskt. 

Az eljbrisi rezsim megvAlaszt6sa az ajanlattkteli felhivbban megjelolksre keriilt, 
igy a jogskrtks megtortknte a kozbeszerzksi eljarkt meginditi, hirdetmkny 
kozzktktelkvel megvalbsult. A hirdetmkny 2009. augusztus 17-611 jelent meg a 
Kozbeszerzksi ~rtesitoben, az ettol sziunitott 90 napos objektiv hatarido 2009. 
november 15-611 jart le. Azonban mivel ez munkasziineti nap volt, ezkrt az azt 
koveto munkanapon, 2009. november 16-611 lett volna mkg lehetoskge 
kkrelmezonek ezen kkrelmi eleme elMerjesztksCre. Kkrelmezo azonban 2009. 
november 25-611 nnyijtotta be kkrelmkt, igy a 90 napos objektiv hatiirido lejiktiit 
kovetoen, igy ezen kkrelmi eleme ezen hatWdo tekintetkben is elkksett. A 
j ogorvoslati hat6ridok elmulaszt~sa j ogvesaCsse1 j ir. 

Kkrelmezo alap jogorvoslati kkrelme 1. eleme krdemi vizsgilathak ezkrt 
elj Arasjogi akadilya van. 



A nyertes ajanlat kwknyesskg6t tamado kkrelmi elemek (alap jogorvoslati 
kkrelem 3. 6s 7. eleme) vonatkozisiiban ajhnlatkkro iigyfklkkpesskg hianyira 
hivatkozott, eloadta, hogy allaspontja szerint egy Crvhnytelen ajanlatot ado 
ajinlattevonek nincs iigyfklkkpesskge egy krvknyes ajanlat krvknyesskgknek 
tamadasa korkben. 

Kkrelmezo e korben arra hivatkozott, hogy a nyertes a j k l a h a k  
6rvhnytelenskge kovetkeztkben a kozbeszerz6si eljiras eredm6nytelen lenne, 6s 
egy i ~ j  kozbeszerzksi eljkiisban kkrelmezo eskllyel vehetne rkszt ajhnlattevokCnt 
6s lehetne akir az eljaris nyertese. 

A Kbt. 323. fj (1) bekezdks szerint kkrelmet nyiijthat be az ajhlatkkro, az olyan 
ajanlattevo, rkszvktelre jelentkezo vagy egykb krdekelt, akinek jogat vagy jogos 
krdekkt az e torvknybe utkozo tev6kenyskg vagy mulaszths skrti vagy 
veszklyezteti. 

A Kbt. a kkrelem eloterjesztksknek kovetelmknyekknt thasztja, hogy jogit vagy 
jogos krdekkt az e torvknybe iitkozo tev6kenyskg vagy m u l a s ~ s  skrtse vagy 
veszklyeztesse. A kovetkezetes biroi gyakorlat szerint ajhlatkkron kiviil 
kerelmezokknt azok nfijthatnak be jogorvoslati kerelmet, akiknek jog vagy 
krdekskrelme kozvetlenul kimutathat6 a vitatott jogskrtkssel osszefliggksben. 

A Dontobizottsig kkrelmezo iigyfklkkpesskge vonatkozasiiban meghllapitotta, 
hogy kkrelmezo thrgybani kozbeszerzksi eljarhsban ajhlatot n*jtott be, melyhez 
kapcsol6d6an jogos krdeke fiizodik ahhoz, hogy a beadott ajhlatok 
krv6nyesskge, illetve krvknytelenskge korkben ajiinlatkkro jogszerii dontkst 
hozott-e, ezen korben azonos szempontok alapjh itklte-e meg az ajhnlatokat. A 
kozvetlen Crdekskrelmet megalapozza thrgybani esetben az, ha az ajhlatok 
ertkkelksknek vizsgalata s o r b  egy ajhlat ervknytelensegknek meghllapitisa 
kovetkeztkben ajhlatkkronek egy uj kozbeszerzksi eljirast kell kiirnia, melyen 
kkrelmezonek megnyilik a lehetoskge azon eljkisban va16 rdszvktelre, eAltal 
akar a nyertesskgkre. 
Nem befolyiisolja az erdekskrelem fennkllasat az ajhlatok krvenyesskge, 
krvknytelenskge megallapitaskak korkben az, hogy kQelmezo a kozbeszerzksi 
elj hras soran krvknytelen aj anlatot tett. 

A Dontobizottsag ezkrt megallapitotta, hogy kkrelmezonek ugyfklk6pesskge 
fennall a nyertes ajhlata krvknyesskgknek vitatisa thrgyaban figgetlenul att61, 
hogy ajhnlata hrvknyes vagy krvknytelen volt-e. 

Ajanlatkkro a 4. kkrelmi elem vonatkozhaban elkksettre hivatkozott, eloadta, 
hogy 2009. oktober 1 3-in minden ajhlattevo egyideju thj6koztatisaval 



Crtesitette az ajhnlattevoket, hogy a Kbt. 86. 8 (1) szerint mely ajanlattevoktol 
kkrt indokolhst kirivoan alacsony vagy magas ellenszolgaltatas miatt. Kerelmezo 
ezzel tudomhst szerzett arrol, hogy ajhnlatkero a nyertes ajanlattevotol nem kert 
indokolhst az 59 Ft-os telefonhivas szolgaltatas dija tekinteteben. Az ettol 
szamitott 15 napos jogorvoslati hatarido 2009. oktober 28-&I letelt. 

A Dontobizottsiig e korben megiillapitotta, hogy kkrelmezo 4. kerelmi elemknek 
eloterjesztkse nem kksett el. Ajanlatkero a Kbt. 86.5 (1) bekezdes alapjhn 
indokolast koteles kkrni a kirivoan alacsonynak vagy magasnak Crtkkelt 
ellenszolgsiltatas vonatkoz8s8ban, azonban a Kbt. nem szabhlyozza, korlatozza, 
hogy aj 9nlatkCronek ezt mikor kell megtennie. Aj hnlatkkro az 
eredmenyhirdetksig, az aj hnlatok krt6kelksBnek folyarnata s o r b  felhivhatja az 
ajinlattevoket indokolas megadhsira. Kerelmezo tehiit az eredmenyhirdetCsen 
szerzett am61 teljes bizonyossaggal tudomhst, hogy ajanlatkkro a nyertes 
ajhlattevot nem hivtahivja fel a telefonhivas szolgaltatas dijra tett ajhlati 
eleme tekintetkben indokolas adhsra. E korben a jogowoslati hathrido az 
eredrnknyhirdetkssel nyilik meg, mely 2009. november 2 3 - h  volt, igy a 2009. 
november 25-611 eloterjesztett kkrelmi elem e korben nem kksett el. 

Ajiinlatkkro az 5. kkrelmi elem vonatkozhshban, melyben kkrelmezo skrelmezte, 
hogy ajinlatkkro az eredrnknyhirdetks idiipontjht elhalasztotta, majd ahhoz 
kepest mkgis korabbi idopontra elorehozta, ugyfklk6pessCg hiiunyara hivatkozott, 
ajhnlatkdro hllhspontja szerint ez nem skrtette kkrelmezo joght, 6rdekCt. 

A Kbt. 323. tj (1) bekezdkse kimondja, hogy kerelmet ny+j.that be az ajblatkkro, 
az olyan ajhnlattevo, rCszvCtelre jelentkezo vagy egyeb Crdekelt (a tovabbiakban: 
kkrelmezo), akinek jogat vagy jogos Brdekkt az e towknybe utkozo tevkkenyskg 
vagy mu.laszt6.s skrti vagy veszklyezteti. 

A Dontobizottsig a fenti rendelkezksre figyelemmel azt vizsghlta, hogy 
kerelmezonek van-e jogos krdekskrelme a tekintetben, hogy aj iinlatkkrii kksobbre 
elhalasztotta az ajhlattkteli felhivasban meghatarozott eredmbnyhirdetks 
idopontjht, majd mkgis az elhalasztott idoponthoz kkpest korabbi idopontra 
elorehozta az eredmknyhirdetks idopontjat. 

