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Hatály kérdése 

n  A 2015. november 1-ét 
megelőzően indított 
közbeszerzésekre nézve 
alkalmazandó, ide értve 
bármely további eljárási 
cselekményt 

n  A 2015. november 1-ét 
követően indított 
közbeszerzések esetében 
alkalmazandó 

Régi Kbt. és vhr.-ek Új Kbt. és vhr.-ek 
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Tervezett módosítás 



+
Tervezett módosítás 
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Jogi szolgáltatások beszerzése 

n  da) ügyvéd által ellátott jogi 
képviselet bírósági, 
választottbírósági, hatósági, 
békéltetői vagy közvetítői 
eljárásban, valamint az ehhez 
kapcsolódó, ügyvéd által nyújtott 
jogi tanácsadás, 

n  db) közjegyző által nyújtott 
hitelesítési szolgáltatás, 

n  dc) jogszabály alapján vagy bíróság 
által kirendelt vagyonkezelő, gyám 
vagy gondnok által nyújtott, valamint 
egyéb olyan jogi szolgáltatások, 
amelyek ellátása felett a kirendelő 
bíróság felügyeletet gyakorol, 

n  dd) tagállami hatósági hatáskör 
gyakorlását megtestesítő 
szolgáltatások; 

n  A jogi szolgáltatások általános 
kivételi körnek számítanak 

n  (akkreditált közbeszerzési 
tanácsadó) 

Közösségi eljárásrendben Nemzeti eljárásrendben 
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Az in-house tényállások háttere 
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Az eljárások 
lebonyolításának lehetőségei 



+
Eljárási lehetőségek 

n  Önállóan lebonyolított eljárás 

n  Eljárás meghatalmazás útján: önkéntes, újdonság: más EU-
s tagállamból származó ajánlattevővel együtt is lehet, illetve 
csatlakozni lehet más EU-s tagállam központosított 
közbeszerzési rendszeréhez 

n  Központosított közbeszerzés (a törvény nem szól a helyben 
központosítás lehetőségéről!) 



+
A nemzeti eljárásrend 
részletszabályai 



+
Az összesített tájékoztató 

n  Az összesített tájékoztató közzététele nem jelent 
kötelezettséget a közbeszerzési eljárás lefolytatására abban 
az esetben sem, ha a tájékoztató közbeszerzési eljárás 
meghirdetésére irányult. Ez utóbbi esetben az eljárás 
megindításának elmaradásáról az ajánlatkérő köteles 
hirdetményt feladni (?), valamint értesíteni azon gazdasági 
szereplőket, amelyek szándéknyilatkozatukat az 
ajánlatkérőnél benyújtották . 
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AZ ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 



+
Az eljárásban ajánlatkérői oldalon 
részt vevő személyek 

n  Eljárás előkészítésében részt vevők: bírálóbizottság 

 Pénzügyi / ágazatszakmai: építési beruházás esetében: az 
 adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettség 
 fogadható el / jogi / közbeszerzési szakértelem 

n  Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: a részben vagy 
 egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint 
 árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós 
 értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió 
 forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetén kötelező a 
 bevonása! 

n  Beruházás lebonyolító: építési beruházás koordinálása a 
feladata 



+
Bírálóbizottság 

n  A négyes szakértelemnek nevesítetten benne kell lennie 

n  Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 

n  Egyéni bírálati lap: opcionális az új Kbt. értelmében! 

n  Összeférhetetlenség a döntéshozó esetében 



+
Összeférhetetlenség 

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

n  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 vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő 
gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem 
képes. 

n  Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 



+
Nem összeférhetetlen: 

n  a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott 
közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piacfelmérés, illetve a 
közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a 
közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, 
kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve 
kért tájékoztatást, 

n  b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes 
piaci konzultációban vett részt, 

n  c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra 
irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges 
árajánlatot kapott, 

Feltéve, hogy nem kapott többlet információkat. 



+
Ajánlatkérőként történő 
bejelentkezés 

n  Kbt. 26. § 

n  A Hatóság új rendszere csak 2015. november 25-ét kvöetően 
áll fel 

n  Bejelentkezés, közbeszerzési eljárás megindítása csak azt 
követően lehetséges! 



