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A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) meghozta az 

alábbi 

V É G Z É S –t. 
 

A Döntıbizottság a V.M.komm Kommunikációs Tanácsadó Kft. (1136 

Budapest, Pannónia u. 4. III/2.) és a BELL AND PARTNERS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.) közös kérelmezık (a 

továbbiakban együtt: kérelmezık) által a Budapesti Távhıszolgáltató Zrt. (1116 

Budapest, Kalotaszeg u. 31., a továbbiakban: ajánlatkérı) „Integrált 
kommunikációs szolgáltatások, kreatív és médiaügynökségi feladatkör ellátása a 
FİTÁV Zrt. részére vállalkozási keretszerzıdés keretében” tárgyú közbeszerzési 

eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet - érdemi vizsgálat nélkül - 

elutasítja. 

 
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeit a kérelmezık 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 közigazgatási és munkaügyi bírósághoz címezve, de a 

Döntıbizottsághoz kell benyújtani.  

 

I N D O K O L Á S 
 

A Döntıbizottság a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást 

állapította meg: 

 

Az ajánlatkérı a 2013. március 7. napján feladott és az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában 2013. március 12. napján, 2013/S 050-081934 számon megjelent 

ajánlati felhívásával (a továbbiakban: ajánlati felhívás) a közbeszerzésekrıl szóló 

2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárást indított a rendelkezı részben meghatározott szolgáltatás 

megrendelése tárgyában. 
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Az ajánlati felhívás II.1.8) pontjában az ajánlatkérı a részajánlat tételének, a 

II.1.9) pontjában pedig a többváltozatú ajánlat tételének a lehetıségét kizárta. 

 

Az ajánlati felhívás II.2.1) pontja szerint a közbeszerzés tárgya integrált 

kommunikációs szolgáltatások (kommunikációs (pr) szolgáltatás, 

hirdetésszervezés), kreatív és médiaügynökségi feladatkör ellátása vállalkozási 

keretszerzıdés keretében. Ugyanezen pont tartalmazza a szolgáltatás részletes 

leírását. 

 

Az ajánlati felhívás II.3) pontja szerint a szerzıdés idıtartama 2013. június 4. 

napjától 2014. december 31. napjáig tart. 

 

Az ajánlatkérı meghatározta az ajánlati felhívásban a szerzıdést biztosító 

mellékkötelezettségeket, a fı finanszírozási és fizetési feltételeket, a kizáró 

okokat és a megkövetelt igazolási módjaikat, valamint az alkalmassági 

minimumkövetelményeket és igazolási módjaikat, továbbá az értékelési 

szempontot. 

 

Az ajánlati felhívás VI.2) pontjában az ajánlatkérı közölte, hogy a szerzıdés nem 

kapcsolatos EU alapokból finanszírozott programmal.  

 

A kérelmezı 2013. június 26. napján nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét. A 

kérelmezık kérték a jogsértés megállapítását és az eljárást lezáró döntés 

megsemmisítését. Kérték továbbá, hogy a Döntıbizottság kötelezze az 

ajánlatkérıt a jogorvoslati eljárás költségeinek, különösen az igazgatási 

szolgáltatási díjnak a viselésére. 

A kérelmezık véleménye szerint az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 2. § (1)-(4) 

bekezdéseit, a Kbt. 58. § (4) bekezdését, a Kbt. 63. § (3) bekezdését, továbbá a 

Kbt. 69. § (2)-(7) bekezdéseit. 

A kérelmezık megítélése szerint a Megafilm Reklámügynökségi Kft. és az Issues 

Management Tanácsadó Kft. közös ajánlattevık ajánlata a Kbt. 74. § (1) 

bekezdésének e) pontja alapján. 

 

A Döntıbizottság a 2013. június 27. napján kelt D.270/2/2013. számú végzésében 

– az eljárásért fizetendı igazgatási szolgáltatási díj mértékének megállapítása 

céljából – felhívta az ajánlatkérıt, hogy soron kívül, de legkésıbb 2013. július 2. 

napján 12.00 óráig közölje a közbeszerzési eljárás becsült értékét. 

 

Az ajánlatkérı 2013. június 27. napján érkezett levelében közölte, hogy a 

közbeszerzési eljárás becsült értéke 150.000.000.-Ft. 