A Kbt. a kerelem eloterjeszt6sknek kovetelmknyekent tiimasztja, hogy jogit vagy 
jogos Crdekdt az e torvknybe 3tkozo tevkkenyskg vagy mulasztiis sertse vagy 
veszklyeztesse. Ajinlatkkron kiviil k6relmezokent tehht csak azok nyiijthatnak be 
jogorvoslati kkrelmet, akiknek jog vagy krdekskrelme kozvetlenul kimutathati, a 
vitatott jogs6rtkssel osszefiiggksben. A kovetkezetes bir6i gyakorlat szerint a 
j ogos erdeknek az iigyfkl szempontj hbol kometleniil kell j elentkeznie. 



A Dontobizottshg megallapitotta, hogy az eredmknyhirdetks idoponijiinak az 
elhalasztott idoponthoz kkpest va16 elorehozasa korkben kkrelmezonek jogos 
krdekskrelme nern mutathat6 ki. 
Az ajhnlattevoknek ahhoz fiizodik krdekiik, hogy a kozbeszerzCsi eljiriis 
eredmknykt, melyben rkszt vettek, ajanlatkkro mine1 hamarabb kihirdesse, 
aj hnlattevok mink1 korabban tudomast szerezzenek arr61, hogy aj hnlatukat 
ajhnltitkkro mikent krtkkelte, birhlta el. Ezkrt rogziti a Kbt. 94. 5 (1) bekezdkse, 
hogy az ajhnlatokat a leheto legrovidebb idon beliil kell az ajhnlatkeronek 
elbirhlnia 6s azt kovetoen az eljhras eredmknykt vagy eredmknytelenskget 
kihirdetnie. Kkrelmezonek tehat krdeke, joga nern skriil azaltal, hogy ajanlatkkro 
az elhalasztott eredmknyhirdetksi idoponthoz kepest korabbi idopontra 
elorehozta az eredmknyhirdetks idopontjat. 
A Kbt. 94. 5 (4) bekezdkse az eredmknyhirdetks idopontjhak elorehozatalat az 
ajanlattkteli felhivhsban meghathrozott idoponthoz kkpest korlhtozza. 

Ajanlatkkro minden ajhlattevot tajkkoztatott az eredmknyhirdetks 
elhalasztasar61, 6s ahhoz kkpest va16 elorkbb hozash-61 az eredmknyhirdetkst 
megelozoen. 

A Dontobizottsirg a fentiek alapjhn nern lirtta megalapozottnak kkrelmezo 
kozvetlen krdekskrelmet, mivel a kozbeszerzksi eljirras eredmknyknek, az 
ajhlatok krtkkelksknek korabbi kihirdetkse inkhbb krdeke ajhnlattevoknek, igy 
kkrelmezonek is, nern pedig skrelmes. Kkrelmezo sern vitatta, hogy jogirt, jogos 
krdekkt ez nern skrtette. A Dontobizottsirg ezkrt az alap jogorvoslati kkrelem 5. 
kkrelmi eleme tekintetkben iigyfklkkpesskg hianyat allapitotta meg. 

A 7. kkrelmi elem vonatkozishban, melyben kkrelmezo a nyertes ajanlat 
krvknyesskgkt skrelmezte, ajirnlatkkro elkesettskgre hivatkozott. Ajanlatkkro 
eloadta, hogy kQelmezo a nyertes ajanlat krvknytelenskgkre hivatkozott alap 
jogorvoslati kkrelmkben, azonban abban az krvknytelenskg konkret okait nern 
adta elo. Az krvknytelenskg okait 2009. december 16-in adta elo, mely mind az 
eredmknyhirdetkshez kkpest, mind az irtitbetekintkshez kkpest elkksetten keriilt 
megjelolksre. AjanlatkQo szerint kkrelmezonek mink1 harnarabb kellett volna az 
iratokba betekinteni ks kkrelmi elemkt elaerjeszteni, kkrelmezo 2009. december 
8-An tekintett be az iratokba, mikozben mar 2009. december 1 -6n rendelkezksre 
hlltak az iratok a Dontobizottsiignal. Ezkrt ajhlatkkro szerint a 2009. december 
16-9, eloterjesztett jogorvoslati kkrelmi elemek a nyertes ajanlat krvknyesskge 
tekintetkben elkksettek. Hivatkozott e korben ajhlatkkro a Dontobizottshg 
gyakorlatara. 

