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Bevezetés

A Kbt. 123. §-a szerinti szabadon kialakítható eljárás keretszabályozásával a jogalkotói szándék a következők 
szerint került megfogalmazásra: 

„Az uniós értékhatár alatti beszerzések szabályozása vonatkozásában a szándék az volt, hogy a közbeszerzést 
közelebb hozza a helyi viszonyok között működő kisvállalkozások számára is; maga az eljárás egyszerűbb le-
gyen, és a kis értékű eljárásokban ne legyen szükség ajánlattevői oldalon speciális szakértelem igénybevételé-
re az ajánlattételhez. E szabadon kialakítható eljárásban árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az 
ajánlatkérő − választása szerint − saját eljárásrendet alkalmazhat, amely a jelenleginél az ajánlatkérők számá-
ra jóval kötetlenebb eljárást tesz lehetővé. Az új eljárási lehetőség jelentős egyszerűsödést jelent, hiszen az 
ajánlatkérő a saját eljárási szabályainak kialakításakor csökkentheti a benyújtandó igazolások és nyilatkozatok 
számát, az eljárásokat rövidebbé teheti a határidők rövidítésével. A fenti adminisztrációs terhek csökkenésén 
túl az is kedvezőbb helyzetet teremt az ajánlattevő kis vállalkozásokra nézve, hogy mivel az így kialakított el-
járás szabályait az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban közzétenni, az ajánlattevők egyetlen 
forrásból értesülnek arról, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük. Míg korábban mind az eljárást megin-
dító felhívást, dokumentációt és magát a törvényt is − gyakran szakértői segítség igénybevétele mellett − ta-
nulmányozniuk kellett ahhoz, hogy megfelelő ajánlatot tudjanak tenni. A tervezet szerint az ajánlatkérő fele-
lőssége lesz az, hogy valamennyi szükséges információt az ajánlattevő rendelkezésére bocsásson a megfelelő 
ajánlattételhez.”

A Kbt. 123. §-a szerinti szabadon kialakítható eljárásban az ajánlatkérő tehát az eljárási kérdések jelentős 
részé ben szabad kezet kap, azonban az eljárási szabályok kialakítása során javasolt figyelembe vennie a követ-
kezőket:

− a Kbt. 123. §-a szerinti kötelező keretet felhasználva, olyan részletes eljárási szabályrendszert kell kialakí-
tania, melynek alkalmazásával a közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatható és a szerződés a legmegfele-
lőbb ajánlatot tevővel, a legkedvezőbb feltételekkel köthető meg, 

− az ajánlattevőknek fokozott nehézséget okozhat, ha számtalan, az ajánlatkérők által szabadon kialakított 
eljárási szabályrendszerhez kell igazodniuk, így az ajánlatok érvényességét és az ajánlattétel sikerességét 
szolgálhatja, ha a szabályozás a Kbt. Második részének terminológiájához, szabályrendszeréhez illeszkedik.

E tájékoztató egyrészt összefoglalja a Kbt. 123. §-a alapján a szabadon kialakítható eljárásban is kötelezően 
alkalmazandó szabályokat, másrészt a Kbt. nem kötelezően alkalmazandó Második része szabályainak rendsze-
rezett leírásával, továbbá a Transparency International („TI”) megjegyzéseivel segítséget kíván nyújtani a saját 
szabályrendszer kialakításában. 
A Kbt. nem kötelezően alkalmazandó Második Része szabályai dőlt betűvel, míg a ti megjegyzései vastag be-
tűvel kerültek megjelölésre. 
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1. alKalmazhatóság

A Kbt. 123. §-a szerinti szabadon kialakítható eljárás kizárólag az uniós értékhatárt el nem érő értékű árube-
szerzés és szolgáltatás megrendelés esetén alkalmazható. 

2. alKalmazható eljárásoK

A Kbt. 123. §-ában nem kerülnek meghatározásra Kbt. szerinti eljárási fajták.

Ennek megfelelően 
− a Kbt. Második részében meghatározott, hirdetménnyel induló eljárási fajták bármelyike hivatkozható, 

a Kbt. 123. §-ában foglalt kötelező szabályok figyelembe vételével, vagy 

− a Kbt. 123. §-ának szabályait alkalmazva a Kbt. Második részében foglalt szabályoktól eltérő szabályrend-
szer is kialakítható. 

Kbt. 123. § (2) bekezdésében mindössze egy megkötés kerül megfogalmazásra: 
„Az ajánlatkérő az általa megválasztott eljárási fajtáról a közbeszerzési eljárás során nem térhet át 
másikra.”

A szabályok kialakítása során figyelembe kell venni, hogy a Kbt. 123. § (6) bekezdése szerint „az ajánlatké-
rőnek biztosítania kell az alkalmazandó eljárási szabályok előzetes megismerését biztosító szabályozás kiala-
kítását” amely kikötés úgy értelmezhető, hogy az eljárást megindító felhívásban részletesen rendelkezni kell 
az eljárás lefolytatásának minden eleméről. 

3. tárgyalásos eljárás alKalmazhatósága

A tárgyalásos eljárás alkalmazásának nincsen korlátja; ennek alapján szabadon alkalmazható hirdetménnyel 
induló tárgyalásos és tárgyalás nélküli eljárás. 

A Kbt. 123. § (2) bekezdésében megfogalmazott megkötést viszont figyelembe kell venni: 
„Az ajánlatkérő az általa megválasztott eljárási fajtáról a közbeszerzési eljárás során nem térhet át 
másikra.”



8

4. alKalmazandó szaBályoK

A Kbt. 123. § (1) bekezdése szerint: „Az ajánlatkérő az uniós értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre 
és szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzése megvalósításakor − választása szerint − az e törvény 
Második részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályokat alakíthat ki.”

Az idézett rendelkezés szerint a Kbt. 123. § szerinti eljárásban csak a Kbt. Második rész szabályaitól lehet 
eltérni, amiből levonható a következés, hogy a Kbt. Első része (Általános rendelkezések), Negyedik része (A 
közbeszerzési szerződések) és Ötödik része (A közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslat) is alkalmazandó.

4.1  az alapelveK alKalmazása   

Az ajánlatkérőnek saját eljárási szabályok előírása esetén is azokra az alapelvekre és alapvető garanciális sza-
bályokra figyelemmel kell eljárnia, amelyeket a Kbt. − a Harmadik részben, valamint a valamennyi közbeszer-
zési eljárásra alkalmazandó Első részben − előír, így alkalmaznia kell az alábbi alapelveket:

A Kbt. alapelvei (Kbt. 2. §): 
(1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben 

tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 
(2) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők szá-

mára. 
(3)  Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, vala-

mint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. 
(4)  Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tart-

va kell eljárnia. 
(5) Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell 

nyújtani a közbeszerzési eljá rásban. Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem 
közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai 
Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel össz hangban kell nyújtani. 

(6)  A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé teheti − de 
nem követelheti meg − a magyar helyett más nyelv használatát is.

A Kbt. Harmadik részében (a kapcsolódó 123. §-ban) írt − a Kbt. 123. §-ához fűzött indokolás szerinti megfogal-
mazásban − „alapelvek”: 

− A felhívást az ajánlatkérő külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján köteles 
közzétenni. (Kbt. 123. § (3) bekezdés) 

− Az ajánlatkérőnek biztosítania kell az alkalmazandó eljárási szabályok előzetes megismerését bizto-
sító szabályozás kialakítását, amely kikötés úgy értelmezhető, hogy az eljárást megindító felhívásban 
részletesen rendelkezni kell az eljárás lefolytatásának szabályairól. (Kbt. 123. § (6) bekezdés)

− Az ajánlatkérő köteles a kialakított eljárási szabályokat a hirdetményben megadni. 
− Az eljárással kapcsolatos minden, az eljárás eredményére kiható döntést és írásban közölnie kell a 

részt vevő gazdasági szereplőkkel. (Kbt. 123. § (9) bekezdés)
− Az új Kbt. 123. §-ához fűzött jogalkotói indokolása szerint jogorvoslathoz való jog biztosítása érdeké-

ben szintén kötelező 
• a döntések indokolt írásbeli közlése és 
• összegezés készítése, 
• a szerződéskötési moratórium megtartása. 

− A garanciális szabályok érvényesülését a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati fórumként ebben 
az esetben is biztosítja.

− Az ajánlatkérőnek biztosítania kell az azonos hozzáférést (a részvétel jogát) valamennyi, az Európai 
Unióban letelepedett gazdasági szereplő számára, a diplomák, tanúsítványok, valamint képesítéseket 
igazoló iratok kölcsönös elismerését. (Kbt. 123. § (6) bekezdés)
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4.2  nyilvánosság   
A Kbt. 123. § (5) bekezdés szerint „az eljárási szabályok meghatározásakor az ajánlatkérő a Kbt.-vel összhang-
ban köteles biztosítani az eljárások megfelelő mértékű nyilvánosságát”, amely rendelkezés figyelembe véve, 
hogy a Kbt. Első rész szabályai ezen eljárásban is alkalmazandóak, úgy értelmezendő, hogy a Kbt. közzététel-
re és nyilvánosságra vonatkozó 30−31. §-ai alkalmazandóak. 

4.2.1  eljárást megindító hirdetmény Közzététele   

A Kbt. 123. § (3) bekezdés szerint „a felhívást az ajánlatkérő külön jogszabályban meghatározott minta szerin-
ti hirdetmény útján köteles közzétenni”. 

Az eljárást megindító felhívás hirdetményének mintáját a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 4. számú melléklete 
tartalmazza. 

4.2.2  egyéB doKumentumoK Közzététele   

(i) Hirdetmény útján történő közzététel 

A Kbt. 30. §-ában foglalt alábbi hirdetményeket a Közbeszerzési értesítőben kell közzétenni: 
− az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 1. számú melléklete 

szerinti mintát használva;
− a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 7. számú mellékle-

te szerinti mintát használva. 

(ii) Honlapon történő közzététel

A Kbt. 31. §-ában foglalt alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha az ajánlatkérő rendelkezik hon-
lappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény 
esetén a fenntartó honlapján  kell közzétenni. 

− az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatokat (ha az előzetes vitarendezés Kbt. 79. § szerinti le-
hetőségét az ajánlatkérő alkalmazza a közbeszerzési eljárásban); 

− a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában 
a) a jogorvoslati kérelem Kbt.-ben meghatározott adatait (Kbt. 137. § (9) bekezdés szerint: eljárás 

megnevezése, tárgya, az ügyfelek megnevezése és a kérelem megérkezése időpontja; ezeket az 
adatokat a Közbeszerzési Döntőbizottság a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzéteszi), 

b) a Közbeszerzési Döntőbizottság Kbt. 144. § (4) bekezdés szerinti szerződés megkötését engedélye-
ző végzését; 

− a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket; 
− a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megin-

dító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a 
szerződés teljesí tésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás telje-
sítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét.

„A fenti bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra 
hivatkozással nem tagadható meg” (Kbt. 31. § (2) bekezdés)

Kbt. szerint a fenti hirdetményekkel és tájékoztatókkal kapcsolatban a következő időpontokat/időtartamokat 
kell alkalmazni.

− Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést, vagy ennek 
hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadá-
sáról szóló ajánlatkérői döntést követő 10 munkanapon belül kell közzétételre megküldeni;
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− Az ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított 15 munka-
napon belül köteles e tájékoztatót közzétételre megküldeni;

− A szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat a mindkét fél általi teljesítésétől számított 15 munka-
napon belül kell közzétenni, az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés ese-
tében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a közzétett adatokat aktualizálni;

− A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésnek a teljesítéstől számított 5 évig folyamatosan 
elérhetőnek kell lennie;

− Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatónak, a szerződés módosításáról szóló tá jékoztatónak, az 
előzetes vitarendezéssel és kapcsolatos adatoknak a közbeszerzési eljárás lezárulásától számított 5 
évig el érhetőek nek kell lenniük. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az 
ira tokat annak − bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat − jogerős befejezéséig, de legalább az 
említett öt évig kell megőrizni. 