+
A közbeszerzések tervezése 



+
Új Kbt. 

n  (1) Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét e törvény 
megkerülése céljával megválasztani. 

n  (2) Tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely e 
törvény, vagy e törvény szerinti uniós értékhatárt elérő vagy 
meghaladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai 
alkalmazásának megkerülésére vezet. 

n  (3) Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél 
megvalósítására irányuló szolgáltatás megrendelés, illetve 
azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése 
részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a 
közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes 
rész értékét figyelembe kell venni. 

n  Működési egységek beszerzése 



+
A szerződés minősítése, vegyes 
beszerzések 

n  Meghatározó értékű közbeszerzési tárgy 

n  Ha több tárgy van: főszabályként a legmagasabb értékű 
beszerzési tárgy számít 

n  Eltérő jogi szabályozás hatálya alá tartozó beszerzési tárgyak 



+
Új Kbt. 

n  Az ajánlatkérő köteles a becsült érték meghatározása 
céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét 
dokumentálni.  

n  A vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket 
alkalmazhat.  



+
Új Kbt. 

Ilyen módszerek különösen 

n  a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése, 

n  b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek 
által végzett piackutatás, 

n  c) igazságügyi szakértő igénybe vétele, 

n  d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások, 

n  e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, 
megvalósítási értéken alapuló, részletes építési adatbázis, 

n  f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika, 

n  e) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló 
szerződéseinek elemzése.  



+
Részajánlattétel 

n  A részekre történő ajánlattétel esetén az eljárást megindító 
felhívásban elő kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának mely 
elemeire lehet részajánlatot tenni, illetve részvételre 
jelentkezni . 

n  Ha kizártam: indokolnom kell a felhívásban, hogy miért! 



+
61. § (6) bekezdés 
n  Az AK korlátozhatja, hogy ugyanazon ajánlattevő legfeljebb 

meghatározott számú részben lehet nyertese – akkor is, ha 
ajánlatot több vagy minden rész tekintetében is be lehet 
nyújtani –, ha az egy ajánlattevő által elnyerhető részek 
maximális számát a felhívásban megjelölte. 

n   a dokumentációban fel kell tüntetni azokat az objektív és 
megkülönböztetéstől mentes szempontokat, amelyek 
alapján az AK eldönti, hogy mely részek tekintetében 
nyilvánítható nyertesnek az az ajánlattevő, aki az értékelési 
szempontok alapján a maximális számnál több részben tette 
az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlatot . 

n   Ha valamely ajánlattevő nem nyilvánítható egy adott rész 
tekintetében nyertesnek, az értékelési szempontok alapján 
soron következő ajánlattevő lesz a nyertes ajánlattevő. 



+
Részekre bontás 

□ Részajánlat tételére lehetőség van. 

Ajánlatok benyújthatók □  valamennyi részre □  legfeljebb a 
következő számú részre: [ ] □  csak egy részre 

n □ Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális 
száma: [ ] 

n □ Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő 
részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda 
szerződéseket: 

n □  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.  

n  A részajánlat tételének kizárásának indoka: (…) 



+
Feltételes közbeszerzési eljárás 

n  Az ajánlatkérő az eljárást akkor is eredménytelenné 
nyilváníthatja, ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a 
gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben 
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, 
bizonytalan jövőbeli esemény a bontást követően 
bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 

n  Akkor is meg lehet indítani, ha még nem jelent meg a 
pályázati felhívás 



+
Kapcsolattartás – Kbt. 41. § 

Az írásbeli nyilatkozatok — ahol valamely kapcsolattartási 
formát e törvény kifejezette nem kíván meg — teljesíthetőek: 

n  a) az (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen 
kézbesítés útján ; 

n  b) faxon; 

n  c) elektronikus úton. 

Főszabályként a kizárólag elektronikus úton történő 
nyilatkozattétel nem követelhető meg az ajánlattevőktől. 



+
MŰSZAKI TARTALOM, KIZÁRÓ 
OKOK, ALKALMASSÁG 



+
A műszaki tartalom 

n  Az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési 
dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy az eljárásban a 
gazdasági szereplők képesek legyenek műszakilag 
megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági 
szempontból reális ajánlatot adni.  

n  Az ajánlatkérőnek már a közbeszerzési eljárás előkészítése 
során törekednie kell a magas minőségű teljesítés 
feltételeinek biztosítására, a környezet – beszerzés 
tárgyára tekintettel biztosítható – védelmére és a 
fenntarthatósági szempontok figyelembe vételére, 
valamint a beszerzés tárgyát érintő szerződésmódosítások 
megelőzésére. 



