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A kijavító határozat iktatószáma:
.

D.155/19/2018.

A tanács tagjai: Dr. Telek Katalin közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Bán János
közbeszerzési biztos, Uherné Dr. Laczi Orsolya közbeszerzési biztos
A kérelmező:

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
(Budapest, Lövőház u. 37.)

A kérelmező képviselője:

Süvöltős Ügyvédi Iroda, Dr. Süvöltős András
(Budapest, Logodi u. 44/C. I. em.9.)

Az ajánlatkérő:

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(Budapest, Váci út 44.)

Az ajánlatkérő képviselője:

Dr. Miclea Veronica Anita jogtanácsos
(Budapest, Váci út 44.)

A közbeszerzés tárgya: Tervezési szerződés a mohácsi Duna-híd engedélyezési és kiviteli
terv készítése, az építési engedély, valamint a szükséges további engedélyek megszerzésében
való közreműködés tárgyában.
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság
nevében meghozta az alábbi
K I J A V Í T Ó H A T Á R O Z A T -ot.
A Döntőbizottság a D.155/17/2018. számú határozat rendelkező részét akként javítja ki, hogy
„A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 8 napon
belül fizessen meg a kérelmező részére 300.000.-Ft, azaz háromszázezer forint igazgatási
szolgáltatási díjat és 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint + Áfa ügyvédi költséget.”
A kijavító határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A kijavító határozat ellen a Fővárosi
Törvényszék előtt közigazgatási per indítható, a kijavító határozat kézbesítésétől számított
tizenöt napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, de kizárólag a
Döntőbizottsághoz kell elektronikus úton benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a kijavító
határozat végrehajtására/közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.
INDOKOLÁS

2

1. Az ajánlatkérő képviselője jelezte a Döntőbizottságnak, hogy a D.155/17/2018. számú
határozatban a kérelmező részére megfizetendő ügyvédi költség összege eltérően szerepel a
határozat rendelkező részében és a határozat indokolásában.
2. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 145. § (1) bekezdése szerint a
Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni e törvény, valamint az
e törvény felhatalmazása alapján alkotott végrehajtási rendelet kiegészítő vagy eltérő
rendelkezéseinek figyelembevételével
3.
Az Ákr. 90. § -a a döntés kijavítása tekintetében az alábbi rendelkezéseket
tartalmazza:
(1) Ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a
hatóság a döntést kijavítja.
(2) A kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte.
(3) A döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az
eredeti döntés ellen volt.
4.
A határozat rendelkező része elírás következtében tévesen rögzítette a Döntőbizottság
által meghatározott, az ajánlatkérő által megfizetendő ügyvédi költség - a határozat
indokolásában levezetett, és helyesen rögzített - összegét.
5.
A hibát az ajánlatkérő jelezte, ezért a Döntőbizottság a rendelkező rész szerint
határozott és a D.155/17/2018. számú határozatot kijavította.
6.

A jelen határozattal szemben a jogorvoslatot az Ákr. 90. § (3) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2018. június 7.

Dr. Telek Katalin sk
közbeszerzési biztos
az eljáró tanács elnöke

Bán János sk
közbeszerzési biztos

Uherné Dr. Laczi Orsolya sk
közbeszerzési biztos

A kiadmány hiteléül:
Liszi Barbara
közszolgálati ügykezelő

Kapják:
1. Süvöltős Ügyvédi Iroda, Dr. Süvöltős András (elektronikus úton)
2. Dr. Miclea Veronica Anita (KRID: 11906522)
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