4.2.3  Üzleti titoK   

A Kbt. 123. § (11) bekezdése alapján az üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell; 
a „megfelelő alkalmazás” azt jelenti, hogy a hivatkozott szabályokat az értelemszerű eltérésekkel (jelen eset-
ben még az alkalmazni nem kívánt rendelkezések mellőzéséből eredő eltérésekkel) kell alkalmazni.

„Kbt. 80. § (1) Az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlatában, illetve a részvételi jelentke-
zésben, valamint a 69−70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § 
(2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó ira-
tokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a (2)−(3) bekezdés szerinti elemeket.

(2) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra ho-
zatalát, amely a 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló 
− a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó − részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költ-
ségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
 
(3) Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hoza-
tala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön 
törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési el-
járás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.”

4.2.4  tájéKoztatás az eljárás eredményére Kiható döntésről    
          és információról   

A Kbt. kötelezően alkalmazandó 123. § (9) bekezdése szerint:

„Az ajánlatkérő az ajánlattevőket, részvételre jelentkezőket, valamint a bontást megelőzően azokat a 
gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték, köteles írásban tájékoztatni min-
den, az eljárás eredményére kiható döntésről és információról, valamint ezek részletes indokáról, a 
döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.”

„Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezését követően köteles olyan írásbeli összegezést készí-
teni − és azt minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküldeni − 
amely tájékoztatást nyújt az ajánlatok elbírálásáról és a nyertes ajánlat kiválasztásának indokairól.”
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4.2.5 BeteKintés a más ajánlatáBa   

A Kbt. 123. § (11) bekezdése alapján a betekintésre vonatkozó alábbi rendelkezéseket megfelelően alkalmazni 
kell.

Kbt. 80. § (4) 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 részvételi jelentkezésének) azon részeibe betekinthes-
sen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. 
Az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon.”

Kbt. 81. § szerint:
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes aján-
lat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt 
munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is.

4.3  egyéB alKalmazandó általános szaBályoK   

A Kbt. Első részének valamennyi szabálya megfelelően alkalmazandó, az alábbiakban a Kbt. 123. §-a szerinti 
eljárás lefolytatásához szükséges lényeges szabályok kerülnek ismertetésre.

4.3.1  a KBt. értelmező rendelKezései   

A Kbt. 4. §-ában foglalt értelmező rendelkezései a Kbt. 123. §-a alkalmazásában is irányadóak; e rendelkezések 
közül csupán az eljárás lefolytatása vonatkozásában alapvetőek kerülnek az alábbiakban idézésre:

„1. ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; 

2. alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szál-

lítót, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;

5. elektronikus árlejtés: a közbeszerzési eljárás részét képező olyan ismétlődő folyamat, amely az aján-
latoknak a 63. § (4) bekezdés szerinti értékelését követően új, az ellenszolgáltatás mértékére, és az 
ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti egyes tartalmi elemeire vonatkozó kedvezőbb ajánlat 
megtételét, és az ajánlatok rangsorolását elektronikus eszköz segítségével, automatizáltan teszi lehető-
vé;

6. elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást és -továbbítást végző vezetékes, rádiótechni-
kai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; 

7. Európai Unió, illetve az Európai Unió tagállama kifejezésen az Európai Gazdasági Térséget, valamint 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásokban részes államokat is érteni kell, kivéve a 9. § (1) 
bekezdés d) pontja eseté ben; 

8. fenntarthatósági szempont: a fenntarthatósági szempontok érvényesüléséről szóló kormányrendelet-
ben meghatározott szempont, így különösen az erőforrás- és energiahatékonyság, a dematerializáció, az 
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üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentés, valamint az adott termék/szolgáltatás életciklusa során a le-
hető legkisebb környezeti hatással és terheléssel járó megoldások szempontjai; 

9. gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési 
beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását 
kínálja; 

10. hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat; 

11. hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; 

12. keret-megállapodás: meghatározott egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő között 
létrejött olyan megállapodás, amelynek célja, hogy rögzítse egy adott időszakban közbeszerzésekre 
irányuló, egymással meghatározott módon kötendő szerződések lényeges feltételeit, különösen az ellen-
szolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, az előirányzott mennyiséget; 

13. közbeszerzési eljárás előkészítése: az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselek-
mények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, a köz-
beszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a 
dokumentáció előkészítése; 

14. közbeszerzési eljárás megkezdése: A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító 
hirdetmény feladásának időpontját, a közvetlen részvételi felhívás [38. § (1) bekezdés] megküldésének 
időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás − a 99. § (2) 
bekezdése szerinti esetben a tárgyalási meghívó − megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkez-
désének időpontját kell érteni; 

15. közösségi áru: a Közösségi vámkódexről szóló tanácsi rendeletben (2913/92/EGK rendelet) így meg-
határozott fogalom; 

16. meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább 
eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: 
a) a tagok (részvényesek) szavazatának többségével társasági vagy tagsági részesedése alapján egyedül 

rendelkezik, 
b) más tagokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján vagy más módon a szavazatok többségé-

vel egyedül rendelkezik, 
c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a felügyelőbizottság (fel-

ügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja; 

19. részvételre jelentkező: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a több szakaszból álló közbeszerzési el-
járás első, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést nyújt be; 

20. szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezet: a szociális igazgatásról és a szociális ellá-
tásokról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján készült, a szociális foglalkoztatás engedélyezé-
sének és ellenőr zésének, valamint a szociális foglalkoztatási támogatás igénylésének és a támogatás 
felhasználása ellenőrzésének szabályait tartalmazó kormányrendeletben így meghatározott fogalom; 

21. támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny 
juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a kezességvállalást; 

23. védett foglalkoztató, védett szervezeti szerződést kötött szervezet: a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló, valamint a megváltozott 
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált 
munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló kormányrendeletben így meghatározott fogalom.”
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4.3.2  Kötelező szaKértelem és BírálóBizottság   

Az eljárásban alkalmazandóak a Kbt. kötelező szakértelemre és bírálóbizottság összetételére vonatkozó rendel-
kezései (Kbt. 22. § (3)−(5) bekezdés).

„(3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értéke-
lése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont sze-
mélyeknek és szervezeteknek megfelelő − a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénz-
ügyi − szakértelemmel kell rendelkezniük. 

(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel rendelkező, legalább háromtagú 
bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak a − szükség esetén a hiánypótlást, felvilágosítás vagy 
indokolás [67−70. §] megadását követő − 63. § (3)−(4) bekezdése szerinti elbírálására. A bírálóbizottság 
írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezá-
ró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készí-
teni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 

(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tag-
ja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt dele-
gálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.”

4.3.3  összeférhetetlenség   

Az eljárásban alkalmazandóak a Kbt. összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezései (Kbt. 24. § bekezdés).

„(1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az 
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását. 

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő 
nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely 
okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más 
közös érdek miatt nem képes. 

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvál-
lalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással 
vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködé-
se az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles felhívni az 
eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján − különösen 
az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel − a közbeszerzési eljárásban történő részvétele 
összeférhetetlenséget eredményezne. 

(4) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcso-
latos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben 
fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. 

(5) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összefér-
hetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő 
a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értéké-

nek felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a 
felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy 

b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot 
kapott feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbe-
szerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott 
adatok körét meghaladó információt.”
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4.3.4   gazdasági szereplőKre vonatKozó szaBályoK   

Az eljárásban alkalmazandóak a Kbt. gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályai (Kbt. 25−27. §-a)

(i) Közös ajánlattétel (Kbt. 25. §)

„25. §  (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk 
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni 
jogosult képviselőt megjelölni. 

(3) A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilat-
kozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölé-
sét. 

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja 
elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. §], a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és 
indokolás [69−70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek (részvételre jelentkezőknek) 
szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [59. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a 
biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös aján-
lattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

(7) Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az 
ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem követ-
kezhet be.”

(ii) Az alvállalkozóként történő megjelölés 25%-os korlátja (Kbt. 26. §)

„26. § Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben 
fog közvetlenül részt venni a szerződés − részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonat-
kozó szerződés − teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (rész-
vételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás 
részvételi szakaszában részvételre jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a 
szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a be-
szerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.”

(iii) Projekttársaság (Kbt. 27. §)

„27. § (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó szervezet 
alapításához, azonban ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése ér-
dekében indokolt, a nyertes ajánlattevő(k)től megkövetelheti. Az eljárást megindító felhívásnak a gaz-
dálkodó szervezet alapítására vonatkozó ajánlatkérői elvárást egyértelműen rögzítenie kell. 

(2) Ha az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy megköveteli gazdálkodó 
szervezet létrehozását (projekttársaság), a dokumentációban megadja a létre hozandó gazdálkodó szer-
vezettel kapcsolatos követelményeket, amelyek kizárólag a jogi formával, a jegyzett tőke minimális − a 
szerződés értékével arányosan meghatározott − összegével, a gazdálkodó szervezet tevékenységi köré-
vel, valamint tevékenységének ellenőrzésével függhetnek össze.”
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4.3.5  a verseny Biztosítása   

(i) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező más ajánlatban ajánlattevőként, alvállalkozóként, referencia adó-
ként történő részvételének tilalma (Kbt. 28. § (1) bekezdés)

„28. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban − részaján-
lat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében − 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi je-

lentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 
b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentke-

ző szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. § (5) bekezdés].”

(ii) Kartellezés gyanújának a Gazdasági versenyhivatal részére történő bejelentése (Kbt. 28. § (2) bekezdés)

„28. § (2) Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatar-
tás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi lvII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az 
Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését 
észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt − a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó sza-
bályai szerint − jelezni a Gazdasági versenyhivatalnak.”

4.3.6  az eljárásoK doKumentálására, a Kapcsolattartásra 
          és a határidőK számítására vonatKozó szaBályoK   

Az eljárásban alkalmazandóak a Kbt.-nek az eljárások dokumentálására, a kapcsolattartásra és a határidők 
számítására vonatkozó szabályai (Kbt. 34−37. §-ai)

(i) Az eljárások dokumentálása (Kbt. 34. § (1)−(3) bekezdései)

„34. § (1) Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását − annak előkészítésétől az eljárás alapján 
kötött szerződés teljesítéséig terjedően − írásban, vagy az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása 
esetén külön, e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan köteles doku-
mentálni. 

(2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a köz-
beszerzési eljárás lezárulásától [30. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot 
a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvos-
lati eljárás indult, az iratokat annak − bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat − jogerős befejezé-
séig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. 

(3) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szervek kérésé-
re a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést bizto-
sítani.”

(ii) Kapcsolattartásra vonatkozó szabályok (Kbt. 35. §)

„35. § (1) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel − ha e törvényből más 
nem következik − írásban történik. 
(2) Az írásbeli nyilatkozatok − ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát e törvény nem kíván 
meg − teljesíthetőek: 
a) az (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen kézbesítés útján; 
b) faxon; 
c) elektronikus úton; 
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(3) Az ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti 
a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét; a kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel − az 
elektronikus árlejtés esetének kivételével − nem követelhető meg az ajánlattevőktől. 

(4) A (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással ellátott, vagy a külön, e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelmé-
nyeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában. 

(5) Az e törvény szerint előírt tájékoztatásra vagy információ kérésére postai kézbesítés csak kivételesen 
és indokolt esetben vehető igénybe.”

