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A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzé-
sek Tanácsa nevében meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T - ot. 
 
A Döntıbizottság a Select Humánerıforrás Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 22. 
1/2., a továbbiakban: kérelmezı) jogorvoslati kérelmének, melyet a Budapesti 
Távhıszolgáltató Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., képviseli: Hargitai-
Mezıfi Ügyvédi Iroda, ügyintézı: Dr. Hargitai László ügyvéd, 1118 Budapest, 
Budaörsi út 4-18., B. lph. III. em. 20/A., a továbbiakban: ajánlatkérı) „Teljesít-

ményértékelési rendszer és karriertervezési rendszer kialakítása és bevezetése, a 

rendszer használatának betanítása, továbbá a teljesítményértékelési és karrierter-

vezési rendszert támogató informatikai megoldás biztosítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárása ellen nyújtott be részben helyt ad, és a 3. kérelmi elem körében megálla-
pítja, hogy az ajánlatkérı megsértette a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 250. § (3) bekezdés g) pontja alapján al-
kalmazandó a Kbt. 81. § (1) bekezdését, az 5. kérelmi elem körében megállapítja, 
hogy az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontja alapján al-
kalmazandó a Kbt. 81. § (4) bekezdésére tekintettel a Kbt. 90. § (1) bekezdését. 
 
A Döntıbizottság ezt meghaladó részében a 3. kérelmi elemet, valamint az 1., 2. 
4. kérelmi elemek tekintetében a jogorvoslati kérelmet elutasítja.  
 
A Döntıbizottság megsemmisíti az ajánlatkérı eljárást lezáró döntését, és a közbe-
szerzési eljárásában ezt követıen meghozott döntéseit. 
 
A Döntıbizottság kötelezi az ajánlatkérıt, hogy a kérelmezı részére a határozat 
kézbesítésétıl számított 15 napon belül 150.000.-Ft, azaz százötvenezer forint 
igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg.  
Ezt meghaladóan az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat 
bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel a 
felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/Fıvárosi Törvény-
széktıl lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntıbi-
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zottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A 
keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A Döntıbizottság a rendelkezésére álló adatok, a közbeszerzési eljárás iratai, va-
lamint a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján, az alábbi tényállást álla-
pította meg. 
 
Ajánlatkérı a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerő – tárgyalásos – közbeszerzési eljá-
rást indított, a rendelkezı részben meghatározott beszerzési tárgyban.  
 
Az ajánlattételi felhívás 2011. december 23-án került feladásra, mely 2012. január 
4-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítı 2012/1. számában KÉ-33239/2011. ikta-
tószámon. 
 
Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívásában a beszerzése tárgyát szolgáltatásban jelöl-
te meg. A részekre történı, és a többváltozatú ajánlattétel lehetıségét kizárta. 
 
Ajánlatkérı a felhívás II.2.1) pontjában a következık szerint határozta meg a szer-
zıdés szerinti teljes mennyiséget:  
„Teljesítményértékelési és karriertervezési rendszer kialakítása és bevezetése, to-
vábbá a teljesítményértékelési és karriertervezési rendszert támogató informatikai 
megoldás biztosítása. 
Az Ajánlatkérı elvárása a nyertes ajánlattevıvel szemben a FİTÁV Zrt. részére 
egy, a jelen Dokumentációban megfogalmazott feltételeknek megfelelı teljesít-
ményértékelési és karriertervezési rendszer kidolgozása, bevezetése, valamint a 
rendszer használatának betanítása. A teljesítményértékelési rendszerrel szembeni 
elvárás, hogy egy egységes, integrált vezetési rendszer legyen, melynek célkitőzése 
a mérés, visszacsatolás, értékelés és ösztönzés eszközeivel összehangolni a kiemelt 
fontosságú szervezeti célokat a munkavállalók munkaköri tevékenységével, és 
amely biztosítja az emberi erıforrás hatékonyságának értékelését és az ösztönzés 
megteremtését, valamint a jövedelmek teljesítményarányos és objektív differenciá-
lását. Alkotóelemei – a célkitőzés, a mérés, az értékelés, az elismerés és a vissza-
csatolás – együttesen olyan eszközök, amelyek alkalmazása biztosíthatja az Fİ-
TÁV Zrt. humán erıforrás gazdálkodása hatékonyságának növelését, fejlesztését. 
Elvárás a rendszerrel szemben, hogy a teljesítményértékelés kapcsolódjon a szer-
vezeti célrendszerhez, a munkaköri leíráshoz, az egyéni fejlesztési tervhez és az 
ösztönzési rendszerhez. A teljesítményértékelési rendszer bevezetésével a FİTÁV 
Zrt. stratégiai és éves céljai konkrétan és közvetlenül meg kell, hogy jelenjenek a 
szervezeti egységek, azok vezetıi és közvetve a beosztott munkavállalók éves 
egyéni célkitőzéseiben. A teljesítményértékelési rendszer bevezetése támogatása-
ként szükséges egy informatikai megoldás létrehozása. A teljesítményértékelés in-
formatikai megvalósítását a vállalati intranet felületen (MS Sharepoint) kell kiala-
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kítani. A nyertes ajánlattevı feladata továbbá egy Karriertervezési rendszer kiala-
kítása, melynek eszköze a bevezetendı teljesítményértékelési rendszer. Ajánlatké-
rınek elvárása, hogy a Karriertervezési rendszer a teljesítményértékelési rendszer 
alapján biztosítson lehetıséget az elırejutásra, a magasabb jövedelem elérésére, 
helyezze fókuszba a vezetıi utánpótlásra alkalmas munkavállalókat.  
Az ajánlattevık megfelelı tájékoztatása érdekében a Dokumentáció részeként át-
adásra kerül a FİTÁV Zrt. szervezeti- és munkakör struktúrája, valamint középtá-
vú stratégájának ismertetése.” 
 
A felhívás II.3) pontja alapján a szerzıdés idıtartama: befejezés: 2012. december 
31.  
 
Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívás III. pontjában meghatározta a szerzıdésre vo-
natkozó feltételeket, a kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményrend-
szerét. 
 
A III.2.3) M1) pont alapján a mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasság igazolási 
módja: 
„M1) Az alkalmasság igazolásához Ajánlattevınek csatolnia kell a Kbt. 67. § (3) 
bek. a) pontja alapján az elızı 3 év (2009-2011.) legjelentısebb közbeszerzés tár-
gya szerinti (teljesítményértékelési és vagy karriertervezési rendszer kidolgozása 
és/vagy bevezetése) szolgáltatás(ok)nak ismertetését (legalább a teljesítés ideje, 
helye, a szerzıdést kötı másik fél és telefonszáma, elérhetısége, a szolgáltatás tár-
gya, az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló 
más adat megjelölésével) a Kbt. 68.§ (1) bek. szerint.” 
 