A Dontobizottshg e kkiben az elkksettskget nern allapitotta meg. Kkrelmezo 
~~~~~~~~~~o eljarast lezAr6 dontkskt is tirmad6 alap jogorvoslati kkrelmkben 
megjelolte a nyertes ajhnlat krvknyesskgkt t h a d o  kkrelmi elemet is. 



Kkrelmezonek az eredmenyhirdetkst koveto 8 napon beliil van lehetoskge az 
eljhrhst lezaro dontkst timadni 6s annak konkrkt indokait megjelolni. Ezen 8 
napon belul kell kkrelmezonek az ajinlatktro dontisknek a helyesskget 
megvizsgilnia mind jogi, mind tenybeli szempontb61, ennek krdekeben 
ajinlattevok, kkrelmezo tovibbi tijkkoztatist, iratbetekintdst kkrhet 
ajinlatkkrotol. Mindebbol kovetkezoen az eljkist lezir6 dontkst tihad6 kkrelmi 
elem eloterjesztkskre nyitva 5110 hatirido vonatkozasaban valbban nern az 
iratbetekintes idopontja az irinyad6, hanem az eredmtnyhirdetes idopontjival 
nyilik meg a jogorvoslati hatiirido. Az eljkist leziro dontes thadasa  esetkn az 
eredmknyhirdetes 6s a jogskrtksrol val6 tudomasszerzks egybeesik. 

Tirgybani kozbeszerzesi eljirisban azonban ajinlatkiro nern biztositotta az 
iratbetekintes lehetoskgkt kkrelmezo szamira, tovabba az iratoknak a 
Dontobizottsaghoz va16 bekrkezkskt kovetoen (2009. december 1 -kn 14 bra 
uthn) pedig kkrelmezo m r  nern volt abban a helyzetben, hogy az 
eredmknyhirdetkstol (2009. november 23.) szimitott 8 napon belul a 
kozbeszerzksi eljaras iratait megismerje 6s eloterjessze tkgybani esetben a 
nyertes ajhnlat kapcsan a konkrkt krvknytelenskgi okokat. A Dontobizottsig 
ezkrt arra tekintettel, hogy a hatkidoben eloterjesztett alap j ogorvoslati 
kkrelemben megjelolksre keriilt a nyertes krvenyesskgtt t h a d 6  kkrelmi elem 6s 
az iratbetekintkst koveto 8 napon belul eloterjesztette kkrelmezo a nyertes 
ajinlat krvknytelenskge vonatkozhshban az indokait, igy nern tekintheti 
elkksetten eloterjesztettnek kkrelmezo ezen kkrelmi elemkt. 

A Dontobizottsig tehit a fentiek alapjhn ajhlatkkro eljirasi kifogisai 
tekintetkben az alap jogorvoslati kkrelem 1. eleme vonatkozhsiban illapitotta 
meg, hogy az elkksetten keriilt eloterjesztksre kkrelmezo iltal, illetve az alap 
j ogorvoslati kQelem 5. eleme vonatkozasiban nern litta megalapozottnak 
kkrelmezo erdekskrelmknek fennillisit, ugyfklkkpessegkt. 

A Kbt. 325.s (3) bekezdks szerint a Kozbeszerzksi Dontobizotts6g a kkrelmet - 
krdemi vizsgilat nklkiil - ot napon belul hathrozattal elutasitja, ha megillapitja, 
bogy 
a) az eljarasra magyar hat6signak nincs j oghat6skga; 
b) az eljarisra nincs hataskore 6s a kkrelem ittktelknek nincs helye, tovibbi ha a 
kkrelem ittktelkhez szukskges adatok a kkrelembol hiinyoznak, 6s azok 
hivatalbbl sem illapithatoak meg; 
c) a kkrelem elkksett; 
d) az ugyet erdemben mir  elbirilta, 6s viltozatlan tknyiillhs mellett, ugyanazon 
ugyben, ugyanazon j ogszabil yskrtksre hivatkoma tij abb kkrelmet nfij tottak be; 
e) a kkrelem nern az arra jogosultt61 szarmazik; 
jj a kkrelmezo a hihnypbtlisi felhivknak a meghatirozott hathrido alatt nern tett 
eleget, vagy a kkrelmkt fijb61 hiinyosan adta be. 



A (4) bekezdks alapjan a Dontobizottsag a jogorvoslati eljirast akkor is 
megsziinteti hathrozattal, ha a (3) bekezdks alapjan a kkrelem krdemi vizsgalat 
nklkuli elutasithshnak lett volna helye, az elutasitisi ok azonban az eljaras 
megindithsht kovetoen jutott a Dontobizottsag tudomasara. 

A Ket. 30. §-a alapjan a hatosag a kkrelmet krdemi vizsgalat nklkiil, ot 
munkanapon belul elutasitja, ha 
a) az eljarisra magyar hatosagnak nincs joghatbsaga, 
b) a hatosiignak nincs hatkkore vagy nem illetkkes, 6s a kCrelem attitelenek nincs 
helye, 
c) a kkrelem nyilvhnval6an lehetetlen cklra irhyul, 
d) jogszabiily a kkrelem eloterjesztkskre hatiridot vagy hatiirnapot hllapit meg, Cs 
a kkrelem id0 elotti vagy elkksett, 
e) a hatosag a kkrelmet krdemben mar elbirilta, 6s viiltozatlan tCnyallAs 6s jogi 
szabiilyoziis mellett ugyanazon jog krvknyesitksere irhyul6 hjabb kCrelmet 
nyiijtottak be, 6s hjrafelvktelnek nincs helye, feltive, hogy a kkrelem krdemi 
vizsgalat nklkiili elutasitiisat jogszabiily nem zirja ki, 
fi a kkrelem nyilvhval6an nem az eloterj esztkskre j ogosultt61 s z h a z i k ,  vagy 
g) a kkrelem tartalmiib61 megallapithato, hogy az ugy nem hatosagi iigy. 

A Dontobizottsiig a Kbt. 3 18. 5 (I)  bekezdkskben meghatarozott hat8skorCben 
e l j h a  a fenti indokok miatt a jogorvoslati eljarist a fenti kerelmi elemek (alap 
jogorvoslati kkrelem 1. 6s 5. eleme) vonatkozasaban a Kbt. 325.5 (4) bekezdCs 
alapjan megsziintette, mert a kkrelmi elemek 6rdemi vizsgiilat nklkuli 
e1utasitAsana.k lett volna helye, az elutasithsi ok azonban az eljaras meginditiisat 
kovetoen jutott a Dontobizottsig tudomashra. 

A hatiirozat megsziinteto rendelkezkse ellen a kulon jogorvoslatot a Kbt. 325.5 
(4) bekezdkskre figyelemmel - a Kbt. 345. §-a biztositj a. 

A fentiek szerint tehiit krdemi vizsgiilatnak a kkrelmezo alap jogorvoslati 
kkrelmknek 2., 3., 4., 6. 6s 7. kkrelmi elemei tekinteteben nincs akadiilya, igy a 
Dontobizottsiig ezen elemeket krdemben vizsgilta. Ugyanigy a kkrelmezo kkt 
jogorvoslati kkrelem kiegkszitkskben eloadottakat. 

Az alap jogorvoslati kkrelem 2. kkrelmi eleme, a Kbt. 92lA.S (2) bekezdksknek 
alkalmazasa korkben a Dontobizottsiig megallapitotta, hogy egyszerii eljaras 
sorin nem alkalmazando kotelezoen a Kbt. 92lA. 5 (2) bekezdese, mely szerint 
eredmknytelen az az eljaris, arnelyben tobb ajanlatot n6jtottak be, de a 
benfljtott ajanlatok kozott csak egyetlen krvknyes ajanlat van. 



A Kbt. VII. fejezete szerinti egyszerii eljirasra a Kbt. 261.5 (1) bekezdkse 
szerint a 250-254. 5-t a (2) 6s (3) bekezdks szerinti elt6resekkel kell alkalmazni. 
A Kbt. 261.9 (2) bekezdCs h) pontja alapjan az egyszerii kozbeszerzksi 
eljirisban az ajinlatok elbirilisira a 81-89lA. 5 6s a 90. 5 (5) bekezdkse, 
tovibba a 91. 6s 92. 5, valamint a 197. 6s 199. 5 megfeleloen alkalmazand6 
azzal, hogy az ajinlati felhivis helyett ajhlattkteli felhivist kell krteni. 

Ezen jogszabilyhely kiilonos egyszerii kozbeszerzksi eljarasokban nern rendeli 
kotelezoen alkalmazandbnak a Kbt. 92lA. 5 (2) bekezdkset. 
