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Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesvergabeamt – Az
EK 82. cikk, a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szer-
ződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 1992.
június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv (HL L 209., 1. o.; magyar
nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 322. o.) 3. cikke
(1) bekezdésének, 8. cikkének, 9. cikkének és 11. cikke
(3) bekezdése b) pontjának, valamint az árubeszerzésre és az
építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélé-
sével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolá-
sáról szóló 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv
(HL L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet,
1. kötet, 246. o.) 1. cikke (3) bekezdésének és 2. cikke
(1) bekezdése c) pontjának, továbbá a közösségi jog általános
elveinek értelmezése – Olyan határozatlan időre szóló szolgálta-
tásnyújtásra irányuló szerződés, amelyet az állam nevében,
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, az egyetlen nemzeti
hírügynökségnek minősülő hírügynökséggel kötöttek – A szer-
ződés különböző részeinek átruházása az ajánlatkérő hozzájáru-
lásával olyan társaságra, amelyet a szolgáltató teljes körűen
irányít, valamint az ajánlatkérő felmondási jogának kizárásával,
a teljesített szolgáltatások díjával és az ajánlatkérő részére nyúj-
tott árkedvezménnyel kapcsolatos egyéb szerződésmódosítások
– Hirdetmény előzetes közzétételét igénylő új „szerződés-odaíté-
lésnek” vagy annak nem minősülő utólagos módosítások

Rendelkező rész

1) A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i

92/50/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti
„odaítélés” fogalmát, valamint a 8. és 9. cikke szerinti „odaítélni”
fogalmát úgy kell értelmezni, hogy ezek nem terjednek ki az olyan,
az alapügyben is felmerült tényállásra, amikor az eredeti szolgáltató
által az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatásokat átadják egy tőke-
társaság formájában működő szolgáltatónak, amelynek az egyedüli
tagja az új szolgáltató felett ellenőrzési és utasítási joggal rendel-
kező eredeti szolgáltató, feltéve hogy az eredeti szolgáltató továbbra
is felelős a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért.

2) A 92/50 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti „odaítélés”
fogalmát, valamint a 8. és 9. cikke szerinti „odaítélni” fogalmát
úgy kell értelmezni, hogy ezek nem terjednek ki az eredeti szerző-
désnek a módosult külső körülmények miatt történő kiigazítására,
mint amilyen az eredetileg nemzeti valutában kifejezett árak euróra
történő átváltása, ezen árak minimális, a kerekítés érdekében
történő csökkentése, és az olyan új árindexre való hivatkozás, amely
az eredeti szerződés szerint is felváltotta volna a korábban meghatá-
rozott indexet.

3) A 92/50 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti „odaítélés”
fogalmát, valamint a 8. és 9. cikke szerinti „odaítélni” fogalmát,
úgy kell értelmezni, hogy ezek nem terjednek ki olyan, az alap-
ügyben is felmerült tényállásokra, amikor az ajánlatkérő a nyertes
ajánlattevővel határozatlan időre kötött szolgáltatásnyújtásra
irányuló közbeszerzési szerződés hatályosságának ideje alatt szerző-
désmódosító záradékban megállapodik a nyertes ajánlattevővel
abban, hogy három évre ismét lemondanak a szerződés felmondá-
sának jogáról – amelynek kizárása az újabb kizárás elfogadásának
idején már nem volt érvényben –, és az eredetileg meghatározottnál
nagyobb árkedvezményt állapítanak meg egy sajátos terület mennyi-
ségfüggő árai vonatkozásában.

(1) HL C 326., 2006.12.30.
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