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

V É G Z É S - t. 
 
A Döntőbizottság az UNISZOL Létesítménygazdálkodási Zrt. (4025 Debrecen, 
Simonffy u. 17-19., 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.  
 
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, 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, melyben a kérelmező érintő hiányokat nem jelölt meg.  
 
Az ajánlatkérő 2015. december 4. napján készítette el az összegezését, amely 
szerint a kérelmező ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, mivel a határidőben nem nyújtott be hiánypótlást.  
 
A kérelmező 2015. december 4. napján kért nyújtotta be az ajánlatkérőhöz az 
előzetes vitarendezési kérelmét, melyre az ajánlatkérő hiánypótlást bocsátott ki, 
végül a 2015. december 16. napján megküldött módosított összegezés szerint a 
kérelmező ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja és a Kbt. 74. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján érvénytelen.  
 
A kérelmező 2015. december 23-én nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét. 
Hivatkozva az előzetes vitarendezési kérelemre előadta, hogy az ajánlatkérő 
jogsértően nyilvánította érvénytelennek, ezért kéri az ajánlatkérő eljárást lezáró 
döntésének a megsemmisítését.  
 
A Döntőbizottság 2015. december 28. napján kelt D.914/2/2015. számú 
végzésében a kérelmezőt hiánypótlásra hívta fel, mivel a jogorvoslati kérelem 
nem tartalmazta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását. 
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A Döntőbizottság tájékoztatta kérelmezőt, hogy a beszerzés becsült értéke 
350.000.000.-Ft. 
 
A Döntőbizottság megállapította a Közbeszerzési Döntőbizottság által 
kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a 
Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 
szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) és 
(2) bekezdése alapján, hogy a beszerzés becsült értékére tekintettel a fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díj a kérelmi elemek száma alapján 3.500.000.-Ft. 
 
A Döntőbizottság felhívta a kérelmezőt, hogy a hiányt a végzés kézbesítésétől 
számított nyolc napon belül pótolja, és figyelmeztette arra, hogy amennyiben a 
kérelmet újból hiányosan nyújtja be, a Döntőbizottság azt el fogja utasítani. 
 
A kérelmezőnek a végzést 2015. december 31. napján vette át. 
  
A Döntőbizottság megállapította, hogy a hiánypótlás teljesítésére nyitva álló 
határidő a végzés 2015. december 31-én történt kézbesítésétől számítva 2016. 
január 8-án letelt. 
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy kérelmező a Döntőbizottság hiánypótlási 
felhívásában foglaltakat a fenti határidőig nem teljesítette.  
 
A Kbt. 139. § (2) bekezdés első 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 befizetéséről szóló igazolást, illetve 
a meghatalmazott képviselő meghatalmazását nem csatolták, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság felhívja kérelmezőt a hiányok 8 napon belüli pótlására, és 
egyben figyelmezteti, hogyha a kérelmet újból hiányosan nyújtja be, a 
Közbeszerzési Döntőbizottság azt el fogja utasítani. A hiánypótlási határidő 
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.  
 
A Kbt. 139. § (3) bekezdés a) pontja szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a 
kérelmet - a Ket. 30. §-ában foglaltakon túl - érdemi vizsgálat nélkül öt napon 
belül végzéssel elutasítja, ha megállapítja, hogy a kérelmező a hiánypótlási 
felhívásnak a meghatározott határidő alatt nem tett eleget, vagy a kérelmét újból 
hiányosan adta be. 
 
Mindezek alapján a Döntőbizottság a Kbt. 134. § (2) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében eljárva a hiánypótlási felhívásra a meghatározott 
határidőben nem pótolt jogorvoslati kérelmet a Kbt. 139. § (3) bekezdés a) 
pontja alapján – érdemi vizsgálat nélkül – jelen végzéssel elutasította. 
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A Kbt. 139. § (6) bekezdés szerint, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a 
jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy a jogorvoslati 
eljárást a (4) bekezdésben foglalt okból végzéssel megszünteti, az igazgatási 
szolgáltatási díj a kérelmezőnek visszajár. A kérelem visszavonása esetén 
azonban a kérelmező nem tarthat igényt az igazgatási szolgáltatási díj 
visszatérítésére. 
 
A Kbt. 134. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ket. 72. § (2) bekezdésére 
tekintettel rendelkezett a Döntőbizottság az eljárási költségek viseléséről. 
 
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, 2016. január 15. 
 
 
Dr. Puskás Dóra Hildegard sk 

közbeszerzési biztos 
Gulyás Richárd sk 
közbeszerzési biztos 

Dr. Horváth Éva sk 
közbeszerzési biztos 

 
 
 
A kiadmány hiteléül:             Liszi Barbara 
 
 
Kapják:  
1. UNISZOL Létesítménygazdálkodási Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy u. 17-  19.) 
1. Irattár 


