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D.345/5/2022.

A tanács tagjai: Dr. Schaller Emil közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Söpkéz
Gusztávné közbeszerzési biztos, Uherné Dr. Laczi Orsolya közbeszerzési biztos
A kérelmező:

Corvinus Ásványvíz Kft.
(Debrecen, Hatvani István út 13/A.)
Jakodáné Nyerges Enikő, felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó

A kérelmező képviselője:
Az ajánlatkérő:

Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt.
(Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. félemelet)
Dr. Kátay Tamás, ügyvéd

Az ajánlatkérő képviselője:

A beszerzés tárgya, értéke: „Üdítőitalok beszerzése 2022” 194.741.700.-Ft.
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi
V É G Z É S-t.
A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet visszautasítja.
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 jogorvoslat alapjául szolgáló tényállás
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Második Része szerinti nyílt eljárást indított a rendelkező részben meghatározott árubeszerzés
tárgyában. Az eljárást megindító felhívást 2022/S 153-436688 számon 2022. augusztus 5-én
adta fel, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2022. augusztus 10-én került
közzétételre. Az eljárás EKR azonosító száma: EKR001000522022.
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A jogorvoslati kérelem
2. Az ajánlatkérő, mint kérelmező 2022. szeptember 6-án nyújtotta be a jogorvoslati
kérelmét. A jogorvoslati kérelem szerint a kérelmezett megsértette a Kbt. 131. § (9)
bekezdését a közbeszerzési szerződés aláírásának megtagadásával.
A Döntőbizottság eljárása, döntése és annak indokai
3. A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem alapján a Kbt. 151. § (4) bekezdése szerint a
becsült érték megállapítása érdekében az ajánlatkérőt adatközlésre hívta fel, melyet az
ajánlatkérő 2022. szeptember 9-én teljesített.
4. A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem alapján megállapította, hogy a jogorvoslati
kérelem hiányos, mert nem tartalmazza a Kbt. 149. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adatokat,
továbbá a Kbt. 150. § (1) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló
igazolást.
5. A Döntőbizottság a fentiek miatt a kérelmezőt 2022. szeptember 12-én a D.345/4/2022.
számú végzésében – öt napos határidő tűzésével – hiányok pótlására szólította fel.
6. A kérelmező a hiánypótlási felhívást a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató
igazolása szerint 2022. szeptember 19-én letöltötte, így az 2022. szeptember 19-én
kézbesítésre került.
7. A Kbt. 151. § (2) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság hiánypótlási felhívást
bocsát ki, ha
a) a kérelem a 149. § (1) bekezdése szerinti adatokat nem tartalmazza,
b) nem csatolták a 150. § (1) bekezdése szerinti díj befizetéséről szóló igazolást.
Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a Közbeszerzési
Döntőbizottság a kérelmet visszautasítja, kivéve, ha a (3) bekezdés alkalmazásának van helye.
8. A Döntőbizottság megállapította, hogy a hiánypótlási felhívás a kérelmező számára 2022.
szeptember 19-én kézbesítésre került, és a rendelkezésre álló határidőn belül, 2022.
szeptember 26. napjáig a hiányokat nem pótolta, ezért a Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2)
bekezdése szerinti hatáskörében eljárva a Kbt. 151. § (2) bekezdése alapján a jogorvoslati
kérelmet visszautasította.
9. A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 125. § (1) bekezdése alapján
rendelkezett az eljárási költségek viseléséről.
10. A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (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.
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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 28.

Dr. Schaller Emil sk.
közbeszerzési biztos
a tanács elnöke

Söpkéz Gusztávné sk.
közbeszerzési biztos

A kiadmány hiteléül:
Tóth Zoltánné
titkárságvezető

Kapják:
1. Kérelmező képviselője (kizárólag elektronikus úton)
2. Miniszterelnökség (kizárólag elektronikus úton)

Uherné Dr. Laczi Orsolya sk.
közbeszerzési biztos

