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A hivatalbóli kezdeményező:
A kezdeményező képviselője:

Az ajánlatkérő:
Az ajánlatkérő képviselője:

Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
(Kecskemét, Ipoly u. 1/A.)
Első
Magyar
Önkormányzati
Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment
Kft.,
Móricz
Zsolt
felelős
akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
(Budapest, Balassi u. 9-11. 4/3.)
KRID: 13343385
Gerő Gabriella egyéni vállalkozó
(Nyírmada, Honvéd út 6.)
Dr. Patai Lajos felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó, Dr. Berey Evelin, MÉTISZ Kft.,
Dr. Csongvay Réka ügyvéd

A beszerzés tárgya, értéke: Gerő Gabriella ültetvénytelepítése – kapcsolódó építési
munkálatokkal - nettó 39.900.000.-Ft
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi
V É G Z É S - t.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megszünteti.
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
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 és annak visszavonása
1. A kezdeményező 2019. december 5-én benyújtott hivatalbóli kezdeményezésében az
ajánlatkérő fenti tárgyú közbeszerzési eljárását érintően három feltételezett jogsértés miatt
kérte a jogsértés megállapítását. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megindította,
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melynek során a kezdeményező a 2019. december 18-án előterjesztett nyilatkozatában a
kezdeményezést visszavonta és kérte a jogorvoslati eljárás megszüntetését.
A Döntőbizottság eljárása, döntése és annak indokai
2. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 152. § (8)
bekezdése szerint a kezdeményezés visszautasítására, valamint az eljárás megszüntetésére a
151. § (5)-(8) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
A Kbt. 151. § (7) bekezdése szerint a kérelmező az eljárás megindítására irányuló kérelmét
vagy annak egyes kérelmi elemeit az érdemi határozat [165. §] meghozataláig visszavonhatja.
A Kbt. 145. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit
kell alkalmazni e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott végrehajtási
rendelet kiegészítő vagy eltérő rendelkezéseinek figyelembevételével.
Az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha az eljárás
okafogyottá vált.
3. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást a kezdeményezés visszavonására tekintettel a Kbt.
145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja szerint
megszüntette.
4. A Döntőbizottság a költségek viseléséről az Ákr. 81. § (1) bekezdése figyelembevételével
rendelkezett.
5. A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdésére tekintettel a
Kbt. 169. § (1) bekezdése biztosítja.
6. 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. 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. december 19.
Dr. Fáry Zoltán sk
közbeszerzési biztos
a tanács elnöke

Berekméri Ágnes sk
közbeszerzési biztos

A kiadmány hiteléül:
Liszi Barbara
közszolgálati ügykezelő
Kapják:
1. ajánlatkérő képviselője, kizárólag elektronikus úton
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