(iv) Eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása (Kbt. 36. § (1) bekezdés)
„36. § (1) Az eljárási cselekmények elektronikusan is gyakorolhatók. A közbeszerzési eljárási cselekmé-
nyek elektronikus gyakorlásának módjáról külön Korm. rendelet1 rendelkezik, amely e törvény rendelke-
zéseitől az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása miatt szükséges mértékben eltérhet.” 

(v) jegyzőkönyv készítés közjegyző jelenlétében történő lehetősége (Kbt. 36. § (2) bekezdés)

„36. § (2) Ahol e törvény a közbeszerzési eljárás során jegyzőkönyv készítését írja elő, ez a követelmény 
a közjegyző jelenlétében lefolytatott cselekmények esetében közokiratba foglalással is teljesíthető.” 

(vi) Dokumentumok és igazolások benyújtása (Kbt. 36. § (3)−(7) bekezdés)

„(3) Ahol e törvény vagy e törvény, illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján 
az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum 
− ha jogszabály eltérően nem rendelkezik − egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírhat-
ja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely 
követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyi-
latkozat). Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is köteles elfogadni. 

(4) Amennyiben az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban az 
e törvény által megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő jogosult elfogadni az adott igazolással 
egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is. 

(5) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az 
ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a 
tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektroni-
kus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartá-
sok is. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti − a közbeszerzési el já rások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó − elektroni-
kus, hatósági, illetőleg közhiteles nyil vántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési 
Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmu-
tatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 

(7) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokban való szereplést az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő 
lejárta és az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek való megküldése, vagy − több szakasz-
ból álló eljárásban − a részvételi határidő lejárta és a részvételi szakasz eredményéről szóló értesítés 
részvételre jelentkezőknek való megküldése között egy alkalommal ellenőrzi, továbbá az ellenőrzés té-
nyét és eredményét a közbeszerzési eljárás iratai között megőrzi.” 

1 A jelenleg hatályos rendelet: 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabá-
lyairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról
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(vii) Határidők számítására vonatkozó szabályok (Kbt. 37. §)

„37. §  (1) Az e törvényben meghatározott határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy években 
megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít 
bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény 
esik. 

(2) A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a 
kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. 

(3) Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munka-
napon jár le. 

(4) A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását, illetve a felhívás 
közvetlen megküldését követő napon kezdődik.”
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A Kbt. 123. § (1) bekezdése szerint: „Az ajánlatkérő az uniós értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre 
és szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzése megvalósításakor − választása szerint − az e törvény 
Második részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályokat alakíthat ki.”

A Kbt. szabadon kialakított eljárásra irányadó 123. § (1) bekezdése szerint a Kbt. uniós eljárásrendre irányadó 
Második része által nem kötött eljárást folytathat le; azaz a Kbt. e Második részét az ajánlatkérő nem köteles 
alkalmazni, csak azon rendelkezések vonatkozásában, melyeket a 123. § kifejezetten meghatároz.

1. az eljárást megindító felhívás tartalma 

1.1  általános szaBályoK   

1.1.1 A jogalkotói indokolás szerint a Kbt. 123. § szerint szabadon kialakított eljárásban „az ajánlattevők 
egyetlen forrásból értesülnek arról, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük.” „Az ajánlatkérő fele-
lőssége lesz az, hogy valamennyi szükséges infor mációt az ajánlattevő rendelkezésére bocsásson a meg-
felelő ajánlattételhez.” Erre tekintettel írja elő a Kbt., hogy az ajánlatkérőnek biztosítania kell az alkal-
mazandó eljárási szabályok előzetes megismerését biztosító szabályozás kialakítását: „ha az ajánlatkérő 
az általa a közbeszerzés során alkalmazandó eljárás szabályait önállóan alakítja ki, köteles ezeket a 
szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban”. (Kbt. 123. § (2) bekezdés, első mondat) 

Az eljárást megindító felhívás hirdetményében az adott pontban kell a szabályt megadni, pl. a hirdet-
mény Iv.2.6) pontjában az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásának feltételeit kell megadni. 
Azon feltételeket, amelyekre vonatkozóan konkrét kitöltési hely a hirdetmény mintában nem kerül meg-
adásra, az v.4) További információk, az ajánlatkérő által alkalmazott eljárási szabályok, az ajánlattétel-
hez szükséges egyéb információk pontban kell megadni.

1.1.2 „Az eljárást megindító felhívásnak minden eset ben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági 
szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak 
be.” (Kbt. 123. § (2) bekezdés, második mondat) 

1.1.3  „Az eljárást megindító felhívásnak mindazon információkat tartalmaznia kell, amely a gazdasági szerep-
lőknek a megfelelő ajánlattételhez (részvételi jelentkezéshez) szükséges, így különösen:
• az odaítélendő szerződés legfontosabb részleteit (az eljárás tárgya, mennyisége, szerződéses feltéte-

lek)
• az odaítélés módjának rövid leírását (értékelési szempontok és módszer), 
• az ajánlattételi (részvételi) határidőt, valamint 
• az ajánlatkérővel való kapcsolatfelvételre vonatkozó információt.” 

(Kbt. 123. § (3) bekezdés) 

1.2  az eljárás tárgya és mennyisége   

A Kbt. 123. §-a az eljárás tárgya és mennyisége megadásának részleteire vonatkozóan nem ad előírást.

A közbeszerzés tárgyának és mennyiségének megadásakor figyelembe kell venni, hogy 
− az eljárást megindító felhívásnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági 

szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassa-
nak be (Kbt. 123. § (2) bekezdés, második mondat);

− az eljárást megindító felhívásnak mindazon információkat tartalmaznia kell, amely a gazdasági sze-
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replőknek a megfelelő ajánlattételhez (részvételi jelentkezéshez) szükséges, így különösen az odaíté-
lendő szerződés legfontosabb részletei között az eljárás tárgyát és mennyiségét. (Kbt. 123. § (3) be-
kezdés, első mondat).

Át kell gondolni továbbá, hogy a mennyiség előírása körében − a Kbt. Második részének a Kbt. 123. § szerinti 
eljárásban kötelezően nem alkalmazandó szabálya alapján − az alapmennyiséghez vagy értékhez képest plusz/
mínusz mennyiség/érték előírásának lehetőségét kívánja-e alkalmazni az ajánlatkérő (Kbt. 46. § (2) bekezdés).

„46. § (2) A közbeszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy az ajánlatkérő a legalacsonyabb 
vagy a legmagasabb mennyiséget vagy értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét, előírva az 
eltérés százalékos mértékét.”

A Kbt. 123. § esetén alkalmazandó eljárást megindító felhívás hirdetmény mintája szerint a felhívásban meg kell 
adni továbbá, hogy az ajánlatkérő lehetővé kívánja-e tenni 

− a részekre történő ajánlattételt
− alternatív ajánlat tételét.

A részekre történő ajánlattétel lehetővé tételének előírásakor az ajánlatkérőnek mérlegelnie kell, hogy alkal-
mazni kívánja-e az ezen eljárásban egyébként kötelezően nem alkalmazandó Kbt. Második része szerinti 46. § 
(3)−(5) bekezdést, mely szerint:

Hangsúlyozandó, hogy a Kbt. 123. § szerinti szabadon kialakított eljárásban a Kbt. Második része szerinti a ré-
szekre történő ajánlattétel biztosításáról rendelkező 46. § (3)−(5) bekezdést az ajánlatkérő nem köteles alkal-
mazni, tehát a részekre történő ajánlattételt nem köteles biztosítani.

„Kbt. 46. § (3) Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés 
tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Ameny-
nyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlat-tételi lehetőség biztosítható, az 
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban − feltéve, hogy az gazdasági, műszaki és minőségi, vagy 
a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve sem ésszerűtlen − köteles 
lehetővé tenni a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, illetve részvételre jelentkezést. 

(4) A közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítása esetén az eljárást megindító felhívás-
ban elő kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot tenni, illetve 
részvételre jelentkezni.

(5) A (3) bekezdés szerinti esetben, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy 
egy ajánlattevő jogosult a beszerzés összes részére ajánlatot tenni, illetve részvételre jelentkezni, de 
ezt nem teheti kötelezővé.”

ti megjegyzés:
az ajánlatkérőnek − ha lehetővé kívánja tenni az alternatív ajánlattételét − át kell tehát gondol-
nia, hogy alkalmazni kívánja-e a Kbt. 123. § szerinti szabadon kialakított eljárásában a Kbt. 
második részében meghatározott, az alternatív ajánlattételének lehetőségére vonatkozó, a 
Kbt. 47. § (1)−(3) bekezdésében meghatározott szabályokat.
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A Kbt. 47. § (1)−(3) bekezdése a részekre történő ajánlattétel lehetőségét a következők szerint szabályozza:

1.3  műszaKi leírás   

A műszaki leírás meghatározására vonatkozóan a Kbt. 123. § (7) bekezdése részletes rendelkezést alkalmaz, 
melyet az ajánlatkérő köteles alkalmazni. E szerint a közbeszerzés tárgyának műszaki leírása körében az 
ajánlatkérőnek az alábbiakat kell figyelembe vennie: 

„Az ajánlatkérőnek biztosítania kell a szerződés tárgyának megkülönböztetés-mentes leírását; az aján-
latkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes gazdasági szerep-
lőket vagy árukat az eljárásból kizár vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülön-
böztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 
szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, sze-
mélyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés 
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.”

A Kbt. Második részének 48. §-ában megadott meghatározás, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkal-
masság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 
szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet műszaki leírás meghatározására és tartalmára vonatkozó részletszabá-
lyait az ajánlatkérő nem köteles alkalmazni. Ha azokat mégis kívánja alkalmazni, javasolt erre az eljárást meg-
indító felhívásban utalni. 

„Kbt. 47. § (1) Az eljárást megindító felhívásban szerepelnie kell, hogy az ajánlattevő tehet-e több-
változatú (alternatív) ajánlatot. 

(2) Az ajánlatkérő akkor rendelkezhet a többváltozatú ajánlattétel lehetőségéről, ha az összességé-
ben legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló értékelési szempontot [71. § (2) bekezdés b) pont-
ja] alkalmazza az eljárásban. 

(3) Többváltozatú ajánlattétel lehetősége esetén az ajánlatkérőnek az eljárást megindító  
felhívásban vagy a dokumentációban meg kell határoznia, hogy a változatoknak milyen minimumkö-
vetelményeknek és közbeszerzési műsza ki leírásnak kell megfelelniük, és azokat milyen egyéb követel-
mények szerint kell elkészíteni. Nem érinti valamely változat megfelelőségét az a tény, hogy elfoga-
dása esetén a közbeszerzés tárgya árubeszerzés helyett szolgáltatás megrendelésének vagy 
szolgáltatás megrendelése helyett árubeszerzésnek minősülne.”

ti megjegyzés:
ha az alternatív ajánlattételének lehetőségét az ajánlatkérő biztosítani akarja, de a fenti Kbt. 
rendelkezéseket nem kívánja alkalmazni, akkor erre az eljárást megindító felhívásban utalnia 
szükséges és egyidejűleg közölnie kell az alkalmazandó szabályokat.
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1.4  szerződéses feltételeK   

A Kbt. 123. § (3) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy az eljárást megindító felhívásban meg kell adni az odaíté-
lendő szerződés legfontosabb részleteit, így az eljárás tárgyán, mennyiségén túl a szerződéses feltételeket is.

A Kbt. 123. § (1) bekezdéséből az a következtetés vonható le, hogy a Kbt. A közbeszerzési szerződések című 
Negyedik része is alkalmazandó a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban; ennek megfelelően tehát Kbt. Negyedik 
részében foglalt rendelkezéseket, melyek a szerződés megkötésére, a szerződés tartalmára, a szerződés ér-
vénytelenségére, a szerződés teljesítésére és a szerződés módosítására vonatkoznak, figyelembe kell venni az 
eljárást megindító felhívás és a szerződés elkészítésekor.