Ezt kkrelmezo sem vitatta. 

A fentiekben kifejtettekre tekintettel ajhlatkkro nern kovetett el jogskrtkst, 
amikor a Kbt. VII. fejezete szerinti, kiilonos egyszerii eljariisban nern alkalmazta 
a Kbt. 92lA.9 (2) bekezdkskt, vagyis nern nyilvhitotta eredrnenytelennk azon 
eljarasit, amelyben tobb ajinlatot nytijtottak be, de a benytijtott ajhlatok kozott 
csak egyetlen krvknyes ajitnlat volt. A Dontobizottsig ezkrt a kkrelmezo alap 
jogorvoslati kerelmknek 2. elemkt elutasitotta. 

A Dontobizottsig a 3. kkrelmi elem vizsgilata korkben szinten nern allapitott 
meg jogskrtkst. 
Kkrelmezo az alap jogorvoslati kkrelem 3. pontjhban arra hivatkozott, hogy a 
nyertes ajkdattevo Altal az 1. biralati rkszszempontra tett megajknlisa, az 59 
Ftlperc telefonhivas szolgiiltatis dija kiriv6an alacsony, ezaltal veszelyezteti a 
szerzodks teljesitkskt, nern nytijt fedezetet a szolgiltatiis nytijtasival 
kapcsolatban felmeriilo koltskgekre, ezkrt a nyertes ajiinlata krvknytelen a Kbt. 
88.9 (1) bekezdks g) pontja szerint. E korben kkrelmezo a verseny tisztasiginak 
megskrtkskre is hivatkozott. 

A Kbt. 1. 9 (I) bekezdkse szerint a kozbeszerzksi eljarasban - idekrtve a 
szerzodks megkotCskt is - az ajhlatkkro koteles biztositani, az ajitnlattevo pedig 
tiszteletben tartani a verseny tisztasigit ks nyilvanossiigiit. 

A Kbt. 86.9 (1) bekezdkse szerint ha az ajinlat kiriv6an alacsonynak krtkkelt 
ellenszolgaltatast tartalmaz, az ajhlatkkro az Qltala lknyegesnek tartott ajanlati 
elemekre vonatkoz6 adatokat, valamint indokolast koteles irisban kkrni. Az 
ajhlatkkronek err61 a kkrksrol a tobbi ajanlattevot egyidejuleg, irisban 
krtesitenie kell. 
A (3) bekezdks alapjan az ajhlatkkro az indokolis 6s a rendelkezkskre a116 
iratok alapian koteles meggyozodni az ajhlati elemek megalapozottsigir61, 
ennek soritn irisban tiijekoztatist kkrhet az ajanlatteviitil a vitatott ajinlati 
elemekre vonatkozban. 
A (4) bekezdb alapjan az ajinlatkero figyelembe veheti az olyan objektiv alapfi 
indokolht, amely kiilonosen a gyirtasi folyamat, az kpitksi beruhazis, illetoleg a 



szolgaltatasnyijt~s m6dszerknek gazdasagossaghra, a vilasztott muszaki 
megoldisra, a teljesitksnek az ajanlattevo szamara kivktelesen elonyos 
koriilmknyeire vagy az ajanlattevo altal ajanlott am, kpitksi bemhkas, illetoleg 
szolgaltatas eredetistgkre, az kpitesi beruhazas, szolgaltatasnyujtas vagy 
arubeszerzks teljesitksknek helykn hatalyos munkavkdelmi rendelkezkseknek 6s 
murkafeltkteleknek va16 megfelelksre, vagy az ajanlattevonek allami 
tamogatasok megszerzesere va16 lehetoskgkre vonatkozik. 

A (5) bekezdks alapjan az ajanlatkkro koteles ervknytelennek nvilvbitani az 
a-ianlatot, ha nem tart-ia elfogadhatonak 6s a gazdasagi ksszeriiskggel 
osszeegyeztethetonek az indokolast. 

A Kbt. 88.5 (1) bekezdks g) pontja szerint az ajhlat  Crvknytelen, ha kirivoan 
alacsony ellenszolgaltatast tartalmaz [86. 5 (4) bekezdkse]. 

A Kbt. 86.5 (1) bekezdkse ajanlatkkro kotelezettskgkvk teszi, hogy amennyiben 
aj Anlattevo ajhnlati h a  kiriv6an alacsony, indokolast kkrj en. Az aj hlat i  h 
kiriv6an alacsonysaga az eset osszes koriilmknye alapjan itklheto meg. E korben 
tekintettel kell lenni az egyes ajhlattevok araira, a kozbeszerzks thgyha, az 
adott szolgaltatas jellemzoire, nfljthshak feltkteleire, az krintett kozbeszerzksi 
piacon kialakult piaci hakra, stb. Mindezek osszessCge alapjan vonhat6 le 
kovetkeztetks arra, hogy az adott ajhlattevo konkrkt ajhnlati Ara minosiilhet-e 
kiriv6an alacsonynak. 

A Dontobizottshg a nyertes ajanlattevo Altal ajhnlott 59 Ftlperc telefonhivas 
szolgaltat6s dijhak kirivdan alacsony volta tekintetkben vkgzett vizsgalata s o r b  
elsosorban a kozbeszerzksi eljaras sorhn tett ajknlati iuakb61 indult ki. A vkgso 
ajknlati &at ad6 hiirom ajanlattevo ajblati arai a telefonhivhs szolgaltaths dija 
vonatkoz8skban egymkshoz kkpest nagyobb szhzalkkos elttrkst mutat, azonban a 
Dontobizottsag hllkspontja szerint az iirak vizsgalata sorhn nem hagyhat6 
figyelmen kiviil az eljhasban megtett 5 ajhlattevo eredeti ajhlata, ajhnlati Arai 
sem. Az ajknlattkteli hathridoig 5 ajanlattevo nfljtott be ajhlatot, az 1. biralati 
rkszszempont, a telefonhivks szolghltaths dija tekintetkben a hhom vkgso 
ajknlatot tett ajknlattevon kiviil a tobbi ajanlattevo 65 Ft/perc 6s 105 Ft/perc 
ajhnlati arat ajanlott meg. Ezen ajhnlati Arak az ajanlattevhek eredeti ajblatuk 
volt, annak tudathban tettkk, hogy az artkrgyaliisok s o r h  ezen iuakat vagy 
tarthatjhk vagy csokkenthetik. A fentiek alapjkn a kozbeszerzksi eljhrAs s o r b  a 
telefonhivb szolghltatas dija tekintetkben tett ajknlati Brak kozott az 59 Ft/perc 
ajknlati iu kirivdan alacsonynak nem minosiil. Lehet, hogy ezen ajhlati Ar 
alacsony Arnak minosiil, de az ajanlati iuak kozott a kirivb alacsonysaga nem 
6llapithat6 meg. 
Ezen thlmenoen a Dontobizottsag elfogadta ajhlatkkro azon krvelkskt is, hogy a 
szolghltatas nyiijtlanak feltktelei korkben a nyertes qjhlattevo esetkben 



koltskgcsokkento, tknyezokknt merul fel, hogy jelentos technikai es 
humineroforriissal rendelkezo szolgaltato, valamint hogy nagyobb szamu 
ijgyfeleire, mkretgazdasiigossiigiira tekintettel kedvezobb hakat tud megajanlani. 
Toviibbii a Dontobizottsiig elfogadta, realisnak tartotta a telefonhivas 
szolgaltatiis koreben ajanltitkkro iiltal levezetett szamitast is, mely szerint 
bemutatta, hogy milyen ariinfl, mertekii 6s milyen jellegu koltsegekkel 
sziikseges sziimolni ezen szolgiiltatiis ellatasa soran. E korben megjelolte a 
munkaero koltskget 6s annak osszeget, melynel nern hagyhat6 figyelmen kivul a 
nyertes ajhlattevo eseteben az iigyfklszolgalatnak a miskolci elhelyezkedese, 
rnely esetben a munkabkrek alacsonyabbak, mint a fiviirosban, tovsibba 
megjelolte, hogy mely osszeg fedezi a mukodtetCshez sziiksbges egykb 
k6ltskgeket 6s nyereseget. Ezek alapjin ajiinlatkkro alathmasztotta azt, hogy a 
nyertes ajanlattevo ajanlati hra nern kirivban alacsony. Ezt erositette meg a 
nyertes aj6nlattevo eloadisa is, mely rogzitette toviibbh, hogy a piacon 
