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A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket és a közbeszerzési ügyben érdekelteket, 
hogy a Közbeszerzési Hatóság Elnöke (1026 Budapest, Riadó u. 5., képviseli: 
dr. Kugler Tibor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a 
továbbiakban: hivatalbóli kezdeményező) által a Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház u. 9-11., a továbbiakban: 
ajánlatkérő) „FORRAS-SQL alapú Pénzügyi Információs Rendszer (PÍR) 
informatikai üzemeltetése” tárgyú közbeszerzésével kapcsolatos jogorvoslati 
eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 161. § (1) bekezdése, és a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján 
alkalmazandó, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 62. §-a alapján 
nyilvános tárgyalást tart.

A tárgyalás időpontja: 2017. március 23. 10.30 óra
A tárgyalás helye: 1026 Budapest, Riadó u. 5. II. em. 1. sz. tárgyaló

A Két. 49. §-a alapján a Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy a 
tárgyaláson részt vehetnek, de megjelenésük nem kötelező. A tárgyaláson a 
képviseleti jogosultságot a Két. 40. § és 40/A. §-ai szerint kell igazolni.

A Döntőbizottság felhívja az ügyfelek és a közbeszerzési ügyben érdekeltek 
figyelmét, hogy a Kbt. 160. § (3) és (4) bekezdés értelmében az ügyfelek, illetve 
egyéb érdekeltek a tárgyalást megelőzően kötelesek valamennyi érdemi 
nyilatkozat, észrevétel megtételére. A tárgyalást követően csak a Döntőbizottság 
erre irányuló felhívása esetén terjeszthetnek elő további észrevételt vagy 
nyilatkozatot. Az ügyben tartott tárgyalást követően a Döntőbizottság felhívása 
nélkül előterjesztett további észrevételeket vagy nyilatkozatokat a Közbeszerzési 
Döntőbizottság nem veszi figyelembe döntése meghozatalakor.
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A Kbt. 161. § (5) bekezdése értelmében a Döntőbizottság a tárgyalásról készült 
jegyzőkönyvet a tárgyalástól számított öt napon belül megküldi az ügyfeleknek, 
valamint az egyéb érdekelteknek.

Budapest, 2017. március 13.

érné Dr. Lacii Orsolya 
közbeszerzési biztos

Kapják:
1. Dr. Kugler Tibor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (1026 

Budapest, Riadó u. 5., hiv.sz.: HNT-00074/04/2017.)
2. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)
3. Griffsoft Informatikai Zrt. (1041 Budapest, Görgey Artúr u. 69-71.)
4. Irattár


