Válasz előzetes vitarendezési kérelemre
„Vállalkozási szerződés a „Honvéd Főparancsnokság részleges rehabilitációja” projekt
építési munkáinak elvégzése”
tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő értékű, általános, nyílt közbeszerzési eljárásban
[KÉ-4653/2013.]
Tisztelt Ajánlattevők!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 79. §-ának (3)
bekezdése alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás során előzetes
vitarendezési kérelem érkezett az Ajánlatkérőhöz, amellyel kapcsolatos álláspontjáról az
Ajánlatkérő az alábbiak szerint tájékoztatja a T. Ajánlattevőt (továbbiakban Kérelmező).
Kérelmező a vitarendezési kérelmében az Összegezést vitatja a következő indokok alapján:
„I.) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 79. § (2)
bekezdése szerinti információk:
1.) A kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás megnevezése, száma: Vállalkozási szerződés a
„volt Honvéd Főparancsnokság épületének részleges rehabilitációja” projekt építési
munkáinak elvégzése, KÉ 4653/2013.
2.) Az eljárás jogsértőnek tartott eleme, és a jogsértés indoka:
Jogsértőnek tartott eleme: összegezés 12.a) pontjában a nyertes ajánlattevő és a 12.b)
pontjában a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a felelős műszaki vezetőket
erőforrásként vonja be.
Jogsértés:
Az Étv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint Ajánlattevőknek saját maguknak kell rendelkezniük
felelős műszaki vezető szakemberrel:
Étv.
39. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruházás megvalósítása keretében
végzett építési tevékenységek összessége.
(2) Építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat,
a) akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, továbbá a
kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik,
b) aki rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő
szakképesítéssel vagy legalább egy - vele tagsági, alkalmazotti jogviszonyban álló - ilyen
szakképesítésű szakmunkással, és
c) aki - a csak a 39/A. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet végzők kivételével vele munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló olyan személyt alkalmaz, aki az a)
pont szerinti tevékenységi körbe tartozó, csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető
kivitelezési tevékenységek tekintetében a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására
jogosult.
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(3) Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a
továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) kíván folytatni, köteles az erre irányuló
szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.
(4) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására irányuló
szándékát köteles a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.
(5) A vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatásához kormányrendelet felelősségbiztosítást,
referenciát vagy a vállalkozó kivitelező teljesítésre való alkalmasságát igazoló
vállalkozásminősítést írhat elő.
(6) Aki vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult, de a tevékenység
jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkezik, kormányrendeletben meghatározott
építőipari kivitelezési tevékenységet csak saját vagy a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó céljára végezhet.
ad.1)
Az összegezésből látható, hogy a Nemes és Társai Építőipari és Szolgáltatási Kft. nem
rendelkezik munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló MV-Ép/A, MV-Ép/AM, MVÉp/ÉV és MV-Ép/ÉG jogosultságú felelős műszaki vezetővel.
ad.2)
Az összegezésből látható, hogy a Partiskum-Bau Kft. nem rendelkezik munkaviszonyban
vagy tagsági jogviszonyban álló MV-Ép/AM, MV-Ép/ÉV és MV-Ép/ÉG jogosultságú felelős
műszaki vezetővel.
II.) Összefoglalás, javaslat:
Fentiekben kifejtett indokok és az ad.1)-ad.3) pontokban foglalt észrevételek alapján kérjük
Ajánlatkérőt az összegezés felülvizsgálatára, és a szükséges intézkedés megtételére.”
Ajánlatkérő válasza:
T. Kérelmező félreértelmezi az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) hivatkozott rendelkezéseit.
Az Étv. 39. § (2)-(6) bekezdése valóban felsorolja az építési kivitelezési tevékenység
folytatásának alapfeltételeit, azonban a (2) bekezdés c) pontja nem zárja ki azt, hogy egy
közbeszerzési eljárásban a felelős műszaki vezető konzorciumi tag, vagy alvállalkozó
alkalmazásában álljon, hiszen ezek a gazdasági szereplők is építőipari kivitelezési
tevékenységet végeznek. Az Étv. hivatkozott rendelkezései az alkalmassági feltételek
igazolása szempontjából irrelevánsak, hiszen a kamarai regisztráció feltételeit tartalmazzák,
ami a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján vizsgálható kizáró ok.
