
 

 

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA 
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 

1024 Budapest, Margit krt. 85. 

1525 Pf.: 166. 

Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
 

Ikt. sz.: D.644/ 12/2011. 
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az 
alábbi  
 

V É G Z É S - t. 
 
A Döntőbizottság a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1068 Budapest, 
Dózsa Gy. út 84/C., képviseli: Misefay Ügyvédi Iroda, Dr. Misefay Tibor 
ügyvéd, 1118 Budapest, Villányi út 47.) által az Európai Támogatásokat 

Auditáló Főigazgatóság (1051 Budapest, József  Nádor tér 2-4.) a „Dél-kelet 
Európai Transznacionális Együttműködési Program Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Magyarország-Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. tekintetében az 
1083/2006/EK rendelet 62. cikke szerinti ellenőrzési feladatok ellátása” tárgyú 
közbeszerzése 1. és 3. részével kapcsolatos jogorvoslati eljárásban ajánlatkérő 
kérelmére a közbeszerzési eljárást lezáró szerződés megkötését engedélyezi az 1. 

és 3. részben. 
 
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A végzés ellen külön jogorvoslati 
kérelem terjeszthető elő a végzés kézbesítésétől számított 8 napon belül, melyet 
a végzés ellen jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhelye (lakóhelye) 
szerint illetékes megyei/Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz 
kell benyújtani.  
 

I N D O K O L Á S 
 
A Döntőbizottság a rendelkezésre álló okiratok és a felek írásbeli nyilatkozatai 
alapján az alábbi tényállást állapította meg: 
 
Ajánlatkérő a rendelkező részben meghatározott tárgyban a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) Második rész IV. 
fejezete szerinti gyorsított tárgyalásos eljárást folytatott le, amely eljárásra 
vonatkozó részvételi felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2010. július 
12. napján 2011/S 131-217991 szám alatt jelent meg. A részvételi felhívás 2011. 
július 7-én került feladásra. 
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Ajánlatkérő az eljárásban megengedte a részekre történő ajánlattételt. Alternatív 
ajánlat tételét ajánlatkérő kizárta. 
 
A felhívás II.1.5) pontja szerint a szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid 
meghatározása a Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program, 
a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-
2013. és a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2007-2013. vonatkozásában az alábbi feladatok végrehajtása: 
1. Évente rendszer- és projekt ellenőrzések lefolytatása, ellenőrzési jelentések 
elkészítése 
2. Nyomon követési eljárás 
3. Dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása 
4. Részvétel az Ellenőri Csoport ülésein, az ellenőrzési eredmények 
prezentációja, konzultáció, valamint kapcsolattartás és egyeztetés az Ellenőri 
Csoport tagjaival. 
 
A felhívás II.2.1) pontjában a teljes mennyiség: 
1. résztéma: a Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program 

vonatkozásában az alábbi feladatok elvégzése: 
- Évente rendszer- és projekt ellenőrzések lefolytatása, ellenőrzési jelentések 
elkészítése 
- Nyomon követési eljárás 
- Dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása 
- Részvétel az Ellenőri Csoport ülésein, az ellenőrzési eredmények 
prezentációja, konzultáció, valamint kapcsolattartás és egyeztetés az Ellenőri 
Csoport tagjaival. 
2. résztéma: a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013 vonatkozásában az alábbi feladatok elvégzése: 
- Évente rendszer- és projekt ellenőrzések lefolytatása, ellenőrzési jelentések 
elkészítése 
- Nyomon követési eljárás 
- Dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása 
- Részvétel az Ellenőri Csoport ülésein, az ellenőrzési eredmények 
prezentációja, konzultáció, valamint kapcsolattartás és egyeztetés az Ellenőri 
Csoport tagjaival.  
3. résztéma: a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013 vonatkozásában az alábbi feladatok elvégzése: 
- Évente rendszer- és projekt ellenőrzések lefolytatása, ellenőrzési jelentések 
elkészítése 
- Nyomon követési eljárás, 
- Dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása, 
- Részvétel az Ellenőri Csoport ülésein, az ellenőrzési eredmények 
prezentációja, konzultáció, valamint kapcsolattartás és egyeztetés az Ellenőri 
Csoport tagjaival. 
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A nyertes ajánlattevő kötelezettségei mindhárom résztéma vonatkozásában az 
alábbiak, a részvételi dokumentációban részletezettek alapján: 
- az ellenőrzési szolgáltatás - hivatkozott jogszabályoknak, mintavételezési 
módszertani iránymutatásoknak és az Ellenőrzési Hatóság által megadott 
eljárásoknak megfelelő - végrehajtása jelen dokumentumban foglaltak szerint, 
tekintettel a programok sajátosságaira, 
- a szolgáltatás végrehajtása során köteles együttműködni az illetékes 

