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Az ügy iktatószáma:

D.547/5/2019.

A tanács tagjai: Dr. Puskás Dóra Hildegard közbeszerzési biztos, az eljáró tanács
elnöke, Gulyás Richárd közbeszerzési biztos, Pulainé dr. Horváth Hajnalka közbeszerzési
biztos
A kérelmező:

Tellus Invictus Kereskedelmi és Beruházó Kft.
(8360 Keszthely, Rákóczi tér 20.)

Az ajánlatkérő:

Győr
Nagytérségi
Önkormányzati Társulás
(9021 Győr,Városház tér 1.)

Hulladékgazdálkodási

A beszerzés tárgya, értéke: Adás-vételi szerződés keretében hulladékgyűjtő edények
beszerzése II. - EKR 001335022019 -, 130.000.000.-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 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 jogorvoslat alapjául szolgáló tényállás
1. Az ajánlatkérő a fenti tárgyban a Kbt. 113. §-a szerinti közbeszerzési eljárást indított,
melynek ajánlattételi felhívását 2019. október 31. napján küldte meg az érdeklődőknek, a
kérelmező ezen időpontot jelölte meg a tudomásra jutás napjának is. Az ajánlattételi
határidő 2019. december 2. napja volt.
2. A kérelmező 2019. november 27. napján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be,
melyet az ajánlatkérő 2019. december 2. napján elutasított.
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A jogorvoslati kérelem
3. A kérelmező 2019. december 5. napján nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét, melyben
kifogásolta az ajánlati dokumentáció I. kötet II. rész műszaki leírásának 1., 2., 3., és 5.
tételei esetében a „minimum 2 támasztó borda” előírást, valamint ugyanezen pont 4.
tétele esetében a „hulladékgyújtó' edény önsúlya min. 60 kg, valamint a megengedett
fedél csapódási zajszint: max. 92dB” előírásokat.
A Döntőbizottság eljárása, döntése és annak indokai
4. A Döntőbizottság megvizsgálta a jogorvoslati kérelmet és megállapította, hogy az
hiányos, mivel a kérelmező a Kbt. 145. § (7) bekezdése szerinti képviselő nélkül járt el,
továbbá nem csatolta a 149. § (1) bekezdés h) pontja szerinti előzetes vitarendezési
kérelmet, az arra adott ajánlatkérői választ, valamint a 150. § (1) bekezdése szerinti díj
befizetéséről szóló igazolást. A Döntőbizottság ezért az ajánlatkérő adatszolgáltatását
követően 2019. december 11. napján 5 napos határidő tűzésével hiánypótlási felhívással
élt a D.547/4/2019. számú végzésével.
5. A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező a letöltési igazolás szerint a végzést
2019. december 11. napján átvette, a megjelölt hiányokat azonban a nyitva álló
határidőben, 2019. december 16. napjáig nem pótolta.
6. A Kbt. 151. § (2) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság öt napos határidő
tűzésével hiánypótlási felhívást bocsát ki, ha
a) a kérelem a Kbt. 149. § (1) bekezdése szerinti adatokat nem tartalmazza,
b) nem csatolták a Kbt. 150. § (1) bekezdése szerinti díj befizetéséről szóló igazolást,
c) nem csatolták a meghatalmazott képviselő meghatalmazását, vagy
d) a kérelmet és annak kötelező mellékleteit nem az Eüsztv.-ben meghatározott
elektronikus úton nyújtották be.
Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a Közbeszerzési
Döntőbizottság a kérelmet visszautasítja, kivéve, ha a (3) bekezdés alkalmazásának van
helye.
7. A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező a hiánypótlási felhívásban
foglaltaknak nem tett eleget, ezért a jogorvoslati kérelmet a Kbt. 151. § (2) bekezdése
alapján visszautasította.
8. A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján
alkalmazandó általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 125. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével rendelkezett.
9. A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az 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. A kereseti kérelem elektronikus úton történő
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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 20.

Dr. Puskás Dóra Hildegard
sk. közbeszerzési biztos
a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:

Gulyás Richárd sk.
közbeszerzési biztos

Tóth Zoltánné
titkárságvezető

Kapják:
1. Kérelmező (kizárólag elektronikus úton)

Pulainé Dr. Horváth Hajnalka sk.
közbeszerzési biztos

