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Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fővárosi Ítélőtábla — 
Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaí
télési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 
93/37/EGK tanácsi irányelv (HL L 199., 54. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 6. fejezet, 2. kötet, 163. o.) 22. cikke (2) és (3) 
bekezdésének, valamint az építési beruházásra, az árubeszer
zésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerző
dések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 
134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 
132. o.) 44. cikke (3) bekezdésének értelmezése — Annak lehe
tősége, hogy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
eljárást folytassák abban az esetben, ha az alkalmas jelentkezők 
száma alacsonyabb a részvételre meghívottaknak a hirdet
ményben megjelölt minimum keretszámánál, valamint a fent 
hivatkozott irányelvek által előírt minimális létszámnál. 

Rendelkező rész 

1. Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehan
golásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv nem alkalmazható valamely ajánlatkérő 
építési beruházásra irányuló közbeszerzéssel kapcsolatos, az irányelv 
átültetésére rendelkezésre álló határidő lejárta előtt hozott hatá
rozatára. 

2. Az 1997. október 13-i 97/52/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel módosított, az építési beruházásra irányuló közbeszer

zési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 
1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelv 22. cikkének 
(3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ha a közbeszerzési szer
ződést tárgyalásos eljárás útján ítélik oda, és az alkalmas jelent
kezők létszáma nem éri el a szóban forgó eljárásra előírt minimális 
létszámot, az ajánlatkérő ennek ellenére folytathatja az eljárást 
úgy, hogy meghívja az alkalmas jelentkezőt vagy jelentkezőket az 
említett szerződés feltételeinek megtárgyalására. 

3. A 97/52 irányelvvel módosított 93/37 irányelvet úgy kell értel
mezni, hogy a tényleges verseny biztosításának kötelezettsége 
teljesül, ha az ajánlatkérő az említett irányelv 7. cikkének (2) 
bekezdésében előírt feltételek betartásával folytatja le a tárgyalásos 
eljárást. 

( 1 ) HL C 183., 2008.7.19. 
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