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A közbeszerzés tárgya: „Egészségbiztosítási szolgáltatás”
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi
V É G Z É S - t.
A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet visszautasítja.
Az 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 ajánlatkérők a 2020. május 8. napján feladott ajánlati felhívásával a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdésének b) pontja
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott szolgáltatás
megrendelés tárgyában. A felhívás szerint az ajánlattételi határidő 2020. május 26. napja volt.
2. Az ajánlatkérő 2020. május 22. napján az eljárást megindító felhívását visszavonta, a
hirdetmény a 2020. május 25. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 9267/2020.
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A jogorvoslati kérelem
3. A kérelmező 2020. május 21. napján jogorvoslati kérelmében kérte a jogsértés
megállapítását a felhívás több pontjával kapcsolatban és a felhívás megsemmisítését.
A Döntőbizottság eljárása, döntése és annak indokai
4. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárását 2020.
május 8. napján indította így a Döntőbizottság tehát az e napon hatályos Kbt. előírásai alapján
hozta meg döntését.
5. A Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 46. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a
hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott
feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz.
6. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásról szóló
felhívását jogszerűen visszavonta, így a közbeszerzési eljárástól visszalépett. Tekintettel arra,
hogy tényállás szerint, a sérelmezett ajánlatkérői magatartás (felhívás egyes rendelkezései)
visszavonásra kerültek, így a jogsérelem már nem áll fenn kérelmező szempontjából, így
jogos érdeksérelmét 2020. május 22. napján beállt tényhelyzetben megállapítani azt nem
lehet, mely a jogorvoslati eljárás megindításának törvényi feltétele.
7. A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva a fentiek
szerint a jogorvoslati kérelmet visszautasította. A Döntőbizottság a költségek viseléséről a
Kbt. 151. § (8) bekezdésének figyelembe vételével rendelkezett.
8. 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.
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