+
A műszaki tartalom 

n  A műszaki leírásnak valamennyi gazdasági szereplő számára 
egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie, és nem lehet olyan 
hatása, amely indokolatlanul akadályozná a verseny 
biztosítását a közbeszerzés során. 



+
Kizáró okok 

n  Jelentősen változott, részletesebb megfogalmazás 

n  Igazolás módja: végrehajtási rendeletben 

n  Kötelező / alternatív kizáró okok 



+
Igazolás 

n  A kizáró ok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát 
kell benyújtania 

n  Nemzeti eljárásrendben nyilatkozatot kell benyújtani 

n  AK köteles a nyilatkozatot elfogadni, de ellenőrzi az 
adatbázisok tartalmát 



+
Igazolás módja 

n  Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a 
kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott 
esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok 
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolások benyújtására.  

n  A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az 
alkalmassági követelmények tekintetében kell az 
igazolásokat benyújtani. 



+

n  Amennyiben az ajánlattevő által benyújtott igazolások 
hiányosak vagy nem megfelelőek, akkor az ajánlatkérő 
hiánypótlást bocsáthat ki azokra vonatkozóan. Ha az 
ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást követően sem 
megfelelően nyújtja be az igazolásokat, akkor az ajánlatát 
figyelmen kívül kell hagyni, és a következő legkedvezőbb 
ajánlattevőt kell felhívni az igazolások benyújtására.  

n  Csak az igazolási kötelezettségének eleget tett AT lehet 
nyertes 

n  Ha AK 2. helyzettet is megjelöl, neki is igazolnia kell 



+
Nem lehet ajánlattevő (…), aki: 
n  i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 

során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: 
hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 
közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a 
kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat 
érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis 
nyilatkozat), amennyiben 

n  ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az 
ajánlatkérőnek a kizárásra, alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki 
leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére 
vonatkozó döntését, és 

n  ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy 
tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható 
gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az 
általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a 
rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; 



+
DE: 

n  Az utólagos igazolás tanúsítja az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum alapján az AK által figyelembe 
vett értékek teljesülését.  

n  Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, a kizáró 
okok fenn nem állása esetén az ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés akkor is érvényes, ha a benyújtott igazolások 
eltérnek a korábbi nyilatkozatban feltüntetett adatoktól.  

n  A korábbi nyilatkozat szerinti értékeket meghaladó 
adatok azonban már nem változtatják meg az 
ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők 
rangsorát. 



+
62. § (1) j) 

n  az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban 
megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő 
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana 
számára a közbeszerzési eljárásban , vagy korábbi 
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből 
az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra 
nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától 
számított három évig ;  



+
62. § (1) n) 

n  a Tpvt. 11 . §-a, vagy az EUMSZ 101 . cikke szerinti – három 
évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható 
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti 
határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal 
sújtott jogszabálysértést követett el ; vagy ha az ajánlattevő 
ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – 
három évnél nem régebben – jogerősen megállapította és 
egyúttal bírságot szabott ki ; 



+
Alternatív kizáró ok: 

n  c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 
eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az elmúlt 
három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi 
szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés 
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 
szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes 
ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért 
felelős (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését 
okozta; 



+
Alternatív kizáró ok: 

n  d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 
eljárás eredményeként kötött szerződésével kapcsolatban az 
alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben három éven 
belül megállapított szerződésszegést követett el, 
amelynek során az alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy 
részszámlából fakadó) fizetési kötelezettségét 10%-ot 
meghaladó részben nem teljesítette annak ellenére, hogy az 
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben 
fizetett. 



+
Öntisztázás 

n  A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok 
kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az 
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem 
zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a 
Közbeszerzési Hatóság 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 188. § (5) 
bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az 
érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket 
hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére 
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 



+
n  A Hatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt 

munkanapon belül, határozat meghozatalával dönt a 
gazdasági szereplő által hozott intézkedések 
megfelelőségéről. A Hatóság a határozatot köteles 
megindokolni és azt a gazdasági szereplő számára 
haladéktalanul, írásban megküldeni.  

n  A kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő 
megbízhatóságát megállapító határozat nem tartalmazhat 
feltételt vagy a gazdasági szereplő további intézkedésére 
vonatkozó előírást. Ha a kérelmet a Hatóság – vagy bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság – határozatában elutasítja, az 
adott kizáró ok alatt álló gazdasági szereplő akkor nyújthat 
be ismételten kérelmet az (1) bekezdés szerint az azonos 
okból fennálló kizáró okkal kapcsolatban, ha 
megbízhatóságát az előző kérelmének elutasítását követő 
intézkedéssel kívánja bizonyítani. 