szervezetekkel, tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni, 
- a jelentéseket a megadott határidőknek megfelelően köteles az Ellenőrzési 

Hatóság és az illetékes szervezetek részére eljuttatni, 
- köteles tevékenysége körében tudomására jutott információkat, keletkezett 

dokumentumokat bizalmasan kezelni, 
- köteles titoktartását és pártatlanságát biztosítani, 
- köteles az ellenőrzésekkel kapcsolatos információk összességét rendszerező, 

megfelelő dokumentációt biztosító, az Ellenőrzési Hatóság által megadott 
tartalommal rendelkező nyilvántartást alkalmazni a teljesítés időtartama alatt, 

- köteles évente lefolytatni a rendszer- és mintavételes ellenőrzéseket, valamint 
az Ellenőrzési Hatóság által megadott tartalmú és formájú mintának 
megfelelően ellenőrzési jelentés tervezeteket készíteni, továbbá amennyiben 
szükséges, azokat az Ellenőrzési Hatóság, az Ellenőri Csoport tagjai és a 
kedvezményezettek észrevételei alapján átdolgozni, 

- köteles biztosítani a nyomon követési eljárást, 
- köteles a dokumentumokhoz való hozzáférést, azok megőrzését, valamint 

azok Ellenőrzési Hatóság részére történő átadását biztosítani, 
- köteles az Ellenőri Csoport ülésein részt venni, az ellenőrzési eredményeket 

prezentálni, konzultálni, valamint kapcsolatot tartani és egyeztetni az Ellenőri 
Csoport tagjaival, 

- köteles a Bizottság és az Európai Számvevőszék vonatkozásában ellenőrzési 
tűrési kötelezettséget vállalni, 

- a nyertes ajánlattevő valamennyi feladat teljesítése során köteles alkalmazni 
a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokat. 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke, becsült érték ÁFA nélkül: 1.162.000.- EUR 
 
Ajánlatkérő az 1. és 3. részekre az alábbi információkat adta meg a részvételi 
felhívásban:  
Rész száma: 1 elnevezés: Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési 
Program vonatkozásában az alábbi feladatok elvégzése: 
- Évente rendszer- és projekt ellenőrzések lefolytatása, ellenőrzési jelentések 
elkészítése 
- Nyomon követési eljárás, 
- Dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása, 
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- Részvétel az Ellenőri Csoport ülésein, az ellenőrzési eredmények 
prezentációja, konzultáció, valamint kapcsolattartás és egyeztetés az Ellenőri 
Csoport tagjaival. 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 79212100 
3) Mennyiség 
A nyertes ajánlattevő részletes kötelezettségei az alábbiak a részvételi 
dokumentációban részletezettek alapján: 
- az ellenőrzési szolgáltatás - hivatkozott jogszabályoknak, mintavételezési 

módszertani iránymutatásoknak és az Ellenőrzési Hatóság által megadott 
eljárásoknak megfelelő - végrehajtása jelen dokumentumban foglaltak 
szerint, tekintettel a programok sajátosságaira, 

- a szolgáltatás végrehajtása során köteles együttműködni az illetékes 
szervezetekkel, tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni, 

- a jelentéseket a megadott határidőknek megfelelően köteles az Ellenőrzési 
Hatóság és az illetékes szervezetek részére eljuttatni, 

