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Az ügy iktatószáma:

D.443/4/2020.

A tanács tagjai: Dr. Andriska Szilvia közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Bankóné
Nagy Helga közbeszerzési biztos, Hubáné Dr. Szabó Ágnes közbeszerzési biztos
A hivatalbóli kezdeményező:
A hivatalbóli kezdeményező képviselője:

Az ajánlatkérő:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Budapest, Váci út 45/C.)
Hegedűsné Dr. Tószegi Renáta Zsuzsanna
felelős
akkreditált
közbeszerzési
szaktanácsadó
Lengyeltóti Város Önkormányzata
(8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós u. 2.)

A beszerzés tárgya, értéke: Humán szolgáltatások és kapacitások fejlesztése ÉszakSomogyban, becsült érték: 19.612.230.- Ft
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi
V É G Z É S - t.
A Döntőbizottság a hivatalbóli jogorvoslati kezdeményezést visszautasítja.
Az eljárás során felmerült költségeit a kezdeményező 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 hivatalbóli kezdeményezés
1. A hivatalbóli kezdeményező 2020. október 12. napján előterjesztett kezdeményezésében az
ajánlatkérővel szemben jogsértés megállapítását kérte a bevezető részben megjelölt
közbeszerzési eljárás vonatkozásában.
A Döntőbizottság eljárása, döntése és annak indokai
2. A Döntőbizottság megvizsgálta a hivatalbóli kezdeményezést és megállapította, hogy az
hiányosan került előterjesztésre, mert nem csatolták a meghatalmazott képviselő
meghatalmazását, illetőleg a kezdeményező irat nem joghatályosan került előterjesztésre, mert
az irat nem került a kezdeményezés előterjesztésre jogosult személy által kiadmányozásra.
A Döntőbizottság a hivatalbóli kezdeményezőt 2020. október 13. napján kiadott
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D.443/2/2020. számú végzésében öt napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólította fel. A
hivatalbóli kezdeményező a hiánypótlást tartalmazó végzést 2020. október 13. napján átvette.
3. A Kbt. 151. § (2) bekezdése b) pontja szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság öt napos
határidő tűzésével hiánypótlási felhívást bocsát ki, ha
a) a kérelem a 149. § (1) bekezdése szerinti adatokat nem tartalmazza
c) nem csatolták a meghatalmazott képviselő meghatalmazását
Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a Közbeszerzési
Döntőbizottság a kérelmet visszautasítja, kivéve, ha a (3) bekezdés alkalmazásának van helye.
4. A Döntőbizottság megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményező képviselője a
hiánypótlási felhívást 2020. október 19-én csak részben teljesítette. Benyújtásra került a
meghatalmazott képviselő meghatalmazása, de a kezdeményező irat továbbra sem került
joghatályosan előterjesztésre.
A Döntőbizottság megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményező a hiánypótlási határidő
lejártáig 2020. október 19-ig a hiánypótlást teljes körűen nem teljesítette.
5. A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva a fentiek
alapján a Kbt. 151. (2) bekezdés szerint a jogorvoslati kérelmet visszautasította.
6. A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 151. § (8) bekezdésének és az Ákr. 125. §
figyelembe vételével rendelkezett.
7. A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét általános 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. § (1) bekezdés és a 13. § (3) bekezdése a)
pont aa) alpont szerint a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes. A jogi képviselet a
Kp. 27. § (1) bekezdés b) pontja 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. november 5.
Dr. Andriska Szilvia sk.
közbeszerzési biztos
a tanács elnöke

Bankóné Nagy Helga sk.
közbeszerzési biztos

Hubáné Dr. Szabó Ágnes sk.
közbeszerzési biztos

A kiadmány hiteléül:
Tóth Zoltánné
titkárságvezető
Kapják:
1. Hegedűsné Dr. Tószegi Renáta Zsuzsanna, kizárólag elektronikus úton
2. Miniszterelnökség, kizárólag elektronikus úton