Az alábbiakban a kötelezően alkalmazandó rendelkezések közül azok kerülnek említésre, melyek az eljárást 
megindító felhívás és a szerződés kötelező tartalmi elemeit képezik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szerző-
dés megkötésére, a szerződés érvénytelenségére, a szerződés teljesítésére és a szerződés módosítására továb-
bi kötelező rendelkezéseket tartalmaz a Kbt., melyeket az eljárás előkészítése, majd a szerződés megkötése és 
teljesítése során figyelembe kell venni.

A Kbt. 123. § szerinti eljárás eljárást megindító felhívás hirdetmény mintája alapján − a fent már írt szerződés 
tárgyán és mennyiség túl − legalább az alábbi szerződéses feltételek közlése kötelező:

(i)  Szerződéshez rendelet elnevezés

(ii)  Szerződés típusa (ami a szerződés Ptk. szerinti meghatározását jelenti, pl. szállítási szerződés, vállalko-
zási szerződés, megbízási szerződés)

(iii) Teljesítés helye

(iv) vételi jogra vonatkozó információ

(v) Szerződés időtartama/teljesítési határidő
 A Kbt. Negyedik része szerinti, a szerződés időtartamának meghatározására vonatkozóan kötelezően 

alkalmazandó rendelkezés: 
„125. § (8) Az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban a szerződés időtartamát úgy kell 
meghatároznia, hogy amennyiben a szerződés tárgya, a választott szerződéses konstrukció vagy a 
hozzá kapcsolódó fizetési feltételek vagy a nyertes ajánlattevő által eszközölt befektetés nem 
indokolja, a szerződés ne kösse határozatlan vagy aránytalanul hosszú határozott időtartamra, 
amely a verseny fenntartása és a közpénzek hatékony elköltésének céljával ellenkezik.”

(vi)  Szerződést biztosító mellékkötelezettség meghatározása (ha az ajánlatkérő elő kíván írni mellékkötele-
zettséget) 
Ide tartoznak a Ptk. szerinti szerződést biztosító mellékkötelezettségek (kötbér, jótállás), továbbá a 
Ptk.-ban ilyenként nem nevesített, de a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott szerződés teljesítését 
biztosító teljesítési biztosíték, a jótállási kötelezettséget biztosító jólteljesítési és egyéb biztosítékok.

A teljesítési, jólteljesítési és egyéb biztosítékokra vonatkozóan a Kbt. 126. §-a az alábbiak szerint tartal-
maz kötelező rendelkezéseket: 
„126. § (1) Az ajánlatkérő jogosult a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben biztosítékot kikötni, 
ezt a tényt, továbbá a biztosíték(ok) körét és mértékét az eljárást megindító felhívásban közölni kell. 

(2) A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés 
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki. 
(3) A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként legfel-
jebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki. 

(4) A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződéskötéskor, a jótál-
lási igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, a 
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szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási időtartam lejártakor vagy amennyi-
ben a szerződésben jótállást nem kötöttek ki, a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. 
Az egyéb biztosítékot − a szerződésben foglalt feltételek szerint − abban az időpontban kell rendelke-
zésre bocsátani, amelytől kezdve a biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet, de legkorábban 
a szerződéskötés időpontjában.

(5) A (4) bekezdés szerinti biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az 
ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem 
kérhető. 

(6) A jótállási és a szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosíték vagy egyéb rendelkezésre bo-
csátandó biztosíték kikötése esetén az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 
a) előírja, hogy e biztosítékok a (4) bekezdés szerinti határidőkig az ajánlattevőként szerződő fél válasz-

tása szerint teljesíthetőek az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájá-
ra történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított 
− készfizető kezességvállalást tartalmazó − kötelezvénnyel vagy 

b) megjelöl egy vagy több − az a) pontban nem szereplő − biztosítéki formát, és előírja, hogy a biztosí-
ték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik megjelölt, vagy az a) 
pontban meghatározott formában. 

(7) A jótállási és a szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő a 
szerződésben lehetővé teheti, hogy a fizetési számlájára történő, a (6) bekezdés a) pontja szerinti befi-
zetés helyett a biztosíték vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a (rész)teljesítésért járó 
ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra. 

(8) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a (6) bekezdésben foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra 
áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folya-
matosan rendelkezésre kell állnia.”

(vii)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A Kbt. 130. § (3)−(5) bekezdése az ellenszolgáltatás megfizetése vonatkozásában kötelezően alkalmazan-
dó rendelkezéseket a következők szerint fogalmazza meg:

„(3) Az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy − támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói ki-
fizetés során − a kifizetésre köteles szervezet e § alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérő-
ként szerződő fél) a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 
a) a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvé-

telének napját követő 30 napot; a számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek között meg-
állapodás tárgyát; 

b) amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy az 
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő 
nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés 
(építési beruházás esetén az átadás-átvételi eljárás befejezésének) napját követő 30 napot. 

(4) A szerződésben foglalt fizetési határidő a (3) bekezdés a)−b) pontjaiban megállapított határidőket 
csak akkor haladhatja meg, ha a szerződésben a felek az ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében álla-
podtak meg, feltéve hogy a választott szerződéses konstrukció vagy a szerződéssel kapcsolatos más 
egyedi körülmények miatt az tényszerűen indokolt, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem 
haladhatja meg a 60 napot. 

(5) A felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ebben az eset-
ben minden részletre alkalmazni kell az e törvényben a kifizetésekre előírt szabályokat.”

(vii) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy, ennek kikö-
tése és az erre vonatkozó informá ciók



26

Ha az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság kikötésével kí-
ván élni, akkor alkalmaznia kell a Kbt. 27. §-ának vonatkozó rendelkezését. 
„27. § (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó szervezet 
alapításához, azonban ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése ér-
dekében indokolt, a nyertes ajánlattevő(k)től megkövetelheti. Az eljárást megindító felhívásnak a gaz-
dálkodó szervezet alapítására vonatkozó ajánlatkérői elvárást egyértelműen rögzítenie kell. 

(2) Ha az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy megköveteli gazdálkodó 
szervezet létrehozását (projekt társaság), a dokumentációban megadja a létrehozandó gazdálkodó szer-
vezettel kapcsolatos követelményeket, amelyek kizárólag a jogi formával, a jegyzett tőke minimális − a 
szerződés értékével arányosan meghatározott − összegével, a gazdálkodó szervezet tevékenységi köré-
vel, valamint tevékenységének ellenőrzésével függhetnek össze.”

A projekttársaságra vonatkozó kötelező rendelkezéseket a Kbt. 129. §-a tartalmazza:
„129. § (1) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) pro-
jekttársaságot hoznak létre, a közbeszerzési szerződésben elő kell írni, hogy az abban foglalt jogok és 
kötelezettségek a projekttársaság létrejöttének időpontjától a projekttársaságot illetik meg, illetve ter-
helik. Ebben az esetben az ajánlatban megjelölt alvállalkozók a projekttársasággal kötelesek a közbe-
szerzési szerződés teljesítéséhez szükséges szerződést (szerződéseket) megkötni. 

(2) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a projekttársaság közötti szerződésre egyebekben a közbeszerzé-
si szerződésekre vonatkozó szabályokat − így különösen a szerződések nyilvánosságára, a szerződések 
kötelező tartalmára és módosítására vonatkozó, továbbá a szerződések teljesítésének ellenőrzésével 
kapcsolatban e törvényben vagy más jogszabályban foglalt előírásokat − is alkalmazni kell. 

(3) A projekttársaság és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen 
felelnek. 

(4) A projekttársaság csak a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenységet 
végezhet és szerződéseket köthet, más gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet, valamint 
nem alakulhat át. 

(5) A projekttársaságban a nyertes ajánlattevőn (ajánlattevőkön) kívül más nem szerezhet részesedést. 
A projekttársaság jegyzett tőkéjét és jegyzett tőkén felüli vagyonát − ide nem értve az osztalékot − az 
alapítók nem vonhatják  el.

(6) A nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a projekttársaságot akkor szüntetheti(k) meg, ha 
a) a projekttársaság a közbeszerzési szerződésben foglaltakat teljesítette és az ajánlatkérővel az egy-

más felé fennálló elszámolási kötelezettségeket is teljesítették, vagy 
b) a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a közbeszerzési szerződésből, valamint a közbeszerzési szerző-

dés teljesítése érdekében kötött szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket a projekttársa-
ságtól teljes egészében átvállalták. 

(7) A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a pro-
jekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek − a 
részvétel mértékéig −, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. 

(8) Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha a nyertes ajánlattevő részére gazdasági társaság alapítását írja 
elő, és az ajánlattevő a társasági szerződés megkötését, illetve az alapszabály elfogadását a szerződés 
aláírásától számított húsz napon belül a cégbírósághoz nem jelenti be, a szerződést felmondhatja.”

(viii)  A szerződés tartalmára vonatkozó további kötelező rendelkezések

− Kötelező feltétel előírása az adóelkerüléssel és az átláthatatlan tulajdonosi szerkezettel kapcsolatos 
kizáró okkal összefüggésben (Kbt. 125. § (4)−(7) bekezdés)
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„125. § (4) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy 
a)  a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, 
• melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekinte-

tében merülnek fel, és 
• melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá hogy 

b)  a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti: 

(5) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani − ha szükséges, 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon − ha 
• a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze-

rez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely 
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, 

• a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely 
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

(6) A felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

(7) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyer-
tes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.”

− A szerződés teljesítésének elismerése (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadása

„130. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) 
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről 
szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

1.5  értéKelési szempontoK, az ajánlat értéKelése   

A Kbt. 123. § (3) bekezdés szerint „az eljárást megindító felhívásnak tartalmaznia kell az odaítélés módjának rövid 
leírását (értékelési szempontok és módszer) is”.

A Kbt. 123. § esetén alkalmazandó hirdetményminta alapján az alkalmazható értékelési szempontok a legala-
csonyabb összegű ellenszolgáltatás és az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempont. Az összes-
ségében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempont esetén a felhívásban meg kell adni: 

− az értékelési részszempontokat 
− az azokhoz kapcsolódó súlyszámokat és 
− az értékelés módszerét.

A Kbt. 123. § szerinti szabadon kialakított eljárásban a Kbt. Második része szerinti értékelési szempont előírá-
sával és az ajánlat értékelésével kapcsolatos 71−72. §-ait az ajánlatkérő nem köteles alkalmazni.

Az ajánlatkérőnek át kell gondolnia, hogy alkalmazni kívánja-e részben vagy egészben a Kbt. 123. § szerinti 
szabadon kialakított eljárásában a Kbt. Második részében meghatározott értékelési szempont előírásával és az 
ajánlat értékelésével kapcsolatos 71−72. §-ait.
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Az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempont előírásával kapcsolatos Kbt. rendelkezések:

„71. § (3) Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, köteles 
meghatározni 
a) az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokat; 
b) részszempontonként az azok súlyát meghatározó − a részszempont tényleges jelentőségével 

arányban álló − szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám); 
c) az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 

és felső határát, amely minden részszempont esetében azonos; 
d) azt a módszert (módszereket), amellyel megadja a ponthatárok [c) pont] közötti pontszámot. 