- köteles tevékenysége körében tudomására jutott információkat, keletkezett 
dokumentumokat bizalmasan kezelni, 

- köteles titoktartását és pártatlanságát biztosítani, 
- köteles az ellenőrzésekkel kapcsolatos információk összességét rendszerező, 

megfelelő dokumentációt biztosító, az Ellenőrzési Hatóság által megadott 
tartalommal rendelkező nyilvántartást alkalmazni a teljesítés időtartama alatt, 

- köteles évente lefolytatni a rendszer- és mintavételes ellenőrzéseket, valamint 
az Ellenőrzési Hatóság által megadott tartalmú és formájú mintának 
megfelelően ellenőrzési jelentés tervezeteket készíteni, továbbá amennyiben 
szükséges, azokat az Ellenőrzési Hatóság, az Ellenőri Csoport tagjai és a 
kedvezményezettek észrevételei alapján átdolgozni, 

- köteles biztosítani a nyomon követési eljárást, 
- köteles a dokumentumokhoz való hozzáférést, azok megőrzését, valamint 

azok Ellenőrzési Hatóság részére történő átadását biztosítani, 
- köteles az Ellenőri Csoport ülésein részt venni, az ellenőrzési eredményeket 

prezentálni, konzultálni, valamint kapcsolatot tartani és egyeztetni az Ellenőri 
Csoport tagjaival, 

- köteles a Bizottság és az Európai Számvevőszék vonatkozásában ellenőrzési 
tűrési kötelezettséget vállalni, 

- a nyertes ajánlattevő valamennyi feladat teljesítése során köteles alkalmazni 
a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokat. 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke becsült érték ÁFA nélkül: 716.000.- EUR. 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző 
időpontok feltüntetése, befejezés 2015. december 31. 
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A 3. rész meghatározása: A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013. vonatkozásában az alábbi feladatok 
elvégzése: 
- Évente rendszer- és projekt ellenőrzések lefolytatása, ellenőrzési jelentések 
elkészítése, 
- Nyomon követési eljárás, 
- Dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása, 
- Részvétel az Ellenőri Csoport ülésein, az ellenőrzési eredmények 
prezentációja, konzultáció, valamint kapcsolattartás és egyeztetés az Ellenőri 
Csoport tagjaival. 
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 79212100 
Mennyiség 
A nyertes ajánlattevő részletes kötelezettségei az alábbiak a részvételi 
dokumentációban részletezettek alapján: 
- az ellenőrzési szolgáltatás - hivatkozott jogszabályoknak, mintavételezési 
módszertani iránymutatásoknak és az Ellenőrzési Hatóság által megadott 
eljárásoknak megfelelő - végrehajtása jelen dokumentumban foglaltak szerint, 
tekintettel a programok sajátosságaira, 
- a szolgáltatás végrehajtása során köteles együttműködni az illetékes 
szervezetekkel, tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni, 
- a jelentéseket a megadott határidőknek megfelelően köteles az Ellenőrzési 
Hatóság és az illetékes szervezetek részére eljuttatni, 
- köteles tevékenysége körében tudomására jutott információkat, keletkezett 
dokumentumokat bizalmasan kezelni, 
- köteles titoktartását és pártatlanságát biztosítani, 
- köteles az ellenőrzésekkel kapcsolatos információk összességét rendszerező, 
megfelelő dokumentációt biztosító, az Ellenőrzési Hatóság által megadott 
tartalommal rendelkező nyilvántartást alkalmazni a teljesítés időtartama alatt, 
- köteles évente lefolytatni a rendszer- és mintavételes ellenőrzéseket, valamint 
az Ellenőrzési Hatóság által megadott tartalmú és formájú mintának megfelelően 
ellenőrzési jelentés tervezeteket készíteni, továbbá amennyiben szükséges, 
azokat az Ellenőrzési Hatóság, az Ellenőri Csoport tagjai és a 
kedvezményezettek észrevételei alapján átdolgozni, 
- köteles biztosítani a nyomon követési eljárást, 
- köteles a dokumentumokhoz való hozzáférést, azok megőrzését, valamint azok 
Ellenőrzési Hatóság részére történő átadását biztosítani, 
- köteles az Ellenőri Csoport ülésein részt venni, az ellenőrzési eredményeket 
prezentálni, konzultálni, valamint kapcsolatot tartani és egyeztetni az Ellenőri 
Csoport tagjaival, 
- köteles a Bizottság és az Európai Számvevőszék vonatkozásában ellenőrzési 
tűrési kötelezettséget vállalni, 
- a nyertes ajánlattevő valamennyi feladat teljesítése során köteles alkalmazni a 
nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokat. 
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A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke becsült érték áfa nélkül: 190.000.- EUR 