+

n  Ha a Közbeszerzési Hatóság 188. § (4) bekezdése szerinti – 
vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 188. § (5) 
bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott 
kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő 
megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles 
azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő 
az egységes európai közbeszerzési dokumentummal 
egyidejűleg köteles benyújtani. 



+
Öntisztázás 

A kizáró ok hatálya alá tartozó gazdasági szereplő a 
megbízhatóságának bizonyítása érdekében köteles igazolni, hogy 

n  a) a bűncselekménnyel, kötelességszegéssel vagy egyéb 
jogsértéssel okozott kárt – a károsult által elfogadott mértékben 
– megtérítette vagy arra meghatározott határidővel 
kötelezettséget vállalt ; 

n  b) az illetékes hatóságokkal aktívan együttműködve átfogóan 
tisztázta az ügy tényállását és körülményeit; és 

n  c) olyan technikai, szervezeti és személyi intézkedést hozott, 
amely alkalmas a további  bűncselekmény, kötelességszegés, 
illetve egyéb jogsértés megelőzésére. 



+
Alkalmasság 

Az ajánlatkérő alkalmassági követelményeket határozhat meg 
az ajánlattételhez megkövetelt 

n  a) gazdasági és pénzügyi helyzetre; 

n  b) műszaki és szakmai alkalmasságra; 

n  c) ha a szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági 
szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való 
szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt 
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai 
tagsággal való rendelkezésre 

vonatkozó feltételek előírásával. 



+
Pénzügyi alkalmasság 

n  ESPD-ben nyilatkozni kell róla 

n  Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak 
szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért. 



+
Pénzügyi alkalmasság 

n  Banki nyilatkozat n  Maximum 2 évre kérhető 

Alkalmassági követelmény Megjegyzés  



+
Pénzügyi alkalmasság 

n  Saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti 
beszámolójának - vagy annak 
meghatározott részének – 
benyújtása 

n  Amennyiben a beszerzés 
tárgya építési beruházás, a 
beszámoló adataiból képzett 
mutatószámok nem 
vizsgálhatók. 

n  A megfelelést igazoló 
dokumentum elérési helyét a 
gazdasági szereplő az ESPD-
ben feltünteti.  

Alkalmassági követelmény Megjegyzés  



+
Pénzügyi alkalmasság 

n  Árbevétel n  kizárólag a teljes árbevételről, vagy 
kizárólag a közbeszerzés tárgya 
szerinti árbevételről vagy 
mindkettőről szóló nyilatkozat 
benyújtása írható elő 

n  Az ajánlattevőktől megkövetelt - 
általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétel tekintetében az 
ajánlatkérő legfeljebb a beszerzés - 
becsült értékének megfelelő 
mértékű alkalmassági 
minimumkövetelményt írhat elő. 

n  Maximum a becsült érték mértékéig! 

Alkalmassági követelmény Megjegyzés  



+
Pénzügyi alkalmasság 

n  az eljárást megindító 
felhívásban meghatározott, 
szakmai 
felelősségbiztosításának 
fennállásáról szóló igazolással.  

n  Amennyiben az ajánlatkérő 
nem követeli meg az 
alkalmassági követelmények 
között a felelősségbiztosítást, 
jogosult, illetve tervezési és 
mérnöki szolgáltatás, valamint 
építési beruházás 
megrendelése esetén köteles 
− legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára – megkövetelni azt 
a nyertes ajánlatevőtől. 

n  Együttes megfelelés 
problémája 

Alkalmassági követelmény Megjegyzés  



+
Műszaki, szakmai alkalmassági 
követelmény 

n  Az ajánlatkérő csak az eljárást megindító felhívásban 
megindokolt kivételes esetben tekinthet el attól, hogy a 
műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági 
feltételt előírjon, és csak akkor, ha a beszerzés egyedi 
jellemzői alapján a teljesítés megfelelősége szempontjából 
ilyen alkalmassági feltétel előírása nem szükséges. Nem 
szükséges külön indokolás, ha a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás jogalapja szerint csak meghatározott 
gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre.  