A III.2.3) M1) pont szerint a mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasság feltétele: 
M1) Alkalmas az Ajánlattevı, amennyiben rendelkezik az elızı 3 évbıl (2009-
2011.) szerzıdésszerően teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (teljesítményér-
tékelési és vagy karriertervezési rendszer kidolgozása és/vagy bevezetése), az 
alábbiak figyelembe vételével megadott, szerzıdésszerően teljesített referenciák-
kal: 
- legalább 1 olyan, melyet olyan társaság részére teljesített, mely minimum 100 fı, 
szellemi és fizikai munkavállalót alkalmazott a referencia alapjául szolgáló szol-
gáltatás teljesítésének évében; 
- ezen kívül legalább 1 olyan, amelyet a szolgáltatási szektorban teljesített. 
A két típusú referencia teljesíthetı egyben is, amennyiben mindkét feltételnek 
megfelel. 
Az elıirt alkalmassági kritérium igazolása tekintetében Ajánlatkérı felhívja Aján-
lattevık figyelmét a Kbt. 69. § (4) -(9) bekezdéseire.” 
 
Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívás IV.2.1) pontjában az ajánlatok bírálati szem-
pontjaként az összességében legelınyösebb ajánlat bírálati szempontját jelölte 
meg, rögzítette a részszempontokat és a súlyszámokat: 
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Részszempont: Súlyszám: 
1. részszempont: nettó ajánlati ár (HUF) 50 
1. részszempont 1. alszempontja: megbízási díj 45 
1. részszempont 2. alszempontja: opcionális támogatás tanácsadói óradíja 5 
2. részszempont: szakmai ajánlat megfelelısége 50 
2. részszempont 1. alszempontja: Az alkalmazni kívánt teljesítményértékelési és 
karriertervezési rendszer átláthatósága, valamint rugalmassága 20 
2. részszempont 2. alszempontja: Az alkalmazni kívánt teljesítményértékelési és 
karriertervezési rendszernek a FİTÁV Zrt. középtávú stratégiájához, és a  
megfogalmazott stratégiai értékekhez történı illeszkedése 10 
2. részszempont 3. alszempontja: A megajánlott mutatószámok objektív mérhe-
tısége 10 
2. részszempont 4. alszempontja: A megajánlott informatikai megoldás bemuta-
tása,mely esetében ajánlatkérı részére elınyt jelent egy olyan szoftver, ami nem 
jár késıbbi licensz karbantartási díj fizetési kötelezettséggel 10 
 
Ajánlatkérı a felhívás V.3.3) pontjában rögzítette a tárgyalás lefolytatásának me-
netét és alapvetı szabályait: 
„Ajánlatkérı az ajánlattevıkkel külön-külön tárgyal. A tárgyalások során ajánlat-
kérı és ajánlattevı ajánlati kötöttsége nem áll fenn (Kbt. 250. § (1) bekezdés), 
ajánlattevı a tárgyalások során ajánlatát módosíthatja. 
A tárgyalásokra több fordulóban kerül sor. Az elsı tárgyalási forduló (szerzıdéses 
feltételek, mőszaki tartalom) lefolytatását követıen végsı ajánlattételi dokumentá-
ció kerül kiküldésre az ajánlattevık részére, majd a végsı, érvényes ajánlatot be-
nyújtott ajánlattevıkkel együttesen kerül sor az ártárgyalásra, két fordulóban. 
A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Az elsı tárgyalás idıpont-
ja: 2012. 01.20. 09:00 óra.” 
 
A felhívás V.3.5.1) pontja alapján az értékelési ponthatárok: 1-100 pont. 
 
Az V.3.5.2) pont szerint az értékelés módszere: 
„Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
alsó és felsı ponthatár: 1-100. Az ajánlatkérı a pontszámokat két tizedes jegyre 
kerekíti. 
Az 1. részszempont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az aján-
latkérı a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (Közbeszer-
zési Értesítı 2010. évi 37. szám, 2010. március 31.) alapján. 
A 2. résszempont értékelésének lépései: A szakmai ajánlat kedvezıségének értéke-
lése egy 3 fıs egymástól független szakértıi bizottság bevonásával történik. A 
szakértıi bizottság a szakmai ajánlat kedvezısége részszempont esetében a tárgya-
lások lefolytatását követıen beérkezett végleges ajánlatokat - a dokumentációban 
ismertetendı preferencia rendszer alapján - pontozással értékeli, külön-külön 
alszempontonként. A preferenciarendszerben meghatározott szakmai alszempontok 
kerülnek meghatározásra, majd a szakértık az egyes alszempontokhoz a preferen-
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cia rendszerben meghatározott tartalom alapján az alábbi pontszámokat rendelik: jó 
2 pont, hiányos 1 pont, rossz 0 pont. Ezt követıen a szakértık összegzik a pontokat 
meghatározva ezzel a szakmai ajánlat kedvezıségének összpontszámát. A ponto-
zást valamennyi szakértı ajánlatonként teljes körően elvégzi. A szakmai ajánlat 
kedvezısége részszempont pontszámának meghatározása a következı módon tör-
ténik: meghatározásra kerül a legtöbb összpontszámot elért ajánlat; meghatározásra 
kerül a legkevesebb összpontszámot elért ajánlat; majd a Közbeszerzések Tanácsa 
2/2004. számú módosított ajánlásának III. A. 1. a) pontja szerint definiált arányosí-
tással, az alábbiak szerint: a tárgyalások lefolytatását követıen beérkezett végleges 
ajánlatok közül a szakmai alszempontokra adott pontok alapján a legkedvezıbb 
(legtöbb összpontszámot elérı) ajánlat 100 pontot kap. A szakmai alszempontokra 
adott pontok alapján a legkevésbé kedvezıbb (legkevesebb összpontszámot elérı) 
ajánlat 1 pontot kap. A többi ajánlat 1-100 pont közötti ponttal kerül értékelésre a 
lineáris arányosítás elve szerint annak alapján, hogy az adott ajánlat összpontszáma 
hol helyezkedik el az 1-100 pont között a legkedvezıtlenebb illetve a legkedve-
zıbb ajánlathoz képest.” 
 
