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Az ügy iktatószáma:

D.299/6/2019.

A tanács tagjai: Dr. Szvetnik Ágnes közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Bonifert
Zsolt közbeszerzési biztos, Dr. Kriston Kinga közbeszerzési biztos
A hivatalbóli kezdeményező:

Közbeszerzési Hatóság Elnöke
(Budapest, Riadó u. 5.)
(e-elérhetőség)
A hivatalbóli kezdeményező képviselője: Dr. Kovács László felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
(Budapest, Riadó u. 5.)
(e-elérhetőség)

Az ajánlatkérő:

Pécsi Tudományegyetem
(Pécs, Vasvári Pál u. 4.)
(e-elérhetőség)

A beszerzés tárgya, értéke: Globalspeech szoftver üzemeltetés támogatása PTE –
17.640.000.-Ft
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi
V É G Z É S - t.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megszünteti.
A 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 2019. április 29. napján tájékoztatta a hivatalbóli kezdeményezőt, hogy
a rendelkező részben meghatározott tárgyban hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés
c) pontja alapján, kizárólagos jogra és műszaki-technikai sajátosságra történő hivatkozással.
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2.
Az ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban előadta az
eljárásfajta alkalmazását megalapozó körülményeket. Az ajánlatkérő rögzítette, hogy a
beszerzés becsült értéke 17.640.000,- Ft, illetve közölte az ajánlattételre felhívni kívánt
gazdasági szereplő, Belux Csoport Kft. (a továbbiakban: egyéb érdekelt) nevét, székhelyét.
Az ajánlatkérő ajánlattételi határidőként 2019. május 22. napját rögzítette.
3.
A hivatalbóli kezdeményező 2019. május 3. napján hiánypótlásra szólította fel az
ajánlatkérőt a jogalap igazolása vonatkozásában.
4.
Az ajánlatkérő a hiánypótlási felhívást – a 3 napos határidőn túl, késedelmesen – 2019.
május 8-án hiányosan teljesítette.
A hivatalbóli kezdeményezés
5.
A hivatalbóli kezdeményező 2019. május 14. napján a Kbt. 153. § (1) bekezdés d)
pontja alapján kezdeményezte a Döntőbizottság hivatalból történő eljárást, melyben kérte a
jogsértés megtörténtének megállapítását és az ajánlatkérővel szemben bírság kiszabását. A
hivatalbóli kezdeményezés szerint nem bizonyítottak a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja
jogszerű alkalmazásának feltételei.
Az ajánlatkérő tájékoztatása
6.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívását a Kbt. 53. § (1) bekezdés alapján az EKR
rendszerben 2019. május 17. napján visszavonta.
A Döntőbizottság döntése és annak indokai
7.

A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást az alábbi indokok alapján megszüntette.

8.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását 2019. április 29. napján 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 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.
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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.
13.
A Kbt. 152. § (8) bekezdése értelmében a kezdeményezés érdemi vizsgálat nélküli
elutasítására, valamint az eljárás megszüntetésére a 151. § (5)-(8) bekezdését megfelelően
alkalmazni kell.
14.
A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva,
a Kbt. 152. § (8) bekezdésére tekintettel alkalmazandó Kbt. 151. § (5) bekezdés szerinti a
jogorvoslati eljárást megszüntette.
15.
A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 145. § (1) bekezdés alapján
alkalmazandó Ákr. 124 § alapján, az Ákr. 125. § (3) bekezdése szerint rendelkezett.
16.
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.
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. május 28.
Dr. Szvetnik Ágnes sk
a tanács elnöke

Bonifert Zsolt sk
közbeszerzési biztos

A kiadmány hiteléül:
Liszi Barbara
közszolgálati ügykezelő
Kapják:
1. Ajánlatkérő (KRID: 643720908)
2. Hivatalbóli kezdeményező (KRID: 248798778)
3. BELUX Csoport Kft. (KRID: 13504243)

Dr. Kriston Kinga sk
közbeszerzési biztos