Az Étv. 39. §-ában meghatározott feltételeknek való megfelelést a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara ellenőrzi, és felveszi a vállalkozót a kivitelezői tevékenységre jogosultak
névjegyzékébe. A Nemes és Társai Építőipari és Szolgáltatási Kft.-t, mint építőipari
kivitelezést végző vállalkozást a Kamara 11A12789 számon, a Partiskum-Bau Kft.-t
15A13574 számon nyilvántartásba vette, tehát a kérdéses gazdasági szereplők mindenben
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megfeleltek az Étv. 39. §-ában foglalt feltételeknek. Mindemellett Ajánlatkérő jelen
eljárásban nem írta elő a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okot.
Az ajánlati felhívás III.2.3) pontjának M2/1. alpontjában előírt alkalmassági feltétel szerint az
ajánlattevőknek rendelkezniük kell 1-1 fő MV-Ép/A, MV-Ép/AM, MV-Ép/ÉV és MV-Ép/ÉG
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel. A felhívás III.2.3) pontja a
Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy a közös ajánlattevők az M1) és M2) szerinti
alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek az alkalmassági feltételeknek,
továbbá előírta, hogy az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a Kbt. 55. § (5) bekezdés és (6) bekezdés a) és b)
pontjában foglaltak szerint.
Miután a gazdasági szereplők saját alkalmazásában álló szakemberek – adott esetben – más
építési beruházáson vesznek részt, és nem tudnak közreműködni a beszerzés szerinti
beruházásban, természetesen a Kbt.-nek megfelelően lehetőség van ezen alkalmazási feltétel
esetében is erőforrás igénybevételére, azaz a kérdéses szakemberekkel bármely együttes
ajánlattevő (konzorciumi tag) vagy alvállalkozó is rendelkezhet. Megjegyezzük, hogy az
erőforrás igénybevételének a módja – adott esetben – lehet a tényleges alkalmazás is. Ez
esetben tehát az erőforrásként megjelölt szakemberrel az ajánlattevő – nyertessége esetén –
munkaszerződést köthet. Önmagában tehát az erőforrás igénybevétele semmiképpen sem
jelentené az Étv. 39. §-ában foglaltak sérelmét.
A T. Kérelmező a felhívás hivatkozott részeit nem vitatta. Amennyiben a vitarendezési
kérelme a felhívás Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésére vonatkozó előírásaira is kiterjed, ezzel
kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a Kbt. 122. § (12) bekezdésében meghatározott határidőre.
Mindezek alapján tehát:
ad.1) Az Étv. hivatkozott rendelkezéseinek közbeszerzési szempontból csak a Kbt. 57. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok vonatkozásában van relevanciája. Miután ezt ajánlatkérő
jelen eljárásban nem írta elő, még abban az esetben sem nyilváníthatná érvénytelennek az
ajánlatot, ha az ajánlattevő nem rendelkezne kamarai regisztrációval.
ad.2) Az alkalmassági feltételek előírása és vizsgálata során a Kbt. alapján nem korlátozható
az ajánlattevő azon joga, hogy bármely alkalmassági feltételnek való megfelelésnél más
szervezet erőforrásaira támaszkodjon.
ad.3) Önmagában az erőforrás igénybevétele nem jelenti az Étv. vonatkozó rendelkezéseinek
sérelmét.
Megjegyezzük, hogy a T. Kérelmező a nyertes és a másodikként kihirdetett ajánlattevők
ajánlatának érvénytelensége esetén sem nyerné meg az eljárást.
Mindezek alapján Ajánlatkérő nem kívánja módosítani az összegezést.
Kérjük T. Gazdasági Szereplőket, hogy a fentiekben kifejtettek ismeretében az ajánlatkérő
álláspontját elfogadni szíveskedjenek.
Budapest, 2013. május 23.
Tisztelettel:
Dr. Balogh László Csaba
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
az Ajánlatkérő képviseletében
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