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A tanács tagjai: Pulainé dr. Horváth Hajnalka közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke,
Bán János közbeszerzési biztos, Dr. Szathmári Réka közbeszerzési biztos
A kérelmező:

Lőrinczi Épker Zrt.
(Debrecen, Füredi út 76.)

Az ajánlatkérő:

Sáránd Község Önkormányzata
(Sáránd, Nagy u. 44.)

A beszerzés tárgya: Kerékpárút építése Sárándon 2020 EKR000306742020
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi
V É G Z É S - t.
A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet visszautasítja.
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 30-án előterjesztett jogorvoslati kérelmében annak
vizsgálatát kérte, hogy az ajánlatkérő újabb közbeszerzési eljárást kezdeményezett ugyanazon
közbeszerzés vonatkozásában, amelyre már nyertes ajánlattevőként az ajánlatkérővel
szerződést kötött és erre tekintettel az ajánlatkérő a közbeszerzési szerződést felmondta. A
kérelmező kárát az ajánlatkérő nem fizette meg, ezért a közbeszerzésekről szóló 2015.
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályainak megsértése miatt a kérelmező
jogorvoslati eljárást kezdeményezett.
A Döntőbizottság döntése és annak indokai
2. A Döntőbizottság megvizsgálta a jogorvoslati kérelmet, és megállapította, hogy a kérelem
hiányos.
3. A Döntőbizottság a 2020. március 31-én kelt D.95/2/2020. számú végzésében 5 napos
határidő tűzése mellett a jogorvoslati kérelem hiányainak pótlására hívta fel a kérelmezőt. A
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Döntőbizottság figyelmeztette a kérelmezőt arra, hogy amennyiben a hiánypótlásban
foglaltaknak nem, vagy nem határidőben tesz eleget, akkor a kérelmet a Kbt. 151. § (2)
bekezdése szerint visszautasítja.
4. A Döntőbizottság a D.95/2/2020. számú végzést a kérelmezőnek a kézbesítési igazolás
alapján 2020. április 3-án elektronikus úton kézbesítette. A Döntőbizottság megállapította,
hogy a kérelmező a részére hiánypótlásra nyitva álló határidő alatt a végzésében foglaltaknak
a mai napig nem tett eleget, jogorvoslati kérelme hiányait nem pótolta.
5. A Kbt. 151. § (2) bekezdése szerint, ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban
foglaltaknak nem tesz eleget, a Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet visszautasítja.
6. A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva a fentiek
szerint a jogorvoslati kérelmet visszautasította.
7. 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 14.
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