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„Túl nagy a verseny…”

I. Ami nem változott - a régi iskola

II. Jelek és trendek



I. Általános tapasztalatok 1.

❑ GVH prioritás

❑ felderített ügyek jelentős része közbeszerzési kartell

❑ mintázatok, sémák azonosítása – közbeszerzési információk

❑ a sémák akár önmagukban is megállnak, azonban sok esetben több különböző

„elem” együttes alkalmazásával találkozhatunk

❑ a kartellek azonos piacon, de különböző közbeszerzési eljárásokban

cserélgethetik is a technikákat

❑ ajánlat-visszatartás

❑ színlelt ajánlattétel – támogató / segítő ajánlatok

❑ gyanús árak / ajánlatok hasonlósága

❑ közös ajánlat – alvállalkozók

❑ bid-rigging / felosztás



I. Általános tapasztalatok 2.

❑ Átlagos árbevételük 2017-ben meghaladta a 11 milliárd forintot, ami annak is köszönhető, hogy az

árbevétel növekedési üteme rendszerint magasabb.

❑ A vállalkozások magas megtérüléssel működnek és a megtermelt profit nagy részét nem kell újra

befektetni a cég fenntartható működése érdekében.

❑ A közbeszerzésben nem érintett cégek tőkearányosan évente kevesebb, mint 10 százalék osztalékot

fizettek. A közbeszerzés vállalkozásai viszont jellemzően évi 15 százaléknál is többet.

❑ A közbeszerzésben részt vevők a saját tőke arányosan megtermelt 87,1 százalékos jövedelemből

tőkearányosan 63,9 százalékot kivettek, ami a megtermelt jövedelemnek a 73 százaléka. A többi

vállalat a kevesebb megtermelt jövedelemből (73 százalékból) 33,3 százalékot bent hagyott, vagyis

az összes megtermelt jövedelemből 54,3 százalékot vettek ki.

Forrás: https://g7.hu/vallalat/20190326/kisebb-erofeszitessel-csinalnak-

nagyobb-profitot-a-kozbeszerzeseken-indulo-cegek/



I. Általános tapasztalatok 3.

❑ Kbt. 2. § (1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő

pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.

❑ Kbt. 25. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében,

hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek

kialakulását.

❑ Kbt. 36. (2) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a Tpvt. 11. §-a, vagy

az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal

feltételezi, köteles azt jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.

❑ bejelentés és panasz szabályai

❑ csatolt dokumentumok

❑ jelzési kötelezettség



II. Jelek és trendek 1.

❑ D.229/21/2018.

❑ az I., II. r., és III. r. kérelmezettek megsértették a Kbt. 2. § (1) bekezdését

❑ elmarasztalás Kbt. alapon:
❑ „ […] gazdasági szereplők összejátszását támasztják alá a kérelmezettek

ajánlataiban (papír alapú és elektronikus) található, az ajánlatkérő által

kiadott árazatlan költségvetéstől való egyező formai és tartalmi eltérések.”

❑ „ […] fájlok keletkezésének időpontjai, valamint a szerzőjük azonossága

alátámasztja a gazdasági szereplők összejátszását.”



II. Jelek és trendek 2.

❑ EKR adatai

❑ elérhető információk mennyisége / minősége

❑ metaadatok jelentősége

❑ pontosabb elemzések felállítása (új (?) sémák)

❑ új elemzési módszerek kidolgozása / korábbiak felülvizsgálata

❑ közbeszerzési dokumentáció beszerzése az ajánlatkérőktől megmaradt

❑ jelzések összeállítása

❑ Kartell Chat



Köszönöm a figyelmet!

www.gvh.hu

www.megfeleles.hu

kartell@gvh.hu

peli_bencze.mark@gvh.hu


