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D.302/4/2022.

A tanács tagjai: Dr. Kéri Krisztina közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Berekméri
Ágnes közbeszerzési biztos, Dr. Petró Szilvia közbeszerzési biztos
A kérelmező:

FALCONFRONT Kft.
(Penc, Gerengay Pál u. 8.)

Az ajánlatkérő:

Nógrádsáp Község Önkormányzata
(Nógrádsáp, Hunyadi út 7.)

Az I. r. kérelmezett:

R-CARNET SERVICE Kft.
(Bercel, Széchenyi út 59.)

A II. r. kérelmezett:

RODEMAX-TRADE Kft.
(Budapest, Adria sétány 14.)

A közbeszerzés tárgya: Bölcsőde építése Nógrádsápon
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi
V É G Z É S – t.
A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet visszautasítja.
Az eljárás során felmerült 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 2020. november 5. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része – a Kbt. 115. § – szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
indított a bevezető részben megjelölt építési beruházás tárgyában. Az eljárás lefolytatására az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben került sor az EKR001108312020 elektronikus
közbeszerzési azonosító szám alatt. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívását öt gazdasági
szereplő részére küldte meg, közte az I. r. kérelmezett részére. Az eljárásban három ajánlat
érkezett, közte az I. r. kérelmezett részéről.
2. Az eljárás eredményéről szóló hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben a KÉ-24109/2020.
szám alatt 2020. december 29. napján került közzétételre, melynek tanúsága szerint az eljárás
eredményes volt, nyertes ajánlattevő az I. r. kérelmezett lett, és a szerződés megkötésére 2020.
december 17. napján került sor.
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A jogorvoslati kérelem
3. A kérelmező 2022. augusztus 11. napján jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, melyben a tárgyi
közbeszerzési eljárás tekintetében vélelmezte a Kbt. 25. §-ának és a Kbt. 2. § (1) és (2)
bekezdésének megsértését.
4. A kérelmező a Döntőbizottsághoz a 2022. augusztus 15. napján előterjesztett nyilatkozatával a
jogorvoslati kérelmét visszavonta.
A Döntőbizottság eljárása, döntése és annak indokai
5. A Döntőbizottság rögzíti, hogy a Kbt. 148. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési
Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. A Kbt. 151. § (7) bekezdése alapján a
kérelmező az eljárás megindítására irányuló kérelmét vagy annak egyes kérelmi elemeit az érdemi
határozat [165. §] meghozataláig visszavonhatja.
6. A Kbt. 145. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. § (1) bekezdés a) pont értelmében a hatóság a
kérelmet visszautasítja, ha az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele
hiányzik.
7. A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező 2022. augusztus 15. napján a jogorvoslati
kérelmét visszavonta. A Döntőbizottság minderre tekintettel megállapította, hogy a jogorvoslati
kérelem visszavonásával az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele
hiányzik, ezért a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ákr. 46. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a jogorvoslati kérelmet visszautasította.
8. A Döntőbizottság a költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése figyelembevételével
rendelkezett.
9. A Döntőbizottság határköre és illetékessége a Kbt. 145. § (2)-(5) bekezdésein alapul.
10. 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. § (1) bekezdése és a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja
szerint a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes. A jogi képviselet a Kp. 27. § (1) bekezdés
b) pontja 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, 2022. augusztus 18.
Dr. Kéri Krisztina sk.
közbeszerzési biztos
az eljáró tanács elnöke

Berekméri Ágnes sk.
közbeszerzési biztos

A kiadmány hiteléül:
Tóth Zoltánné
titkárságvezető

Dr. Petró Szilvia sk.
közbeszerzési biztos
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Kapják:
1. FALCONFRONT Kft. (KRID: 28778240)
2. Nógrádsáp Község Önkormányzata (KRID: 451328950)
3. R-Carnet Service Kft. (KRID: 14813719)
4. Rodemax-Trade Kft. (KRID: 24919342)
5. Miniszterelnökség (kizárólag elektronikus úton)

