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

V É G Z É S - t. 
 
A Döntőbizottság a Polaris FM Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15., a 
továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmét, melyet a Budapesti 

Távhőszolgáltató Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., a továbbiakban: 
ajánlatkérő)  „Létesítményüzemeltetési feladatok ellátása a FŐTÁV Zrt. 
telephelyein, ingatlanjain (karbantartás, takarítás, kertészet, rovar és rágcsáló 
irtás)” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be - érdemi vizsgálat nélkül - 
elutasítja. 
 
A felek maguk viselik a jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket.  
 
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A végzés ellen külön jogorvoslati 
kérelem terjeszthető elő a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül. A 
jogorvoslati kérelmet a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz kell címezni, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani, vagy a 
Döntőbizottság részére ajánlott küldeményként postára adni.  
 

I N D O K O L Á S 
 
A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás valamint a jogorvoslati kérelem 
alapján az alábbi tényállást állapította meg. 
 
Az ajánlatkérő a rendelkező részben meghatározott szolgáltatás megrendelése 
tárgyában 2015. július 29. napján feladott és a Közbeszerzési Értesítő 2015/87. 
számában 12740/2015. iktató számon megjelent eljárást indító felhívásával a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Második 
része szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.1.8., illetve a 9) pontjaiban a részekre 
történő és az alternatív ajánlattételt nem tette lehetővé. 
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Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában meghatározta a teljes 
mennyiséget részenként az alábbiak szerint: 
„A Budapest közigazgatási területén található épületek, építmények valamint a 
hozzátartozó szabadtéri területek, valamint Siófok-Balatonszéplak és 
Budakalász közigazgatási területén található üdülőépületek, sporttelep (összesen 
37 db. ingatlan): 
- Műszaki berendezéseinek, épületszerkezeteinek felügyelete, karbantartása, 
folyamatos üzemeltetés biztosítása 0-24 órás diszpécser szolgálat és 
gyorsszolgálat üzemeltetésével, illetve service desk szolgáltatás nyújtásával.  
A karbantartás keretében végzendő munka részeként értendők a következők is: 
- 385 db +20 % különböző típusú klímaberendezés karbantartása, 
- rovarirtás és rágcsálóirtás a vonatkozó jogszabályok szerint - évente 4 
alkalommal 16 344 m2 területen lévő irodahelyiségekben, valamint évente 2 
alkalommal 25 520 m2 területen lévő kiszolgáló és egyéb helyiségekben, mint 
raktár fűtőcsarnok, és 3965 db számú üzemeltetett hőközpontban, eseti 
megrendelés alapján a Főtáv Zrt kezelésében Budapest különböző területein 
található 7 382 db + 5 % aknában.  
- A telephelyeken, fűtőművek és hőközpontok területén és aknákban fellelhető 
állati tetemek eseti megrendelés alapján történő elszállítása és megsemmisítése 
- Eseti megrendelés alapján csatorna és akna tisztítása, valamint szennyvíz 
elszállítása 150 db + 25%, 500 m3 +25%. 
- Felvonó karbantartás 4 felvonó esetében, melyből 1 felvonó esetében 
üzemeltetést (felvonóhoz min 1 főszemélyzet biztosítása igény szerint) is jelent, 
- Zöldfelület karbantartás összesen 85.500 m2 területen +/- 10%,  
- Anyagmozgatás: irodabútorok mozgatása és udvarrendezés igény szerint 80 
óra/hó + 20 %, 
- Takarítási feladatok ellátása különböző felületeken összesen mintegy 37.110 
m2 az alábbi bontásban: 
• 16.699 m2 irodai, és kiszolgáló helyiségek folyosók, konyha, WC, egyéb 
naponta; 
• 10.341 m2 műhelyek raktárak, továbbá kukák tisztítása heti 1 alkalommal;  
• 1.020 m2 használaton kívüli helyiségek havi 2 alkalommal; 
• használaton kívüli műhelyek, tárolók, szivattyúház, tömbhőközpont 1.378 m2 
évi 1 alkalom + 20 % mennyiség,  
• üvegfelület takarítása: évente - megrendelő előzetes meghatározása alapján - 
egyszer alkalmanként 11 969 m2 és 34 324 fm ablakkeret, (ebből 
alpintechnikával tisztítandó minimum 25 %) + 20 % mennyiség; 
• épület felújítás (festés- mázolás) utáni takarítás eseti megrendelés alapján évi 
20 alkalom +20 %; és rendezvény utáni takarítás évi 4 alkalom; 
# Épület hó eltakarítás, síkosság mentesítés 27 570 m2+20 %; 
# Épület 120 m2 +20 %; belépő-, szennyfogó szőnyeg biztosítása. 
# Központi telephely min. 2 fő készenléti takarító biztosítása (18 óra/nap).” 
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Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás III. szakaszában határozta meg a szerződést 
biztosító mellékkötelezettségeket, fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy 
hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, a részvételi feltételeket, 
alkalmassági, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a 
megkövetelt igazolási módot, a pénzügyi alkalmasságot és műszaki 
alkalmasságot. 
 