megjeleno arakhoz kkpest sem kirivban alacsony a telefonhivsis szolgiiltatiis 
tekintetkben megajanlott ajhlati ara, szolgaltat ennkl alacsonyabb ikon is. 
Mindezeken ttilmenoen a Dontiibizottshg szerint nern hagyhat6 figyelmen kiviil 
a jelenlegi gazdasagi helyzet, a gazdasagi viilshg jelentkezkse, melyben nagyobb 
az ajhlattevak koziitti verseny, igy az ajiinlati arak is alacsonyabbak. 
A Dontobizottsiig a korabbi szerzodksben szereplo feltktelek vizsgalatit 6s a 
koriibbi szerzodkses r figyelembe vktelkt nern tartotta jelen iigyben 
relenvinsnak. Az ajhlati iirakat alapvetoen a kozbeszerzksi eljhras soran tett 
ajiinlati iirak fiiggvknykben, a jelenlegi piaci viszonyok kozott kell megitklni, 
figyelemmel a beszerzks tiirgyhra, koriilmknyeire. 

Mindezen fentiekben kifejtett koriilmknyekre tekintettel a Dontobizottsiig a 
nyertes ajanlattevo iiltal megajiinlott 59 Ftlperc telefonhivas szolgsiltaths dija 
ajanlati 6rat nern minositette kiriv6an alacsonynak. igy nern iillapitott meg 
jogskrtest e korben sem a nyertes ajiinlat CrvCnytelensCgCt, sem alapelvi 
sCrelmet. 
A nyertes ajinlat krvknytelenskgkt azonban az esetleges kirivoan alacsony ar 
onmagaban meg nern eredmknyeznk, a Kbt. 86.8-aban szabiilyozott eljarasi 
keretek kozott az ajanlattevo az ajhlati iira indokolsisiit megadhatja. Kkrelmezo 
az alap jogorvoslati kerelme 4. kkrelmi elemkben ennek skrelmkre is hivatkozott, 
hogy ajiirllatkkro a nyertes ajanlattevot nern hivta fel indokoliisadiisra a 
telefonhiviis szolgiiltatiis dija koreben. 

Mivel a Dontobizottsiig nern iillapitotta meg a nyertes ajhlattevo telefonhiviis 
szolgaltatiis dija vonatkoziisiiban a kirivo alacsonysagot, igy ajiinlatkkronek nern 
kellett indokolkt kkrnie e vonatkozasban a nyertes ajhnlattevotol. Ezkrt a Kbt. 
86.9 (1) bekezdkse vonatkoziisiiban sem keriilt jogsCrtCs meghllapitiisra. 
A Dontobizottsig igy az alap jogorvoslati kerelem 3.  es 4. kkrelmi elemkt 
elutasitotta. , 



Kerelmezo 6. kerelmi elemeben az ajanlatanak ervknytelenne nyilvanitasat 
skrelmezte. 

AjinlatkQo kkrelmezo ajanlatit a Kbt. 88.5 (1) bekezdes g) pontja alapjan 
nyilvhitotta kwknytelennk, mert a kiriv6an alacsonynak minositett SMSIdb 6s 
e-mailldb ajinlati Arra vonatkoz6 kkrelmezo hltal adott indokolks nem tamasztja 
objektiven a hogy ezen arelemek tartalmazzhk valamennyi, az adott 
szolghltatiis megval6sithsihoz sziikskges koltseget. 

A Kbt. 86. 5 (1) bekezdkse az ajinlatkkro szkmara azt a kotelezettskget irja elo, 
hogy amennyiben az ajinlat kiriv6an alacsonynak drtikelt ellenszolgiltat8st 
tartalmaz, az ajAnlatkdro az iltala ldnyegesnek tartott ajiinlati elemekre 
voi~atlcozci adatolcat, vnl aiiiiiit iiidolcol6st lciiteles lcemi irisban. 

A Dontobizottsjg meghllapitotta, hogy ajfinlatkdr6 a fenti towenyi eloiras 
betarthsival jhrt el, amikor az hltala kiriv6an alacsonynak krtkkelt 
ellenszolgiltatiisok vonatkoziisiiban irisban indokolhst kkrt k4relmezot01, 
melyriil thjkkoztatta a tobbi ajhlattevot. Kerelmezo az indokolhs kkrkskt 
jogveszto hatiridon beliil nem tamadta meg. 

Az indokolisra felhivott ajhlattevo krdekkorkbe tartozik, hogy az ajhlati Ara 
megalapozottshgira vonatkoz6 minden tknyt, adatot ajinlatkkro rendelkezksdre 
bocsisson az indokolhsaban. 

A Kbt. 86.5 (3) bekezdks krtelmkben ajhlatkkro feladata 6s kotelezettskge az 
ajanlattevo hltal adott indokoliis 6s a rendelkezksre 9116 iratok alapjh 
megvizsgalni az ajhlati elemek megalapozottsag~t, teljesithetosegkt 6s ha nem 
tartja elfogadhat6na.k 6s a gazdashgi esszeriiskggel osszeegyeztethetonek 
ajanlattevo indokolasat, akkor koteles CwCnytelennek nyilvhitani az ajhlatot. 

A Kbt. 86.5 (3) bekezdesenek rendelkezkskbol az is megAllapithat6, hogy a 
jogalkot6 az ajhlatok biralati szakaszhba kpitette be a rkszszempontok szerinti 
ajhnlati hrak vizsghlatat 6s azokr61 meghozand6 dontest kotelezoen megelozo 
eljarhsi cselekmknyeket. Erre tekintettel a kozbeszerzksi eljkhs ezen 
szakaszaban van lehetoskg csak a felhiviis alapjhn az ellenszolg8ltatasok 
megalapozottsiigiinak, gazdasagi ksszeriiskgknek objektiv indokolasiira. 
Ajhnlatkkonek a torveny rendelkezkse szerint az indokolb 6s a rendelkezksre 
a116 iratok alapjh kell meggyozodnie az ajiinlati elemek megalapozottsAggM1. A 
DontobizottsAg a jogorvoslati eljiuris s o r b  ajinlatkkro dontkskt vizsghlja feliil, 
kkrelmezo iiltal a kozbeszerzksi eljkis sorin az ajhnlatkkro rkszkre adott 
indokolas alapjiin vizsghlja ajhnlatkkro krvenytelennk nyilviinit6 dontkset. 



A Dontobizottsag megvizsgalta a kkrelmezo altal a kozbeszerzesi eljarasban 
megadott - fentiekben rkszletesen ismertetett- indokolasit, hogy az minosithetb 
e objektiv alaphak, amelybol kktskget kizir6an kovetkeztetkst lehet levonni az 
ajinlati elemek megalapozottsigiira, arra, hogy a megadott vallalas a gazdasagi 
ksszeriiskggel osszeegyeztetheto-e. 
Kerelmezo iltal adott indokolisok vonatkozisaban a Dontobizottsig 
megallapitotta, hogy azok nern tartalmaztak olyan rkszletes, konkrkt 
koltsdgbemutatkst 6s az alkalmazott miiszaki megoldas bemutatasit, melybol 
ajanlatkkro kktskget kizar6an meggyozodhetett volna az ajinlati elem 
megalapozottskghr61 az SMS 6s e-mail vonatkozasban. 
Kkrelmezo indokolasaban nern vezette le rkszletesen, egyes koltskgekre 
megbontva az 1 Ftldb SMS 6s e-mail ajhlati arak tartalmat. Annyit jelolt meg 
kkrelmezo indokolasa, hogy ezen ajinlati hrelemei tartalmazzik a megiras 
koltskgeit 6s a nyeresdget. Nem mutatta be, hogy ezek mkrtkke mekkora 
mirtkku, azon beliil mekkora koltskget kkpenek az egyes osszetevok. 
Tovibba a Dontobizottskg sem latta kell6en megalapozottnak az e-mail 
szolgiltatas korkben az automatizk18s, vilasztott miiszaki megoldk bemutatasat. 
E korben kkrelmezo indokolisiban azt adta elo, hogy az e-mailek 98%-a 
sablonlevelekkel keriil megvalaszolasra, a sablonlev61 emberi beavatkozhs 
nelkiil, automatikusan keriil kikiildksre. Ebb01 kifolyolag az e-mailek tovabbi 
2%-knak koltskgkt kell csak figyelembe venni, melyek egyedi vilaszt 
igknyelnek. 
A Dontobizottsiig e korben elfogadta ajblatkero Blliispontjat, mely szerint a 