A szerződés befejezése:  2015. december 31.  
 

A felhívás IV.1.1) pontjában ajánlatkérő a gyorsított tárgyalásos eljárásfajta 
indokolására a következőket rögzítette: A 1083/2006/EK rendelet 62 cikke, 
valamint 1828/2006/EK rendelet 16-18. cikke szerint a műveletek ellenőrzéséről 
minden év december 31-ig be kell számolni az Európai Bizottság részére. A 
beszámolási kötelezettség teljesítése a 2011. évre vonatkozóan abban az esetben 
lehetséges, ha a beszámoláshoz szükséges ellenőrzési feladatok legkésőbb 2011. 
november 15-ig lefolytatásra kerülnek. (A Bizottság előírásai szerint a 
mintavételes ellenőrzéseket minden év június 30-ig kell lezárni, amihez képest 
jelentős késedelem mutatkozik). 

 
A felhívás IV.2.1) pontja szerint a bírálat szempontja az összességében 
legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott 
részszempontok és súlyszámok alapján. 
1. rész 
1. Rendszervizsgálat díja (Euró/db).  Súlyszám 45 
2. Projektellenőrzés díja (Euró / db).  Súlyszám 20 
3. Előteljesítési határidő a projektellenőrzés 

vonatkozásában 2011. november 15-höz 
képest (max. 30 nap).  Súlyszám 5 

4. Szakmai ajánlat kidolgozottsága.   Súlyszám 30 
4.1. Projektellenőrzés folyamatleírása.  Súlyszám 15 
4.2.Rendszerellenőrzés folyamatleírása.  Súlyszám 15 
3. rész 
1. Rendszervizsgálat díja (Euró / db).  Súlyszám 32,5 
2. Projektellenőrzés díja (Euró / db).  Súlyszám 32,5 
3. Előteljesítési határidő a projektellenőrzés 

vonatkozásában 2011. november 15-höz  
képest (max. 30 nap).  Súlyszám 5 

4. Szakmai ajánlat kidolgozottsága.  Súlyszám 30 
4.1. Projektellenőrzés folyamatleírása.  Súlyszám 15 
4.2. Rendszerellenőrzés folyamatleírása.  Súlyszám 15 
 
A részvételi felhívás IV.3.4) pontja szerint a részvételi határidő 2011. július 21. 
A részvételi felhívás IV.3.5) pontja szerint az ajánlattételi felhívás megküldése a 
kiválasztott jelentkezők részére 2011. július 25. 
 
A részvételi felhívás VI.3) pontja szerint a szerződéskötés tervezett időpontja 
2011. augusztus 29.  
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A VI.3.) 6. pontja szerint a szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. augusztus 
29. 
 
A VI.3) 10. pontja szerint a közös részvételre jelentkezés esetén a vezető céget 
meg kell jelölni és közös jelentkezőknek egyetemleges felelősséget kell 
vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni a dokumentációban 
foglaltak szerint.  
 
Ajánlatkérő részvételi dokumentációt bocsátott a jelentkezők rendelkezésére. 
 