A felhívás V.7) Egyéb információk pontjában elıírta ajánlatkérı a következıket: 
„1) Ajánlatkérı a Kbt. 83. § -ban foglaltaknak megfelelıen biztosítja a hiánypótlás 
lehetıségét. 
7) Az ajánlattételhez szükséges részletes közbeszerzési mőszaki leírást és a szerzı-
dési feltételeket a Dokumentáció tartalmazza. 
11) Ajánlattevınek, - konzorcium esetén konzorciumi tagoknak – és a közbeszer-
zés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, 
az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetnek az 
ajánlattételi határidı lejártát megelızı 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, azon 
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát egyszerő másolati formá-
ban kell az ajánlathoz csatolni, akik az ajánlatot, az abban szereplı nyilatkozatokat 
szignálják, aláírják. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat 
az ajánlattevı (konzorcium esetén a konzorciumi tag), illetıleg a közbeszerzés ér-
tékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az 
ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezet cégjegy-
zésre jogosult képviselıjének felhatalmazása alapján más személy szignálja, illetve 
írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni 
kell eredeti vagy közjegyzı által hitelesített formában, melyen szerepelnie kell a 
felhatalmazott személy aláírás- és szignómintájának is.” 
 
Ajánlatkérı dokumentációt is készített. A dokumentáció az ajánlatok kötelezı 
formai és tartalmi követelményeit, iratmintákat, szerzıdéstervezetet, mőszaki le-
írást tartalmazott. 
 
A közbeszerzési eljárás során 2012. január 10-én ajánlatkérı kiegészítı tájékozta-
tást adott az ajánlattevık kérdéseire. 
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Az ajánlattételi határidıre - 2012. január 18-ára – 6 ajánlat került benyújtásra. 
 
A TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Zrt., az Enetha Learning Tanácsadó és Szolgál-
tató Kft., WEBTOWN-INFORMATIKA Számítástechnika Kft. közös ajánlattevık 
ajánlatának 3-4. oldalán található felolvasólap szerint: 
1.1. alszempont: megbízási díj: 15.000.000.-Ft 
1.2. alszempont: opcionális támogatás tanácsadói óradíja: 30.000.000.-Ft/óra 
Bírálati szempont: szakmai ajánlat megfelelısége, az ajánlat 104-124. oldalán ta-
lálható. 
A TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Zrt., az Enetha Learning Tanácsadó és Szolgál-
tató Kft., WEBTOWN-INFORMATIKA Számítástechnika Kft. közös ajánlattevık 
ajánlatának 33-44. oldalán cégbemutatók és projektreferenciák találhatók.  
Az ajánlat 70-76. oldalán rögzítették a WEBTOWN-INFORMATIKA Számítás-
technika Kft. „cégtörténet”-ét „2005.12.20. és 2012.01.12. között”-i idıszakra, 
melynek végén a következı szerepelt:  
„Az adatok az Opten Kft. Cégtár rendszerébıl származnak, amely cégek esetén a 
Cégközlönyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén 
egyéb forrásból származó hivatalos és győjtött információk láthatók. 
Lekérdezés idıpontja: 2012.01.16. 12:54 
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2012.01.12. 
Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2012.01.15.” 
Az ajánlat 89. oldala Cz. B. G., az Enetha Learning Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
ügyvezetıjének ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját tartalmazta, melyen a 
következı kitétel szerepelt: „A cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és végel-
számolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a alapján készítettem és ellenjegyez-
tem, 2011. március 4. napján: dr. Cs. L. ügyvéd.” 
 
Ajánlatkérı által rendelkezésre bocsátott iratok tanúsága szerint a szakmai ajánla-
tok értékelését a szakértıi bizottság 2012. február 8-9. között elvégezte, melyrıl 
írásbeli dokumentumok készültek. 
 
Ajánlatkérı 2012. január 24-én hiánypótlási felhívást intézett az ajánlattevıkhöz. 
A TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Zrt., az Enetha Learning Tanácsadó és Szolgál-
tató Kft., WEBTOWN-INFORMATIKA Számítástechnika Kft. közös ajánlattevık 
esetében a hiánypótlási felhívás az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában meghatáro-
zott a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmassági 
feltétel igazolására vonatkozott. 
 
Ajánlatkérı 2012. január 25-27-én megtartotta az ajánlattevıkkel külön-külön a 
tárgyalást. 
 
Ajánlatkérı 2012. január 31-én értesítette a Soter-Line Oktatási Központ Kft.-t az 
ajánlatának Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja, valamint Hewlett-Packard Informati-
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kai Kft.-t az ajánlatának Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenné 
nyilvánításáról. 
 
Ajánlatkérı 2012. január 31-én felhívta az ajánlattevıket a végleges ajánlatok 
megtételére, megküldte az ajánlattevıknek a végleges ajánlattételi dokumentációt. 
 
A végleges ajánlattételi dokumentáció I. fejezet 16. pontja a „Bírálati szempont”-ra 
vonatkozott, melyben az ajánlatkérı a következıket rögzítette: 
 
„Az 1. részszempont (nettó ajánlati ár):  

Ajánlatkérı elvárja, hogy a nettó ajánlati ár, azon belül is az egyösszegő nettó 
megbízási díj (HUF) és opcionálisan ajánlatkérı által lehívható támogatás tanács-
adói nettó óradíja (HUF/óra) a Dokumentáció által meghatározott szakmai tarta-
lomnak és a részletes szerzıdéses feltételeknek megfelelı teljesítés reális ellenér-
tékét jelentse.  
Az ajánlati árat Forintban kell megadni, s az nem köthetı semmilyen más külföldi 
fizetıeszköz árfolyamához.  
 
Az értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérı a Közbe-
szerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (Közbeszerzési Értesítı 
2010. évi 37. szám, 2010. március 31.) alapján.  
Az 1. részszemponton belül a megbízási díj alszempontnak 45 a súlyszáma, az op-
cionális támogatás tanácsadói óradíja (HUF/óra) alszempontnak 5.  
Ajánlatkérı a relatív értékelés, azon belül is a fordított arányosítás módszerével 
kiszámolja alszempontonként az adott ajánlatra adandó pontszámot, majd azt be-
szorozza a hozzá tartozó súlyszámmal.  
 
