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1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D. 551/4/2006.

Tárgy: az Állami Számvev■szék által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás a G

A Közbeszerzési Dönt■bizottság (a továbbiakban: Dönt■bizottság) a Közbeszerzések Taná
HATÁROZAT-ot:

A Dönt■bizottság az Állami Számvev■szék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10., a
Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye ninc
INDOKOLÁS

A Dönt■bizottság az irodaszerek beszerzése folyamatában keletkezett iratok, a felek ír
Kérelmezett 2004. május 1-jei keltezéssel határozatlan idej■ szerz■dést kötött Kiss K
Kezdeményez■ 2006. augusztus 4-én postára adott és 2006. augusztus 8-án beérkezett ira
El■adta, hogy a V-1003-5/2006. számú folyamatban lév■ ellen■rzése keretében végzett h
Kérelmezett kérte az alaptalan kérelem elutasítását, valamint a jogorvoslati költségek
A Dönt■bizottság megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményezés nem alapos.
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A Kbt. 2. § (1) bekezdése szerint e törvény szerint kell eljárni a közbeszerzési eljár
A Kbt. 293. § a) pontja szerint a negyedik rész alkalmazásában ajánlatkér■ a Kbt. 22.
A Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pontja szerint ajánlatkér■ a helyi önkormányzat, és a hel
A Kbt. 298. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdéseko
A Kbt. 38. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szolgáltatás becsült értéke olyan szerz
A Kbt. 292. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. negyedik része szerint kell eljárn
A Kbt. 296. § g) pontja szerint e rész szerinti eljárást nem kell alkalmazni a 4. mell
A Kbt. 4. § 20. pontja szerint e törvény alkalmazásában központi költségvetési szerv:
A Kbt. 402. § (4) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. negyedik része alkalmazásában az e
A Dönt■bizottság megállapította, hogy kérelmezett a Kbt. 293. § a) pontja szerint – fi
A felek egyez■en adták el■ – és ezt a Dönt■bizottság is megállapította –, hogy a szer
Az is megállapítható, hogy tárgy beszerzését kérelmezett saját forrásból valósította m
A beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése, a Dönt■bizottság kérelmezettel egyez■en
Mindezek alapján a Dönt■bizottság megállapította, hogy kérelmezettnek a rendelkez■ ré
A fentiek szerint tehát tárgyi beszerzése során kérelmezett jogszer■en nem alkalmazta
A Dönt■bizottság a fentiek alapján a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított jogköréb
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.
Budapest, 2006. augusztus 23.
Dr. Puskás Dóra Hildegard s. k., Dr. Tukacs László s. k.,
közbeszerzési biztos közbeszerzési biztos
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