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Az ügy iktatószáma:

D.27/6/2019.

A tanács tagjai: Pulainé Dr. Horváth Hajnalka közbeszerzési biztos, az eljáró tanács
elnöke, Tomasovszki Tamás közbeszerzési biztos, Uherné Dr. Laczi Orsolya
közbeszerzési biztos
A kérelmező:
A kérelmező képviselője:

Az ajánlatkérő:

Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft.
(Kiskunhalas, Szénás u. 15.)
Dr. Kerekes Ferenc felelős
közbeszerzési szaktanácsadó
(Balmazújváros, Batthyány köz 4.)

akkreditált

Országos Vízügyi Főigazgatóság
(Budapest, Márvány u. 1/d.)

A beszerzés tárgya, értéke: Adásvételi szerződés keretében az „Árvízvédelmi
védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének
csökkentése az Alsó-Tiszán" című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosító számú
projekt eszközbeszerzése – mobil szivattyú (Hivatkozási szám: EKR000175012018) 192.000.000.-Ft
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi
V É G Z É S - t.
A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet visszautasítja.
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés elleni közigazgatási perben kereseti
kérelem terjeszthető elő, a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül. A kereseti
kérelmet a Fővárosi Törvényszékhez kell címezni, de a Döntőbizottsághoz kell
elektronikus úton benyújtani.
INDOKOLÁS
A jogorvoslat alapjául szolgáló tényállás
1. Az ajánlatkérő a rendelkező részben meghatározott tárgyban a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti nyílt
közbeszerzési eljárást indított (EKR000175012018).
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A jogorvoslati kérelem
2. A kérelmező a 2019. február 4. napján benyújtott jogorvoslati kérelmében a nyertes
ajánlattevő ajánlatának érvényességét megállapító ajánlatkérői döntést sérelmezte.
A Döntőbizottság eljárása, döntése és annak indokai
3. A Döntőbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem hiányos volt, mivel az
nem tartalmazta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének az igazolását, ezért a
Döntőbizottság a kérelmezőt 2019. február 12. napján kiadott D.27/4/2019. számú
végzésében - képviselője útján, öt napos határidő tűzésével - hiánypótlásra szólította fel. A
kérelmező képviselője a hiánypótlást tartalmazó végzést 2019. február 12. napján átvette.
4. A Kbt. 151. § (2) bekezdése szerint, ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban
foglaltaknak nem tesz eleget, a Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet visszautasítja,
kivéve, ha a (3) bekezdés alkalmazásának van helye. A Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján
alkalmazandó az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 46. §-a az alábbiakat mondja ki:
(1) A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha
a) az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény
ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz.
5. A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező a hiánypótlási felhívást
képviselőjén keresztül 2019. február 12. napján átvette. A kérelmezőnek a Döntőbizottság
által biztosított öt napon belül kellett volna pótolnia a megjelölt hiányokat. A kérelmező a
hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tett eleget, azonban 2019. február 18. napján
érkezett nyilatkozatában közölte, hogy a kérelmét visszavonja.
6. A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva a fentiek
szerint a jogorvoslati kérelmet visszautasította.
7. A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 151. § (8) bekezdésének figyelembe
vételével rendelkezett.
8. A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdésére tekintettel
a Kbt. 169. § (1) bekezdése biztosítja.
9. A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen végzés közigazgatási perben történő
felülvizsgálatára a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 12. § (2) bekezdés a) pontja és a 13. § (11) bekezdése szerint a
Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes. A jogi képviselet a Kp. 27. § (1) bekezdése
alapján kötelező.
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10. A kereseti kérelem elektronikus úton történő benyújtása az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)
bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1)
bekezdése alapján kötelező.
Budapest, 2019. február 25.

Pulainé Dr. Horváth Hajnalka sk
közbeszerzési biztos
a tanács elnöke

Tomasovszki Tamás sk
közbeszerzési biztos

Uherné Dr. Laczi Orsolya sk
közbeszerzési biztos

A kiadmány hiteléül:
Liszi Barbara
közszolgálati ügykezelő

Kapják:
1. Dr. Kerekes Ferenc felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
2. Országos Vízügyi Főigazgatóság

