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A beszerzés tárgya, értéke: Tervellenőri és árszakértői feladatok, nettó 350.000.000.-Ft
V É G Z É S - t.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megszünteti.
A Döntőbizottság felhívja a Közbeszerzési Hatóság Titkárságát, hogy 3.062.500.-Ft, azaz
hárommillió-hatvankétezerötszáz forint igazgatási szolgáltatási díjat térítsen vissza a kérelmező
részére a végzés kézbesítését követő 8 napon belül.
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 jogorvoslattal érintett közbeszerzés, a jogorvoslati kérelem és annak visszavonása
1.
Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a bevezető részben
meghatározott szolgáltatás megrendelése tárgyában (EKR000704362020), melynek ajánlattételi
felhívását 2020. augusztus 12-én adta fel az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az 2020/S 160390181. iktatószám alatt jelent meg. A módosított ajánlattételi határidő 2020. november 16-án, 12
órában került meghatározásra.
2.
A kérelmező 2020. szeptember 16-án benyújtott jogorvoslati kérelmében tizennégy általa
elkülönített ok miatt kérte az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumokat érintő jogsértései
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megállapítását, valamint igazolta 3.062.500.-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. Ezt
követően, 2020. október 20-án előterjesztett nyilatkozatával a jogorvoslati kérelmet visszavonta.
A Döntőbizottság eljárása, döntése és annak indokai
3.
A Kbt. 151. § (7) bekezdése szerint a kérelmező az eljárás megindítására irányuló
kérelmét vagy annak egyes kérelmi elemeit az érdemi határozat [165. §] meghozataláig
visszavonhatja.
A Kbt. 151. § (8) bekezdése szerint, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet
visszautasítja vagy a jogorvoslati eljárást megszünteti, az igazgatási szolgáltatási díj a
kérelmezőnek visszajár. A kérelem vagy egyes kérelmi elemek visszavonása esetén a kérelmező a
fenntartott kérelmi elemekre figyelemmel és a külön jogszabályban meghatározottak szerint
tarthat igényt az igazgatási szolgáltatási díj visszatérítésére.
A Kbt. 145. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell
alkalmazni e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott végrehajtási rendelet
kiegészítő vagy eltérő rendelkezéseinek figyelembevételével.
Az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha az eljárás
okafogyottá vált.
4.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást a kezdeményezés visszavonására tekintettel a Kbt.
145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja szerint megszüntette.
5.
A Döntőbizottság a költségek viseléséről, illetve az igazgatási szolgáltatási díj kérelmező
részére történő visszautalásáról a Kbt. 151. § (8) bekezdésének figyelembevételével rendelkezett.
6.
A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdésére tekintettel a
Kbt. 169. § (1) bekezdése biztosítja.
7.
A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen végzés közigazgatási perben történő
felülvizsgálatára a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)
12. § (1) bekezdés és a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpont 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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