KÖ ZBES ZE RZÉS I H AT ÓSÁG
K Ö ZBE SZERZÉSI D ÖNTŐBI ZOTT SÁ G
1026 Budapest, Riadó u. 5.
Tel.: 06-1/882-8594
Elektronikus kapcsolattartás: kozbeszerzes.hu
Iktatószám:

D. 542/7/2019.

A tanács tagjai: Dr. Horváth Éva közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Tomasovszki
Tamás közbeszerzési biztos, Dr. Peleskey Viktória közbeszerzési biztos
A kérelmező:

Number One Cleaning Kft.
(Kismaros, Szokolyai út 54.)
(e-elérhetőség)

A kérelmező képviselője:

Dr. Szász Péter ügyvéd
(Budapest, Maros u. 23.)
(e-elérhetőség)

Az ajánlatkérő:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
(Budapest, Béke tér 1.)
(e-elérhetőség)

A beszerzés tárgya, értéke: Takarítási szolgáltatások – 1. rész – 14.292.000.-Ft
VÉGZÉS
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megszünteti.
A Döntőbizottság felhívja a Közbeszerzési Hatóság Titkárságát, hogy 200.000.-Ft, azaz
kétszázezer forint igazgatási szolgáltatási díjat térítsen vissza a kérelmező részére a végzés
kézbesítését követő 8 napon belül.
A jogorvoslati eljárás során felmerült, ezt meghaladó 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 Kbt. Második Része szerinti nyílt eljárást indított 2019.08.29-én
2019/S 168-411261 számon a rendelkező részben meghatározott szolgáltatásmegrendelés
tárgyában.
Az eljárás EKR azonosító száma: EKR001095632019
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A jogorvoslati kérelem
2. A kérelmező 2019. november 29-én nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét. A jogorvoslati
kérelem szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) pontját, a Kbt. 63. §
(1) bekezdés c) pontját, jogsértően nyilvánította érvénytelenné a kérelmező ajánlatát.
A kérelmező a 2019. december 6-án érkezett beadványában bejelentette, hogy a jogorvoslati
kérelmét visszavonja, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a kérelmező ajánlatának
érvénytelenségéről hozott döntését visszavonta.
A Döntőbizottság döntése és annak indokai
3. Az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárását 2019.08.29-én
indította, ezért a Döntőbizottság a Kbt. ezen a napon hatályos rendelkezéseit vette figyelembe.
A Kbt. 151. § (7) bekezdése szerint a kérelmező az eljárás megindítására irányuló kérelmét
vagy annak egyes kérelmi elemeit az érdemi határozat [165. §] meghozataláig visszavonhatja.
(8) Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet visszautasítja vagy a
jogorvoslati eljárást megszünteti, az igazgatási szolgáltatási díj a kérelmezőnek visszajár. A
kérelem vagy egyes kérelmi elemek visszavonása esetén a kérelmező a fenntartott kérelmi
elemekre figyelemmel és a külön jogszabályban meghatározottak szerint tarthat igényt az
igazgatási szolgáltatási díj visszatérítésére.
4. A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező a jogorvoslati kérelmét a Kbt. 151. §
(7) bekezdése szerint visszavonta.
A Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására - e törvény,
valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése
hiányában - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Ákr. 47. § (1) bekezdés e) pontja szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha az eljárás
kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve ahhoz az
ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható.
5. Mindezek alapján a Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében
eljárva a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ákr. 47. § (1) bekezdés e) pontjára
tekintettel a jogorvoslati eljárást megszüntette.
A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 151. § (8) bekezdése szerint rendelkezett.
A Döntőbizottság hatásköre és illetékessége a Kbt. 145. § (2) bekezdésén alapul.
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)
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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 9.
Dr. Horváth Éva sk.
a tanács elnöke

Tomasovszki Tamás sk.
közbeszerzési biztos

Dr. Peleskey Viktória sk.
közbeszerzési biztos

A kiadmány hiteléül:
Tóth Zoltánné
titkárságvezető

Kapják:
1. Ajánlatkérő (kizárólag elektronikus úton)
2. Kérelmező (kizárólag elektronikus úton)
3. RO-LAND Plus Kft. (kizárólag elektronikus úton)
4. P-COLOR Property Ingatlanüzemeltető Kft. (kizárólag elektronikus úton)
5. S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zrt. (kizárólag elektronikus úton)
6. Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft. (kizárólag elektronikus úton)
7. DETA-ÉP Épületszerviz Kft. (kizárólag elektronikus úton)
8. Colonel Kft. (kizárólag elektronikus úton)
9. BBM Budaber Zrt. (kizárólag elektronikus úton)
10. Közbeszerzési Hatóság Titkárság (kizárólag elektronikus úton)

