Újabb kartellt gyanít a GVH
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2010. október 20-án elızetes értesítés nélküli
helyszíni szemlét tartott a TECHEM Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő
Társaság és a DH-SZERVIZ Debreceni Hıszolgáltató Szerviz, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság székhelyén.
A FİTÁV Zrt. 2009-ben írt ki közbeszerzési eljárásokat a távhıvel ellátott lakások pályázati
konstrukcióban megvalósuló főtéskorszerősítési munkáira, valamint keretmegállapodáson
alapuló szerzıdések kötésére a FİTÁV Zrt. rendszerébe csatlakozó, távhıvel ellátott
lakások hıfelhasználásának csökkentése céljából a szekunder főtési rendszerek mérhetıvé
és szabályozhatóvá tétele, egyedi mérı-, és szabályozóeszközök beépítése, valamint a
pályázati konstrukcióban megvalósuló főtéskorszerősítési munkákhoz kapcsolódó pályázat
készítési feladatok elvégzése érdekében.
A GVH rendelkezésére álló adatok alapján megállapítható, hogy a TECHEM Kft. és a DHSZERVÍZ Kft. ezekben az eljárásokban ajánlattevıként vettek részt, és a rendelkezésre álló
adatok alapján alaposan feltehetı, hogy ilyen minıségükben az egyes tenderekre
vonatkozóan megállapodtak a várható nyertes személyérıl, illetve a beadandó ajánlati ár
mértékérıl is. A feltártak alapján nem zárható ki az sem, hogy a két megnevezett
közbeszerzési eljáráson túl a hasonló tárgyú, szintén a FİTÁV Zrt. által 2009-ben kiírt
közbeszerzési eljárásokon is ilyen magatartást tanúsítottak.
A GVH gyanúja szerint e magatartásukkal az eljárás alá vontak feltételezhetıen
megsértették a versenytörvény versenykorlátozó megállapodások tilalmára vonatkozó
rendelkezéseit.
Az elızetes bejelentés nélküli helyszíni szemle lehetıségét a GVH számára a
versenytörvény biztosítja. A versenytörvény rendelkezései értelmében a helyszíni szemléhez
elızetes bírósági jóváhagyás szükséges.
A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett
vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a
feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A törvény szerint ezen eljárások
lefolytatására biztosított idıtartam 6 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától
függıen - két alkalommal szintén 6 hónappal meghosszabbítható.
Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-95/2010.
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