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti részszempontokat az ajánlatkérőnek az alábbi követelményeknek 
megfelelően kell meghatároznia: 
a) a részszempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szük séges 55. § 

(1) bekezdése szerinti alkalmassága; 
b) a részszempontok között mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás mértékének részszempontját; 
c) a részszempontoknak mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell 

alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk 
(az ellenszolgáltatáson kívül például: a minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulaj-
donságok, környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok, működési költségek, gazdaságos-
ság, költséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, 
készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka); a részszempontok körében értékelhető a mun-
kanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megaján-
lott mértéke; 

d) a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését; 
e) ha részszempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, alszempontonként azok − 

tényleges jelentőségével arányban álló − súlyszámát is meg kell adni. Nem minősül alszempont 
megadásának, ha az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján értékelhető részszemponttal kap-
csolatban a (3) bekezdés d) pontja szerinti módszer megadása során leírja, hogy a részszempont-
tal összefüggő ajánlati elem mely összetevőit, vagy milyen tulajdonságait fogja vizsgálni; 

(5) A (3) bekezdésben foglaltakat is az eljárást megindító felhívásban kell megadni [a c) és d) pont 
esetében az egyéb információk körében] azzal, hogy a d) pont szerinti módszer (módszerek) részletes 
ismertetése a dokumentációban is megadható. 

(7) Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást tartalmazó értékelési szemponton vagy részszemponton (al-
szemponton) kívüli részszempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 
az eljárást megindító felhívásban jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb 
szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a (3) bekezdés c) pontja szerinti 
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, valamint jogosult meghatározni olyan elvárást is, 
melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.”

ti megjegyzése: 
mivel a Kbt. összességében legelőnyösebb aján lat értékelési szempont előírására vonatkozó rend-
szere már régóta változatlan és jól mű  ködik, ráadásul a Közbeszerzési hatóság által kiadott útmuta-
tó is segíti is alkalmazást, indokolt, hogy az ajánlatkérő vegye át a Kbt. 71. § (3)−(7) bekezdésében 
foglalt szabályozást. 
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Az ajánlatok értékelésével kapcsolatos Kbt. rendelkezések:

„72. § (1) Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, akkor az 
ajánlatoknak az értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívás-
ban meghatározott ponthatárok között értékeli az 71. § (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározott 
módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszám-
mal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, 
amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

(2) Ha több ajánlatnak azonos az (1) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat mi-
nősül az összességében legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos 
ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott 
részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot ka-
pott. 

(3) Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlé tében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott 
ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha 
a) az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot kívánja kiválasz-

tani, de a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tar-
talmazza, vagy 

b) az ajánlatok értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, de az 
összességében legelőnyösebb ajánlat a (2) bekezdés alkalmazásával sem állapítható meg. 

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az azonos ellenszolgáltatást tartalmazó, a (3) bekezdés b) 
pontja szerinti esetben pedig az azonos összpontszámmal és részpontszámokkal értékelt érvényes aján-
latot benyújtó ajánlattevők közül kell sorsolással kiválasztani az eljárás nyer  tesét.”

„73. § Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívás-
ban − több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi felhívásban − és a dokumentációban meghatá-
rozott feltételek alapján, valamint a 71. § (2) bekezdésében meghatározott értékelési szempontok 
egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.”

ti megjegyzése: 
mivel a Kbt. ajánlatok értékelésére vonatkozó előírása már régóta változatlan és jól működik, 
indokolt, hogy az ajánlatkérő vegye át a Kbt. 72. §-ában foglalt szabályozást, azzal, hogy a 71. § 
(3) bekezdésében a közjegyző jelenlétében történő sorsolás helyett − költség- és időhatékony-
sági szempontból − javasolható az ajánlattevők jelenlétében való sorsolást előírni. 

figyelem!
az eljárást megindító felhívásban egyértelműen rendelkezni kell az alkalmazandó szabályokról, 
így vagy utalni kell a Kbt. 71−72. §-ára vagy ezek alkalmazandó rendelkezéseire, és ennek meg-
felelően kell kitölteni az ajánlatok értékelésére vonatkozó hirdetményi részt; vagy, ha ezeket 
az ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni, akkor meg kell határozni legalább az odaítélés módjának 
rövid leírását és összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempont esetén legalább az 
értékelési részszempontokat, az azokhoz kapcsolódó súlyszámokat és az értékelés módszerét. 
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1.6  az ajánlattételi (részvételi) határidő   

A Kbt. 123. §-a az ajánlattételi/részvételi határidő vonatkozásában minimálisan alkalmazandó időtartamot nem 
ad, (6) bekezdésében mindössze „az ajánlatok (részvételi jelentkezések) benyújtásához megfelelő határidők 
megadását”  teszi kötelezővé.

A Kbt. 122. § (3) bekezdése a nemzeti eljárásrendben lefolytatandó eljárások esetén

Figyelembe veendő még a Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti általános szabály, mely szerint:

„Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő nyílt eljárásban és meghívásos eljárásban − kivéve a gyorsí-
tott eljárást − nem határozhatja meg az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény feladásá-
nak napjától, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított húsz napnál rövidebb 
időtartamban. A több szakaszból álló eljárások részvételi szakaszában annyi részvételi határidőt kell 
biztosítani, amely alatt megfelelően lehet részvételre jelentkezni.”

„Az ajánlatkérő az ajánlattételi és részvételi határidőt ... minden esetben úgy köteles meghatározni, 
hogy − tekintettel a szerződés tárgyára, a benyújtandó ajánlat összetettségére, valamint az ajánlat-
tevők, részvételre jelentkezők által benyújtandó dokumentumok körére − elegendő idő álljon rendel-
kezésre az ajánlat, illetve a részvételi jelentkezés összeállításához és benyújtásához.”

ti megjegyzése: 
javasoljuk, az ajánlatkérők az ajánlattételi/részvételi határidő meghatározásakor vegyék figye-
lembe, hogy az eljárást megindító hirdetmény feladást követően legkésőbb 5 napon belül kerül 
közzétételre és a Közbeszerzési értesítő hétfő, szerda és pénteki napokon jelenik meg, továb-
bá, hogy indokolt ajánlattevők/részvételre jelentkezők esetleges kérdéseire és a válaszadásra is 
elegendő határidőt biztosítani. 
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1.7  Kizáró oKoK előírása és igazolása   

− Kizáró okok előírása
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jogosult (de nem köteles) a Kbt. 56−57. § szerinti kizáró 
okok közül egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését előírni, azonban a Kbt.-
ben meghatározottaktól eltérő kizáró okok nem írhatók elő. 

A Kbt. 123. § (4) bekezdés szerint „Az ajánlatkérő köteles a Kbt. 56. § (1) bekezdésének k) pontja, valamint (2) 
bekezdése szerinti kizáró ok érvényesítését előírni.” 

− Kizáró okok igazolása
Az ajánlatkérő a felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját a 310/2011. Korm. rendelet 12. §-ából 
fakadóan a 310/2011. Korm. rendeletben meghatározottak szerint írhatja elő. 

ti megjegyzése:
a ti javasolja valamennyi választható és kötelező kizáró okok alkalmazását. a kizáró okok meg-
fogalmazása arra az esetre, ha valamennyi kötelező és választható kizáró ok is alkalmazásra  
kerül: 
„az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásá-
ban olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 56. § (1) bekezdése, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés 
szerinti kizáró okok fennállnak. az eljárásban nem lehet ajánlattevő (vagy részvételre jelentke-
ző) az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.”

figyelem!
a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok csak szolgáltatás megrendelés esetén írha-
tó elő.

ti megjegyzése:
a kizáró okok megfogalmazása arra az esetre, ha a kötelező és választható kizáró ok is alkalma-
zásra kerül:
Kizáró okok igazolása:
•	 Az	ajánlattevőnek	és	a	 részvételre	 jelentkezőnek	ajánlatában,	 illetve	 részvételi	 jelentke

zésében nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alá.

•	 Ajánlattevőnek	és	részvételre	jelentkezőnek	a	Kbt.	56.	§	(1)	bekezdés	k)	pont	kc)	pontját	a	
310/2011. Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak 
szerint kell igazolnia. 

•	 Az	alvállalkozó	és	adott	esetben	az	alkalmasság	igazolásában	részt	vevő	más	szervezet	vonat-
kozásában a 310/2011. Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia, azaz
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerin-
ti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról. 
ha az ajánlatkérő előírta a Kbt. 57. §-ában foglalt kizáró okok érvényesítését is az alvállalko-
zó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett 
más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy

b)  az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát − a meg nem jelöltekre az a) pont szerin-
ti nyilatkozat mellett −, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 
nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti 
kizáró okok hatálya alá.
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1.8  alKalmasság előírása és igazolása   

A Kbt. 123. §-a alapján nem kötelező alkalmassági követelményt előírni, de lehet. 

Arra az esetre, ha az ajánlatkérő alkalmassági követelményt ír elő, át kell gondolnia, hogy − a 123. § szerinti 
szabadon kialakított eljárásban kötelezően nem alkalmazandó − a Kbt. 55. § (4)−(6) bekezdésében, az alkalmas-
sági előírásával és igazolásával kapcsolatban megfogalmazott, alábbi rendelkezéseket alkalmazni kívánja-e. 

„A 310/2011. Korm. rendeletben foglalt alkalmassági igazolási módokon kívül egyéb objektív alapú al-
kalmassági feltételt és igazolási módot is előírhat, de ennek során is alkalmaznia kell a Kbt. 55. § (3) 
bekezdésében foglaltakat, azaz:
− az ajánlatkérőnek az alkalmassági követelmények meghatározását a közbeszerzés tárgyára kell kor-

látoznia, és 
− azokat − a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel − legfeljebb a szerződés teljesítéséhez tény-

legesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni.”

Ha az ajánlatkérő nem kívánja a Kbt. fenti rendel kezéseit alkalmazni, ebben az esetben is indokolt megadni, 
hogy az ajánlattevő/részvételre jelentkező milyen módon felelhet meg az alkalmassági követelménynek (pl. 
alvállalkozó vagy egyéb gazdasági szereplő bevonásával).

„55. § (4) Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre je-
lentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott 
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági sze-
replőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

(5) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely 
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kap-
csolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból 
álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonat-
kozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazo-
lása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támasz-
kodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés telje-
sítésének időtartama alatt. 

(6) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint 
más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
a)  ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőfor-

rásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatko-
zik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, 
vagy 

b)  ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások tel-
jesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen mó-
don vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához 
felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szer-
ződés teljesítése során, vagy 

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazo lása során − az a) pontban foglaltakon túl − akkor is, ha 
az ajánlattevő (részvételre je lent  kező) ajánlatában (részvételi jelent ke zé sében) benyújtja az al-
kalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az aján-
lattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtéríté-
sé re, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő telje sítésének elmaradásával vagy hibás tel je sítésével 
összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
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1.9  alvállalKozóK megjelölése   

Az alvállalkozók megjelölésére vonatkozóan a Kbt. 123. §-a nem ad előírást. 

Kötelezően alkalmazandó azonban a Kbt. Első részében az alvállalkozói megjelölés 25%-os százalékos korlátja 
(Kbt. 26. §).

„Kbt. 26. § Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben 
fog közvetlenül részt venni a szerződés − részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatko-
zó szerződés − teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi 
jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi 
szakaszában részvételre jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés tel-
jesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának 
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.”  

Az alvállalkozók megjelölésére vonatkozó Kbt. Második részében megfogalmazott alábbi szabály a Kbt. 123. §-a 
szerinti eljárásban nem alkalmazandó kötelezően:

1.10  ajánlati BiztosítéK   

Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozóan a Kbt. az önálló eljárásrend kapcsán nem rendelkezik, azonban a 
Kbt. 123. § szerinti eljárást megindító hirdetmény minta igen: meg kell jelölni, hogy az ajánlatkérő elő kíván-e 
írni ajánlati biztosítékot vagy nem, ha igen, milyen feltételekkel.

