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Tisztelt Ajánlatkérő!
A Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely:
6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. I/7., adószám: 12423161-2-03, képviseli:
Juhász Péter ügyvezető) érdekelt gazdasági szereplő (Továbbiakban:
Kérelmező) a NISZ Zrt. (1081 Budapest, Csokonai u. 3.) Ajánlatkérő
(Továbbiakban: Ajánlatkérő) által „2018-2019. üzleti évre a NISZ Zrt., a ProM Zrt. és a KOPINT-DATORG Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása”
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 80.§. (1) b) pontja alapján
– figyelemmel a Kbt. 114.§. (13) bekezdésében foglaltakra - a törvényes
határidőn belül
előzetes vitarendezési kérelmet
terjeszt elő.
I.

Kérelmezői jogosultság:

Kérelmező a jelen előzetes vitarendezési kérelemmel érintett közbeszerzési
eljárásban Ajánlattevőként kíván részt venni. Az eljárás 2018. március 28.
napján közzétett összefoglaló tájékoztatásra jelezte érdeklődését.
Jogorvoslati határidőre vonatkozó Kbt. rendelkezés:
„114.§ (13) A 80. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben előzetes
vitarendezés az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig, a 113. § (1)
bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatással kapcsolatban az érdeklődés
jelzésére meghatározott határidő lejártáig kezdeményezhető.”
II.

Jogsértés, sérelmezett dokumentum, eljárási cselekmény:
1. kérelmi elem (Összefoglaló tájékoztatás IV.1.1.) P1. alkalmassági
feltétele):
„Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább
30 milliárd forint éves kárértékű szakmai felelősségbiztosítással.
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során folyamatosan

rendelkeznie kell az előzőekben meghatározott értékű szakmai
felelősségbiztosítással.”
Érdeklődő gazdálkodó szervezet tájékoztatja a T. Ajánlatkérőt, hogy
a P1. alkalmassági feltételben meghatározott biztosítási limit
piacidegen.
A hatályos könyvvizsgálói felelősségbiztosítási minimumokat a
Magyar Könyvvizsgálói Kamara alábbi tájékoztatása foglalja össze –
a
2007.
évi
LXXV.
törvény
alapján:
https://www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/Felelossegbiztositas_
valtozasa_20150526
Látható, hogy a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók
biztosítási minimumlimite 0,1 mrd forint, illetve 0,5 mrd forint
annak függvényében, hogy a könyvvizsgálatot magánszemély vagy
könyvvizsgáló társaság látja el.
Az ajánlatkérő nem közérdeklődésnek kitett társaság, így a
jogszabályban meghatározott kötelező biztosítási limit 10 millió
forint.
Ajánlatkérő természetesen meghatározhat a jogszabályi limitnél
magasabb limitet is, ám a jogszabályi limit 3000-szerese
indokolatlan és piacszűkítő kikötés. A közérdeklődésnek kitett
gazdálkodók biztosítási limite fölött (annak is 60-szorosa)
meghatározott ajánlatkérői limit álláspontunk szerint nem
indokolható; tekintettel arra a tényre, hogy a Társaságok nem
közérdeklődésnek kitettek.
A jelen összefoglaló tájékoztatásban meghatározott biztosítási limit
más könyvvizsgálat tárgyú közbeszerzési eljárásokkal is teljes
mértékben ellentétes. Még csak hasonló nagyságrendű biztosítási
limitet sem írt elő más ajánlatkérő az elmúlt években
könyvvizsgálati beszerzései kapcsán.
Fentieken túl tájékoztatjuk a T. Ajánlatkérőt, hogy álláspontunk
szerint
30
mrd
forint
összegű
kárértékű
biztosítással
Magyarországon egy gazdasági szereplő sem rendelkezik, és a
biztosító társaságok ilyen mértékű kockázatvállalásra nem kötnek
szerződést megítélésünk szerint. Amennyiben mégis rendelkezik
ilyen limittel gazdasági szereplő Magyarországon, úgy az érvényes
ajánlattétel nem lehetetlen, ám a piaci verseny nem biztosított.
Fentiekre figyelemmel a vonatkozott alkalmassági feltétel
piacszűkítő és indokolatlan. Kérjük az Ajánlatkérőt, hogy a P1.
alkalmassági feltétel limitét a jogszabályi előírásokkal összhangban
módosítsa.

A fentiek vonatkozásban javasoljuk, hogy a T. Ajánlatkérő az
összefoglaló tájékoztatás módosításával biztosítsa a Kbt. 2.§. (2)
bekezdésében valamint a Kbt. 65.§. (3) bekezdésében foglaltak
érvényesülését a P1) alkalmassági feltétel vonatkozásában.
Vonatkozó Kbt. rendelkezései:
Kbt. 2.§. (2) bekezdése:
„Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania
a gazdasági szereplők számára”
Kbt. 65.§. (3) bekezdése:
„Az ajánlatkérőnek az alkalmassági követelmények meghatározását az
esélyegyenlőségre, az egyenlő elbánásra és a verseny tisztaságára vonatkozó
alapelvek figyelembevétele mellett a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, és
azokat - a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel - legfeljebb a szerződés
teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni.”
Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy a jelen előzetes vitarendezési kérelemben
foglaltaknak helyt adni szíveskedjen. Jelen kérelemre adott választ a
peter.juhasz@focusaudit.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.
Budapest, 2018. április 2.

