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A közbeszerzés tárgya: 1 db új út- és járdatisztító szívó-seprő célgép beszerzése
VÉGZÉS
A Döntőbizottság értesíti az ajánlatkérőt és a kérelmezőt (a továbbiakban együtt: ügyfelek),
hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás ellen 2020. szeptember 11. napján benyújtott jogorvoslati
kérelem alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
151. § (1) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárást megindította.
A Döntőbizottság felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a Kbt. 145. § (1a) bekezdés a) pontja
szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban ha e törvény másként
nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton történő
kapcsolattartás, valamint a Kbt. 145. § (7) bekezdése alapján felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói, kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi képviselet kötelező.
A Döntőbizottság a Kbt. 154. § (1) bekezdése alapján felhívja az ajánlatkérőt, hogy a tárggyal
kapcsolatos észrevételeit (annak szerkeszthető formátumú változatával együtt) jelen értesítés
kézbesítésétől számított öt napon belül tegye meg.
A Döntőbizottság a Kbt. 154. § (2) bekezdése alapján felhívja az ajánlatkérőt, hogy az érintett
közbeszerzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló összes eredeti iratot, ideértve a Kbt. 27. §ban meghatározott közbeszerzési szabályzatot is – iratjegyzék szerint – öt napon belül küldje
meg, illetve a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti rendszerben rendelkezésre álló adatok
esetében az adatokat tegye hozzáférhetővé (a jogosultság megadásának tényét jelezze). A
benyújtott iratok informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető
formátumú változatát is meg kell küldeni ezzel egyidejűleg, amennyiben ezek ilyen
formátumban rendelkezésre állnak.
Kérem továbbá az ajánlatkérőt, hogy észrevételében külön jelölje meg, hogy a közbeszerzési
eljárásban keletkezett dokumentum(ok) közül mely(ek) tartalmaznak üzleti titkot.
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Az ajánlatkérő továbbá haladéktalanul (elektronikusan, ennek hiányában fax, vagy e-mail
útján) közölje a közbeszerzési eljárás egyéb érdekeltjeinek – konzorcium esetén a konzorcium
vezetőjének és tagjainak – nevét, címét, elektronikus elérhetőségét, ezek hiányában e-mail
címét és fax számát.
A Döntőbizottság felhívja az ajánlatkérőt, nyilatkozzon arról, hogy jelen jogorvoslattal
érintett közbeszerzése milyen forrásból valósul meg (saját forrás, állami támogatás, Európai
Uniós támogatás). A támogatásból történő beszerzés esetén közölje a támogatást nyújtó nevét,
címét, a támogatás fajtáját és mértékét is.
A Döntőbizottság felhívja a jogorvoslati eljárásban az ügyfeleket, hogy a jogorvoslati
eljárásban benyújtott beadványaik egy példányát egymás részére, a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó, jogtanácsos vagy ügyvéd részére közvetlenül is küldjék meg.
Ennek tényét valamennyi a Döntőbizottságnál előterjesztett beadványon jelezzék!
A Döntőbizottság felhívja a kérelmezőt, hogy írásban közölje azt a számlaszámát (a számlát
vezető pénzügyi intézmény megnevezésével), melyre az igazgatási szolgáltatási díj Kbt.,
illetve a 45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet alapján visszajáró része/összege átutalásra kerülhet.
A Döntőbizottság felhívja az ügyfelek figyelmét a Kbt. 163. §-a szerinti jóhiszemű
joggyakorlás követelményére, ezen belül elsősorban arra, hogy a határidő elmulasztása, az irat
nem az informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető formátumú
változatban történő benyújtása esetén, illetve hamis adat közlése vagy az ügy elbírálása
szempontjából lényeges adat elhallgatása miatt a Döntőbizottság tízezer forinttól ötszázezer
forintig, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forintig terjedő eljárási bírságot
szabhat ki.
A Döntőbizottság tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a Kbt. 161. § (1) bekezdése értelmében a
Döntőbizottság a közbeszerzési ügyet tárgyalás tartása nélkül bírálja el kivéve, ha a tárgyalás
tartása feltétlenül szükséges különösen az ügyféli jogok gyakorlásához, a tényállás
tisztázásához, a szakszerű és minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe
vevő döntés meghozatalához. Nem tartható tárgyalás, ha a jogorvoslat tárgya kizárólag a
gazdasági szereplő által a közbeszerzési eljárás során bemutatott referenciáknak az eljárást
megindító felhívásban előírtakkal való műszaki egyenértékűségének megállapítása.
Az ügyre irányadó ügyintézési határidő a Kbt. 164. § (1) bekezdése szerint tizenöt nap, ha a
Döntőbizottság tárgyalást tart, akkor a Kbt. 164. § (2) bekezdése szerint huszonöt nap. A Kbt.
161. § (2) bekezdése szerint a Döntőbizottság a tárgyalást az eljárás megindításától számított
tizenöt napon belüli időpontban köteles megtartani. A Kbt. 164. § (7) bekezdése szerint a fenti
ügyintézési határidőt onnantól kell számítani, hogy a Kbt. 154. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint a közbeszerzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló összes irat a
Közbeszerzési Döntőbizottsághoz hiánytalanul beérkezett.
Az iratok hiánytalan beérkezéséről és az ügyintézési határidő kezdetéről a Közbeszerzési
Döntőbizottság a Kbt. 154. § (1) bekezdésben meghatározott módon haladéktalanul értesíti az
ügyfeleket és - amennyiben a Kbt. 154. § (1a) bekezdés szerinti határidő még nem telt el - a
közbeszerzési ügyben érdekelteket.
A Döntőbizottság felhívja az ajánlatkérő figyelmét, hogy a Kbt. 154. § (3) bekezdése szerint a
Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásának megindítása esetén az ajánlatkérő a folyamatban
levő közbeszerzési eljárását felfüggesztheti, amiről köteles a Közbeszerzési Döntőbizottságot
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értesíteni. A felfüggesztés a folyamatban lévő eljárási határidőket a felfüggesztés
időtartamával meghosszabbítja.
A Döntőbizottság felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a Kbt. 131. § (7) bekezdés alapján
amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződést – részajánlattétel biztosítása esetén a
jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerződést – az ügy érdemében hozott vagy a
közbeszerzési ügy befejezését eredményező döntés meghozataláig nem lehet megkötni
kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [156. § (4)
bekezdés].
A Döntőbizottság tájékoztatja továbbá az ügyfeleket, hogy – előzetes egyeztetés alapján – az
eljárás megindításától számított tizedik napig ügyfélfogadási időben az iratokba
betekinthetnek [Kbt. 162. § (1) bekezdés].
B u d a p e s t, 2020. szeptember 24.
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