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Az ügy iktatószáma:
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A tanács tagjai: Dr. Kenessey Réka közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Simon
Szabolcs közbeszerzési biztos, Dr. Schaller Emil közbeszerzési biztos
A kérelmező:

LINEA One Kft. (Dózsa György major
01052/16.)
Juhász Dániel felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó

A kérelmező képviselője:
Az ajánlatkérő:

Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris
Intézet (Budapest, Haller u. 29.)

A beszerzés tárgya:

„Hibrid műtő kialakítása, DSA, egyéb eszk.
beszerzése”

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 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Második része szerinti nyílt eljárást indított 18 részben. Az eljárás ajánlati felhívása 2022.
június 21. napján került feladásra, az az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2022. június 24.
napján jelent meg 2022/S 120-338278 azonosító szám alatt.
A jogorvoslati kérelem
2. A kérelmező 2022. augusztus 31. napján jogorvoslati kérelmet terjesztett elő az ajánlatkérő
2022. augusztus 17-i IV. sz. kiegészítő tájékoztatása 2. pontjában foglaltakkal kapcsolatosan.
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3. A kérelmező a Döntőbizottsághoz a 2022. szeptember 5. napján előterjesztett
nyilatkozatával a jogorvoslati kérelmét visszavonta.
A Döntőbizottság eljárása, döntése és annak indokai
4. 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.
5. 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.
6. A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező 2022. szeptember 5. 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.
7. A Döntőbizottság a költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése figyelembevételével
rendelkezett.
8. A Döntőbizottság határköre és illetékessége a Kbt. 145. § (2)-(5) bekezdésein alapul.
9. 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. szeptember 6.
Dr. Kenessey Réka sk.
közbeszerzési biztos
az eljáró tanács elnöke

Simon Szabolcs sk.
közbeszerzési biztos

Dr. Schaller Emil sk.
közbeszerzési biztos

A kiadmány hiteléül:
Tóth Zoltánné
titkárságvezető
Kapják:
1. Juhász Dániel felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (elektronikus úton)
2. Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (elektronikus úton)
3. Miniszterelnökség (kizárólag elektronikus úton)

