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D. 335/7/2022.

A tanács tagjai: Dr. Horváth Éva közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Gulyás Richárd
közbeszerzési biztos, Dr. Puskás Sándor közbeszerzési biztos
A hivatalbóli kezdeményező:

A közbeszerzésekért felelős miniszter
(Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.)

A hivatalbóli kezdeményező képviselője:

Dr. Vecsey Tamás Zoltán kamarai jogtanácsos

Az ajánlatkérő:

Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális
Intézmény
(Kecskemét, Szent László Város 1.)
Dr. Tóth Mária kamarai jogtanácsos

Az ajánlatkérő képviselője:

A jogorvoslati eljárás tárgya: Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló
intézkedésekről szóló 63/2022. (II.28.) Korm. rendelet szerinti közzétételi kötelezettség
elmulasztása.
VÉGZÉS
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megszünteti.
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket az ügyfelek 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 hivatalbóli kezdeményezés
1. A hivatalbóli kezdeményező 2022. augusztus 29-én nyújtotta be a hivatalbóli kezdeményezését
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 152. § (1) bekezdés
m) pontja alapján, melyben indítványozta, hogy a Döntőbizottság a Kbt. 165. § (2) bekezdés d)
pontja alapján állapítsa meg a jogsértés megtörténtét, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő
elmulasztotta a Kbt. 42. § (6) bekezdésében és az egyajánlatos közbeszerzések számának
csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének a
teljesítését.
Az ajánlatkérő észrevétele
2. Az ajánlatkérő az észrevételében a kezdeményezésben foglaltakat nem vitatta. Közölte, hogy az
észrevételének napján, 2022. szeptember 5-én elkészítette az egyajánlatos közbeszerzések
számának csökkentését szolgáló intézkedési tervét és azt ezen a napon a honlapján publikálta.
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A hivatalbóli kezdeményezés visszavonása
3. A hivatalbóli kezdeményező 2022. szeptember 8-án bejelentette, hogy a kezdeményezését a
Kbt. 152. § (8) bekezdése szerint alkalmazandó 151. § (7) bekezdése alapján visszavonja,
figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő a jogorvoslati eljárásban benyújtott észrevételében a
jogorvoslati kezdeményezésben foglaltakat nem vitatta, elismerte a 63/2022. (II. 28.) Korm.
rendelet szerinti intézkedési terv határidőben történő közzétételére vonatkozó kötelezettségének
elmulasztását és egyben igazolta az intézkedési terv ajánlatkérő honlapján történő közzétételével
történt teljesítését.
A Döntőbizottság döntése és annak indokai
4. A Döntőbizottság megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményező a kezdeményezését
visszavonta.
5. 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.
Az Ákr. 47. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a hatóság az eljárást megszünteti, ha az eljárás
kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve ahhoz az
ellenérdekű ügyfelek az ellenérdekű ügyféllel szemben, kérelemre indított eljárásban (a
továbbiakban: jogvitás eljárás) hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható.
6. A fentiek alapján a Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében
eljárva a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ákr. 47. § (1) bekezdés e) pontjára
tekintettel a jogorvoslati eljárást megszüntette.
7. A Döntőbizottság a költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése szerint rendelkezett.
8. 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 12.
Dr. Horváth Éva sk.
a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:

Gulyás Richárd sk.
közbeszerzési biztos
Tóth Zoltánné
titkárságvezető

Dr. Puskás Sándor sk.
közbeszerzési biztos
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Kapják:
1. Kezdeményező képviselője (kizárólag elektronikus úton)
2. Ajánlatkérő képviselője (kizárólag elektronikus úton)