A 2. részszempont (szakmai ajánlat megfelelısége):  

A szakmai ajánlat értékelése során vizsgálandó alszempontok:  
1. alszempont: 
Az alkalmazni kívánt teljesítményértékelési és karriertervezési rendszer átlátható-
sága, valamint rugalmassága. A feladat meghatározásban adott valamennyi kérdés 
logikus, lényegre törı és teljes körő értelmezése.  
2. alszempont:  
Az alkalmazni kívánt teljesítményértékelési és karriertervezési rendszernek a Fİ-
TÁV Zrt. középtávú stratégiájához, és a megfogalmazott stratégiai értékekhez tör-
ténı illeszkedése. Ajánlatkérı értékeli, hogy mennyire szolgálja a 2 megajánlott 
rendszer ezen stratégiai célok érvényesülését. Részletesen bemutatja a feladat vég-
rehajtását, kitér a feladatok megvalósítása során jelentkezı releváns nehézségekre, 
feltüntetve a kockázatokat és azok kezelését. Megadja a tervezett munka ütemezé-
sét, feladatonként bemutatja a feladatokat végzı szakértıket és a tervezett munka-
ráfordítást.  
3. alszempont:  
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A megajánlott mutatószámok objektív mérhetısége. A 2.3. pontban elıírt mini-
mum 70%-on felül.  
4. alszempont:  
A megajánlott informatikai megoldás, mely esetében ajánlatkérı részére elınyt 
jelent egy olyan szoftver, ami nem jár késıbbi licensz karbantartási díj fizetési kö-
telezettséggel.  
A bírálati szemponthoz kapcsolódó szakmai követelményeket a Mőszaki Leírás 
tartalmazza!  
A szakmai ajánlat kedvezıségének értékelése egy 3 fıs egymástól független szak-
értıi bizottság bevonásával történik. A szakértıi bizottság a szakmai ajánlat kedve-
zısége részszempont esetében a tárgyalások lefolytatását követıen beérkezett vég-
leges ajánlatokat - a dokumentációban ismertetendı preferencia rendszer alapján - 
pontozással értékeli, külön-külön alszempontonként. A preferencia rendszerben 
meghatározott szakmai alszempontok kerülnek meghatározásra, majd a szakértık 
az egyes alszempontokhoz a preferencia rendszerben meghatározott tartalom alap-
ján az alábbi pontszámokat rendelik: jó 2 pont, hiányos 1 pont, rossz 0 pont. Ezt 
követıen a szakértık összegzik a pontokat meghatározva ezzel a szakmai ajánlat 
kedvezıségének összpontszámát. A pontozást valamennyi szakértı ajánlatonként 
teljes körően elvégzi. A szakmai ajánlat kedvezısége részszempont pontszámának 
meghatározása a következı módon történik: meghatározásra kerül a legtöbb 
összpontszámot elért ajánlat; meghatározásra kerül a legkevesebb összpontszámot 
elért ajánlat; majd a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásá-
nak III. A. I. a) pontja szerint definiált arányosítással, az alábbiak szerint: a tárgya-
lások lefolytatását követıen beérkezett végleges ajánlatok közül a szakmai 
alszempontokra adott pontok alapján a legkedvezıbb (legtöbb összpontszámot el-
érı) ajánlat 100 pontot kap. A szakmai alszempontokra adott pontok alapján a leg-
kevésbé kedvezıbb (legkevesebb összpontszámot elérı) ajánlat 1 pontot kap. A 
többi ajánlat 1-100 pont közötti ponttal kerül értékelésre a lineáris arányosítás elve 
szerint annak alapján, hogy az adott ajánlat összpontszáma hol helyezkedik el az 1-
100 pont között a legkedvezıtlenebb illetve a legkedvezıbb ajánlathoz képest.”  
Ajánlatkérı felhívta a figyelmet a Kbt. 86. §-ára.  
 
A végleges ajánlattételi dokumentáció II. fejezete a mőszaki leírást rögzítette, 
többek között az alábbiak szerint: 
 
„3. A SZAKMAI AJÁNLAT TARTALMA  
Az 1-2. pontban (1. FELADAT MEGHATÁROZÁSA, 2. A MEGJELÖLT FEL-
ADATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT FİBB ELVÁRÁSOK) megfogalmazott 
feladatoknak és ajánlatkérıi elvárásoknak megfelelıen az ajánlattevı szakmai 
ajánlatának az alábbi részeket kell tartalmaznia:  
1. rész:  
Ajánlattevı röviden mutassa be a jelen Dokumentáció mőszaki, szakmai leírásában 
felsorolt, általa alkalmazni kívánt rendszerek általános leírását, valamint a betanítá-
sának módszertanát.  
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2. rész:  
Ajánlattevı modellezze a FİTAV Zrt. profiljának megfelelıen a bérszámfejtési 
területre, valamint főtésszerelıi területre vonatkozóan a teljesítményértékelési és 
karriertervezési rendszer módszertanát az alkalmazni kívánt informatikai megoldás 
felhasználásával.  
A modellezési feladattal szemben támasztott elvárás:  

o a modell tartalmazzon mind a két területre vonatkozóan legalább 1-1 felsı-
vezetıt, 1-1 szervezeti egység vezetıt, valamint legalább 2, különbözı mun-
kakörrel rendelkezı szellemi, és fizikai beosztott munkavállalót.  

o Ajánlattevı dolgozza ki a FİTÁV Zrt. középtávú stratégiája és kiemelt stra-
tégiai értékei alapján a két területre vonatkozó kompetenciakészletet.  

o Ajánlattevı dolgozza ki a két terület teljesítményértékelési mutatószámrend-
szerét.  

o Ajánlattevı dolgozza ki a két terület teljesítményértékelésére épülı karrier-
tervezési rendszerét, karriertervezési lehetıségeit.  

3. rész:  
Ajánlattevı mutassa be a teljesítményértékelési és karriertervezési rendszer Fİ-
TÁV Zrt.-nél történı kialakításának, bevezetésének, betanításának ütemezését /a 
csatolt szerzıdéstervezetben szereplı határidık betartása mellett/ és módszertanát.  
Ebben a részben szerepeltetendı az alkalmazni kívánt informatikai megoldás rövid 
ismertetése.  
4. rész:  
Teljesítményértékelési és karriertervezési szabályzat tartalomjegyzékének összeál-
lítása a jelen Dokumentáció mellékletében szereplı, az ún. IE01 szabályzat kivona-
ta alapján.  
 
4. A SZAKMAI AJÁNLAT KEDVEZİSÉGE  
Az ajánlatkérı a 2. „szakmai ajánlat kedvezısége” bírálati szempontot a jelen Do-
kumentáció mőszaki, szakmai leírásában meghatározott kritériumrendszer alapján 
kívánja alkalmazni.  
 
