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A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az 

alábbi 

V É G Z É S –t. 

 

A Döntőbizottság a Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke (1026 Budapest, 

Riadó u. 5., a továbbiakban: Döntőbizottság Elnöke) által a BKK Budapesti 

Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach S. u. 19-21., a 

továbbiakban: ajánlatkérő) „Az M3 metróvonal rekonstrukciójának és 

meghosszabbításának előkészítése” című projekt megvalósításához kapcsolódó 

tervezési feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen indított 

jogorvoslati eljárást megszünteti.  

 

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A végzés ellen külön jogorvoslati 

kérelem terjeszthető elő a végzés kézbesítésétől számított 8 napon belül, melyet 

a végzés ellen jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhelye (lakóhelye) 

szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz címezve, de a 

Döntőbizottsághoz kell benyújtani. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Döntőbizottság a rendelkezésére bocsátott iratok, valamint az ajánlatkérő 

nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. 

 

Az ajánlatkérő a 2013. július 15. napján feladott, és az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában 2013. július 17. napján 2013/S 137-238518 szám alatt megjelent 

ajánlati felhívásával a Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást 

indított a rendelkező részben meghatározott szolgáltatás-megrendelés tárgyában. 

 

Az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában az ajánlatkérő meghatározta a 

közbeszerzés teljes mennyiségét, melynek értelmében a koncepcióterveken, a 

tanulmányterven, a részletes megvalósíthatósági tanulmányon, és az engedélyes 

terveken kívül a kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció műszaki köteteit is 

el kell készíteni. 
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Értékelési szempontként a felhívás IV.2.1. pontjában a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást állapította meg az ajánlatkérő. 

 

A felhívás VI.2) pontjában az ajánlatkérő rögzítette, hogy a szerződés európai 

uniós alapokból finanszírozott projekttel kapcsolatos, melynek azonosítója: 

KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0024. 

 

A 2013. szeptember 3-ai ajánlattételi határidőre három ajánlattevő – a Systra és 

MHV-Cosinus Mérnöki Kft. közös ajánlattevők, a FŐMTERV Mérnöki Tervező 

Zrt. és az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. közös ajánlattevők és az „M3 

UNIÓ KONZORCIUM” közös ajánlattevő – nyújtotta be ajánlatát. 

 

Az eljárást lezáró összegezésben az ajánlatkérő a Systra és MHV-Cosinus 

Mérnöki Kft. közös ajánlattevők ajánlatát a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontja, 

míg az „M3 UNIÓ KONZORCIUM” ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) 

pontja alapján érvénytelenné nyilvánította. 

 

Az ajánlatkérő érvényesnek fogadta el a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és az 

UVATERV Út- Vasúttervező Zrt. közös ajánlattevők ajánlatát, azonban a 

közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

eredménytelenné nyilvánította amiatt, hogy az érvényes ajánlatot tevő nem tett 

az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő 

ajánlatot. 

 

Az ajánlatkérő 2014. március 14. napján tájékoztatta a Közbeszerzési 

Döntőbizottságot arról, hogy a rendelkező részben meghatározott tárgyban 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított a Kbt. 94. § (2) 

bekezdés a) pontjának megjelölésével. 

Az ajánlatkérő az eljárás-fajta választását, illetve a törvényi feltételek fennállását 

többek között az alábbiakkal indokolta. 

 

A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 2014. február 12-én 

küldte meg az ajánlatkérő részére a közbeszerzési szabályossági tanúsítványt, 

melynek „M3 UNIÓ KONZORCIUM” ajánlatára vonatkozó 4.1. pontja szerint: 

„Ajánlattevő az ajánlati felhívás III.2.3. M2.A.b), M2.D.b), M2.I) pontjaiban a 

műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására meghatározott alkalmassági 

minimumkövetelményeket nem igazolta, így az ajánlatkérő az 

alkalmasságot/alkalmatlanságot megállapítani nem tudta. Fentiek alapján a 

benyújtott ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) alapján érvénytelen, tekintettel 

arra, hogy egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

követelményeknek a fentiekben részletezettek alapján.” 
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A Kbt. 78. § (1) bekezdésében meghatározott – az összegezés megküldésétől 

számított 20 napos – időtartam leteltére tekintettel, az ajánlatkérő az „M3 UNIÓ 

KONZORCIUM” közös ajánlattevők ajánlata érvénytelenné nyilvánítását már 

nem tudta pontosítani. 

 

Az ajánlatkérő jelen eljárásban a fent nevezett mindhárom ajánlatkérőt felhívta 

ajánlattételre, melynek indokolásaként többek között előadta, hogy a Kbt. 94. § 

(2) bekezdés a) pontja szerinti eljárásfajta első három feltétele – a korábbi 

eljárás fajtája, ennek eredménytelenségi oka, valamint a lényeges feltételek meg 

nem változtatása – egyértelműen fennáll. 