Ha az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot kíván előírni, el kell döntenie, hogy alkalmazza-e részben vagy egészben 
a Kbt. Második részében, az 59. §-ban megfogalmazott − és a Kbt. 123. § szerinti szabadon kialakított eljárásban 
kötelezően nem alkalmazandó − szabályozást.

„40. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlatban, illetve a 
részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 
a)  a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre je-

lentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igény-

be venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.”

ti megjegyzés:
tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából fontos az alvállalkozó megjelölése, 
indokolt a közbeszerzési szabályozással összhangban megállapítani az alvállalkozók megjelölé-
sének módját.
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A Kbt. 59. §-a az ajánlati biztosíték intézményét a következőképpen szabályozza: 

 

„59. § (1) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték (e § alkalmazásában a továb-
biakban: biztosíték) adásához kötheti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg vagy 
az ajánlatkérő által az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontig, az ott megje-
lölt mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a 
biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. A biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását 
biztosítja, az eljárás részvételi szakaszában a részvételt nem lehet biztosíték adásához kötni. 

(2) A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 
fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alap-
ján kiállított − készfizető kezességvállalást tartalmazó − kötelezvénnyel. A befizetés helyét, az aján-
latkérő fizetési számlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját az ajánlati vagy ajánlattéte-
li felhívásban meg kell határozni. 

(3) A biztosíték mértékét az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati 
kötöttségének a (4) bekezdés szerinti megsértése esetére az ajánlatkérőnél − az ajánlatnak az aján-
lati kötöttség ideje alatti visszavonása vagy a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felme-
rült okból történő meghiúsulása miatt − előreláthatólag felmerülő költségek mértékére tekintettel 
kell megállapítani. Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, 
az ajánlati biztosítékot és annak mértékét részenként kell előírnia. 

(4) Ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés 
megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 

(5) A biztosítékot vissza kell fizetni 
a) az ajánlattevők részére az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás visszavonását, ajánlatának érvény-

telenné nyilvánítását, vagy az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést 
követő tíz napon belül; 

b) a nyertes ajánlattevő, valamint − a 124. § (4) bekezdése szerinti esetben − a második legkedve-
zőbb ajánlatot tevő részére a szerződéskötést követő tíz napon belül, kivéve, ha a biztosíték az 
ajánlati felhívás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik. 

(6) Ha az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához kötötte, a pénzben teljesített 
biztosíték kétszeres összegének, egyéb esetekben a biztosíték mértékének megfelelő összeg tíz napon 
belüli megfizetésére köteles 
a) az ajánlattevők részére, ha az eljárás eredményéről az ajánlati kötöttség felhívásban meghatáro-

zott vagy meghosszabbított fennállásának ideje alatt nem tájékoztatja az ajánlattevőket; 
b) a nyertes ajánlattevő, valamint − a 124. § (4) bekezdése szerinti esetben − a második legkedve-

zőbb ajánlatot tevő részére, ha a szerződést nem köti meg. 

(7) Amennyiben az ajánlatkérő a 65. § (2) bekezdése szerint felkéri az ajánlattevőket ajánlataik to-
vábbi fenntartására, és valamely vagy az összes ajánlattevő nem tartja fenn ajánlatát, a biztosítékot 
− a (6) bekezdés alkalmazása nélkül − vissza kell fizetni az ajánlattevő nyilat kozatának kézhezvételét, 
illetve az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő tíz napon belül. Az 
ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket az ajánlatkérő a 65. § (2) bekezdése szerinti felkérésben felhív-
ja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosí-
ték fenntartására.”
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1.11  a tárgyalás szaBályai   

A tárgyalás menetére, korlátaira vonatkozóan a Kbt. 123. §-a nem fogalmaz meg szabályokat; azonban, ha az 
eljárás tárgyalásos, az eljárást megindító felhívásban 

− a tárgyalás lefolytatásának menetét és 
− az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait, az első tárgyalás időpontját meg kell adni.

A Kbt. Második részében a tárgyalás lefolytatásának menete − a Kbt. 123. §-a szerinti szabadon kialakított el-
járásban kötelezően nem alkalmazandó módon −, a hirdetménnyel induló, kétszakaszos  eljárásban az alábbiak 
szerint került kialakításra:

A hirdetménnyel induló, kétszakaszos tárgyalásos eljárás szabályairól, azon belül is a tárgyalásokról a Kbt. 
92. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„92. § (1) A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra 
irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb felté-
telekkel köthessen szerződést. 

(2) Az ajánlatkérőnek a tárgyalások során is biztosítania kell az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők 
számára, így különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek 
meg kell adni. 

(3) Ha az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyenként tárgyal, az ajánlattevő hozzájárulása nélkül a 
tárgyaláson az ajánlatáról közölt semmilyen információ nem osztható meg a többi ajánlattevővel. 

(4) Az ajánlatkérőnek minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készítenie, és azt a tárgyalás 
következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését 
követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, 
és részükre egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül kell megküldeni. 

(5) A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy 
a) a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közölt feltételek olyan 

jelentős mértékben módosulnak vagy egészülnek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazda-
sági szereplők esélyegyenlőségét, különösen, ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásol-
hatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljá-
rásban tudnak-e részvételre jelentkezni, vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevő 
nem lenne képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, 

b) az értékelés szempontjai vagy módszere változna. 

(6) A 90. § (5) bekezdése szerinti esetben az ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívásban előre meg 
kell határoznia az ilyen többfordulós tárgyalás menetét, az első, illetve a megadott fordulót követő 
tárgyalásra kiválasztott ajánlattevői létszám felső határát. Az így kiválasztott ajánlattevőkkel foly-
tatott további tárgyalás során az ajánlatkérő az (5) bekezdés szerint sem módosíthatja feltételeit, az 
ajánlattevők pedig a korábbi fordulóhoz képest az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot 
tehetnek.
 
(7) Az ajánlatkérőnek − amennyiben az ajánlattételi felhívás erre vonatkozóan nem adott pontos 
információt − egyértelműen előzetesen az ajánlattevők tudomására kell hoznia, hogy mikor fogja a 
tárgyalásokat lezárni. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő − amennyiben a változások nagyság-
rendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával − az ajánlattevőket felhívhatja egy 
végleges ajánlat írásban történő beadására. Építési beruházás esetében az ajánlati ár változásakor 
az azt alátámasztó árazott költségvetést is be kell nyújtani a végleges ajánlatban. Az ajánlatkérőnek 
a végleges ajánlatok beadásának határidejét is meg kell adnia. 

(8) Ha az ajánlatkérő nem írja elő végleges ajánlatok írásbeli benyújtását, az utolsó tárgyalás befeje-
zését követően két munkanapon belül minden ajánlattevővel egyidejűleg ismertetnie kell az ajánla-
toknak azokat a számszerűsíthető adatait, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján 
értékelésre kerülnek.”
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1.12  doKumentáció   

A dokumentációval kapcsolatban (kötelező-e, ára, rendelkezésre bocsátása) a Kbt. 123. § nem fogalmaz meg 
szabályokat; azonban az eljárást megindító hirdetményminta szerint a felhívásban dokumentáció (kiegészítő 
iratok, ismertetők) rendelkezésre bocsátása esetén meg kell adni:

− a dokumentáció beszerzésének határidejét,
− a dokumentációért (ha kell) mennyit kell fizetni
− a fizetés feltételeit és módját,
− azt, hogy a dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárás-

ban való részvétel feltétele-e,
− a dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos egyéb 

információkat.

A Kbt. Második részében a dokumentációval kapcsolatos rendelkezések − a Kbt. 123. § szerinti szabadon kiala-
kított eljárásban kötelezően nem alkalmazandó módon − az alábbiak szerint került kialakításra:

− A dokumentáció beszerzésének határideje (Kbt. 49. § (5) bekezdés, Kbt. 50. § (3) bekezdés)

ti megjegyzés:
az ajánlatkérőnek a fenti szabályozás útmutató lehet a tárgyalás szabályainak kialakításában.

figyelem!
az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás során, így a tárgyalás szabályainak kialakítása során is 
alkalmaznia kell a közbeszerzés alapelveit, azaz „az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági 
szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát”, to-
vábbá „az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági 
szereplők számára.”

„49. § (5) Az ajánlatkérő köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció nyílt eljárás esetén az 
ajánlati felhívás megjelenésének napjától, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén − amennyi-
ben készül dokumentáció − az eljárás megkezdésétől, meghívásos és hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén legkésőbb az ajánlattételi felhívás megküldé-
sének időpontjától az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon.”

50. § (3) Ha a dokumentáció megküldését kérik, és az ajánlatkérő nem tette a dokumentációt teljes 
terjedelmében közvetlenül elektronikus úton hozzáférhetővé, az ajánlatkérő vagy az általa meghatá-
rozott szervezet a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül köteles ennek eleget 
tenni, feltéve, hogy annak ellenértékét megfizették.
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− A dokumentáció ára (Kbt. 52. § (1) és (2) bekezdés)

− A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 
részvétel feltétele-e (Kbt. 49. § (6) bekezdés)

 

„52. § (1) A dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére történő 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült költséget 
alapul véve kell megállapítani. 

(2) A dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha 
a)  az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati, részvételi vagy ajánlattételi felhívást; 
b) az eljárás a 76. § (1) bekezdés c), d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; 
c)  az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati kötöttség ideje alatt nem közli az ajánlattevők-

kel vagy az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi felhívás megküldése időpontjaként megjelölt 
határidőig nem küldi meg a részvételre jelentkezőknek.

„49. § (6) Az ajánlatkérő előírhatja, hogy a dokumentációt ajánlatonként vagy részvételi jelentkezé-
senként legalább egy ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban, illetve a részvé-
teli jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie, vagy elekt-
ronikus úton el kell érnie.”

ti megjegyzés:
a dokumentáció árának meghatározása vonatkozásában felhívjuk a figyelmet, hogy a fent idézett 
Kbt. 52. § (1) bekezdése a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban nem kötelezően alkalmazandó, az 
ajánlatkérőknek a dokumentáció árának meghatározása során is alkalmaznia kell a közbeszerzés 
alapelveit, azaz „az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a 
gazdasági szereplők számára.” tekintettel arra, hogy a dokumentáció indokolatlanul magas ára 
korlátozhatja az eljárásban történő részvételt, javasoljuk, hogy feltétlenül olyan árat alakítsanak 
ki, amely nem korlátozza a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.

felhívjuk továbbá a figyelmet a Közbeszerzési hatóság elnökének − nem kötelező erejű − mó-
dosított tájékoztatójára a közbeszerzési dokumentáció térítésmentes rendelkezésre bocsátásá-
ról és a dokumentációba történő előzetes betekintés biztosításáról (K.é.-2011. évi 7. szám), 
melyben  javasolja, hogy „az ajánlatkérők − a jelen tájékoztató bevezetőjében rögzített célok 
elérése érdekében − ne kössék a dokumentációhoz jutást ellenérték megfizetéséhez. javasolja 
továbbá, hogy ha az ajánlatkérő mégsem tud eltekinteni a dokumentáció tekintetében az ellen-
szolgáltatás előírásától, az indokolatlan ajánlattevői költségek mérséklése álláspontunk szerint 
oly módon is elősegítheti, ha az ajánlatkérők a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődők számára 
engedélyezik a dokumentációba való betekintést annak megvásárlása előtt. így az ajánlattevők 
megalapozott döntést hozhatnak a tekintetben, hogy az adott beszerzési tárgyra valóban képe-
sek és készek-e ajánlatot tenni. az ajánlatkérők szíves figyelmébe ajánljuk, hogy mivel a Kbt. 
vonatkozó rendelkezései szerint a dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel fel-
tételévé tehető, a dokumentációba való előzetes betekintés biztosítása nem jár azzal a kocká-
zattal, hogy az ajánlattevők a betekintést követően a dokumentáció megvásárlása nélkül tehet-
nének ajánlatot. 
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1.13  ajánlati Kötöttség, ajánlatKérői Kötöttség   

Az ajánlati kötöttségre vonatkozóan a Kbt. 123. §-a nem fogalmaz meg szabályokat; azonban az eljárást megin-
dító hirdetmény mintája szerint a felhívásban meg kell adni az ajánlati kötöttség minimális időtartamát.