 

A Döntıbizottság a 2013. július 2. napján kelt D.270/4/2013. számú végzésében a 

kérelmezıket hiánypótlásra hívta fel.  
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A Döntıbizottság tájékoztatta a kérelmezıket, hogy a Kbt. 138. § (2) bekezdése 

szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási 

szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a 

Közbeszerzési Döntıbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk 

részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntıbizottság eljárásáért 

fizetendı igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 

állapítja meg. 

 

Fentiek alapján a Döntıbizottság tájékoztatta a kérelmezıket, hogy a beszerzés 

becsült értékére tekintettel a fizetendı igazgatási szolgáltatási díj 1.500.000,- Ft, 

valamint tájékoztatta a díj megfizetésének módjáról. Felhívta továbbá a 

kérelmezıket, hogy a végzés kézbesítésétıl számított nyolc napon belül csatolják 

a díj befizetésérıl szóló igazolást és figyelmeztette, hogy amennyiben a kérelmet 

újból hiányosan nyújtják be, a Döntıbizottság azt el fogja utasítani. 

 

A V.M.komm Kommunikációs Tanácsadó Kft. a hiánypótlási felhívást tartalmazó 

végzést a visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint 2013. július 5. napján vette 

át, szintén ezen a napon vette át a végzést a BELL AND PARTNERS 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

A Döntıbizottság megállapította, hogy a hiánypótlás teljesítésére nyitva álló 

határidı a végzés 2013. július 5. napján történt kézbesítésétıl számítva 2013. 

július 15. napján letelt. 

 

A Döntıbizottság megállapította, hogy a kérelmezık a Döntıbizottság 

hiánypótlási felhívásában foglaltakat 2013. július 15. napjáig nem teljesítették.  

 

A Kbt. 139. § (2) bekezdés elsı két mondata szerint, ha a kérelem nem 

tartalmazza a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerinti adatokat, vagy a Kbt. 138. § (2) 

bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj befizetésérıl szóló igazolást, illetve a 

meghatalmazott képviselı meghatalmazását nem csatolták, a Közbeszerzési 

Döntıbizottság felhívja kérelmezıt a hiányok 8 napon belüli pótlására, és egyben 

figyelmezteti, hogyha a kérelmet újból hiányosan nyújtja be, a Közbeszerzési 

Döntıbizottság azt el fogja utasítani. A hiánypótlási határidı elmulasztása miatt 

igazolásnak helye nincs.  

 

A Kbt. 139. § (3) bekezdés a) pontja szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság a 

kérelmet - a Ket. 30. §-ában foglaltakon túl - érdemi vizsgálat nélkül öt napon 

belül végzéssel elutasítja, ha megállapítja, hogy a kérelmezı a hiánypótlási 

felhívásnak a meghatározott határidı alatt nem tett eleget, vagy a kérelmét újból 

hiányosan adta be. 
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Mindezek alapján a Döntıbizottság a Kbt. 134. § (2) bekezdésében meghatározott 

hatáskörében eljárva a hiánypótlási felhívásra a meghatározott határidıben nem 

pótolt jogorvoslati kérelmet a Kbt. 139. § (3) bekezdés a) pontja alapján - érdemi 

vizsgálat nélkül - jelen végzéssel elutasította. 

 

A Döntıbizottság a Kbt. 134. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ket. 157. § 

(1) bekezdése szerint, a Ket. 72. § (2) bekezdése alapján rendelkezett a költségek 

viselésérıl. 

 

A végzés elleni külön jogorvoslat lehetıségét a Kbt. 156. § (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 közigazgatási és munkaügyi bíróság 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 

(lakóhellyel) nem rendelkezik, úgy a Pp. 326. § (5) bekezdése értelmében a 

Fıvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes. 

 

B u d a p e s t, 2013. július 18. 

 

 

 

 

Dr. Jánosi Bálint sk. 

közbeszerzési biztos 

Bonifert Zsolt sk. 

közbeszerzési biztos 

Dr. Kádár Attila sk. 

közbeszerzési biztos 
 

A kiadmány hiteléül: 

     Tóth Zoltánné  

 

Kapják: 
1. V.M.komm Kommunikációs Tanácsadó Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 4. 

III/2.) 

2. BELL AND PARTNERS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1033 Budapest, 

Szentendrei út 89-93.) 

3. Irattár 