A negyedik feltétel – a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-d) pontja és (2) bekezdés c) 

pontja alapján nem érintett ajánlattevők felhívása – kapcsán előadta, hogy a 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és az UVATERV Út- Vasúttervező Zrt. közös 

ajánlattevők illetve a Systra és MHV-Cosinus Mérnöki Kft. közös ajánlattevők 

felhívása okszerű, mivel az előbbi ajánlatát az ajánlatkérő érvényesnek fogadta 

el, míg az utóbbi az ajánlatának érvénytelenségi oka miatt nem tartozik a fel 

nem hívható körbe. 

 

Az ajánlatkérő álláspontja szerint megalapozottan, jogszerűen, és a Kbt. 

alapelveivel összhangban rendelkezett az „M3 UNIÓ KONZORCIUM” közös 

ajánlattevő ajánlattételre felhívásáról is, mivel az ajánlatkérő több alkalmassági 

feltétel igazolása tekintetében hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, aki erre 

vonatkozóan nem nyújtott be hiánypótlást. Mind a bíráló bizottság, mind a 

döntéshozó, mind a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya az 

okirati bizonyítékokkal egyezően és azonosan azt állapította meg, hogy az 

érvénytelenség ténybeli és jogi indoka az, hogy az „M3 UNIÓ 

KONZORCIUM” felhívás ellenére nem pótolta ajánlata hiányait. 

Az ajánlatkérő álláspontja szerint mind a vonatkozó uniós irányelv, mind az 

azzal azonos Kbt. szabályozása egyértelmű, hogy az ilyen ténybeli és jogi 

alapon nem megfelelő ajánlatot benyújtó ajánlattevő jogosult részt venni a 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban, tekintettel arra, hogy 

tartalma alapján valójában a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerinti 

érvénytelenségi okról van szó. Az ajánlatkérő a fentiek alapján azzal valósítana 

meg súlyos jogsértést, ha ajánlattételi jogosultsága ellenére nem hívná fel 

ajánlattételre az érintett ajánlattevőt. Ebből a szempontból a tévesen feltüntetett 

d) pont, mint adminisztratív tévedés nem okozhatja az ajánlattételből való 

kizárást. 

Az ajánlatkérő tájékoztatta továbbá a Döntőbizottságot az eljárás becsült 

értékéről, melynek összege 2.600.000.000.-Ft. 

 

A Döntőbizottság Elnöke 2014. március 20. napján hiánypótlási felhívást 

bocsátott ki, melyben felhívta az ajánlatkérő figyelmét a választott eljárásfajta 

alkalmazásának feltételeire, ennek kapcsán hivatkozott a Kbt. 94. § (2) bekezdés 

a) pontjára, mely szerint: „Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 
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alkalmazhat, ha a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd a 76. § 

(1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján eredménytelen volt, feltéve, hogy a 

felhívásban, a dokumentációban vagy az ismertetőben foglalt feltételek 

időközben lényegesen nem változtak meg, és az ajánlatkérő a tárgyalásra a nyílt, 

a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd – 74. § (1) bekezdésének a)-d) 

pontja és (2) bekezdésének c) pontja alapján nem érintett – összes ajánlattevőjét 

meghívja.” 

 

Az ajánlatkérő 2014. március 24. napján megküldte hiánypótlását, melyben a 

törvényi feltételek tekintetében megerősíteni szándékozott a tájékozatójában 

előadottakat. E körben hangsúlyozta, hogy az érvénytelenségi ok szempontjából 

nem a megjelölt betűjelnek (d), hanem a ténybeli és jogi tartalomnak van 

jelentősége, mely alapján az „M3 UNIÓ KONZORCIUM” ajánlata valójában a 

Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, így a Kbt. 94. § (2) 

bekezdése alapján ajánlattételre felhívható. 

Az ajánlatkérő hivatkozott még a Kbt. alapelveire, valamint a Döntőbizottság 

joggyakorlatára. 

Az ajánlatkérő végezetül előadta, hogy amennyiben a Döntőbizottság álláspontja 

szerint az „M3 UNIÓ KONZORCIUM” nem vehet részt jelen hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárásban, akkor az ajánlattételi felhívás az ajánlattételi 

határidőig visszavonható. 

 

A Döntőbizottság Elnöke 2014. március 27. napján a Kbt. 141. § (3) bekezdése 

alapján megindította a Döntőbizottság eljárását, mivel a részére megküldött 

iratok alapján megalapozottan feltételezhető volt a közbeszerzésre, valamint a 

közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megsértése. 

Indítványozta, hogy az eljáró tanács vizsgálja meg a közbeszerzési eljárás 

jogalapját. 