sablonlevelek alkalmazisa megroviditi a valaszadas idejkt, azonban 
automatikussa nern valik, mert a megadand6 informaciot ki kell keresni 6s be 
kell illeszteni a sablonlevklbe. igy ezen megoldb a rovid idoigknyre tekintettel 
csokkenti a bdrkoltskget, azonban nern mentesiti kdrelmezot ezen alacsony 
koltskg figyelembe vktele a161. Kkrelmezonek tehat a sablonlevelek 
alkalmazis5Lval tortkno vilaszadks soran is meriil fel bkrkoltskge, csak kevesebb 
mkrtkkii, igy nern megalapozott az a kkrelmezoi hivatkozis az indokolisban, 
hogy ezen koltskgeket nern sziikskges figyelembe venni. Kkrelmezo e korben 
indokoliskban nern jelolte meg adatokkal, esetleg s z ~ i t ~ s o k k a l  az ajanlatkkroi 
konkrkt felhivis ellenkre, hogy egy e-mail megiris mennyi idoigknnyel jkr 6s 
annals mennyi a koltskge. 

Egyebekben az, hogy ajanlatkkro megjelolte az osszegezksben krvknytelensdgi 
okkknt, hogy kkrelmezo ajknlati irelemeit nern az ajinlati dokumentbi6ban 
meghatirozott eloirknak megfeleloen tette meg, azonban ehhez nern rendelt 
hozzk a jogszabalyhelyet, jogskrtkst nern val6sit meg. 

A Dontobizottsig a fentiekre tekintettel megallapitotta, hogy kkrelmezo 
indokolasa nern volt kelloen rkszletes, nern fejtette ki 6s tamasztotta a16 
megfeleloen objektiv tdnyekkel, adatokkal, esetleg kalkulkcioval az altala 



vallaltak megalapozottsiigiinak, gazdasigi esszeriiseggel valo 
osszeegyeztethetoskgknek. 
AjanlatkQo igy nem tudott kktskget kizk6an meggyozodni kkrelmezo SMS es 
e-mail szolgkltatas vonatkozisaban tett ajanlati elemei megalapozottsagar61, 
ezkrt jogszeriien nyilvinitotta kkrelmezo ajanlatat a Kbt. 86.5 (5) bekezdkstre 
tekintettel a Kbt. 88.5 (1) bekezdks g) pontja alapjin krvinytelennk. 
A Dontobizottsiig ezkrt megsillapitotta, hogy kerelmezonek az ajanlata 
Crvknytelennk nyilvhitasa miatt eloterjesztett jogorvoslati kkrelme nem alapos, 
ezkrt elutasitotta. 

Az alap jogorvoslati kkrelein 7. eleine a nyertes ajknlat ervknyesstget thad ta ,  
kkrelmezo 3 krvtnytelenskgi okot jelolt meg. 

A Kbt. 4.5 9. pontja szerint hamis adat: a valosagnak megfeleloen ismert, de a 
va16siigt61 eltkroen kozolt adat; 9IA. pont alapjh hamis nyilatkozat: olyan 
nyilatkozat, amely hamis adatot tartalinaz. 

A Kbt. 62.8 (1) bekezdCs b) pontja szerint az ajhlatkeronek az eljhiisb61 ki kell 
z h i a  az olyan ajanlattevot, aki, illetoleg - a 71. 5 (1) bekezdksenek b) pontja 6s 
(5) bekezdkse szerinti esetben - akinek a kozbeszerzks krtekenek tiz szhzalkkht 
meghalado mkrtkkben igknybe venni k ivht  alviillalkozoja vagy a szhiira  
eroforrast nfljt6 szervezet az eljkasban eloirt adatszolgiiltatasi 
kotelezettskgknek [kiilonosen 70. 5 (3) bekezdkse, 71. $1 teljesitkse soran hamis 
adatot szolgiiltatott, illetoleg hamis nyilatkozatot tett. 

A Kbt. 70.8 (1) bekezdks alapjh az ajhlattevonek az ajanlati felhivksban 6s a 
dokumentacioban meghatarozott tartalmi 6s forrnai kovetelmknyeknek 
megfeleloen kell ajhlatit  elktszitenie 6s benfljtania. Az ajhlatkkro formai 
kovetelmknyt legfeljebb a megfelelo ajanlattktelhez tknylegesen sziikskges 
mertkkig irhat elo, es a kozbeszerzksi eljkrast megindit6 felhivas, valarnint a 
dokumentacio magyar nyelven tortkno elCrhetoskgkt, illetve a magyar nyelven 
tortkno ajsinlattktel lehetoskgkt minden esetben biztositania kell. 

A Kbt. 81.5 (1) bekezdks szerint az ajhlatok elbiraliisa soriin az ajhlatkkronek 
meg kell vizsgalnia, hogy az ajhlatok megfelelnek-e az ajanlati felhivksban ks a 
dokumentkci6ban7 valamint a jogszabhlyokban meghatkrozott feltkteleknek. 
A (2) bekezdks alapjin az ajinlati felhivlsban eloirtaknak megfeleloen kell 
megitklni az ajhlattevo, valamint - ha ezt az ajanlatk6ro eloirta - a kozbeszerzks 
krtkkenek tiz sziizalkkat meghalad6 mkrtkkben igknybe venni kiviint alv~llalkozo 
szerzodks teljesitkskre va16 alkalmassigkt vagy alkalmatlansagat. Ennek soran 
az igazolasok eredetiskgkt, illetoleg a hiteles misolatok megfeleloskgkt is 
ellenorizni lehet. 



A (3) bekezdks szerint az ajhlatkero koteles megallapitani, hogy mely ajanlatok 
ervenytelenek, illetoleg van-e olyan ajanlattevo, akit az eljarasbol ki kell zarni. 

A Kbt. 88.5 (I)  bekezdks szerint az ajanlat krvenytelen, ha 
b) az ajanlattevo a biztositkkot nern vagy nern az eloirtaknak megfeleloen 
bocsatotta rendelkezesre; 
e) az ajanlattevo, illetoleg a kozbeszerzks Crtekknek tiz szazalCkat meghaladoan 
igknybe vett alvallalkozoja nern felel meg a szerzodes teljesitkskhez sziikskges 
alkalmassagi kovetelmknyeknek; 
f) egykb m6don nern felel meg az ajanlati felhivasban 6s a dokumentacioban, 
valamint a jogszabalyokban meghatkozott feltkteleknek. 

a) A nyertes konzorcium tagja, a Magyar Telefon-M6dia Intkzet Kft. ajanlatkero 
eloirasa ellenkre nern csatolta valamennyi pknziigyi intkzmknytol szArmaz6 
igazolisiit, ezkrt az ajsinlat CrvCnytelen a Kbt. 88.5 (1) bekezdCs e) 6s f) pontja 
alapjan. Tovhbbh kkrelmezo eloadta, hogy a Magyar Telefon-M6dia IntCzet Kft. 
szhlavezeto penzintkzetei kapcshn harnis nyilatkozatot tett, ezkrt ajinlatkkro 
megskrtette a Kbt. 62.s (1) bekezdCs b) pontjkt 6s 88.s (1) bekezdks b) pontjit. 

' A Dontobizottsig a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. ckgkivonatat 6s 
p6nzintkzeti igazolasait megvizsgalta 6s megkllapitotta, hogy a Magyar Telefon- 
Mkdia Intkzet Kft. az ajhnlatkkroi eloirasnak megfeleloen csatolta az ajinlattdtel 
idopontjiban hatalyos ckgkivonat szerint valamennyi pknzintCzetnC1 vezetett 
szhla j i ra  vonatkoz6 igazolhst. Az ajhnlattdteli hathido 2009. szeptember 7-611 
volt, a pCnzint6zeti igazolasok Cs a Magyar Telefon-Mkdia IntCzet Kft. Bltal tett 
nyilatkozat a pknzintkzetekrol 2009. szeptember 4-i keltezksii. Az akkor 
hathlyos cdgadatoknak megfeleloen keriilt csatolhsra a k6t CIB Banktol 
szarmaz6 banki igazolas. 
Kkrelmezo a nyertes ajinlat CrvCnytelensCgCt, a Magyar Telefon-MCdia Int6zet 
Kft. esetkben tovhbbi banki igazolks hiinyfit a nyertes ajhlattevo konzorcium 
altal az eredmenyhirdetkst kovetoen a kizar6 okok korbben becsatolt igazolasok, 
ckgkivonatban foglaltakra alapitj a. Azon cegkivonat rogziti, hogy a CIB 
