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A közbeszerzés tárgya – értéke: Római kori villa védőépületének helyreállítása –
384.754.261.-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 Döntőbizottság felhívja a Közbeszerzési Hatóság Titkárságát, hogy a kérelmező számlájára
jelen határozat megküldésétől számított 8 napon belül utaljon vissza 1.923.771.-Ft, azaz
kettőszáznegyvenkilencezer kettőszázharminchét forint igazgatási szolgáltatási díjat a
kérelmező részére.
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.
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A jogorvoslat alapjául szolgáló tényállás
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
117. § (2) bekezdése alapján nemzeti eljárásrendben önállóan kialakított eljárási szabályok
szerinti közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben megjelölt építési beruházás
tárgyában, melynek 2019. október 31-én feladott eljárást megindító felhívása 2019. november
4-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 2019/211. számában 21232/2019. iktatószámon. Az
eljárás lefolytatására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) került
sor, a közbeszerzési eljárás azonosítószáma: EKR000791812019.
Az ajánlatkérő egy alkalommal módosította a felhívást, melyről a 2019. november 18-án
feladott korrigendum 2019. november 19-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 2019/222.
számában 22428/2019. iktatószámon. A módosítás a felhívás II.2.7) pontját, a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetet és az ajánlattételi
határidőt érintette.
2. A módosított ajánlattételi határidőig két gazdasági szereplő tett ajánlatot, köztük a
Vemévszer-Skorpió Nemesvámos-Baláca Konzorcium (a továbbiakban: konzorcium) is,
melynek vezető tagja a kérelmező.
3. Az ajánlatkérő 2020. január 10-én közbenső döntésével érvénytelenné nyilvánította a
konzorcium ajánlatát a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján.
Az érvénytelenséget azzal indokolta, hogy a konzorcium – figyelemmel a benyújtott árazott
költségvetésben feltüntetett nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) és bruttó értékre –
nem az ajánlati felhívás VI.3.4) pont 3. a. alpontjában előírt nettó értéket tüntette fel a
felolvasólapon, hanem az áfával növelt (bruttó) összesített ár került feltüntetésre, azaz a
felolvasólapon ajánlati árként megjelenő érték és az árazott költségvetés összesített nettó
(általános forgalmi adó nélkül számított) értéke eltérnek egymástól. Mivel a felolvasólap –
számítási hiba javításának körébe nem eső – javítására nincs lehetőség, és az ajánlatkérő az
árazott költségvetésben nem észlelt számítási hibát, a konzorcium ajánlata érvénytelen.
4. A kérelmező 2020. január 13-án előzetes vitarendezési kérelemmel fordult az
ajánlatkérőhöz a konzorcium ajánlatának érvénytelenségével kapcsolatban, melyet az
ajánlatkérő 2020. január 16-án elutasított.
5. A kérelmező 2020. január 17-én jogorvoslati kérelemmel fordult a Döntőbizottsághoz,
mely alapján a Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást 2020. január 24-én megindította.
6. Az ajánlatkérő 2020. január
érvénytelenítéséről szóló döntését.

23-án

visszavonta

a

konzorcium

ajánlatának

A jogorvoslati kérelem
7. A kérelmező 2020. január 17-én benyújtott jogorvoslati kérelmében kérte az ajánlatkérő
2020. január 10-én hozott – a konzorcium ajánlatát érvénytelenítő – közbenső döntésének
megsemmisítését, valamint az ajánlatkérő kötelezését a dokumentum megfelelő bírálatára.
8. A kérelmező szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 71. § (1) bekezdését és a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontját azzal, hogy a konzorcium ajánlatát érvénytelenné nyilvánította.
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Az ajánlatkérő észrevétele
9. Az ajánlatkérő 2019. január 29-én tett észrevételében tájékoztatta a Döntőbizottságot, hogy
az ajánlatkérő – megismerve a kérelemnek az előzetes vitarendezési kérelemtől némileg eltérő
tartalmát – felülvizsgálta a kérelmező ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását és azt 2020.
január 23-án visszavonta.
10. Előadta, hogy mivel az ajánlatkérő az érvénytelenné nyilvánítás megadott indokát nem
tartotta fenn, felülvizsgálta korábbi álláspontját, a kérelem okafogyottá vált.
11. Kérte az okafogyott kérelem elutasítását a Kbt. 165. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
A kérelmező észrevétele
12. A kérelmező a 2020. február 3-án benyújtott észrevételében előadta, hogy figyelemmel
arra a tényre, hogy a közös ajánlattevők ajánlatát érvénytelenné nyilvánító, a jogorvoslati
eljárás kezdeményezésére okot adó ajánlatkérői döntés a kérelem benyújtásakor, és az
igazgatási szolgáltatási díj megfizetésekor még hatályban volt, álláspontja szerint a
jogorvoslati kérelem Kbt. 165. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elutasításának nincsen helye.
A Döntőbizottság döntése és annak indokai
13. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást az alábbi indokok alapján megszüntette.
14. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását 2019. október 31-én indította meg, ezért a Kbt.
ezen időpontjában hatályos rendelkezései az irányadók.
15. 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.
16. Az Ákr. 47. § [Az eljárás megszüntetése]
(1) A hatóság az eljárást megszünteti, ha c) az eljárás okafogyottá vált.
17. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a közös ajánlattevők
érvénytelenségére vonatkozó döntést az EKR rendszerben 2020. január 23. napján
visszavonta, erről az ajánlattevőket tájékoztatta. A kérelmező által vitatott ajánlatkérői döntés
visszavonásra került.
18. A fentiek alapján az okafogyottá vált jogorvoslati kérelem tekintetében a Döntőbizottság
az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megszüntette.
19. A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 151. § (8) bekezdésének figyelembe
vételével rendelkezett.
20. A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdésére tekintettel a
Kbt. 169. § (1) bekezdése biztosítja.
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21. 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.
22. 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 5.

Dr. Peleskey Viktória sk
közbeszerzési biztos
a tanács elnöke

Bán János sk
közbeszerzési biztos

Dr. Petró Szilvia sk
közbeszerzési biztos

A kiadmány hiteléül:
Liszi Barbara
közszolgálati ügykezelő
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