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Az Országgyűlésrői szóló 2012. évi )(XXVI . törvény 42. §-ának (8) bekezdésébe n
foglaltak szerint a nemzetgazdasági miniszterhez intézett JA] lesz az e-útdíj
bevezetésével?' című , K/9799 . számú írásbeli kérdésére feladat- es hatáskör
szerinti illetékességből az alábbi tájékoztatást adom :

A Getronics Magyarország Kft . visszalépése nem tekinthető jogszerűtlennek . A
közbeszerzési törvény az ajánlati kötöttség megsértését lehetséges ajánlattev ői
döntésként kezeli, de jogkövetkezményeket társít hozzá . A Getronics adott indoklást ,
tájékoztatása szerint a konkurens cégek megkeresték az alvállalkozókat, amelyek a
külső nyomás miatt végül elálltak korábbi vállalásuktól .

A közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőknek ajánlati kötöttsége áll fenn, ami jele n
esetben azt jelenti, hogy a tárgyalások lezárását követ ő 30 napig az ajánlatuk ne m
módosítható, illetve fenn kell tartani . A nyertes ajánlattevő esetében az ajánlat i
kötöttség az ajánlatkérő döntésének közlésével (az ajánlatok elbírálásáról szól ó
összegezés) a törvény erejénél fogva további 30 nappal meghosszabbodik. Az Állam i
Autópálya Kezel ő Zrt. nem nevezett meg második helyezett nyertes ajánlattevőt,
mivel a második legalacsonyabb összeg ű elienszolgáitatást tartalmazó ajánlatot
benyújtó a rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladó ajánlati árat ajánlott meg .
Mivel az ajánlati kötöttség megsértését a közbeszerzési törvény nem zárja ki, a z
ajánlatkérő emiatt jogosult ajánlati biztosítékot kikötni . Az Állami Autópálya Kezelő
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Zrt, élt ezzel a lehetőséggel, a részvételi felhívásban 20 millió forint összeg ű ajánlati
biztosítékot kő tőtt ki az ajánlati kötöttség megsértésének esetére . Tekintettel arra ,
hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstő l az ajánlati kötöttségének időszaka
alatt visszalépett, az Állami Autópálya Kezelő Zrt. az ajánlati biztosítékként benyújtot t
bankgarancia levél alapján 2013 . január 22-én az ajánlati biztosítékot teljes
egészében lehívta, amelynek jóváírására 2013 . február 1-jén került sor. Ezen
szankció alkalmazásán túl az Állami Autópálya Kezel ő Zrt. a tisztességtelen piac i
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII . törvény 11 . §-ára ,
illetve az ORFK felé a Büntető Törvénykönyvr ő l szóló 1978. évi IV. törvény 296/ B
(1) bekezdésére alapozva tervezi a Gazdasági Versenyhivatal megkeresését.

A megtett úttal arányos elektronikus díjfizetési rendszer 2013. július 1 jétől történő
bevezetése részleteinek kidolgozása jelenleg folyamatban van . A kiépülő rendszer
révén a költségvetésben tervezett teljes összeg beszedése biztosított lesz .

A közbeszerzési eljárás a jogszabályi elő írásoknak megfelelően, szabályosan ,
versenysemlegesen zajlott le . Nem az ajánlatkérő felelőssége, hogy a nyertes
ajánlattevő visszalépett. A visszalépés okát a kormány vizsgálni fogja, a
bevételkiesés elkerülése érdekében azonban a kialakult helyzetben azonnal i
lépésekre volt szükség . A megvalósítást újra kell tervezni, és a rövid határidőre
tekintettel a rendszert olyan tartalommal kialakítani, amely eltér a közbeszerzés i
eljárásban korábban megadottaktól .

A kapacitás megteremtésére az intézkedéseket megkezdtük, a rendszer
bevezetésének költségei nem léphetik túl azt a keretet, amelyet a 2013 . évi
költségvetési tőrvény biztosít .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjék elfogadni .

Budapest, 2013 . február ,

Üdvözlettel :

PcStacr 1440 Budapest Pt 1 IeIe in : (GE} 11 795: 5665 . rax : 06 1)- 795 0E731 Em u. rriirti~;.?terU??f i? ccV


	page 1
	page 2