A Kbt. Második részében az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos szabályozás − a Kbt. 123. § szerinti szabadon ki-
alakított eljárásban kötelezően nem alkalmazandó módon − az alábbiak szerint került kialakításra:

Az ajánlatkérői kötöttségre vonatkozóan a Kbt. 123. §-a szintén nem fogalmaz meg szabályt.

A Kbt. Második részében az ajánlatkérői kötöttséggel kapcsolatos szabályozás − a Kbt. 123. §-a szerinti szaba-
don kialakított eljárásban kötelezően nem alkalmazandó módon − az alábbiak szerint került kialakításra:

1.14  az ajánlatoK felBontásánaK feltételei   

Kbt. 123. § (3) bekezdés alapján „Az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölt időpontban 
és helyszínen gondoskodni az ajánlatok felbontásáról.”

Az eljárást megindító hirdetményminta szerint meg kell adni továbbá 
− az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek körét, „igen/nem” 

közötti választással. 
− Igen válasz esetén, meg kell adni: „További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról”.

A Kbt. 123. § (5) bekezdés további általános, de a bontási eljárás szabályinak meghatározása kapcsán feltétlenül 
figyelembe veendő rendelkezés, hogy „az eljárási szabályok 123. § (1) bekezdés szerinti meghatározásakor az 
ajánlatkérő e törvénnyel összhangban köteles biztosítani az eljárások megfelelő mértékű nyilvánosságát”.

Az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban nem határozhatja meg an-
nak kezdetétől számított 30 − építési beruházás esetén, valamint ha a közbeszerzési eljárást külön 
jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le 60 − napnál hosszabb időtar-
tamban. (Az ajánlatkérő az ajánlati kötöttség lejárta előtt felhívhatja az ajánlattevőket, hogy az 
ajánlat további fenntartására az eredeti időpont lejártától maximum 60 napig).

Az ajánlati kötöttség kezdete a tárgyalás nélküli eljárásokban az ajánlattételi határidő, a tárgyalásos 
eljárásokban a tárgyalás befejezésének az időpontja.

Az ajánlatkérői kötöttség kezdete a tárgyalás nélküli eljárásokban az ajánlattételi határidő, a tárgya-
lásos eljárásokban a tárgyalás befejezésének időpontja. Szabályozása indokolt, mivel az ajánlatkérői 
kötöttség a verseny tisztasága biztosításának fontos eszköze (pl. az ajánlatkérő tárgyalásos eljárás 
esetén a tárgyalás befejezését követően már nem módosíthat a szerződéses feltételeken).
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A Kbt. Második részében a bontási eljárással kapcsolatos szabályozás − a Kbt. 123. § szerinti szabadon kialakí-
tott eljárásban kötelezően nem alkalmazandó módon − a Kbt. 62. §-ban az alábbiak szerint került kialakításra:

62. § (1) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattéte-
li, illetve részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, 
amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat vagy részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül.

(2) Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá − a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében − a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

(3) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhe-
lyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (rész-
szempontok) alapján értékelésre kerülnek.

(4) Az ajánlatkérő az ajánlatok − tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok − bontásának megkez-
désekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelke-
zésre álló anyagi fedezet összegét.

(5) A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, címét 
(székhelyét, lakóhelyét).

(6) Ha az ajánlatok bontásán egy − ott jelen lévő, (2) bekezdés szerinti − személy kéri, az ajánlat is-
mertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 60. § (6) bekezdése szerinti 
felolvasólapba.

(7) A nem elektronikusan beadott ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a felolvasott 
adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számí-
tott öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek.

ti megjegyzés:
a ti a bontási eljárás nyilvánosságának és a verseny tisztaságának érdekében indokoltnak tartja, 
hogy az ajánlatok bontásán legalább a Kbt. fent idézett 62. § (2) bekezdés szerinti személyek 
jelen lehessenek. 

felhívjuk a figyelmet, hogy a részvételi szakasz bontásán a Kbt. egyáltalán nem korlátozza a 
jelenlétet.

javasoljuk, hogy az ajánlatok felbontásakor a Kbt. fent idézett 62. § (3) bekezdés (illetve (5) 
bekezdés) szerinti adatok ismertetésre kerüljenek és a Kbt. 62. § (7) bekezdés szerint jegyző-
könyv készüljön, ami az ajánlattevőknek/részvételre jelentkezőknek kerüljön megküldésre.
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1.15  feltételes KözBeszerzés   

A Kbt. 123. §-a nem rendelkezik arról, hogy a Kbt. feltételes közbeszerzésre vonatkozó rendelkezéseit a szaba-
don kialakított eljárás esetén is alkalmazni kell.   
Azonban az alkalmazandó eljárást megindító hirdetmény mintában ugyanakkor nyilatkozni kell, hogy „az eljá-
rás a Kbt. 40. § (3)−(4) bekezdése alapján kerül megindításra (igen/nem)”, ami értelmezésünk szerint a Kbt. 
vonatkozó paragrafusainak kötelező alkalmazását jelenti

„40. § (3) Ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, az eljá-
rást megindíthatja, az eljárást megindító felhívásban azonban fel kell hívni a gazdasági szereplők figyelmét erre 
a körülményre, valamint a (4) bekezdésben foglaltakra. 

(4) A (3) bekezdés alkalmazásakor a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb 
összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkö-
tésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekez-
dés].”
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2.  egyéB Kötelezően alKalmazandó rendelKezéseK

2.1  érvénytelenség   

A Kbt. 123. § (10) bekezdése szerint:
„A (2) bekezdés szerinti önálló eljárási szabályok kialakításakor az ajánlatkérő a 74. § (1) és (3) bekezdé-
sei szerinti érvénytelenségi okokat köteles, a 74. § (2) bekezdése szerinti okokat jogosult előírni azzal, 
hogy a 74. § (1) bekezdés d) pontja szerinti érvénytelenségi ok csak alkalmassági követelmény előírása 
esetén alkalmazandó.”

Ennek alapján kötelező érvénytelenségi okok: 
„(1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b)  az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelent-

kezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi 
követelményeknek [24. §]; 

c)  az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezetet az eljárásból kizárták; 

d)  az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkal-
massági követelményeknek; (a fentiek szerint)

e)  egyéb módon nem felel meg az ajánlati, aján lattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentáció-
ban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem ért ve a részvételi jelentkezések és 
az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

 
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező 
ajánlatot tesz.”

opcionálisan alkalmazható érvénytelenségi okok:

„(2)  Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha: 
a)  aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §]; 
b)  lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettség-

vállalást tartalmaz [70. §]; 
c)  az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt 

mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.” 

ti megjegyzés:
a Kbt. 123. §-ához fűzött jogalkotói indokolás szerint: az ajánlatkérő nem teremthet újabb, a 
Kbt. 74. §-tól eltérő érvénytelenségi okokat, vagyis az ajánlatkérő csak a fenti érvénytelenségi 
okokra hivatkozással állapíthatja meg a részvételi jelentkezés/ajánlat érvénytelenségét.
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2.2  tájéKoztatás a KözBenső érdemi döntéseKről,  
       az eljárás eredményéről   

A Kbt. 123. § (9) bekezdés szerint „Az ajánlatkérő az ajánlattevőket, részvételre jelentkezőket, valamint a 
bontást megelőzően azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték, köteles 
írásban tájékoztatni minden, az eljárás eredményére kiható döntésről és információról, valamint ezek részletes 
indokáról, a döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. Az ajánlatkérő az 
ajánlatok elbírálásának befejezését követően köteles olyan írásbeli összegezést készíteni − és azt minden aján-
lattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküldeni − amely tájékoztatást nyújt az aján-
latok elbírálásáról és a nyertes ajánlat kiválasztásának indokairól.”

3.  az eljárás lefolytatására vonatKozó  
     egyéB rendelKezéseK   

A Kbt. 123. § (2) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérő „a közbeszerzés során alkalmazandó eljárás szabályait 
önállóan alakítja ki, köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban.”

Ennek megfelelően vagy a Kbt.-re történő utalással, vagy a szabályok részletes ismertetésével az ajánlatkérő 
köteles az eljárást megindító felhívásának korábbi rendelkezésiben még nem szabályozott eljárási szabályokat 
a felhívás v.4) pontjában megfogalmazni.

Az ajánlatkérőnek ennek megfelelően át kell gondolni, hogy milyen eljárási cselekményeket kell szabályoznia 
az eljárás lebonyolíthatóságához és e szabályokat meg is kell adnia a felhívásban. A szabályokat meghatároz-
hatja a Kbt. Második vagy Harmadik részében megfogalmazott szabályok megfelelő alkalmazásával történő 
hivat kozásokkal is, figyelembe véve azonban, hogy az alkalmazás során lehetnek ütközések is, például a Kbt. 
123. § szerinti eljárás hirdetménnyel induló jellegére tekintettel, a hirdetmény nélkül induló tárgyalásos eljá-
rásra vonatkozó rendelkezések nem hivatkozhatóak. 

3.1 Kiegészítő tájéKoztatás   

A kiegészítő tájékoztatás kérése és megadása körében a Kbt. 123. § nem ad szabályozást.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplők részéről felmerülő kérdéseket az aján-
latkérőnek kezelni kell és a közbeszerzési alapelvek figyelembe vételével meg kell válaszolni, indokolt a szabá-
lyozása.

A Kbt. Második részében a kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos szabályozás − a Kbt. 123. § szerinti szabadon 
kialakított eljárásban kötelezően nem alkalmazandó módon − a Kbt. 45. §-ban az alábbiak szerint került kiala-
kításra:

ti megjegyzés:
az összegezés elkészítéséhez az egységes gyakorlat érdekében indokolt az ajánlatok és a rész-
vételi jelentkezések elbírálásáról és a 92/2011. (Xii. 30.) nfm rendelet 9. és 10. mellékletét al-
kalmazni. 
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45. § (1) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező 
vagy ajánlattevő lehet − a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében − az eljárást 
megindító felhívásban, több szakaszból álló eljárás esetén az ajánlattételi felhívásban, valamint a 
dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékozta-
tást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.

(2) A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlatté-
teli határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal, gyorsított eljárás esetén legkésőbb négy nappal, 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban legkésőbb három nappal, a közbeszerzési eljárások részvé-
teli szakaszában pedig a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell megadni.

(3) Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt meg-
előző negyedik, gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napnál később 
nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoz-
tatás elkészítése és (5) bekezdés szerinti megküldése még az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő − amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés 
megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges és a válasz-
adáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre − ilyenkor is élhet a (4) bekezdésben foglaltak szerint 
az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

(4) Az ajánlatkérő az ajánlattételi vagy részvételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoz-
tatást legkésőbb a (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik, gyorsított vagy 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napon kérték, az ajánlatkérő azonban nem tudja 
a tájékoztatást a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról hala-
déktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt ér-
deklődését az ajánlatkérőnél jelezte, a több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában, va-
lamint a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre 
vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplőt. A hirdetményben közzétett határidő meg-
hosszabbítására nem kell alkalmazni a 41. § (2)−(3) bekezdését, ha az ajánlatkérő az eljárást megin-
dító felhívásban előírta, hogy a dokumentáció (ismertető) vagy a részvételi jelentkezés elkészítésé-
hez rendelkezésre bocsátott kiegészítő iratok megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel 
feltétele. Azokat a gazdasági szereplőket, akik a határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, 
illetve vettek át dokumentációt (kiegészítő iratokat), a dokumentáció (kiegészítő iratok) átadásával 
egyidejűleg kell erről a körülményről írásban tájékoztatni.