4.1. A szakmai ajánlattal szemben támasztott formai követelmények:  
A szakmai ajánlat maximum 20 oldal terjedelmő, A/4-es mérető gépelt dokumen-
tum lehet, a szöveg Tahoma 11 betőtípussal, másfél soros sorközzel és minden ol-
dalon 2,5 cm margóval rendelkezzen. Amennyiben ajánlattevı túllépi ezt a keretet, 
úgy a 20. oldalon felüli rész nem kerül elbírálásra.  
 
4.2.A szakmai ajánlat értékelése során vizsgálandó alszempontok:  
1. alszempont:  
Az alkalmazni kívánt teljesítményértékelési és karriertervezési rendszer átlátható-
sága, valamint rugalmassága. A feladat meghatározásban adott valamennyi kérdés 
logikus, lényegre törı és teljes körő értelmezése.  
2. alszempont:  
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Az alkalmazni kívánt teljesítményértékelési és karriertervezési rendszernek a Fİ-
TÁV Zrt. középtávú stratégiájához, és a megfogalmazott stratégiai értékekhez tör-
ténı illeszkedése. Ajánlatkérı értékeli, hogy mennyire szolgálja a 2 megajánlott 
rendszer ezen stratégiai célok érvényesülését. Részletesen bemutatja a feladat vég-
rehajtását, kitér a feladatok megvalósítása során jelentkezı releváns nehézségekre, 
feltüntetve a kockázatokat és azok kezelését. Megadja a tervezett munka ütemezé-
sét, feladatonként bemutatja a feladatokat végzı szakértıket és a tervezett munka-
ráfordítást.  
3. alszempont:  
A megajánlott mutatószámok objektív mérhetısége. A 2.3. pontban elıírt mini-
mum 70%-on felül.  
4. alszempont:  
A megajánlott informatikai megoldás, mely esetében ajánlatkérı részére elınyt 
jelent egy olyan szoftver, ami nem jár késıbbi licensz karbantartási díj fizetési kö-
telezettséggel.  
 
4.3. A szakmai ajánlat kedvezıségének értékelése a felsorolt vizsgálandó 
alszempontok szerint történik, ezért az Ajánlatkérı az alábbiak alapján kér ismerte-
tést (Ajánlatkérı ún. preferencia rendszere):  
• 1. alszempont:  
Az alkalmazni kívánt teljesítményértékelési és karriertervezési rendszer átlátható-
sága, valamint rugalmassága.  
Ezt ajánlatkérı a szakmai ajánlatnak a jelen Dokumentáció „Mőszaki, szakmai le-
írás” 3. pontjában (SZAKMAI AJÁNLAT TARTALMA) meghatározott tartalmi 
1- 3. részébıl kívánja kiolvasni.  
Tekintettel arra, hogy egy teljesítményértékelési és karriertervezési rendszer mő-
ködésének eredményességét meghatározó tényezık egyike az átláthatóság, az ad-
minisztratív hatékonyság és a rendszer rugalmassága, ezért ajánlatkérı a szakmai 
ajánlatot ezen alszempont alapján is értékeli.  
• 2. alszempont:  
Az alkalmazni kívánt teljesítményértékelési és karriertervezési rendszernek a Fİ-
TÁV Zrt. középtávú stratégiájához, és a megfogalmazott stratégiai értékekhez il-
leszkedése. Ajánlatkérı értékeli, hogy mennyire szolgálja a 2 megajánlott rendszer 
ezen stratégiai célok érvényesülését.  
Ezt ajánlatkérı a szakmai ajánlatnak a jelen Dokumentáció mőszaki, szakmai leírás 
3. pontjában meghatározott tartalmi 2-3. részébıl kívánja kiolvasni.  
A FİTÁV Zrt. 2011. évben indította útjára középtávú stratégiáját és fogalmazta 
meg a stratégiai értékeket, melyeket minden munkavállalójától elvár. Tekintettel 
arra, hogy ez a stratégia kiemelt jelentıséggel bír a FİTÁV Zrt. életében, továbbá 
azt is, hogy a teljesítményértékelésnek általában a célja a Szervezeti kultúra meg-
változtatása, kialakítása, átörökítése, így ajánlatkérı kedvezıbben értékeli azt, ha a 
szakmai ajánlatban hangsúlyozott szerepet kap a teljesítményértékelési és karrier-
építési rendszer FİTÁV stratégiához való minél hatékonyabb illesztése.  
• 3. alszempont:  
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A megajánlott mutatószámok objektív mérhetısége. A 2.3. pontban elıírt mini-
mum 70%-on felül.  
Ezt ajánlatkérı a szakmai ajánlatnak a jelen Dokumentáció mőszaki, szakmai leírás 
3. pontjában meghatározott tartalmi 2. részébıl, a vázolt modellek bemutatása 
alapján kívánja értékelni. A bemutatott modelleken túl ajánlattevınek szem elıtt 
kell tartania azon ajánlattevıi elvárást, hogy nyertesség esetén a teljes rendszer 
összes mutatószámának tükröznie kell az általa bemutatott objektivitást.  
• 4. alszempont:  
A megajánlott informatikai megoldás, mely esetében ajánlatkérı részére elınyt 
jelent egy olyan szoftver, ami nem jár késıbbi licensz karbantartási díj fizetési kö-
telezettséggel.  
Ezt ajánlatkérı a szakmai ajánlatnak a jelen Dokumentáció mőszaki, szakmai leírás 
3. pontjában meghatározott tartalmi 3. részébıl kívánja kiolvasni.” 
 
A végleges dokumentáció III. fejezetében található a szerzıdés tervezete. 
A szerzıdéstervezet „2. A szerzıdés tárgya” pontja alapján: 
„2.1. A Tanácsadó kötelezettséget vállal teljesítményértékelési rendszer, valamint 
karrierfejlesztési és karriertervezési rendszer kialakítására és bevezetésére.  
2.2. A Tanácsadó feladatai:  
A Tanácsadó feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása során az ajánlatté-
teli dokumentáció és a tárgyalások során felvett jegyzıkönyvek megfelelıen al-
kalmazandóak.  
 

