KÖ ZBES ZE RZÉS I H AT ÓSÁG
K Ö ZBE SZERZÉSI D ÖNTŐBI ZOTT SÁ G
1026 Budapest, Riadó u. 5.
Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8593
Elektronikus kapcsolattartás: kozbeszerzes.hu
Az ügy iktatószáma:

D.13/12/2019.

Az eljáró tanács: Dr. Csanádi Péter közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Molnár
Andrea közbeszerzési biztos, Dr. Szathmári Réka közbeszerzési biztos
A kérelmező:

Werfen Hungary Kft.
(1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.)

A kérelmező képviselője:

Dr. Szabó Andrea ügyvéd
Balogh - B. Szabó - Jean - Zalavári és Társai Ügyvédi
Iroda
(1036 Budapest, Bécsi út 52.)

Az ajánlatkérő:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház
(3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.)
Czaga János András FAKSZ (KRID: 15837501)

Az ajánlatkérő képviselője:

A beszerzés tárgya, értéke: Vérgáz analizátor fogyóanyagok beszerzése - 1., 5., 6. rész –
30.691.000.-Ft.
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi
V É G Z É S - t.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megszünteti.
A Döntőbizottság felhívja a Közbeszerzési Hatóság Titkárságát a kérelmező által befizetett
900.000.-Ft, azaz kilencszázezer forint igazgatási-szolgáltatási díj visszatérítésére a kérelmező
részére a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-01326347-00100005 számú
bankszámlára.
A jogorvoslati eljárás során felmerült egyéb 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
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1. Az ajánlatkérő a Kbt. második része szerinti nyílt eljárást indított tárgybani orvostechnikai
eszközök beszerzésére, melynek ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2018.
december 6-án jelent meg 2018/S 235-536819 számon, a feladásra 2018. december 4-én
került sor.
Az ajánlatkérő a 2019. január 18-án megjelent 2019/S 013-026327 számú korrigendummal
módosította a felhívását az ajánlattételi határidőt illetően (2019. február 4.), valamint a 2019.
február 4-én megjelent 2019/S 024-052743 számú korrigendummal is módosította a felhívását
az ajánlattételi határidőt illetően (2018. március 4.).
2. Az ajánlati felhívás II.1.1) pontja szerint a beszerzés mennyisége és elnevezése:
„Vérgáz analizátor fogyóanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000421322018
Az ajánlati felhívás II.1.3) pontja szerint a szerződés típusa
„Árubeszerzés”
„II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre”
3. Az ajánlatkérő a felhívás II.2.1.), II.2.4.) pontjaiban ismertette a közbeszerzést az 1., 5., és
6. részben.
4. A felhívás 4.2.2.) pontja szerint az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. március 4.
A jogorvoslati kérelem
5. A kérelmező 2018. január 24-én benyújtott és 2019. február 5-én és 2019. február 15-én
hiánypótolt és módosított jogorvoslati kérelme alapján kérte, hogy a Döntőbizottság állapítsa
meg a jogsértést az 1., az 5. és a 6. részekben. Álláspontja szerint az ajánlatkérő az 1. – 4.
kérelmi elemek tekintetében az 1., 5. és 6. részben megsértette a Kbt. 28. § (1)-(2) és (4)
bekezdéseit, a Kbt. 50. § (4) bekezdését, továbbá a Kbt. 58. § (2) és (3) bekezdését és a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 48. § (1) bekezdés 1. fordulatát, az 5. kérelmi elem
tekintetében a Kbt. 76. § (6) bekezdés c) pontját, a 6. kérelmi elem tekintetében a Kbt. 80. §
(3) bekezdését, a 7. kérelmi elem tekintetében a Kbt. 56. § (2) bekezdését.
Továbbá a kérelmező kérte, hogy a Döntőbizottság semmisítse meg az ajánlatkérő ajánlati
felhívásának és a közbeszerzési dokumentációnak a jogorvoslati kérelemben kifogásolt
előírásait az 1., az 5. és a 6. rész tekintetében és kötelezze az ajánlatkérőt a költségek
megtérítésére, ennek keretében ügyvédi munkadíj + ÁFA munkadíj megtérítésére.
Az ajánlatkérő tájékoztatása
6. Az ajánlatkérő 2019. február 20. napján arról tájékoztatta a Döntőbizottságot, hogy az
ajánlattételi felhívását a Kbt. 53. § (1) bekezdés alapján az EKR rendszerben visszavonta és
az eljárás teljes iratanyagát az EKR rendszeren keresztül a Közbeszerzési Döntőbizottság
számára hozzáférhetővé tette.
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A Döntőbizottság döntése és annak indokai
7. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást az alábbi indokok alapján megszüntette.
8. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását 2018. december 4-én kezdte meg, ezért a Kbt. ezen
időpontjában hatályos rendelkezései az irányadók.
9. A Kbt. 53. § (1) és (2) bekezdése a következő rendelkezéseket tartalmazza:
„(1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást nyílt eljárás esetén az ajánlattételi, több
szakaszból álló eljárás esetén a részvételi határidő lejártáig vonhatja vissza.
(2) Ha az eljárást megindító felhívást hirdetményben közzétették, az (1) bekezdés szerinti
határidő lejárta előtt a visszavonásról hirdetményt kell feladni és egyidejűleg tájékoztatni kell
azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. A nem
hirdetménnyel induló eljárásokban az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül
kell tájékoztatni az ajánlattételre, illetve részvételre felhívott gazdasági szereplőket.”
10. A Döntőbizottság az EKR rendszer felületén az eseménynaplóban rendelkezésére álló
dokumentumok és a 2019/S 041-092732 számú eljárás eredményéről szóló tájékoztató
hirdetmény alapján megállapította, hogy az ajánlattételi felhívás jogszerű visszavonására
tekintettel a rendelkező részben meghatározott tárgyban az ajánlatkérő részéről nincs
folyamatban közbeszerzési eljárás.
11. A Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján 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.
12. A Kbt. 151. § (5) bekezdés szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság az eljárást öt napon
belül megszünteti, ha megállapítja, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító
hirdetményét, felhívását, a 113. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást jogszerűen visszavonta.
A Kbt.151. (8) bekezdése szerint, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet
visszautasítja, vagy a jogorvoslati eljárást megszünteti, az igazgatási szolgáltatási díj a
kérelmezőnek visszajár.
13. A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a
Kbt. 151. § (5) bekezdés szerint a jogorvoslati eljárást megszüntette.
14. A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 151. § (8) bekezdése illetve a Kbt. 145. §
(1) bekezdés alapján alkalmazandó Ákr. 124. § alapján, az Ákr. 125. § (1) bekezdése szerint
rendelkezett.
15. A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdésére tekintettel a
Kbt. 169. § (1) bekezdése biztosítja. 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.
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A jogi képviselet a Kp. 27. § (1) bekezdése alapján kötelező. 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 28.

Dr. Csanádi Péter sk
közbeszerzési biztos
a tanács elnöke

Molnár Andrea sk
közbeszerzési biztos

Dr. Szathmári Réka sk
közbeszerzési biztos

A kiadmány hiteléül:
Liszi Barbara
közszolgálati ügykezelő

Kapják:
1. Dr. Szabó Andrea ügyvéd (elektronikus úton)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Czaga János
András FAKSZ (KRID: 15837501)
3.Tecom Analitycal Systems Kft. (KRID: 23334742)
4. WIP Kft. (KRID 10382295)
5. Radiometer Magyarország Kft. (KRID: 24145693)
6. Roche Magyarország Kft. (KRID: 12176780)
7. Közbeszerzési Hatóság Titkársága (Helyben)