A részvételi jelentkezési határidőre az 1. és 2. részre 6 db, a 3. részre 5 db 
jelentkezés érkezett. Az alábbi részvételre jelentkezők nyújtottak be alkalmas és 
egyben érvényes részvételi jelentkezést: HP 2011. Konzorcium, BDO 
Magyarország Könyvvizsgáló Kft. és I.K.SZ. 98 Kft., a KPMG Hungária Kft. és 
KPMG Tanácsadó Kft., Ernst & Young Tanácsadó Kft., az Integra Consulting 
Zrt., a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft. és a kérelmező.  
 
Ajánlatkérő a fenti jelentkezőket felhívta ajánlattételre 2011. július 26-án 
megküldött ajánlattételi felhívással, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy az 
ajánlattételi dokumentáció elektronikus kézhezvételétől írásban, e-mail 
formában kérnek visszajelzést.  
 
Ajánlatkérő bontási jegyzőkönyve szerint 2011. augusztus 15-én 10 óráig 7 db 
ajánlatot nyújtottak be.  
 
Ajánlatkérő 2011. augusztus 5-én hiánypótlásra szólította fel az ajánlattevőket. 
A HP 2011. Konzorcium a kizáró okok tekintetében kapott hiánypótlási 
felszólítást.  
 
Ajánlatkérő 2011. augusztus 8-án közölte az ajánlattevőkkel, hogy a 
tárgyalásokat 2011. augusztus 10-11-én tartja meg.  
 
Az eredményhirdetés 2011. augusztus 19-én lett megtartva. Az erre az időpontra 
elkészített összegezés szerint az 1. és 3. részben a HP 2011. Konzorcium lett a 
nyertes, a 2. részben a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft. A kérelmező az 
1. és 3. rész tekintetében a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tette.  
 
A kérelmező 2011. augusztus 24-én megtekintette ajánlatkérőnél a 
közbeszerzési iratokat, és még aznap előzetes vitarendezési kérelemmel fordult 
az ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelmet 2011. 
augusztus 29-én részletes indokolással elutasította.  
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A kérelmező 2011. szeptember 6-án – az előzetes vitarendezési kérelemmel 
megegyező tartalommal – nyújtotta be jogorvoslati kérelmét a közbeszerzési 
eljárás 1. és 3. része tekintetében a Döntőbizottsághoz. 
 
A kérelmező jogorvoslati kérelmében kérte jogsértés megállapítását az 1. és 3. 
részben a közbeszerzési eljárást lezáró döntés megsemmisítését, ajánlatkérő 
költségekben marasztalása mellett.  
 
A kérelmező kifogásolta a HP 2011. Konzorcium ajánlattevői jogképességének 
hiányát, ajánlatának érvénytelenségét az álláspontja szerint elfogadhatatlan és a 
gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethető indokolás miatt, a megjelölt 
szakemberek összeférhetetlensége okán, az alvállalkozó bevonásának hiánya, 
plágium és téves feladatértelmezés és a szakmai ajánlat kidolgozottsága 
részszempont jogszerűtlen értékelése miatt.  
 
Ajánlatkérő 2011. szeptember 12-én kérelmezte a Döntőbizottságtól, hogy a 
szerződések megkötését engedélyezze.  
 
Ajánlatkérő 2011. szeptember 16-án benyújtott írásbeli észrevételében részletes 
indokolás alapján kérte az álláspontja szerint megalapozatlan kérelem 
elutasítását.  
 
A kérelmező 2011. szeptember 18-án érkezett beadványában előadta, hogy az 
ajánlatkérő felhozott indokai a szerződéskötés engedélyezésére vonatkozóan 
nem helytállóak.  
 