(5) A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyen-
lőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni, illetve meg kell küldeni valameny-
nyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, a több 
szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési el-
járás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági sze-
replő részére. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kér-
dést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint nyílt eljárásban arra sem tartalmazhat 
információt a tájékoztatás, hogy azt az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg.

(6) A 42−43. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlatkérő, hogy a dokumentá-
ció (ismertető) valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több 
ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívás-
tól, a több szakaszból álló eljárás ajánlattételi felhívásától vagy e törvénytől. A dokumentáció sem-
misnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem 
alkalmazandó.

(7) Kiegészítő tájékoztatás nyújtható konzultáció formájában is. Ebben az esetben az eljárást megin-
dító felhívásban kell megadni a konzultáció időpontját és helyét. A konzultációról jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelyet a konzultáció napjától számított öt napon belül meg kell küldeni, vagy elektroni-
kusan hozzáférhetővé kell tenni az (5) bekezdés szerinti gazdasági szereplőknek.

(8) Az (1)−(7) bekezdések irányadóak a helyszíni bejárás, illetve a helyszín megtekintése során nyúj-
tott kiegészítő tájékoztatásra is.
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3.2  az ajánlatoK elBírálása   

Az ajánlatok elbírálására a Kbt. 123. §-a a (6) bekezdésének utolsó mondata mindössze elvi szabályt fogalmaz 
meg: 

„Az ajánlatkérőnek biztosítania kell az eljárást lezáró döntés meghozatalakor a megkülönböztetés-men-
tesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesítését.”

Az ajánlatkérő − tekintettel arra, hogy köteles az eljárási szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító fel-
hívásban − az ajánlatok elbírálásának folyamatát/elemeit is meg kell ismertetnie a felhívásban gazdasági sze-
replőkkel.

A Kbt. Második részében − a Kbt. 123. § szerinti szabadon kialakított eljárásban kötelezően nem alkalmazandó 
módon − az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálása körében a bírálatra vonatkozó garanciális rendelkezé-
seket követően a hiánypótlás és felvilágosítás kérés, a számítási hiba javítása, az irreális ajánlati elem kezelése 
a Kbt. 63−70. §-aiban az alábbiak szerint került meghatározásra:

− A Kbt. ajánlatok/részvételi jelentkezések bírálatra vonatkozó garanciális rendelkezései (Kbt. 63−64. §):

ti megjegyzés:
az ajánlatkérőnek a fenti szabályozás útmutató lehet a kiegészítő tájékoztatás kérésére és meg-
adására vonatkozó szabályozás kialakításában. 

figyelem!
az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás szabályainak, így ha tárgyalásos eljárást kíván lefoly-
tatni, a tárgyalás szabályainak kialakítása során is alkalmaznia kell a közbeszerzés alapelveit, 
azaz „az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a ver-
seny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát”, továbbá „az ajánlatkérőnek esélyegyenlősé-
get és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára.”

„63. § (1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok meg-
felelnek-e az ajánlati (ajánlattételi) vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi és ajánlat-
tételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

(2) Az egy szakaszból álló eljárásokban az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfe-
lelően kell megítélni az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlansá-
gát. 

(3) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan 
ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

(4) Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont 
[71. §] alapján, valamint a 71−73. §-okban foglaltakra tekintettel kell értékelni.” 

64. § (1) A részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy a 
jelentkezések megfelelnek-e a részvételi felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott fel-
tételeknek. 

(2) A részvételi felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni a részvételre jelentkező szerződés 
teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. 

(3) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely részvételi jelentkezések érvénytelenek, és hogy 
van-e olyan részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni.”
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− Hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre vonatkozó rendelkezések (Kbt. 67. §):

„67. § (1) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő, valamint részvételre jelentkező számára azo-
nos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban vagy részvételi je-
lentkezésekben található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisz-
tázása érdekében az ajánlattevőktől vagy részvételre jelentkezőktől felvilágosítást kérni.

(2) A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi aján-
lattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők, 
illetve részvételre jelentkezők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási 
felhívásban a pótlandó hiá nyokat.

(3) A hiányok pótlása − melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat 
módosítani és kiegészíteni is lehet − csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvé teli jelentkezés 
megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a doku mentáció vagy a jogszabá-
lyok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. 
A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több szakaszból 
álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös aján-
lattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre 
jelentkezőnek minősíthető.

(4) Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy 
felvilágosítás nyújtására − a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben meg jelölt − ha-
táridő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, ame-
lyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

(5) Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban 
nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem 
pótolhatók.

(6) Az ajánlatkérő kizárólag az (1)−(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást kér-
het, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás 
kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel történő tárgyalásra.

(7) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a 2. § (1)−(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott 

tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.

(8) A (7) bekezdés b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható 
az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek válto-
zása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny 
eredményét és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

(9) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a (3) 
és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése 
esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben telje-
sítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figye-
lembe venni az elbírálás során.”
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− Számítási hiba javítása (Kbt. 68. §)

− Aránytalanul alacsony ár és aránytalan kötelezettségvállalás (Kbt. 69−70. §)

ti megjegyzés:
a ti a hiánypótlás biztosításában és a hiánypótlás esélyegyenlőséget biztosító szabályozásában 
a verseny tisztaságának biztosítékát látja, így feltétlenül javasolja alkalmazását. Kérdéses, hogy 
az ajánlatkérő a Kbt. meglehetősen bonyolult szabályozását (Kbt. 67. §) teljes mértékben átve-
szi-e vagy egyszerűsíteni próbálja; a Kbt. elmúlt években hatályos változatai és a joggyakorlat 
állandó problémája, hogy az ajánlat a hiánypótlással milyen körben módosítható. 

„68. § Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható 
számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya ele-
meinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített 
ellenértéket vagy más − az ajánlatban megtalálható számításon alapuló − adatot. A számítási hiba 
javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni 
kell.”

„69. § (1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejű-
leg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel arányta-
lanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, 
amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerül.

(2) Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a 
közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a 
szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Kö-
teles az ajánlatkérő az (1) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt − az (1) 
bekezdés szerinti − ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérő rendelkezésére 
álló − az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső − 
anyagi fedezet összegétől.

(3) Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az aján-
lati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott döntéshez, az aján-
latkérő írásban tájékoztatást kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az 
ajánlattevő köteles sége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalku-
lációt aján latkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az 
ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról.

(4) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságossá-

gára,
b) a választott műszaki megoldásra,
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,
d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,
e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos mun-

kavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.
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(5) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és 
a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.

(6) A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen akkor, ha 
az ajánlati ár − a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel − 
nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az 
ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevők-
nek történő megküldését megelőző egy éven belül megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó 
közterhekre. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ezen irányadó munka-
bérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.

(7) Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról az (5) bekezdés szerinti döntés meghozatalához 
az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatáro-
zott ajánlati elemeket megalapozó adatokat.

(8) Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartal-
mazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzete-
sen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a 
kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból érvénytelen ajánlatokról az ajánlat-
kérő köteles tájékoztatni − a Közbeszerzési Hatóságon keresztül − az Európai Bizottságot.”

„70. § (1) Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetet-
lennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt köte-
lezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, vala-
mint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt 
egyidejűleg, írásban értesítenie kell.

(2) Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az aján-
lati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől írásban tájékoz-
tatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan.

(3) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és 
a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.”
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3.3  az eljárás eredménytelenségéneK esetei   

A Kbt. 123. §-a alapján nem kell kötelezően rendezni a kérdést. 

A Kbt. Második részében az eljárás eredménytelenségének eseteit megállapító szabályozás − a Kbt. 123. § sze-
rinti szabadon kialakított eljárásban kötelezően nem alkalmazandó módon − a Kbt. 76. §-ában az alábbiak 
szerint került kialakításra:

„76. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi 

jelentkezést;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;
c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett − az ajánlat-

kérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel − megfelelő ajánlatot;
d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt 

eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése];
e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi aján-

lattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő 
az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;

f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár 
az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát;

g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő 
új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándéká-
tól, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogsze-
rűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését köve tően jogszerű döntés meghozatalával az eljá-
rás jogszerűsége helyreállítható.”

(2) Amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő ajánlatté-
telt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére állapítható 
meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette és megindokolta azt, 
hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az 
eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja.”

ti megjegyzése:
a ti az eljárás eredménytelensége eseteinek előzetes megállapítását a verseny tisztasága szem-
pontjából garanciális jelentőségűnek tekinti, ennek megfelelően javasolja a Kbt.-re hivatkozás-
sal (76. §) (vagy hasonló módon) megállapítani az eredménytelenség lehetséges esetköreit.
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3.4  előzetes vitarendezés   

A Kbt. 123. §-a alapján nem kell kötelezően rendezni a kérdést, így az ajánlatkérőnek kell dönteni, hogy kíván-e 
előzetes vitarendezési lehetőséget biztosítani.

A Kbt. Második részében az előzetes vitarendezés lehetőségét és folyamatát megállapító szabályozás − a Kbt. 
123. § szerinti szabadon kialakított eljárásban kötelezően nem alkalmazandó módon − a Kbt. 79. §-ban az aláb-
biak szerint került kialakításra:

„79. § (1) Előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult
a) a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő három munkanapon belül az ajánlattevő vagy 

részvételre jelentkező, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az írásbeli összege-
zés, illetve az ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban keletke-
zett bármely − a b) pont szerintieken kívüli − dokumentum;

b) bármely érdekelt gazdasági szereplő vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű ka-
mara vagy érdekképviseleti szervezet (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kérelmező) az 
ajánlattételi, vagy részvételi határidő lejárta előtti tizedik napig, gyorsított, vagy rendkívüli sür-
gősségre tekintettel indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban e határidők lejártáig, ha 
álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhí-
vás, a dokumentáció, vagy azok módosítása.

(2) A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezé-
si kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselek-
mény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az állás-
pontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra − ha vannak 
ilyenek − hivatkoznia kell.

(3) Az előzetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérő 
részére, aki a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezőt a kérelem megérke-
zésétől számított három munkanapon belül a benyújtási módnak megegyező módon tájékoztatja, 
továbbá az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról, valamint az arra adott válaszáról az eljárás 
valamennyi − általa ismert − ajánlattevőjét vagy részvételre jelentkezőjét is tájékoztatja.

(4) Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három munkanapon 
belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket (részvételre jelentkezőket) három munka-
napos határidővel hiánypótlás [67. §], felvilágosítás [67. §] vagy indokolás [69−70. § bekezdése] be-
nyújtására felhívni, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az 
eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az 
ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás 
vagy indokolás kérésének megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem 
megérkezésétől számított hét munkanapon belül − faxon vagy elektronikus úton − tájékoztatja a 
kérelmezőt és az ajánlattevőket (részvételre jelentkezőket).

(5) Amennyiben valamely ajánlattevő az (1) bekezdés szerinti határidőben és a (2) bekezdésnek meg-
felelően előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási 
cselekménnyel, keletkezett dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a 
válaszának megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerző-
dést − ha részajánlat tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést − ha 
eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna.”

ti megjegyzése:
az előzetes vitarendezést a Kbt.-vel egyező vagy ahhoz hasonló módon javasolt az eljárási sza-
bályok közé venni, a tapasztalatok alapján sok eljárásban elősegíti az ajánlatkérő tévedéseivel 
kapcsolatban felmerült viták jogorvoslat nélküli rendezését.