+
Műszaki szakmai alkalmassági 
követelmény 

n  Referencia követelmény n  Max. 75% mértékig 

n  Műszakilag egyenértékű 

n  3 (6) / 5 (8) évre 

n  Építési beruházás esetében 
mindig kell referencia igazolás 

n  ATcsak akkor veheti igénybe 
más szervezet kapacitásait, ha az 
adott szervezet valósítja meg azt 
az építési beruházást, 
szolgáltatást, vagy szállítást 
amelyhez e kapacitásokra 
szükség van. 

Alkalmassági követelmény Megjegyzés 



+
Közös ajánlattevőként teljesített 
referencia hivatkozhatósága 

n  Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített referencia 
igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt 
- nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, 
illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az 
ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot 
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az 
ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás egésze 
tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a 
közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett 
történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 



+
Műszaki szakmai alkalmassági 
követelmény 

n  Szakemberek n  AT csak akkor veheti igénybe 
más szervezet kapacitásait, ha 
az adott szervezet valósítja 
meg azt az építési beruházást, 
szolgáltatást, vagy szállítást 
amelyhez e kapacitásokra 
szükség van. 

Alkalmassági követelmény Megjegyzés 



+
Nyilvántartásba vétel 
megkövetelése 

n  a gazdasági szereplő legyen 
bejegyezve a 
cégnyilvántartásba vagy az 
egyéni vállalkozók 
nyilvántartásába; nem 
Magyarországon letelepedett 
gazdasági szereplő esetén 
legyen bejegyezve a 2014/24/
EU irányelv XI. melléklete 
szerinti hasonló 
nyilvántartásba, valamint 
teljesítse az említett 
mellékletben foglalt bármely 
egyéb követelményt, vagy 

n  Hazai gazdasági szereplő esetén 
a nyilvántartásban szereplés 
tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a 
céginformációs szolgálattól 
ingyenesen, elektronikusan 
kérhető cégjegyzék-adatok, 
illetve az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásának adatai 
alapján;  

n  nem Magyarországon 
letelepedett gazdasági szereplő 
esetén a 2014/24/EU irányelv XI. 
mellékletében felsorolt 
nyilvántartások szerinti igazolást 
(kivonatot) vagy egyéb 
igazolást, vagy nyilatkozatot kell 
igazolásként benyújtani. 



+
Nyilvántartásba vétel 
megkövetelése 

n  szolgáltatás megrendelésre 
irányuló közbeszerzési eljárás 
esetén rendelkezzen a 
szolgáltatás nyújtásához a 
letelepedése szerinti 
országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy előírt 
szervezeti, kamarai tagsággal. 

n   az engedély vagy jogosítvány 
másolatát, illetve a szervezeti, 
kamarai tagságról szóló 
igazolást kell benyújtani.  



+
Együttes megfelelés 

n  Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is 
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek 
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége 
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.  



+
Jogelőd adatainak felhasználása 

n  Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága 
igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására 
jogutódlás eredményeként – a jogelőd bevonása nélkül – 
maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő 
tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok 
fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése 
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben 
is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a 
jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a 
korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja 
megbízhatóságát. 



+
Az IMI (Belső Piaci Információs 
Rendszer) rendszer 

n  Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, részvételre 
jelentkező vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
esetén az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt nyilatkozat, valamint a III-IV. Fejezet 
szerinti igazolások és adatbázisok valóságtartalmának 
ellenőrzése érdekében megkeresést küldhet más uniós 
tagállam illetékes hatóságainak a Belső Piaci Információs 
Rendszeren keresztül. 



+
Az IMI (Belső Piaci Információs 
Rendszer) rendszer 

n  A megkeresést a Hatóságon keresztül kell megküldeni. 
Ennek érdekében az ajánlatkérő a Hatóság honlapján 
található űrlap kitöltésével tájékoztatja a Hatóságot a 
megkeresés adatairól. Ezt követően a Hatóság a megkeresést 
az IMI-rendszerben haladéktalanul továbbítja az illetékes 
tagállami hatóságnak. A tagállami hatóság válaszát a Hatóság 
ennek beérkezését követően haladéktalanul megküldi a 
megkeresést intéző ajánlatkérő részére. 

n  Az IMI-rendszeren keresztül érkezett választ az ajánlatkérő 
köteles hitelesként elfogadni. 