2.2.1. A teljesítményértékelési rendszer kialakításához kapcsolódóan:  

a) A teljesítményértékelési rendszerrel szembeni elvárás, hogy egy egységes, integ-
rált vezetési rendszer legyen, melynek célkitőzése a mérés, visszacsatolás, értéke-
lés és ösztönzés eszközeivel összehangolni a kiemelt fontosságú szervezeti célokat 
a munkavállalók munkaköri tevékenységével, és amely biztosítja az emberi erıfor-
rás hatékonyságának értékelését és az ösztönzés megteremtését, valamint a jöve-
delmek teljesítményarányos és objektív differenciálását.  
Elvárás a rendszerrel szemben, hogy  
- a teljesítményértékelés kapcsolódjon a szervezeti cél rendszerhez, a munkaköri 

leíráshoz, az egyéni fejlesztési tervhez és az ösztönzési rendszerhez.  
- a teljesítményértékelési rendszer bevezetésével a FİTÁV Zrt. stratégiai és éves 

céljai konkrétan és közvetlenül meg kell, hogy jelenjenek a szervezeti egységek, 
azok vezetıi és közvetve a beosztott munkavállalók éves egyéni célkitőzéseiben. 

b) Kompetenciakészlet kialakítása:  
A Tanácsadó köteles kidolgozni egy, a Megrendelı középtávú stratégiájában meg-
fogalmazott értékeknek megfelelı Vezetıi és munkatársi kompetencia készletet, 
vállalati-szinten és munkakör-specifikusan meghatározva.  
A fent meghatározott kompetenciakészletnek a jelenlegi és a várható iparági ten-
denciákra is figyelemmel hosszútávon biztosítania kell a menedzsment számára 
célszerően rendszerezett, és idıszakonként frissíthetı, munkakörökhöz igazodó 
elvárás rendszer érvényesítését, valamint kialakítását követıen a szervezet saját 
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továbbfejlesztési szándékainak alárendelten, a szervezet által - saját know-how-
ként - szabadon legyen alakítható-fejleszthetı.  
c) A kompetencia-alapú teljesítmény értékelési rendszer kialakításának és beveze-
tésének módja:  
Alkalmasnak kell lennie az éves és stratégiai léptékő célok és követelmények érvé-
nyesítésére, tartalmaznia kell a szervezet tagjainak motiválását célzó teljesítmény-
ösztönzı juttatások korrekt rendszerét, mely megteremti az input paramétert a 
szervezeti karrierpályák menedzseléséhez.  
d) A teljesítményértékelési rendszer mutatószámainak kidolgozása:  
A teljesítményértékelés rendszernek legalább 70%-ban objektíven mérhetı mutató-
számokra kell épülnie. A Tanácsadónak vezetıi interjúkra, a kontrolling rendszer 
adataira, mőszaki és energetikai adatokra, valamint a vállalat mőködésére alapozva 
ki kell dolgoznia a munkaköri csoportokra a vállalati, szervezeti egység szintő, va-
lamint egyénre vonatkozó, mérhetı teljesítménymutatókat. A Tanácsadónak javas-
latot kell tennie továbbá azokra a munkaköri csoportokra, amelyeknél van lehetı-
ség azonos mutatószámok alkalmazására.  
Az új teljesítményértékelési rendszerben a mutatószámok mellett mintegy 30%-os 
részt képvisel a szubjektív, kompetencia hátterő teljesítményértékelés.  
e) A teljesítményértékelési rendszer alkalmazhatósága:  
A teljesítményértékelési rendszernek alkalmasnak kell lennie 750 fı munkavállaló 
tekintetében, azon belül is 400 fı fizikai és 350 fı szellemi munkavállalóra nézve.  
f) A teljesítményértékelési rendszer használatának betanítása  
A betanítás magába foglalja a teljesítményértékelési rendszer ismertetését, haszná-
latának betanítását, és értékelésre történı felkészítését.  
g) Támogatás nyújtása az elsı értékelésnél  
Opcionális feladat: A nyertes ajánlattevınek 2012. december 31-ig tanácsadói óra-
díj elszámolás alapján a felmerülı problémák megoldásaként, felmerülı kérdések 
megválaszolásában tanácsadói szolgáltatást kell nyújtania, maximum 50 tanácsadói 
óra keretben.  
 
2.2.2. A karrierfejlesztési és karriertervezési rendszer kialakításához kapcsolódó-

an:  

a) A Tanácsadó köteles a karrierfejlesztési és karriertervezési rendszert úgy kiala-
kítani, hogy az a teljesítményértékelési rendszer alapján biztosítson lehetıséget az 
elırejutásra, a magasabb jövedelem elérésére, helyezze fókuszba a vezetıi utánpót-
lásra alkalmas munkavállalókat.  
b) A karrierfejlesztési és karriertervezési rendszer alkalmazhatósága:  
A karrierfejlesztési és karriertervezési rendszernek alkalmasnak kell lennie 750 fı 
munkavállaló tekintetében, azon belül is 400 fı fizikai és 350 fı szellemi munka-
vállalóra nézve.  
c) A karrierfejlesztési és karriertervezési rendszer használatának betanítása  
A betanítás magába foglalja a karrierfejlesztési és karriertervezési rendszer ismer-
tetését, használatának betanítását, és értékelésre történı felkészítését.  
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2.2.3. Az informatikai megoldáshoz kapcsolódóan:  

A Tanácsadó kötelessége egy olyan informatikai megoldás kidolgozása, amelynek 
célja a teljesítményértékelési rendszer, valamint karrierfejlesztési és karriertervezé-
si rendszer alkalmazása során keletkezı adatok elektronikus rögzítése, az admi-
nisztrációs terhek csökkentése, az alábbiakra figyelemmel:  
- a rendszer közvetlenül nem kapcsolódik a FİTÁV SAP rendszeréhez  
- a SharePoint a szervezeti struktúrát megfelelıen leköveti, a függıségi viszonyok 

onnan kinyerhetık  
- Intranet felületet kiszolgáló SharePoint a bejelentkezett felhasználókat bejelent-

kezési adataik alapján egyedileg azonosítja, a jogosultságokat automatikusan 
kényszeríti a bejelentkezett felhasználóra, ezért csak a saját adataihoz férhet 
hozzá.  

- külsı felhasználók férnek hozzá a rendszerhez”  
 
A végleges ajánlatok bontására 2012. február 6-án került sor, melyet 4 ajánlattevı 
nyújtott be. 
 
Ajánlatkérı 2012. február 13-án értesítette a Sämling Solution Consulting Kft. 
ajánlattevıt az ajánlatának a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerinti érvénytelen-
né nyilvánításáról. 
 
