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

Freedom-Tech Informatika Kft.
(Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.)

Az ajánlatkérő:

IdomSoft Informatikai Zrt.
(Budapest, Tüzér u. 41.)

A beszerzés tárgya/ becsült értéke: Speciális csoportmunka eszközök beszerzése –
43.602.304.-Ft
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi
VÉGZÉS
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 jogorvoslat alapjául szolgáló tényállás
1. Az ajánlatkérő a rendelkező részben meghatározott árubeszerzés tárgyában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész
113. § szerinti nyílt eljárást indított. Az ajánlati felhívást 2019. december 31-én küldte meg az
érdeklődőknek.
Közbeszerzési eljárás EKR azonosító száma: EKR001634992019
A jogorvoslati kérelem
2. A kérelmező 2020. január 10-én nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét. A jogorvoslati
kérelem szerint a referenciaként előírt „legalább 2 (kettő) db Mondopad videokonferencia
berendezés szállítására” vonatkozó előírás sérti a Kbt. 65. § (3) bekezdését.

A Döntőbizottság eljárása, döntése és annak indokai
4. A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem alapján megállapította, hogy a jogorvoslati
kérelem hiányos, mert nem tartalmazza a Kbt. 149.§ (1) bekezdés d), f), g) pontja szerinti
adatokat, a jogorvoslati kérelemhez nem csatolták a 150. § (1) bekezdése szerinti díj
befizetéséről szóló igazolást, és a Kbt. 145. § (7) bekezdése szerint a meghatalmazott
képviselő meghatalmazását.
4. A Döntőbizottság a fentiek miatt a kérelmezőt a 2020. január 17-én kiadott D.04/4/2020.
számú végzésében - öt napos határidő tűzésével - hiányok pótlására szólította fel.
A kérelmező a hiánypótlási felhívást a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató igazolása
szerint 2020. január 20-án megkapta.
5. A Kbt. 151. § (2) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság hiánypótlási felhívást
bocsát ki, ha
a) a kérelem a 149. § (1) bekezdése szerinti adatokat nem tartalmazza,
b) nem csatolták a 150. § (1) bekezdése szerinti díj befizetéséről szóló igazolást,
c) nem csatolták a meghatalmazott képviselő meghatalmazását.
Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a Közbeszerzési
Döntőbizottság a kérelmet visszautasítja, kivéve, ha a (3) bekezdés alkalmazásának van helye.
6. A Döntőbizottság megállapította, hogy a hiánypótlási felhívás a kérelmező számára 2020.
január 20-án kézbesítésre került, és a rendelkezésre álló határidőn belül, 2019. január 27.
napjáig a hiányt nem pótolták, ezért a Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdése szerinti
hatáskörében eljárva a Kbt. 151. § (2) bekezdése szerint a jogorvoslati kérelmet
visszautasította.
A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 151. § (8) bekezdésének figyelembevételével
rendelkezett.
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. 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, 2020. február 3.
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