+
Az ajánlat szerkezete 



+
Az alvállalkozó fogalma 

Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az 
ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

n  a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét 
kizárólagos jog alapján végzi, 

n  b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, 
forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, 

n  c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 



+
Alvállalkozók 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban 
előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban 
a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 

n  a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 

n  b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az 
ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókat. 



+
Alvállalkozó bevonása 

n  Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az 
alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg 
a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének 
arányát. 

n  Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén a 
teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját 
teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további 
közreműködőt. 



+
Közös ajánlattétel 

n  Továbbra is fennáll 

n  Nincs 25%-os előírás 

n  Vö: 65. § (10) bekezdés 



+
65. § (10) bekezdés 

n  Építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződés, valamint árubeszerzésre irányuló szerződéssel 
kapcsolatos beállítási vagy üzembe helyezési művelet 
esetén az ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető 
fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy – közös 
ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezzen el. 
Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, a (9) bekezdés 
szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a (7) 
bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező más szervezet kapacitására, és a 
teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó. 



+
A nyertes ajánlattevő 
kiválasztása 



+
Értékelési szempont 

n  a) a legalacsonyabb ár, 

n  b) a legalacsonyabb költség, amelyet az ajánlatkérő által 
meghatározott költség-hatékonysági módszer alkalmazásával 
kell kiszámítani, vagy 

n  c) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan – különösen 
minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, 
amelyek között az ár vagy költség is szerepel. 



+
Speciális előírás 

n  Tervezési szolgáltatás megrendelése, építési beruházás 
beszerzése esetében a legalacsonyabb ár értékelési 
módszer nem  alkalmazható 

n  A legjobb ár-érték arány, valamint a minőség alapú 
kiválasztás szempontjának érvényre juttatása érdekében az 
ajánlati ár az értékelés során nem vehető nagyobb 
mértékben figyelembe, mint a többi értékelési szempont 
együttesen. 



+
A legjobb ár-érték arány: 

n  a) minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális 
tulajdonságok, valamennyi felhasználó számára való 
hozzáférhetőség, hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása és egyéb szociális, környezetvédelmi és 
innovatív tulajdonságok, forgalmazási feltételek, 
vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek 
biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka; 

n  b) a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány 
szervezettsége, képzettsége és tapasztalata, ha a személyzet 
minősége jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének 
színvonalára. 



+
Legjobb ár-érték arány 

n  A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer 
alkalmazható úgy is, hogy az abban szereplő ár vagy költség 
elemet az ajánlatkérő egy rögzített értéken megadja, és az 
ajánlattevők az egyéb értékelési szempontok tekintetében 
versenyeznek egymással. 



+

n  Az ajánlatkérő köteles a legalacsonyabb költség vagy a 
legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok 
alkalmazására. Az ajánlatkérő csak akkor választhatja a 
legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, ha az 
ajánlatkérő igényeinek kifejezetten valamely konkrétan 
meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő áru 
vagy szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi 
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése 
szolgálja.  

n  Az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár 
szempontját egyedüli értékelési szempontként tervezési, 
mérnöki és építészeti szolgáltatások, valamint építési 
beruházások esetében.  



+
Értékelési szempontok 
követelményei: 

n  a) a szerződés tárgyához kell kapcsolódniuk; 

n  b) nem biztosíthatnak önkényes döntési lehetőséget az ajánlatkérőnek, 
hanem mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető 
tényezőkön kell alapulniuk; 

n  c) biztosítaniuk kell az alapelvek betartását; 

n  d) az értékelési szempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő 
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassága. Ha az eljárásban e 
körülményekhez alkalmassági feltétel is kapcsolódik, egyértelműen el 
kell különíteni, hogy mely feltételek képezik a teljesítéshez minimálisan 
szükséges elvárást (alkalmassági követelmény), és melyek jelentik ezen 
felül az értékeléskor figyelembe vett tényezőket; 

n  e) az értékelési szempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati 
tartalmi elem többszöri értékelését. 