Az ajánlatkérő 2011. szeptember 19-én újabb beadványában kérte a 
szerződéskötés engedélyezését. Indokolásként előadta, hogy az audit feladatok 
elvégzéséről az ajánlatkérőnek, mint ellenőrzési hatóságnak 2011. december 31-
ig az EUB által meghatározott szakmai tartalomnak megfelelően – az elvégzett 
ellenőrzési munka alapján – be kell számolnia, amelyhez magukat az ellenőrzési 
feladatokat 2011. november 30-ig be kell fejezni. A megalapozott, megfelelő 
minőségű és mennyiségű ellenőrzés (továbbá a nemzetközi jellegből adódó 
komplex egyeztetési folyamatok) elvégzése jelentős időráfordítást igényel, ezért 
mindennap csúszás veszélyezteti a feladatok határidőben történő elvégzését. A 
feladatok elmulasztása esetén az EUB súlyos szankciókkal élhet, nemcsak 
Magyarországot érintően, hanem a programok által érintett valamennyi ország 
mindegyikében (Ausztria, Olaszország, Bulgária, Szlovákia, Szlovénia, 
Románia, Görögország). Az Európai Bizottság az ellenőrzések késedelme miatt 
felfüggesztheti a támogatások kifizetését, vagy az intézményrendszer nem 
megfelelő működése miatt egyéb intézkedéseket kezdeményezhet. 
Magyarország az elmúlt időszakban a fokozott bizottsági szigor miatt számos 
felfüggesztés szenvedő alanya volt, melyek hátráltatták a fejlesztéspolitikai 
célok elérését. Az ajánlatkérő a megfelelő audit munka elvégzésére 
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meghatározott határidő tekintetében, az eredményhirdetést követő 
szerződéskötési moratórium lejáratának időpontját vette figyelembe, mely 2011. 
augusztus 28., amelyhez képest a végteljesítés a projektellenőrzés 
vonatkozásában 2011. november 15. A szerződés megkötésére 2011. augusztus 
29-én kerülhetett volna sor, amennyiben nem nyújtanak be előzetes 
vitarendezési, illetve jogorvoslati kérelmet.  
 
A fentiekben meghatározott dátumhoz képest már jelenleg is 21 nap telt el, a 
vonatkozó jogszabály nem biztosít lehetőséget arra, hogy az ajánlatkérő, mint 
ellenőrzési hatóság a jogszabályban előírt határidő tekintetében haladékot kérjen 
az Európai Bizottságtól. A szerződéskötés elhúzódása veszélyezteti a 
támogatások Európai Bizottság részére történő kifizetését.  
 
Ajánlatkérő mellékletként csatolta az Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendeletet, valamint az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 
1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1083/2006/EK 
rendeletet (2006. július 11.). Ennek 62. cikk c) és d) pontja szerint egységes 
ellenőrzési stratégiát lehet benyújtani 2008. és 2015. között minden év december 
31-ig. Az i) pont szerint éves ellenőrzési jelentés benyújtása a Bizottsághoz, 
amely megállapítja az adott év június 30-án záruló 12 hónapos időszak során az 
operatív program ellenőrzési stratégiájával összhangban végzett ellenőrzések 
eredményeit, és beszámol a program irányítási és ellenőrzési rendszerében 
feltárt esetleges hiányosságokról.  
 
A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel engedélyezi ajánlatkérő részére 
a tárgybani közbeszerzési eljárást lezáró szerződés megkötését. 
 
A Kbt. 99. § (4) bekezdése a következőkről rendelkezik: „Amennyiben 
jogorvoslati eljárás indul, a szerződéskötés ajánlati felhívásban megadott 
időpontjától eltérve a szerződést - a (2) bekezdés szerinti esetben a jogorvoslati 
eljárással érintett részre vonatkozó szerződést - az ügy érdemében hozott vagy a 
közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet 
megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését 
engedélyezi [332. § (4) bekezdés].” 
A Kbt. 99. § (2) bekezdése a következőket mondja ki: „Ha az ajánlatkérő 
lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek 
tekintetében nyertesekkel (91. §) kell szerződést kötni. E szerződés szükség 
esetén az ajánlatoknak, illetőleg az ajánlati felhívásnak megfelelően 
tartalmazhatja az ajánlattevőként szerződést kötők közötti együttműködés 
feltételeit is”. 
 
