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A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) meghozta az 
alábbi 

 
V É G Z É S-t. 

 
A Döntıbizottság az EDLER HUNGARIA Kft. (8660 Sérsekszılıs, Fı u. 1., a 
továbbiakban: kérelmezı) által a Budapesti Közlekedési Zrt. (1980  Budapest, 
Akácfa u. 15., továbbiakban: ajánlatkérı) „Vállalkozási keretszerzıdés különféle 

gumiabroncsok felújítására, javítására és felújított gumiabroncsok 

beszerzésére” tárgyú közbeszerzése 1. részével kapcsolatban folyamatban lévı 
jogorvoslati eljárást megszünteti. 

 
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. 
 
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A végzés ellen külön jogorvoslati 
kérelem terjeszthetı elı a végzés kézbesítésétıl számított 8 napon belül, melyet 
a végzés ellen jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhelye (lakóhelye) 
szerint illetékes megyei/Fıvárosi Törvényszékhez címezve, de a 
Döntıbizottsághoz kell benyújtani.  

 
 

I N D O K O L Á S 
 
 
A Döntıbizottság a rendelkezésére álló adatok és a kérelmezı írásbeli 
nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg: 
 
Ajánlatkérı 2011.08.09-én az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 151-
251346. számon közzétett részvételi felhívásával a közbeszerzésekrıl szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) V. fejezete szerinti tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indított a fent nevezett tárgyban. A hirdetmény feladására 
2011.08.05-én került sor. 
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Ajánlatkérı három részben lehetıvé tette a részekre történı ajánlattételt, míg 
alternatív ajánlat tételét kizárta. 
 
A felhívás II.2.1.) pontjában a beszerzés teljes mennyiségét ajánlatkérı a 
következık szerint határozta meg: 
51 100 db/ 3 év -25 % gumiabroncs felújítás, javítás, szerelés és felújított 
gumiabroncsok szállítása az alábbi részek szerinti bontásban: 
1. rész: Gumiabroncs felújítás (futózás) 15 980 db/ 3 év -25 %; 
2. rész: Felújított gumiabroncsok (karkaszok) szállítása 3450 db/ 3 év -25 %; 
3. rész: Gumiabroncs javítás és szerelés: 31 670 db/ 3 év -25 %. 
 
Ajánlatkérı a felhívásban rögzítette a kizáró okokra vonatkozó elıírásait, 
alkalmassági követelményrendszerét. Az ajánlatokat az összességében 
legelınyösebb ajánlat bírálati szempontja szerint kívánta elbírálni. 
 
A felhívásban ajánlatkérı megadta az eljárás releváns határidıit, mely szerint a 
részvételi határidı 2011.08.29., a részvételi szakasz eredményhirdetésének 
tervezett idıpontja 2011.09.14., az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett 
napja 2011.09.16. 
 
Kérelmezı 2012.05.17-én nyújtotta be jogorvoslati kérelmét a 
Döntıbizottsághoz az ajánlatkérı fenti tárgyú közbeszerzési eljárása 1. része 
vonatkozásában meghozott eljárást lezáró döntése ellen.  
Jogorvoslati kérelmében a kérelmezı sérelmezte, hogy az ajánlatkérı nem kért 
indokolást a Kbt. 86. § (1) bekezdése alapján az Újhartyáni Gumifutózó Kft 
ajánlattevıtıl, állította, hogy az eljárás nyertesének az ajánlata alapján nem 
valósítható meg megfelelıen a szerzıdés, mert a nyertes ajánlattevı olyan 
alacsony áron vállalta a teljesítést, hogy az - figyelembe véve a teljesítés 
költségeit -, a gazdasági ésszerőség szempontjaival nem egyeztethetı össze.  
Kérelmezı álláspontja szerint az ajánlatkérı jogsértést követett el több okból 
akkor is, amikor elfogadta a nyertes által benyújtott referenciákat és a Kbt. 88. § 
(1) bekezdés f) pontja alapján nem nyilvánította érvénytelennek az 1. részben 
nyertes ajánlattevı ajánlatát.   
Kérelmezı ezen túl vitatta a nyertes ajánlattevı által megajánlott termék 
megfelelıségét is. 
 