+
AZ ELJÁRÁS MENETE 



+
Hirdetmény feladása, módosítása 

n  Ha az ajánlatkérő olyan felhívás tartalmát (ideértve a 
határidők hosszabbítását is) kívánja módosítani, melyet 
hirdetményben közzétettek, az ajánlattételi határidő lejártáig, 
több szakaszból álló közbeszerzési eljárás részvételi 
szakaszában a részvételi határidő lejártáig hirdetmény 
közzétételével módosíthatja a felhívásban meghatározott 
feltételeket. A hirdetmény közzétételével egyidejűleg 
tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az 
ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így 
különösen akik a közbeszerzési dokumentumokat 
elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A 
hirdetményben utalni kell arra, ha az egyéb közbeszerzési 
dokumentumok is módosultak. 



+
Figyelem! 

n  A hirdetmény nélküli eljárásokat is rögzíteni kell a 
rendszerben a megindításukat megelőzően! 

n  Rögzítés helye: Közbeszerzési Adatbázis 



+
Bontási eljárás 

n  Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és az 
adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, 
amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az 
összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek.  

n  A határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az 
összes – beleértve az elkésett – ajánlattevőnek, illetve 
részvételre jelentkezőnek megküldeni. 



+
Ajánlattevő visszalépése 

n  Ajánlati biztosíték: a korábbi szabályoknak megfelelően 

n  Új elem: az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg 
abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel 
terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem 
megfelel ően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó 
igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül. 



+
Hiánypótlás 

n  Ha az ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve 
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az 
igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá 
az egységes európai  közbeszerzési dokumentumban foglalt 
nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), -az ajánlatkérő 
ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására .  

n  Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan 
ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az 
alkalmassági követélményeknek, és,a kizáró okok 
igazolásának teljes körűen eleget tett. 



+
Hiánypótlás 

n  Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát 
megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, 
hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott 
számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az 
igazolások benyújtására. 

n   Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a 
második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés 
meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások 
benyújtására. 

n   Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, 
ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat 
figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz 
viszonyított sorrendje nem változik . 



+
Hiánypótlás 

n  Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához olyan 
gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan 
alvállalkozót nevezett meg, amely a 62. § (1) bekezdés a)-h), 
k)-n) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás 
alapján a j) pontja szerinti vagy – ha az ajánlatkérő előírta – a 
63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett 
gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében 
felhívja az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a 
kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő 
megnevezésére. 



+
Önkéntes hiánypótlás 

n  Amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő 
van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő 
nem hívta fel hiánypótlásra. 



+
Hiánypótlás 

n  Hiánypótlás korlátai 

n  Ugyanazon hiányra újabb hiánypótlás nem bocsátható ki 



+
Hiánypótlás korlátai: 

n  nem járhat alapelvi sérelemmel 

n  az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az 
ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának 
módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó 
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi 
részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány 
pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott 
költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és 
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy 
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy 
annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők 
között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 



+
Érvénytelen ajánlat: 

n  a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották 
be; 

n  b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 

n  c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § § (1) bekezdés i) 
pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja 
szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 

n  d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem 
igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 

n  e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a 
részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit. 



+
Egyéb okból különösen 
érvénytelen: 

n  a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő 
visszavonta; 

n  b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem, vagy 
az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta 
rendelkezésre; 

n  c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre 
meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó 
árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során 
érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen 
összeget meghaladja. 



+
Érvénytelen ajánlat: 

n  ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más 
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz  

n  a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre 
jelentkező ajánlatot tesz. 



+
BÍRÁLÓBIZOTTSÁG 

n  3 tagú 

n  Négyes szakértelem 

n  Név szerinti szavazás 

n  Döntéshozó összeférhetetlensége 



+
Döntés az eljárás eredményéről 

n  Tekintettel az értékelés új, sajátos szabályaira, kérdés, hogy 
mikor kell a döntéshozó elé terjeszteni a döntést? 

n  Írásban, dokumentált módon 



+
Összegezés 

n  Jogszabályi minta alapján 

n  Elektronkusan, vagy faxon kell megküldeni 

n  Elírás javítása, Összegezés módosítása 



+
Iratbetekintés 

n  . Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági 
szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett 
jogsértés kapcsán, az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
mely részébe kíván betekinteni.  

n  Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését 
követő két munkanapon belül kell biztosítani . A betekintést 
az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt 
feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez 
szükséges mértékben köteles biztosítani .  

n  Más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi 
jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a betekintés 
körében nem lehetséges . 



+
Köszönöm a figyelmet! 
kapcsolat@kozbeszerzesiintezet.hu 
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU 