 

Az ajánlatkérő 2014. március 31. és április 2. napján benyújtott észrevételeiben 

elsődlegesen a jogorvoslati eljárás jogsértés hiányában történő megszüntetését, 

másodlagosan – jogsértés megállapítása esetén – pedig a további 

jogkövetkezmények alkalmazásának mellőzését kérte. 

 

A fentiek indokolásaként többek között előadta, hogy az „M3 UNIÓ 

KONZORCIUM” közös ajánlattevő 2014. március 31. napján írásban 

bejelentette, hogy jelen eljárásban nem kíván részt venni, nem kíván ajánlatot 

tenni, melyre vonatkozóan az ajánlatkérő csatolta az ajánlattevő „részvételtől 

elállás” tárgyú nyilatkozatát. 

 

Az ajánlatkérő álláspontja szerint e nyilatkozatra tekintettel az ajánlattételre 

felhívottak köre a fentiekben megjelölt – a Döntőbizottság illetve annak Elnöke 

által a korábbikban nem kifogásolt – két gazdasági szereplőre szűkült le. 
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A Döntőbizottság rögzíti, hogy az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárását a 

Kbt. rendelkezései alapján indította, így a Kbt. 181. § (1) bekezdése szerint e 

jogorvoslati eljárásra is az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában, 

2014. március 14. napján hatályos Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A Döntőbizottság a fent leírtak, illetve az alábbiakban hivatkozott jogszabályi 

rendelkezések alapján megállapította, hogy az ügy érdemi vizsgálata eljárásjogi 

akadályba ütközik. 

 

A Kbt. 134. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására – 

e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott 

kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a hatóság az eljárást megszünteti, 

ha az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn. 

 

A Döntőbizottság mindezek alapján megállapította, hogy a jelen közbeszerzési 

eljárásban nem vesz részt olyan gazdasági szereplő, akinek ajánlattételre 

felhívása a Kbt. 94. § (2) bekezdés a) pontjába ütközik. 

 

A Döntőbizottság a fentiek alapján, a Kbt. 134. § (2) bekezdésében biztosított 

hatáskörében eljárva, a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja szerint a jogorvoslati 

eljárást megszüntette. 

 

A Döntőbizottság a Ket. 72. § (1) bekezdés de) pontja alapján, a Ket. 157. § (2) 

bekezdés c) pontja szerint rendelkezett a költségek viseléséről.  

 

A végzés elleni külön jogorvoslat lehetőségét a Kbt. 156. § (1) bekezdése 

biztosítja. 

 

A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen végzés nemperes eljárásban 

történő bírósági felülvizsgálatára – mivel az ajánlatkérő nem központi 

költségvetési szerv – a Pp. 326. § (12) bekezdés r) pontja és a Pp. 326. § (2) 

bekezdése alapján a jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhelye 

(lakóhelye) szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékes. A Pp. 326. § 

(11) bekezdés b) pontja szerint a fővárosi székhelyű, azonban működését 

kizárólag Pest megye területén végző kérelmezői szervezetet a bíróság 

illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest megye 

területén lenne. 
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Amennyiben a külön jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhellyel 

(lakóhellyel) nem rendelkezik, úgy a Pp. 326. § (5) bekezdése értelmében a 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes. 

 

 

B u d a p e s t, 2014. április 11. 

 

 

 

Dr. Virágh Norbert sk. 

közbeszerzési biztos 

         Kovács Lajos sk. 

      közbeszerzési biztos 

    Dr. Jánosi Bálint sk. 

     közbeszerzési biztos 
 

 

A kiadmány hiteléül: 

      Tóth Zoltánné 

 

 

Kapják: 
1. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach S. u. 

19-21.) 

2. Systra (72-76, R Henry Farman, 75015 Paris) 

3. MHV-Cosinus Mérnöki Kft. (1204 Budapest, Lázár u. 48.) 

4. FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) 

5. UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. 

épület) 

6. KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.) 

7. ARCUS Kft. (2040 Budaörs, Kikelet u. 3.) 

8. CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. (1112 Budapest, Dió u. 3-5.) 

9. ENERGOBAUCOOP Műszaki Szolgáltató Kft. (1027 Budapest, Varsányi 

Irén u. 26-34.) 

10. GEOVASÚT Kft. (1154 Budapest, Csorvás u. 34.) 

11. FORMAP-PRO Kft. (1021 Budapest, Széher u. 22.) 

12. HUNGEOD Kft. (1111 Budapest, Bartók Béla út 32.) 

13. PWC Magyarország Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.) 

14. METROSZERVÍZ MGL Projekt Kft. (1097 Budapest, Határ út 50/A.) 

15. MSC Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10/a-b) 

16. BI-LOGIK Kft. (1139 Budapest, Petneházy u. 56.) 

17. UTIBER Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) 

18. Irattár 

 

 


