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A tanács tagjai: Dr. Peleskey Viktória közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Gulyás
Richárd közbeszerzési biztos, Dr. Hunya István közbeszerzési biztos
A kérelmező:
A kérelmező képviselője:
Az ajánlatkérő:

Hungária Med-M Kft.
(Budapest, Csanády u. 6/b.)
Tasnádi Ügyvédi Iroda, Dr Tasnádi Gábor ügyvéd
(Budapest, Kánai út 5.)
MVM Paksi Atomerőmű Zrt
(Paks, 7030 Paks, HRSZ.: 8803/17.),

A beszerzés tárgya, értéke: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, 662.100.000.-Ft
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi
V É G Z É S - t.
A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet visszautasítja.
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeit a kérelmező 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 jogorvoslati kérelem
1. A kérelmező 2019. október 14. napján nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét, melyben
sérelmezte a dokumentáció bérleti díj éves emelésére vonatkozó előírásait és az azzal
összefüggésben adott kiegészítő tájékoztatást.
2. A Döntőbizottság megvizsgálta a jogorvoslati kérelmet, és megállapította, hogy a
jogorvoslati kérelem hiányosan, nem megfelelően tartalmazza a 149. § (1) bekezdése szerinti
adatokat és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének az igazolását.
A Döntőbizottság döntése és annak indokai
3. A Döntőbizottság a 2019. október 18. napján kiadott D.502/4/2019. számú végzésében 5
napos határidő tűzése mellett a jogorvoslati kérelem hiányainak pótlására hívta fel a
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kérelmezőt. A Döntőbizottság figyelmeztette a kérelmezőt arra, hogy amennyiben a
hiánypótlásban foglaltaknak nem, vagy nem határidőben tesz eleget, akkor a kérelmet a
Döntőbizottság a Kbt. 151. § (2) bekezdése szerint elutasítja.
4. A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező a hiánypótlási felhívást tartalmazó
D.502/4/2019. számú végzést 2019. október 21-én töltötte le a letöltési igazolás alapján. A
kérelmezőnek a Döntőbizottság által biztosított öt napon belül, azaz - tekintettel arra, hogy a
hiánypótló végzés átvételtől számított ötödik nap, 2019. október 26. napja szombatra esett, a
Kbt. 48. § (3) bekezdésére figyelemmel (Kbt. 48. § (3) „Ha a határidő utolsó napja nem
munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le”.) - legkésőbb
2019. október 28. napján kellett volna pótolnia a megjelölt hiányokat. A kérelmező a
hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget.
5. A Kbt. 151. § (2) bekezdése szerint, ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak
nem tesz eleget, a Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet visszautasítja.
6. A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva a fentiek szerint
a jogorvoslati kérelmet visszautasította.
7. A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (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. § (2) bekezdés a) pontja és a 13. § (11) bekezdése szerint a Fővárosi
Törvényszék kizárólagosan illetékes. A jogi képviselet a Kp. 27. § (1) bekezdése alapján
kötelező.
8. 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, 2019. november 4.
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