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D.88/5/2020.

A tanács tagjai: Uherné Dr. Laczi Orsolya közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke,
Berekméri Ágnes közbeszerzési biztos, Hubáné Dr. Szabó Ágnes közbeszerzési biztos
A kérelmező:
A kérelmező képviselője:
Az ajánlatkérő:
Az ajánlatkérő képviselője:

STRABAG Generálépítő Kft.
(Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. épület)
Dr. Jancza Szilvia kamarai jogtanácsos
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
(Budapest, Ostrom u. 23-25.)
Dr. Illényi Péter Tamás és Dr. Daczuk Balázs
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók

A beszerzés tárgya: EMC mérőlabor és szoftverközpont építése (EKR000804972019) –
11.296.932.438.-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 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 jogorvoslati kérelem

1. A kérelmező 2020. március 20-án terjesztett elő jogorvoslati kérelmet, amelyben
annak megállapítását kérte, hogy az ajánlatkérő jogsértően nyilvánította érvényessé a
nyertes ajánlattevő, a Grabarics Építőipari Kft. ajánlatát. A kérelmező indítványozta,
hogy a Döntőbizottság állapítsa meg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2. §-ának, valamint a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e)
pontjának sérelmét, semmisítse meg a közbeszerzési eljárást lezáró döntést, és
marasztalja az ajánlatkérőt az eljárási költségekben.
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A Döntőbizottság döntése és annak indokai
2. A Döntőbizottság megvizsgálta a jogorvoslati kérelmet, és megállapította, hogy a
kérelemhez nem csatolták a 150. § (1) bekezdése szerinti díj befizetéséről szóló igazolást.
3. A Döntőbizottság a 2020. március 27-én kelt D.88/4/2020. számú végzésében 5 napos
határidő tűzése mellett a jogorvoslati kérelem hiányainak pótlására hívta fel a kérelmezőt. A
Döntőbizottság figyelmeztette a kérelmezőt arra, hogy amennyiben a hiánypótlásban
foglaltaknak nem, vagy nem határidőben tesz eleget, akkor a kérelmet a Döntőbizottság a Kbt.
151. § (2) bekezdése szerint visszautasítja.
4. A Döntőbizottság a D.88/4/2020. számú végzést a kérelmezőnek 2020. március 30-án
elektronikus úton kézbesítette. A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező a
D.88/4/2020. számú végzésében foglaltaknak az előírt határidőben nem tett eleget, a hiányt
nem pótolta.
6. A Kbt. 151. § (2) bekezdése szerint, ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban
foglaltaknak nem tesz eleget, a Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet visszautasítja.
7. A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva a fentiek
szerint a jogorvoslati kérelmet visszautasította.
8. 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.
Budapest, 2020. április 7.
Uherné Dr. Laczi Orsolya sk
közbeszerzési biztos,
az eljáró tanács elnöke

Berekméri Ágnes sk
közbeszerzési biztos

A kiadmány hiteléül:
Liszi Barbara
közszolgálati ügykezelő
Kapják:
1. Kérelmező képv. (kizárólag elektronikus úton)
2. Miniszterelnökség (kizárólag elektronikus úton)

Hubáné Dr. Szabó Ágnes sk
közbeszerzési biztos