Az ajánlatkérő a felhívás III.2.1) pontjában közölte az ajánlattevő/részvételre 
jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatokat (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is. 
Rögzítette:  
„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 4. § 2. pontja szerinti 
alvállalkozó, továbbá nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró 
okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a 
Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 4. § 2. pontja szerinti 
alvállalkozó, továbbá nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) 
pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód: 
A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. § alapján a kizáró okok fenn nem 
állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) 
bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011 (XII. 23.) Korm rendeletben 
meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. 
A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § alapján az ajánlatban az 
ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy 
nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá 
tartozó alvállalkozót, illetve alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya 
alá. 
A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok tekintetében 
az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint 
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) 
bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem 
tartozik a Kbt.57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya 
alá, vagy  
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) 
pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe 
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vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem 
tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya 
alá. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok igazolása 
tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek 
kell lenniük. 
A kizáró okok igazolásával összefüggésben felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 
Kbt. 172. § (2) bekezdés k) pontja, valamint 310/2011. Korm. rendelet 13. § (1) 
bekezdése szerinti útmutatókra (elérhető: www.kozbeszerzes.hu) különösen: 
- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-
3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és 
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” 
(Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 2014.05.16.); 
-„A Közbeszerzési Hatóság Elnökének útmutatója a Kbt. 36. § (5) bekezdése 
szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes 
elérhetőségéről” (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 2014.05.16.); 
- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során 
benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, 
nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági 
Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési 
Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.). „ 
 
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.1) pontjában az összességében 
legkedvezőbb ajánlat szempontrendszerét határozta meg.  
 
A módosított ajánlattételi határidő végül 2015. november 4. napja volt.  
 
Az ajánlattételi határidőre a kérelmező a Polaris Nord Kft.-vel közösen, 
valamint további 11 ajánlattevő tett ajánlatot.  
 
Az ajánlatkérő 2015. november 12-én 2015. november 16. napjáig tartó 
határidővel hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést intézett az 
ajánlattevőkhöz. A kérelmezőtől többek között kérte a Kbt. 57. § a-d) és f) pont 
szerinti hiteles nyilatkozat benyújtását. 
 
A kérelmező a hiánypótlási határidőben nem, hanem csak azt követően, 2015. 
november 20. napján nyújtotta be ezen nyilatkozatot az ajánlatkérő felé. 
 
Az ajánlatkérő 2015. december 4. napján készítette el az összegezését, amely 
szerint a kérelmező ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
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érvénytelen, mivel a határidőn túl benyújtott fentiek szerinti hiánypótlását a Kbt. 
67. § (4) bekezdése alapján nem tudta elfogadni.  
 
A kérelmező 2015. december 7. napján kért iratbetekintést az ajánlatkérőtől, 
melyre a másnapi ajánlatkérői válasz alapján 2015. december 11. napján került 
sor. A kérelmező 2015. december 12-én nyújtotta be az ajánlatkérőhöz a 
kérelemmel egyező tartalmú előzetes vitarendezési kérelmét, melyre az 
ajánlatkérői válasz eddig nem érkezett.  
 
A kérelmező 2015. december 22-én adta postára a másnap beérkezett kérelmét. 
Hivatkozva az előzetes vitarendezési kérelemre előadta, hogy az ajánlatok 
bontása szerint ők tetté az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlatot és 
miután észlelték, hogy hiánypótláshoz nem csatolták a Kbt. 57. §-a szerinti 
nyilatkozatot, azt haladéktalanul, 2015. november 20. napján az ajánlatkérőnek 
megküldték. Ezen késlekedés miatt nem akadt meg az eljárás és az ajánlatkérő 
az eljárás további szakaszába is bevonta. Ezért is lepődött meg, hogy az 
ajánlatkérő az ajánlatukat érvénytelenné nyilvánította, annak ellenére, hogy még 
2015. december 11-én is hiánypótlási felhívást adott ki egy másik ajánlattevő 
előzetes vitarendezése keretében.  
Kérte ezért az ajánlatkérői döntés megsemmisítését. 
 
A Döntőbizottság elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a jogorvoslati kérelem a 
törvényes határidőn belül került-e benyújtásra. Ennek során az alábbi indokok 
alapján megállapította, hogy az elkésett, így nincs helye az érdemi vizsgálatnak, 
a kérelmet ezért elutasította.  
 
Az ajánlatkérő a támadott közbeszerzési eljárása alapjául szolgáló hirdetményét 
2015. július 29. napján adta fel, így a Kbt. 181. § (1) bekezdésére tekintettel e 
jogorvoslati eljárásra a Kbt. ezen időpontban hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
A Kbt. 79. § (1) bekezdés a) pontja szerint előzetes vitarendezés 
kezdeményezésére jogosult a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő 
három munkanapon belül az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, ha 
álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az írásbeli összegezés, illetve 
az ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban 
keletkezett bármely - a b) pont szerintieken kívüli – dokumentum.  
 