Banknal vezetett kkt bankszimlasz5tmon kiml az UniCredit Banknal is kezel 
p6nzforgalmi jelzoszamot a Magyar Telefon-Media IntCzet Kft., azonban ezen 
adat 2009. szeptember 9-Cn hathlyos. igy az ajinlattktelt az mkg nern krintette, a 
2009. szeptember 4-611 megtett nyilatkozatok az akkor Cs az ajinlattktel 
idopontjaban hatilyos ckgkivonatnak megfeleltek. Mindebbol kovetkezoen a 
hamis nyilatkozat tCtele sem illhat fenn. 
Mindezek alapjin a kkrelmezo altal a nyertes ajhlat krvCnyessege korkben 
hivatkozott ezen Crvknytelenskgi okot, kkrelmi elemet a Dontobizottsig 
elutasitotta. 



b) Kkrelmezo skrelmezte, hogy a Magyar Telefon-MCdia Intkzet Kft. nern a 
szamviteli jogszabalyoknak megfelelo beszamolot csatolt, mert nern csatolta 
beszamolojahoz a kiegeszito mellkkletet. Ezkrt a nyertes ajanlata krvknytelen a 
Kbt. 88.5 (1) bekezdks f) pontja alapjin. 

A Dontobizottsig megallapitotta, hogy a nyertes ajhlat  krvknytelenseget nern 
eredmknyezi, hogy a Magyar Telefon-Mkdia Intkzet Kft. egyszeriisitett kves 
beszimolC?jihoz nern csatolta a kiegkszito mellkkletet. Az ajinlatba a Magyar 
Telefon-Mkdia Intkzet Kft. iltal csatolt mkrleg es eredmknykimutatis alapjan 
egykrtelmuen megallapithato az ajinlattkteli felhivasban e korben eloirt 
pknztlgyi, gazdasiigi alkalmassiigi feitktelnek va16 megfelelds. Ajinlalk6rb u u n  
kovetelmknyt timasztotta, hogy konzorcium esetkn a konzorciumi tagnak az 
adozis utini eredrnknye az utolso ketto leztirt iizleti ev (2007-2008) 
mindegyikkben ne legyen negativ. A nyertes konzorcium tagja, a Magyar 
Telefon-Mkdia Intkzet Kft. vonatkozhsaban az Altala csatolt es konywizsg616 
hltal igazolt adatok a lapjh  megillapithat6, hogy a fenti feltetelnek megfelel, e 
tekintetben alkalmas. igy az egyszeriisitett kves b e s z ~ o l 6  kiegkszito 
mellkkletknek hihya  nern eredmknyezi a nyertes ajanlat krvCnytelenskgkt. A 
Dontobizottsig ezkrt ezen krvknytelenskgi okot elutasitotta. 

c) Kkrelmezo szerint a nyertes konzorcium tagja, a Magyar Telefon-Media 
Intkzet Kft. hamis nyilatkozatot tett akkor, amikor azt adta elo, hogy teljes nett6 
forgalma az elmidt kkt kvben kizh6lag a kozbeszerz6s targyBb61 szarrnaz6 
tevkkenyskgbol szhrmazik. Az ajanlatba csatolt referenciatziblizat ezen 
nyilatkozatnak ellentmond, mert aszerint call center tevekenyskgen kiviil piac- 
6s kozvklemkny kutat6 tevkkenyskget, valamint kiadvhy6rtekesites thogatasi  
tevkkenyskget is vkgzett. Emiatt Crvknytelen a nyertes ajinlata a Kbt. 88. 5 (2) 
bekezdks b) pontja alapjan, mert hamis nyilatkozatot tett, toviibba az elozo okb61 
kifolyolag krvknytelen a Kbt. 88.5 (1) bekezdks e) pontja alapjh, mert a nyertes 
ajanlattevo osszes nett6 forgalma alig haladja meg az ajhlatkho altal eloirt 
nett6 500 milli6 Ft-ot. 

A Dontobizottsag megvizsgalta a Magyar Telefon-Media Intkzet Kft. iltal az 
aj hlatban megj elolt referencia munkiit. Kkt munka keriilt megj elolksre, az 
egyik mkdia- piac 6s kozvklemknykutat~si adatfelvktel - specializilt call center 
szervezet iizemeltetkse keretkben, a mhsik kiadvhy-ertkkesitks thoga t i sa  - 
dedikhlt operatori csoport altal vegzett komplex szolgiltatbkknt call center 
iizemeltetkse. Mindketto munka vonatkozisiban meghllapithato, hogy az call 
center iizemeltetksre irinyult egy bizonyos tirgyban, tkmakorben, melyhez a call 
center szolgiltatiis nyiijtha kapcsol6dik, szoros egyskget kkpeznek, nern 
vilaszthat6k el egymist61. igy a Magyar Telefon-Media Intkzet Kft. iltal 
megjelolt referencia munkik megfelelnek a kozbeszerzks tkgya (call center 
szolgaltatb) szerinti munkhak. Mindebbol kovetkezoen a Magyar Telefon- 



Mkdia Intkzet Kft. nern tett hamis, ellentmondo nyilatkozatot a referencia 6s a 
kozbeszerzks targya szerinti forgalom vonatkozasaban. A Dontobizottsag ezert 
megallapitotta, hogy a nyertes ajhlat ezen kkrelmezo altal megjelolt okbol sem 
krvknytelen, sem a hamis nyilatkozattetel nern a11 fenn, sem az alkalmassagi 
feltktelnek valo nern megfelelks. 

Kkrelmezo az ajhnlatkkro iltali iratbetekintks megtagadasa miatt nyljjtotta be 1. 
szimG jogorvoslati kkrelem kiegkszitkskt. Ebben kkrelmezo skrelmezte, hogy 
ajanlatkkro nern hozta nyilvanosshgra a nyertes ajhnlat vonatkozhsiban azon 
adatokat, melyeket az elbiralhs soran figyelembe vett. Megskrtett 
jogszabhlyhelykknt a Kbt. 96lA. 8 (2) bekezdkskt 6s az 1.8 (1) bekezdkskt jelolte 
meg. 

A Dontobizottshgnak e korben abban a kkrdksben kellett BllAst foglalnia, hogy 
aj inlatkkro megskrtette-e a Kbt. rendelkezkseit azzal, hogy az eredrnknyhirdetkst 
kovetoen nern biztositott betekintkst kkrelmezo szhiira  a nyertes ajhlattevo 
aj anlathba. 

A Kbt. 26 1 .§ (2) bekezdes i) pontja alapjh az egyszerii kozbeszerzksi e1jArasba.n 
az ajhlatok elbirhlhsh.ra, az elozetes vitarendezksre 6s az eredm6nyhirdetksre a 
93-97. 5, valamint a 98. 9 (1) 6s (2) bekezdkse megfeleloen alkalmazando azzal, 
hogy az ajhlati felhivas helyett ajhlattkteli felhivht kell Crteni. 

A Kbt. 1. 8 (1) bekezdkse alapelvkknt mondja ki, hogy a kozbeszerzksi 
eljarisban - idekrtve a szerzodes megkotkskt is - az ajhlatkkro koteles 
biztositani, az ajhlattevo pedig tiszteletben tartani a verseny tisztashgat 6s 
nyilvhossagat. A Kbt. ezen alapelvknek ewknyesiilCse erdekkben a torvknyi 
szabalyozas konkrkt eloirhsokat is tartalmaz. 

A Kbt. 96lA.8 (2) bekezdkse szerint az eredmknyhirdeteskor 6s azt kovetoen 
nern lehet iizleti titokra hivatkoz5Lssal olyan adat nyilvinosshgra hozatalat 
korlatozni vagy megtiltani, amely a 73. 8 (2) bekezdCse korebe tartozik, illetoleg 
amelyet az ajhnlat elbiralasa s o r h  - dontkse meghozatalaval osszefiggisben - az 
aj anlatkkro figyelembe vett. 

A Kbt. 73.8 (2) bekezdkse cgy rendelkezik, hogy az ajhlattevo nern tilthatja 
meg nevknek, cimknek (szkkhelyknek, lakohelyenek), valarnint olyan tknynek, 
informAci6naky megoldhnak vagy adatnak (a tovabbiakban egyiitt: adat) a 
nyilvknossh.gra hozatalat, amely a biralati szempont alapjh krtekelksre keriil. 

A Dontobizottshg allaspontja szerint a Kbt. idkzett 96/A.$ (2) bekezdksknek 
szabalyozha alapjh megallapithat6, hogy az eredmknyhirdetks megtortkntkt 
