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A beszerzés tárgya: OPSZ részére láthatósági mellények beszerzése
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 költségeit a kérelmező maga viseli.
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 közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Második Része szerinti nyílt eljárást indított a rendelkező részben meghatározott árubeszerzés
tárgyában.
Az ajánlati felhívás feladására 2015. december 29-én került sor, amely 2015/S 253-462629
számon jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015. december 31-én.
A jogorvoslati kérelem
2. A kérelmező 2019. május 15-én adta postára a jogorvoslati kérelmét az ajánlatkérő
rendelkező részben meghatározott közbeszerzési eljárásával kapcsolatban, amely 2019. május
21-én érkezett meg a Döntőbizottsághoz postán. A kérelmező szerint a közbeszerzési eljárás
során több okból is szabálytalanság történt. Egyrészt a vállalkozó úgy nyilatkozott az
ajánlatában, hogy nem von be alvállalkozót, a megvalósítás során azonban ez megtörtént. A
vállalkozó egyéb pályázati vállalását sem tartotta be. Kérte, hogy a Döntőbizottság a

közbeszerzési eljárás szabályosságát vizsgálja felül. A jogorvoslati kérelméhez mellékelte
többek között a vonatkozó keretmegállapodást.
A Döntőbizottság eljárása, döntése és annak indokai
3. A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem alapján az eljárásáért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj mértékének megállapítása céljából a Kbt. 151. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint felhívta az ajánlatkérőt a becsült érték közlésére, továbbá áttekintette a jogorvoslati
kérelmet.
4. Az ajánlatkérő közölte a közbeszerzési eljárás becsült értékét. Továbbá nyilatkozott arról,
hogy a nyertes céggel 2016. május 23-án megkötötte a közbeszerzési szerződést, a nyertes a
szerződéses kötelezettségét 2016. július és augusztus havában szerződésszerűen teljesítette, a
teljesítés során már a szerződésben vállalt 2 év jótállási idő is eltelt.
5. A Döntőbizottság vizsgálta a jogorvoslati kérelemhez mellékelt iratokat, és megállapította,
hogy a jogorvoslati kérelemmel vitatott szerződés 2016. május 23-án került megkötésre, a
keretszerződés alapján a teljesítési határidő 75 nap volt.
6. A Kbt. 148. § (3) bekezdése értelmében a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a
jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési
eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától
számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon
túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
7. A Döntőbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati kérelemmel vitatott közbeszerzési
keretszerződés megkötésére 2019. május 23-án került sor, a szerződésben kikötött teljesítési
határidő 75 nap volt.
8. A Kbt. 148. § (3) bekezdése értelmében a jogsértés megtörténtétől számított kilencven
napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
9. A keretszerződés megkötésének időpontjára és a teljesítési határidőre figyelemmel a
Döntőbizottság megállapította, hogy a jelen jogorvoslati kérelem 2019. május 15-én a Kbt.
148. § (3) bekezdésében biztosított kilencven napos objektív, jogvesztő határidőn túl került
benyújtásra, elkésett. Az elkésett jogorvoslati kérelemre tekintettel a Döntőbizottság érdemi
vizsgálatának törvényben meghatározott eljárásjogi akadálya van.
10. A Kbt. 145. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására - e törvény,
valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése
hiányában - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Ákr. 46. § [A kérelem visszautasítása] rendelkezése értelmében:
(1) A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha a) az eljárás megindításának jogszabályban
meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz.
11. A jelen esetben az eljárás megindításának a Kbt.-ban meghatározott feltétele hiányzik, a
jogorvoslati kérelem az objektív jogorvoslati határidőn túli, elkésett, melyre tekintettel a

Döntőbizottság a kezdeményezést az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében
visszautasította.
12. A fentiek alapján a Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében
eljárva a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a jogorvoslati kérelmet visszautasította.
13. A Döntőbizottság a költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdésének
figyelembevételével rendelkezett.
A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (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.
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