A Kbt. 80. § (4) bekezdése szerint az ajánlatok (részvételi jelentkezések) 
elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra 
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, 
amely a (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő (részvételre 
jelentkező) kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának (részvételre jelentkező 
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részvételi jelentkezésének) azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül 
üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. 
Az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt 
napon. 
 
A Kbt. 137. § (3) bekezdése szerint a kérelem - a (4) bekezdés szerinti eltéréssel 
- a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, 
a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a 
kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A 
jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni 
nem lehet. 
A Kbt. 137. § (5) bekezdésének a), c) és d) pontjai szerint a (3) bekezdés szerinti 
határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni 
a) a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 
közzétételének vagy közvetlen felhívás kézhezvételének, vagy dokumentáció 
esetében annak rendelkezésre bocsátásának napját; 
c) a közbeszerzési eljárást lezáró döntésben a megtekintett iratokkal 
kapcsolatban szereplő jogsértéssel kapcsolatban az iratbetekintés befejezésének 
napját, ha a kérelmező az írásbeli összegezés kézhezvételét követő 15 napon 
belül az ajánlat(ok)ba betekintett az ajánlatkérőnél vagy a Közbeszerzési 
Döntőbizottságnál; 
d) ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben előzetes vitarendezést 
kérelmeztek és az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját 
megküldte, de egyéb intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében az 
ajánlatkérői álláspont megküldésének időpontját; 
 
A Döntőbizottság a rendelkezésére álló iratokból és a jogorvoslati kérelemből 
megállapította, hogy a kérelmező a saját érvénytelenségét támadja, amelyet a 
saját ajánlatának hiányossága, annak határidőn túli teljesítése miatt állapított 
meg az ajánlatkérő. Az összegezés átvételével tehát megtörtént a tudomásra 
jutás és ekkortól indult az előzetes vitarendezés 3 munkanapos és a jogorvoslati 
kérelem benyújtására 10 napig nyitva álló jogvesztő határidő.  
 
Rámutat arra is a Döntőbizottság, hogy a Kbt. 80. § (4) bekezdése a másik 
ajánlattevő ajánlatába teszi lehetővé az iratbetekintést, hiszen az ajánlattevők a 
saját ajánlatukat ismerik. Rögzíti azt is a Döntőbizottság, hogy a kérelmezőnek 
az összegezés átvételével már minden adat a rendelkezésére állt ahhoz, hogy 
először az ajánlatkérőnél, majd a Döntőbizottságnál jogorvoslatot 
kezdeményezzen.  
 
A Kbt. 79. § (1) bekezdés a) pontja 3 munkanapot biztosít az előzetes 
vitarendezés benyújtására, mely határidő a kérelmező esetében 2015. december 
9. napján lejárt. A kérelmező csak 2015. december 12-én nyújtotta azt be, így az 
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elkésetten benyújtott előzetes vitarendezési kérelem nem hosszabbítja meg a 
jogorvoslati kérelem benyújtásának Kbt. 137. (3) bekezdésben biztosított 10 
napos határidejét, a Kbt. 137. § (5) bekezdés d) pontját a Döntőbizottság ezért 
nem alkalmazhatta.  
 
Mindezek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmezőnek 2015. 
december 14. napjáig volt határideje joghatályos jogorvoslati kérelem 
benyújtására, az ezt követően, 2015. december 22-én postára adott kérelem 
elkésett.  
 
A Kbt. 134. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására - 
e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott 
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A Ket. 30. § d) pontja szerint a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 8 
napon belül elutasítja, ha jogszabály a kérelem előterjesztésére határidőt vagy 
határnapot állapít meg és a kérelem idő előtti vagy elkésett. 
 
A fentiek szerint a Kbt. 134. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében 
eljárva a Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet a Kbt. 134. § (1) bekezdésére 
tekintettel alkalmazandó Ket. 30. § d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül 
elutasította.  
 
A végzés elleni külön jogorvoslat lehetőségét a Kbt. 156. § (1) bekezdése 
biztosítja.  
A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen végzés nemperes eljárásban 
történő bírósági felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérő székhelye Budapesten 
található - a Pp. 326. § (14) bekezdés b) pontja alapján a Székesfehérvári 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes. 
 
B u d a p e s t, 2015. december 31. 
 
 

Dr. Puskás Dóra Hildegard sk. 

közbeszerzési biztos 

Gulyás Richárd sk. 

közbeszerzési biztos 

Dr. Fáry Zoltán sk. 

közbeszerzési biztos 

 
A kiadmány hiteléül: 
      Tóth Zoltánné  
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