A Döntıbizottság a jogorvoslati eljárást 2012.05.18. napján megindította. 
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Kérelmezı 2012.05.24. napján tájékoztatta a Döntıbizottságot arról, hogy 
jogorvoslati kérelmét visszavonja, és kérte, hogy a Döntıbizottság tekintsen el a 
további eljárástól és a kitőzött tárgyalás megtartásától. 
 
A Döntıbizottság a következıkre tekintettel a jogorvoslati eljárást megszüntette. 
 
A Kbt. 317. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság eljárására - 
e törvény eltérı rendelkezése hiányában - a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A Ket.  31. § (1) bekezdés c) pontja alapján a hatóság az eljárást megszünteti, ha 
az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta, kivéve, ha az 
eljárás hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, 
vagy ha az eljárásban több kérelmezı vesz részt, és nem mindegyikük vonta 
vissza kérelmét. 
 
A Kbt. 325. § (5) bekezdése alapján a kérelmezı az eljárás megindítására 
irányuló kérelmét az érdemi határozat (340. §) meghozataláig visszavonhatja. A 
kérelem visszavonása esetén a kérelmezı nem tarthat igényt az igazgatási 
szolgáltatási díj visszatérítésére. 
 
A jogorvoslati kérelem visszavonására tekintettel, a fenti jogszabályi 
rendelkezések alapján a Döntıbizottság a jogorvoslati eljárás megszüntetésérıl 
jelen végzéssel döntött. 
 
A költségek viselésérıl a Kbt. 325.§ (5) bekezdésére, valamint a Ket. 72.§ (2) 
bekezdésére tekintettel a Döntıbizottság a rendelkezı részben foglaltak szerint 
döntött. 
 
A végzés elleni külön jogorvoslat lehetıségét a Kbt. 345. § (1) bekezdése 
biztosítja. A Döntıbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen végzés nemperes 
eljárásban történı bírósági felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérı nem központi 
költségvetési szerv - a Pp. 326. § (12) bekezdés r) pontja és a Pp. 326. § (2) 
bekezdése alapján a jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhelye 
(lakóhelye) szerinti megyei/Fıvárosi Törvényszék illetékes. A Pp. 326. § (11) 
bekezdés b) pontja szerint a fıvárosi székhelyő, azonban mőködését kizárólag 
Pest megye területén végzı kérelmezıi szervezetet a bíróság illetékessége 
szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest megye területén lenne. 
Amennyiben a külön jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhellyel 
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(lakóhellyel) nem rendelkezik, úgy a Pp. 326. § (5) bekezdése értelmében a 
Fıvárosi Törvényszék illetékes. 
 
 
B u d a p e s t, 2012. május 29. 
 
 
 
 
Dr. Kenessey Réka sk. 

közbeszerzési biztos 
Ságodi Nándor sk. 

közbeszerzési biztos 
Dr. Jánosi Bálint sk. 

közbeszerzési biztos 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 

 
 

    Tóth Zoltánné  

 

   

Kapják: 
1. EDLER HUNGARIA Kft. (8660 Sérsekszılıs, Fı u. 1.) 
2. Budapesti Közlekedési Zrt. (1980  Budapest, Akácfa u. 15.) 
3. Újhartyáni Gumifutózó Kft. (2367 Újhartyán, Pilis út, Tanyaközpont 

hrsz 088/11.) 
4. MARSO Kft. (4400 Nyíregyháza, Rozsrét) 
5. Schlosszer Gumiszervíz Kft. (1112 Budapest, Bod P. u. 17.) 
6. Irattár 

 
 