kovetoen a Kbt. szabalyozha megadja az irat megismerksi jog gyakorlbanak a 



lehetosegkt, az ajanlat elbirilisival, a dontes meghozatalaval osszefiiggesben 
figyelembe vett adat megismerkskre. Az eredmknyhirdetkskor a kozbeszerz6si 
eljaris teljes iratanyaga az ajinlatkkro birtokaban van, igy a Kbt. 96lA.g (2) 
bekezdkse 6s az l.g (1) bekezdkskben meghatirozott alapelvi rendelkezksre 
tekintettel - a jogszeriien meghatirozott uzleti titok korkn kivul - nern a11 fenn 
jogalap arra, hogy az ajanlat elbiralisival osszefiiggesben figyelembe vett 
adatok megismerkskt ajanlatkkro megtiltsa. 
Kkrelmezo az iratbetekintks sorin a nyertes ajinlat olyan jellemzoit akarta 
megismerni, amelyeket az ajinlatkkro az ajanlat twknyesskgkrol va16 dontkse 
korkben fjgyelembe vett. A nyertes ajanlat ervknyesskge kCrdCsCben az ajanlat 
elbirilasival osszefiigg6sben figyelembe vett adatnak minosiilnek azon 
igazolasok, nyilatkozatok is, melyeket az alkalmassag, egykb felteteleknek va16 
megfelelks korkben figyelembe vett ajhlatkkro. 
Ajardattevoknek joguk van az ajinlatokba betekinteni, kuloniisen a nyertes 
ajanlatba, mkg abban az esetben is, ha ajhlatkkro tij6koztatast adott a nyertes 
aj inlatrol. 

A Dontobizottsig allispontja szerint tehat a Kbt. 96lA.5 (2) bekezdkse alapjiin 
nern kizarolag a Kbt. 73 .$ (2) bekezdkse korkbe tartozb adatok, vagyis a biralati 
szempont alapjan krtkkelksre keriilo adatok vonatkozashban nern lehet korliitozni 
vagy megtiltani az adat megismerkset, jelen esetben azt, hogy kkrelmezo az 
eredmknyhirdetkst kovetoen az ajhlat uzleti titokkal nern krintett rkszeit 
megnkzze. A Kbt. 96lA.g (2) bekezdkse ezen tulmenoen azt is kimondja, hogy 
azon adatok megismerkskt sem lehet korlatozni, melyet az ajanlat elbiralisa 
soran - dontese meghozatalival osszefiiggksben - az ajanlatkkro figyelembe 
vett. Ajinlattevonek az ajinlatba va16 betekintkssel lehetoseget kell biztositani 
arra, hogy meggyozodjon az ajinlatkkro dontkset megalapoz6 adatokrbl, 
dokumentumokr61. Ennek azkrt is van kiemelt jelentoskge, mert kkelmezonek 
az eredrnknyhirdetkst koveto 8 napon belul van lehetoskge a kozbeszerzksi 
eljarist lezar6 dontks tiimadasira, koztiik ak6r a nyertes ajanlat krvknyesskgknek 
vitatisara. Kkrelmezonek ezen 8 napon belul kell beszereznie az eljarhst lezir6 
dontks skrelmezkskhez sziikskges inforrnhciokat, adatokat, mely alapjan a 
jogorvoslati kkrelmkt el0 tudja terjeszteni a megjelolt hatkidon beliil. 

A Dontobizottsig megiillapitotta, hogy az ajiinlatkkro megsertette a Kbt. 96lA.s 
(2) bekezdkskt azzal, hogy a kkrelmezo a nyertes ajknlatba va16 betekintkskt 
ajinlatkkro elutasitotta. 

A Dontobizotts6g alapelvi skrelmet nern hllapitott meg e korben, mert a Kbt. 
96lA. g (2) bekezdksknek megskrtben tulmenoen nern meriilt fel e korben olyan 
tobblettknyallis, melybol kovetkeztetks lenne levonhat6 az alapelvek 
megskrtkskre. 



Kkrelmezo 2. szamu jogowoslati kkrelem kiegksziteseben a Kbt. 330.8 (2) 
bekezdkse vonatkoziisaban skrelmezte azt, hogy aj anlatkkro iratmegkuldksi 
kotelezettskgknek nern tett eleget, nern kiildte meg haladektalanul a 
Dontobizottsag rkszkre a kozbeszerzksi elj k i s  iratait. 

A Dontobizottsig ezen kkrelem kiegeszites vonatkoziisaban megallapitotta 
annak alaptalansagiit . 

A Kbt. 330.8 (2) bekezdks szerint az krtesitkssel egyidejiileg a Kozbeszerzesi 
Dontobizottsag felhivja a kozbeszerzksi eljiiris ajhlatkkrojet, illetoleg a 
kozbeszerz6si eljiiriist mellozve beszerzot a kozbeszerzessel, illetoleg a 
beszerzkssel kapcsolatban rendelkezksre a116 osszes irat vagy amennyiben ez 
nern sziikseges, az iiltala meghatarozott iratok azonnali megkiildksdre. Ha a 
kerelmet az ajhlatkkro nrjjtja be, a rendelkezksere a110 iratokat a kdrelemmel 
egyiitt koteles megkiildeni. 

Ajiinlatkkro a jogorvoslati eljiirhs megindithsarol 6s a kozbeszerzdsi iratok 
bekkrkskrol sz616 krtesitkst faxon 2009. november 30-611 kapta meg, postai iiton 
pedig a visszakrkezett tkrtivevkny szerint 2009. december 1-kn vette at. 
Ajhlatkkro a tkgybani kozbeszerzksi eljhiis iratait 2009. december 1-en hozta 
be a Dontobizottsaghoz. 
A Dontobizottsiig megiillapitotta, hogy ajanlatkero a felhiviis kkzhezvktelktol 
szamitott rovid hataridon beliil, azonnal benytjjtotta az iratokat a Dontobizottsiig 
r6sz6re7 igy e korben jogsdrtest nern iillapitott meg, ezdrt ezen kkrelem 
kiegkszitkst elutasitotta. 

A Dontobizottsiig a Kbt. 3 18. 8 (1) bekezdeskben meghatiirozott hataskoreben 
e l j h a  - a fenti indokokra tekintettel - az irtitbetekintes megtagadasara 
vonatkozoan eloterjesztett 1. sz5unu kkrelem kieg6szit.k~ korkben a Kbt. 340. 8 
(2) bekezdes c) pontja alapjan megiillapitotta, hogy ajtinlatkkro megskrtette a 
Kbt. 261.8 (2) bekezdks i) pontja alapjh alkalmazand6 Kbt. 96lA.5 (2) 
bekezdkskt. A Dontobizottsiig birsiig alkalmazfisat nern tartotta indokoltnak 
tekintettel a jogskrtks jellegkre, valarnint arra, hogy a jogskrtks az eljkiist lezho 
dontksre nern volt befolyiissal. 
A Dontobizottsig a Kbt. 340.5 (2) bekezdQ a) pontja alapjan elutasitotta 
kkrelmezo alaptalan jogorvoslati kkrelmi elemeit, az alap jogorvoslati kerelem 
2., 3 .,4., 6.,7. kkrelmi elemeit 6s a 2. szamu kkrelem kiegeszitkst. 

A Dontobizottsiig a Kbt. 340. 5 (2) bekezdks g) pontja 6s a Kbt. 341. 5 (4) 
bekezdkse alapjh rendelkezett a koltsegek viselesQol. 
A Dontobizottsiig a Kbt. 340. 3 (2) bekezdks g) pontjhban irt jogkorkben eljarva 
a Kbt. 341. €j (4) bekezdkse alapjan a jogsertot kotelezi az igazgatasi 
szolgiiltatbi dij viselkskre, igy a Dontobizottsiig ajinlatkkrot kotelezte a 150 000 



Ft igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetCsCre kerelmezo fele, mivel jogsertest 
allapitott meg. 

A Dontobizottsag ideiglenes intezkedest a jogorvoslati eljarasban nem 
alkalmazott, mert nem alltak fenn annak feltetelei. 

A birosagi jogorvoslatot a Kbt. 346. 5 (1) bekezdese biztosiija. 

Budapest, 20 10. januar 15. 

Dr. Puskris Sdn dor sk. 
kiizbeszerzisi biztos kozbeszerzisi biztos 
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