KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG
1026 Budapest, Riadó u. 5.
Tel.: 06-1/882-8594
Elektronikus kapcsolattartás: kozbeszerzes.hu
A végzés iktatószáma:

D.543/5/2019.

A tanács tagjai: Dr. Jánosi Bálint közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Bonifert
Zsolt közbeszerzési biztos, Uherné Dr. Laczi Orsolya közbeszerzési biztos
A kérelmező:
A kérelmező képviselője:

HENDER-MEDICAL Innovation Kft.
Dr. Sárközy Gergő ügyvéd

Az ajánlatkérő:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház

A közbeszerzés tárgya és értéke:
Sebészeti varrógépek és tárak beszerzése humán
egészségügyi célú felhasználásra a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház részére 3 részben, 82.880.190.-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 az ügyfelek 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 2019. október 17-én a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított.
A jogorvoslati kérelem
2. A kérelmező jogorvoslati kérelme 2019. december 2-án érkezett meg a Döntőbizottsághoz.
A kérelmező kérte a jogsértés megállapítását, valamint az eljárást megindító felhívás,
valamint az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentum megsemmisítését, továbbá az
ajánlatkérő kötelezését az igazgatási szolgáltatási díj és az egyéb eljárási költségek
megfizetésére.
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3. A kérelmező a közbeszerzés tárgya mindhárom része esetében több ajánlatkérői döntés
vonatkozásában kifogásolta a közbeszerzési dokumentumok tartalmát.
A Döntőbizottság eljárása, döntése és annak indokai
4. A Döntőbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem hiányos volt, ezért a
kérelmezőt a 2019. július 19-én meghozott D.543/4/2019. számú végzésében – öt napos
határidő tűzésével – a következő hiányok pótlására hívta fel.
5. A Döntőbizottság a Kbt. 149. § (1) bekezdésének a) pontjára tekintettel a Kbt. 151. § (2)
bekezdésének a) pontja alapján felhívta a kérelmezőt, hogy a kérelmezői jogosultsága
alátámasztásaként a jogorvoslati kérelem V. pontjának második bekezdésében előadott
érvelését bizonyítékokkal támassza alá (pl. referenciamunkák felsorolása).
6. A Döntőbizottság a Kbt. 149. § (1) bekezdésének h) pontjára tekintettel a Kbt. 151. § (2)
bekezdésének a) pontja alapján felhívta a kérelmezőt az ajánlatkérő által adott azon válasz
csatolására, amelyet az előzetes vitarendezési eljárásban közölt.
7. A Döntőbizottság a Kbt. 150. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 151. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján felhívta a kérelmezőt az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére. A
kérelmező összesen tizenkét kérelmi elemet határozott meg a jogorvoslati kérelmében a
közbeszerzés tárgya mindhárom része tekintetében, ezzel szemben a Döntőbizottság
huszonhat kérelmi elemet tudott megállapítani, és ezen felül még további olyan, hiányos
tartalmú kifogásokat is tartalmaz a jogorvoslati kérelem, amelyek alapján – a rendelkezésre
álló adatokra tekintettel – a kérelmi elemek végső száma meghatározhatatlan. Ebből
következően a Döntőbizottság felhívta a kérelmezőt, hogy nyilatkozzon arról, hogy a
Döntőbizottság által megállapítottak közül mely kérelmi elemeket tartja fenn. A
Döntőbizottság felhívta a kérelmezőt, hogy a fenntartott kérelmi elemekre tekintettel a
közbeszerzés tárgya részeiként külön-külön határozza meg az igazgatási szolgáltatási díjat és
igazolja a megfizetését.
8. A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező a hiánypótlási felhívást tartalmazó
végzést 2019. december 11-én töltötte le a letöltési igazolás alapján, viszont az abban
foglaltakat nem teljesítette e naptól számított ötödik napot követő első munkanapig, azaz
2019. december 17-éig.
9. A Kbt. 151. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság öt
napos határidő tűzésével hiánypótlási felhívást bocsát ki, ha a kérelem a 149. § (1) bekezdése
szerinti adatokat nem tartalmazza és nem csatolták a 150. § (1) bekezdése szerinti díj
befizetéséről szóló igazolást. Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tesz
eleget, a Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet visszautasítja, kivéve, ha a (3) bekezdés
alkalmazásának van helye.
10. A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező a hiánypótlási felhívásban
foglaltaknak nem tett eleget, ezért a jogorvoslati kérelmet a Kbt. 151. § (2) bekezdése alapján
visszautasította.
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11. 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.
12. 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 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. Jánosi Bálint sk.
közbeszerzési biztos,
a tanács elnöke

Bonifert Zsolt sk.
közbeszerzési biztos

A kiadmány hiteléül:
Tóth Zoltánné
titkárságvezető

Kapja:
Dr. Sárközy Gergő ügyvéd (KRID: 58703513)

Uherné Dr. Laczi Orsolya sk.
közbeszerzési biztos

