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Az ügy iktatószáma:

D.12/6/2020.

A tanács tagjai: Dr. Peleskey Viktória közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Gulyás
Richárd közbeszerzési biztos, Pulainé Dr. Horváth Hajnalka közbeszerzési biztos
A hivatalbóli kezdeményező:

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

Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt
(Budapest, Alföldi utca 7.)
Dr. Hetzl Norbert
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(Budapest, Alföldi utca 7.)

A beszerzés tárgya: K2024 Hőszigetelés karbantartása, javítása (EKR 001572292019), nettó
120.000.000.-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 jogorvoslati kérelem
1. A hivatalbóli kezdeményező a 2020. január 10. napján nyújtott be hivatalbóli
kezdeményezést az ajánlatkérő felhívása ellen. A hivatalbóli kezdeményezésben előadta, hogy
az ajánlattételi felhívás II.2.4) pontjában, valamint VI.4.3) pontjában foglaltak nem felelnek
meg a Kbt. 77. § (1) bekezdésének. Kérte a jogsértés megállapítását és a felhívás
megsemmisítését.
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A Döntőbizottság eljárása, döntése és annak indokai
2. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást 2020. január 13. napján megindította. Az
ajánlatkérő az ügyben tett észrevételeit, nyilatkozatát az EKR rendszerbe töltötte fel. A Kbt.
145. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton történő
kapcsolattartási formának megfelelően az Ügyfélkapun keresztül az ajánlatkérő 2020. január
20. napján terjesztette elő észrevételeit.
3. Az ajánlatkérő jogszabályértelmezése szerint az előírásai jogszerűek voltak. A hivatalbóli
kezdeményezőnek a kezdeményezésében hivatkozott jogszabályértelmezése körében más
értelmezési formákat – adott esetben logikai, teleologikus – is figyelembe kellett volna venni.
4. Előadta, hogy a jogorvoslati eljárás tárgyát képező 2019. december 13-án 2019/S 241592299 számú ajánlati felhívását 2020. január 14. napján visszavonta, melyre vonatkozó
hirdetménye az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2020. január 21. napján 2020/S 014-028782
(KÉ-0850/2020) számon jelent meg.
5. A Kbt. 151. § (1) bekezdése alapján a Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást legkésőbb a
148. § (1)-(9) bekezdésének, a 149. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a 150. § (1)-(2)
bekezdésének megfelelő kérelem beérkezését követő munkanapon indítja meg.
6. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdésében foglalt
határidőn belül (2020.január 17.) az eljárást megindító felhívását jogszerűen visszavonta, az
erre vonatkozó hirdetményt feladta, ezért a Kbt. 145. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében
eljárva a hivatalbóli kezdeményezést a Kbt. 151. § (5) bekezdés alapján visszautasította.
7. A Döntőbizottság a költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) 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.
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, 2020. január 22.
Dr. Peleskey Viktória sk.
közbeszerzési biztos
a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:

Gulyás Richárd sk.
közbeszerzési biztos
Tóth Zoltánné

Pulainé Dr. Horváth Hajnalka sk.
közbeszerzési biztos
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Kapják:
1. Dr. Kovács László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (kizárólag elektronikus
úton)
2. Dr. Hetzl Norbert felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (kizárólag elektronikus
úton)

