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A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az
alábbi
VÉGZÉS-t
A Döntőbizottság a Perfektum Projekt Kft. (1036 Budapest, Perc u. 14., a
továbbiakban: kérelmező) által a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
(1075 Budapest, Rumbach S. u. 19-21., a továbbiakban: ajánlatkérő) „Építési
beruházások kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és
műszaki ellenőri feladatok ellátása 1-4. részek” tárgyú közbeszerzési eljárása
ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet - érdemi vizsgálat nélkül - elutasítja.
Az eljárás során felmerült költségeit a kérelmező maga viseli.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A végzés ellen külön jogorvoslati
kérelem terjeszthető elő a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül,
melyet a végzés ellen jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhelye
(lakóhelye) szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz címezve, a
Döntőbizottsághoz kell benyújtani.
INDOKOLÁS
A Döntőbizottság a rendelkezésre álló dokumentumok és a kérelmező
jogorvoslati kérelme alapján az alábbiakat állapította meg:
Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti nyílt eljárást indított a rendelkező
részben meghatározott tárgyban, amelynek 2014. március 3. napján feladott
eljárást megindító hirdetménye 2014. március 6. napján jelent meg az Európai
Unió Hivatalos Lapjában 2014/S 046-077219. szám alatt.
A kérelmező 2014. április 16. napján előterjesztett kérelmében kérte jogsértés
megállapítása mellett az ajánlatkérő eljárást megindító felhívása és a
dokumentációja egyes rendelkezéseinek a megsemmisítését.
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A Döntőbizottság D.194/2/2014. számú hiánypótló végzésében felhívta a
kérelmezőt az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére.
A végzés tartalmazta a kérelmező figyelmeztetését, hogy amennyiben a végzés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem tesz eleget a felhívásnak,
kérelmét újból hiányosan nyújtja be, a Döntőbizottság a Kbt. 139. § (3)
bekezdés a) pontja alapján a jogorvoslati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja. A hiánypótlási határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A visszaérkezett tértivevény szerint a kérelmező 2014. április 24. napján a
végzést átvette.
A Döntőbizottság megállapította, hogy kérelmező a megjelölt hiányt
határidőben (2014. május 2.) nem pótolta.
A Kbt. 139. § (2) bekezdés alapján, ha a kérelem a 138. § (1) bekezdése szerinti
adatokat nem tartalmazza, vagy a 138. § (2) bekezdése szerinti díj befizetéséről
szóló igazolást, illetve a meghatalmazott képviselő meghatalmazását nem
csatolták, a Közbeszerzési Döntőbizottság felhívja a kérelmezőt a hiányok nyolc
napon belüli pótlására, és egyben figyelmezteti, hogy ha a kérelmet újból
hiányosan nyújtja be, a Közbeszerzési Döntőbizottság azt el fogja utasítani. A
hiánypótlási határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az igazgatási
szolgáltatási díj megfizetésének módját szabályozó kormányrendelet szerinti
esetben a Közbeszerzési Döntőbizottság hiánypótlási felhívás keretében közli
kérelmezővel az igazgatási szolgáltatási díj alapjául szolgáló becsült érték
összegét.
A Kbt. 37. § (3) bekezdése szerint ha a határidő utolsó napja nem munkanapra
esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
A Kbt. 139. § (3) bekezdés a) pontja szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a
kérelmet - a Ket. 30. §-ában foglaltakon túl - érdemi vizsgálat nélkül öt napon
belül végzéssel elutasítja, ha megállapítja, hogy a kérelmező a hiánypótlási
felhívásnak a meghatározott határidő alatt nem tett eleget, vagy a kérelmét újból
hiányosan adta be.
Tekintettel arra, hogy a kérelmező a hiányt határidőben nem pótolta, a
Döntőbizottság a Kbt. 134. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a
Kbt. 139. § (3) bekezdés a) pontja alapján a kérelmet - érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
A Kbt. 134. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ket. 72. § (2) bekezdésére
tekintettel rendelkezett a Döntőbizottság az eljárási költségek viseléséről.
A végzés elleni külön jogorvoslat lehetőségét a Kbt. 156. § (1) bekezdése
biztosítja. A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen végzés nemperes

3

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. 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. május 7.
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