A Kbt. 332. § (4) bekezdése értelmében amennyiben halasztást nem tűrő 
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kiemelkedően fontos érdek, illetőleg közérdek védelme (ideértve a 
nemzetgazdasági okot) indokolja, a Közbeszerzési Döntőbizottság az ajánlatkérő 
kérelmére - valamennyi veszélyeztetett érdek figyelembevételével - végzéssel 
engedélyezheti a szerződés megkötését, ha annak előnyei meghaladják a 
szerződéskötéssel járó hátrányokat. A kérelemben a halasztást nem tűrő 
kiemelkedően fontos érdeket, illetőleg közérdeket (nemzetgazdasági okot) meg 
kell jelölni, valamint a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Közbeszerzési 
Döntőbizottság rendelkezésére kell bocsátani a kérelem benyújtását megalapozó 
indok igazolására szolgáló dokumentumokat. A Közbeszerzési Döntőbizottság a 
kérelemről a beérkezésétől számítva öt napon belül határoz, a végzés ellen 
jogorvoslatnak nincs helye. 
 
A Kbt. 332. § (4) bekezdése kógensen határozza meg azokat a feltételeket, 
melyek alapján a szerződés megkötése engedélyezhető. A jogalkotó olyan 
kógens feltételeket határozott meg, melyre vonatkozóan az ajánlatkérőnek 
bizonyítási kötelezettsége áll fenn. A Döntőbizottság fontosnak tartja annak 
rögzítését, hogy a Kbt. 332. § (4) bekezdése kiemelkedően fontos érdek, illetve 
közérdek védelme esetén ad lehetőséget a szerződéskötés engedélyezésére, 
azzal, hogy a nemzetgazdasági okot a jogalkotó a közérdek védelme körébe 
sorolta. 
 
A Döntőbizottság megvizsgálta az ajánlatkérő által becsatolt okirati 
bizonyítékokat, értékelte, összevetette a szerződés megkötésével és annak 
elmaradásával járó előnyöket, hátrányokat, az ügy összes egyéni jellemzőjét.  
 
E körben szükséges annak kiemelése, hogy jelen közbeszerzési eljárás 
nemzetközi jellegű és annak tárgya is specifikus.  
 
A Döntőbizottság értékelte azt is, hogy Magyarország uniós kötelezettségei 
megszegését jelentené, amennyiben a tárgyi közbeszerzési eljárás késedelmet 
szenvedne.   
 
A fentiekre figyelemmel a Döntőbizottság a beszerzés megvalósításához fűződő 
halasztást nem tűrő nemzetgazdasági ok fennállását és így a kiemelkedően 
fontos közérdek védelme szükségességét megállapította. 
 
A Döntőbizottság álláspontja szerint a kiemelkedően fontos közérdeknek a 
megóvásával járó előnyök meghaladják a szerződés megkötésével járó 
hátrányokat, melyre tekintettel a Döntőbizottság megállapíthatónak ítélte a 
szerződéskötés engedélyezését. 
 
A fentiekre tekintettel tárgybani esetben engedélyezte a Döntőbizottság a Kbt. 
332. § (4) bekezdése alapján a szerződés megkötését az 1. és 3. részek 
tekintetében is.  
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A végzés elleni jogorvoslatot a Kbt. 332. § (4) bekezdése zárja ki. 
 
A végzés elleni külön jogorvoslat lehetőségét a Kbt. 345. § (1) bekezdése 
biztosítja. A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen végzés nemperes 
eljárásban történő bírósági felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérő nem központi 
költségvetési szerv - a Pp. 326. § (12) bekezdés r) pontja és a Pp. 326. § (2) 
bekezdése alapján a jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhelye 
(lakóhelye) szerinti megyei/Fővárosi Bíróság illetékes. A Pp. 326. § (11) 
bekezdés b) pontja szerint a fővárosi székhelyű, azonban működését kizárólag 
Pest megye területén végző kérelmezői szervezetet a bíróság illetékessége 
szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest megye területén lenne. 
Amennyiben a külön jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhellyel 
(lakóhellyel) nem rendelkezik, úgy a Pp. 326. § (5) bekezdése értelmében a 
Fővárosi Bíróság illetékes. 
 
 
Budapest, 2011. szeptember 22. 
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