Ajánlatkérı 2012. február 13-án megtartotta a kétfordulós ártárgyalásokat, melyen 
a következı végsı árajánlatok megtételére került sor: 
 
Qualimed-IL Fejlesztı Iroda Kft.:  
1.1. alszempont: megbízási díj (Ft): 18.000.000.- 
1.2. alszempont: opcionális támogatás tanácsadói óradíja (Ft/óra): 20.000.- 
 
TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Zrt., Enetha Learning Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft., WEBTOWN-INFORMATIKA Számítástechnika Kft. közös ajánlattevık: 
1.1. alszempont: megbízási díj (Ft): 13.000.000.- 
1.2. alszempont: opcionális támogatás tanácsadói óradíja (Ft/óra): 5.000.- 
 
Kérelmezı: 
1.1. alszempont: megbízási díj (Ft): 14.900.000.- 
1.2. alszempont: opcionális támogatás tanácsadói óradíja (Ft/óra): 16.000.- 
 
Ajánlatkérı 2012. február 14-én a Kbt. 86. § (1) bekezdése alapján „az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint 
írásbeli indokolást” kért a TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Zrt., Enetha Learning 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft., és WEBTOWN-INFORMATIKAI Számítástechni-
kai Kft. közös ajánlattevıktıl, az „1. részszempont 1. alszempontja: megbízási díj” 
megnevezéső alszempont és az „1. részszempont 2. alszempontja: opcionális tá-
mogatás tanácsadói óradíja” tekintetében, „mivel a beadott ajánlat a másik ajánlat-
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tevık ajánlatai és a becsült érték figyelembevételével (Kbt. 86. §) kiszámított átla-
gához viszonyítottan kirívóan alacsonynak értékelt összesített ellenszolgáltatást 
tartalmaz.  
A becsült érték összesen nettó 20.000.000.- Ft, melybıl az 1. részszempont 1. 
alszempontjához tartózó becsült érték nettó 19.000.000.- Ft, és az 1. részszempont 
2. alszempontjához tartózó becsült érték nettó 20.000.- Ft/óra a szerzıdéstervezet-
ben jelölt igénybe vehetı maximális 50 órára vonatkozóan; a becsült érték megál-
lapításakor Ajánlatkérı a Kbt. 35. § szerint járt el.” 
  
Közölte, hogy az ajánlattevı válaszával szembeni elvárások, az indokolás során 
figyelembe veendı vizsgálati szempontok az „1. részszempont 2. alszempontja: 
opcionális támogatás tanácsadói óradíja” tekintetében a következı: 
Kérte (akár üzleti titokként való kezeléssel), hogy mutassa be az értékelés szem-
pontjából lényeges ajánlati elemeket, különös tekintettel az alábbiakra:  
„a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bérköltségét (szakemberenként), fi-
gyelemmel a jogszabályban meghatározott kötelezı (nettó) bérköltségekre; (2012. 
évre a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum meg-
állapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadó-
ak)  
− az Ajánlattételi Felhívás „III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság” meg-

nevezéső pontjában foglalt minimum követelményekre, és  
− ajánlata 47 - 61. oldala között a szerzıdés teljesítésébe bevonni kívánt, bemuta-

tott szakemberekre, és  
− (végleges) ajánlata 26. oldalán lévı „3.3.2. Feladatok végrehajtásának erıforrás 

terve” pontban lévı táblázat 12. pontjában ismertetett szerinti adatokra,  
− végleges ajánlattételi dokumentáció részét képezı szerzıdéstervezet (50. oldal) 

2.2.1. pont g) alpontjára figyelemmel (Ajánlatkérı a teljesítményértékelési 
rendszer kialakításához kapcsolódóan kér a felmerülı problémák megoldása-
ként, felmerülı kérdések megválaszolásában tanácsadói szolgáltatást.)  

b) a konkrét szolgáltatással összefüggı fenti költségen kívüli, egyéb általános és 
speciális költségeket.”  
Ajánlatkérı az indokolás számszerősíthetı adatait kérte, hogy az indokoláskérés-
ben kiadott táblázatban is rögzítse az ajánlattevı, az ajánlatkérı által történı ellen-
ırizhetıség megkönnyítése céljából.  
Tájékoztatást adott arról, hogy a Döntıbizottság eddigi joggyakorlata alapján az 
indokolás nem fogadható el amennyiben az adott válasz csak általánosságokat tar-
talmaz, anélkül, hogy az abban foglaltakat magyarázná és a kivételesen elınyös 
körülményeket a gazdasági folyamatokra figyelemmel objektíven indokolná. 
Ajánlattevınek olyan részletes indokolást kell elıterjesztenie, mely az adott, kirí-
vóan alacsonynak tekintett ellenszolgáltatást megfelelıen indokolja, alátámasztja, 
az azzal szemben támadt kétségeket eloszlatja, a teljesíthetıségeket igazolja.  
Követelmény az is a gazdasági ésszerőség körében, hogy az ajánlati ár biztosítson 
fedezetet a teljesítéshez szükséges élımunka számára.  
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A szolgáltatás megadott áron való teljesíthetısége csak akkor állapítható meg, ha 
az ajánlati ár együttesen fedezetet nyújt mind a jogszabályban meghatározott mi-
nimális bérköltségekre, mind a konkrét szolgáltatással összefüggı általános és spe-
ciális költségekre.  
Amennyiben az ajánlattevı által benyújtott indokolás és tájékoztatás nem fogadha-
tó el és nem egyeztethetı össze a gazdasági ésszerőséggel, úgy az ajánlatkérınek a 
Kbt. 86. § (5) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelenségét kell megállapítania a 
Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontja szerinti érvénytelenségi ok megjelölésével.  
Kérte tehát, hogy a fentiekre és a Kbt. 86. § (3)-(4) bekezdéseire tekintettel adjon 
indokolást ajánlata tekintetében, továbbá lehetıség szerint számszerő adatokkal 
igazolja, hogy az ajánlati elemek megalapozottak. Kérte az ajánlatkérı, hogy írás-
beli indokoláshoz adott esetben az ajánlattevı csatoljon az ajánlati árát alátámasztó 
dokumentumokat.  
 
A TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Zrt., Enetha Learning Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft., és WEBTOWN-INFORMATIKAI Számítástechnikai Kft. közös ajánlattevık 
a következı indokolást tették: 
 
„Az ajánlati ár meghatározása során figyelembe vett általános szempontok. 
A konzorcium a tervezett feladatokat nagy költséghatékonysággal képes ellátni, 
ami az alábbiakkal indokolható. 
Jelentıs tapasztalat: A TIG-RES Zrt. a stratégiai tervezés és a teljesítményösztön-
zés, az Enetha Learing Kft. az emberi erıforrás tanácsadás és a teljesítményértéke-
lés, a WEBTOWN-INFORMATIKAI Kft. az informatikai fejlesztések szakértıje-
ként jelentıs tapasztalattal rendelkeznek, a teljesítményértékelési és karriertervezé-
si rendszerek kialakítása, valamint az informatikai fejlesztések területén. Ennek 
megfelelıen a projektre tervezett tanácsadói óraszámok mértéke alacsony. 
Kiforrott módszertan: A társaságok kiforrott, saját módszertannal rendelkeznek a 
saját szakterületükön, amelynek felhasználása, más társaságokhoz képest verseny-
elınyt eredményez.  
Hatékony szervezés: A munka során az egyes részfeladatok szakmai komplexitá-
suktól és fontosságuktól függıen kerülnek felosztásra, illetve delegálásra a megfe-
lelı képességekkel és képzettségekkel, valamint szakmai tapasztalatokkal rendel-
kezı szakértık között. A minıségbiztosítással és az alapvetı szakmai koncepció 
meghatározásával kapcsolatos feladatokat a több évtizedes szakmai tapasztatokkal 
rendelkezı partnerek látják el. A szakmai tartalom részletes kimunkálását vezetı 
tanácsadók / vezetı informatikusok végzik, akik ellátják a többnyire standardizál-
ható és adminisztratív jellegő feladatokat végzı tanácsadók/informatikusok szak-
mai felügyeletét. 
Alacsony projektre osztott, fix költség arány: Ajánlattevık a hazai tulajdonú ta-
nácsadói ágazat vezetı szereplıi közé tartoznak, egyszerre több projekt párhuza-
mos végzésére képesek. Ebbıl következıen az egy projektre jutó vállalati általános 
költségek összege (iroda fenntartáshoz kapcsolódó költségek, vállalatirányítási 
költségek stb.) alacsony.  



 16 

Alacsony dologi ráfordítás igény: A munka tervezése során figyelembe vett továb-
bi tényezı volt, hogy az alapvetıen nem igényel a humán erıforráson kívül más 
erıforrásokat, a kapcsolódó dologi és egyéb szolgáltatási költségek összege ele-
nyészı.” 
 
Az „1. részszempont 2. alszempontja: opcionális támogatás tanácsadói díja” kö-
rében tett indokolás szerint: 
„Az Ajánlattevık az opcionális támogatás tanácsadói díjának meghatározását a 
következı költségkalkuláció alapján végezték el:  
 

A B C D E F 
1 „1. részszempont: 2. alszempontja: opcionális támogatás tanácsadói díja” 

tekintetében az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek: 
2 teljesítésbe bevonni kívánt HR és informatikai szakemberek projektre jutó 

nettó személyi jellegő költségei (bérköltség és bérjárulékok) 
3  Ft/hó Ft/óra 

(Havi 
átlagosan 
22 nap, 
176 
munka-
óra)  

Ft/nap 
(8 órára 
vetítve) 

Összes 
ráfordítás 
(nap) 

Összes 
költség 
(nettó Ft) 

4 partner    0 0 
5 vezetı tanács-

adók 
821 000 4 665 37 318 1,00 37 318 

6 tanácsadók 391 600 2 225 17 800 5,25 93 450 
7 Összesen:    6,25 130 768 
19 fenti költségeken kívül, egyéb, a projektre jutó általános költ-

ségek: 
nettó Ft 

20 vállalatirányítási költségek 20 000 
21 irodai költségek 43 000 
22 adók 7 000 
24 Összesen: 70 000 
25 fenti költségeken kívüli, egyéb közvetlen költségek: nettó Ft 
29 egyéb 10 000 
30 Összesen: 10 000 
31 Végösszesen: (=7+13+16) 210 768 

 
Az opcionális támogatás alapvetıen a FİTÁV Zrt.-nél tartandó konzultációkon 
való részvétellel zajlik a vállalat eszközeinek felhasználásával (on-the-job 
training). A támogatás során a tanácsadók a már bevezetett rendszerekkel dolgoz-
nak, a megbízás során elkészült dokumentumokat használják (szabályzatok, képzé-
si program, üzemeltetési dokumentáció, végfelhasználói kézikönyv) tehát szakmai 
fejlesztés, új szakmai tartalom kidolgozása nem történik.  
Mindezek következtében az opcionális idıszaki munka humán erıforrásigénye 
alapvetıen alacsony, dologi költség igénye elhanyagolható mértékő.  
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Összességében az opcionális támogatásra jutó becsült költségek összege 210.768 
Ft (50 óra konzultáció esetén), amely 39.232.-Ft-tal alacsonyabb, mint a megbízás 
opcionális végrehajtásával realizálható 250.000.-Ft bevétel. Mindezek alapján 
megállapítható, hogy a megbízási díj fedezi az Ajánlattevık valamennyi, a konzul-
tációk megtartásához kapcsolódó költségét.” 
 
Ajánlatkérı 2012. február 20-án a fenti benyújtott indoklás tekintetében további 
tájékoztatást kért a TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Zrt., Enetha Learning Tanács-
adó és Szolgáltató Kft., és WEBTOWN-INFORMATIKAI Számítástechnikai Kft. 
közös ajánlattevıktıl, melyben kifejtette, hogy ellentmondást észlelt a táblázatban 
foglalt adatok és a szöveges indokolás között, ezért az alábbi kérdéseket tette fel:  
„- Tájékoztatásuk 3. és 5. oldalán lévı táblázatok C, D, E oszlopaiban foglalt ada-
tok nettó vagy bruttó összegek-e?  
- Tájékoztatásuk 3. és 5. oldalán lévı táblázatok F oszlopaiban foglalt adatok nettó 
vagy bruttó összegek-e?  
- A számítás alapját személyi alapbér (esetlegesen jutalom, jutalékkal együtt) vagy 
megbízási díj vagy egyéb jogcímen kifizetett díjazás alkotja?  
Amennyiben Ajánlattevı nettó összegeket adott meg, úgy kérjük, hogy magyaráz-
za meg, hogy a munkáltatót terhelı további költségeknek milyen módon biztosítja 
a fedezetét? Ajánlatkérı bruttó bér alatt a munkáltatót terhelı munkavállalói bruttó 
bért és munkáltatói járulékokat érti.”  
 
A TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Zrt., Enetha Learning Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft., és WEBTOWN-INFORMATIKAI Számítástechnikai Kft. közös ajánlattevık 
a következı „indokolás kiegészítést” nyújtották be: 
„Ajánlattevık a „bruttó bér” alatt a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvényben (Mt.) is használt személyi alapbér fogalmát értik. Ajánlattevık a 
„személyi költség” alatt a bruttó bér és az azt terhelı munkaadói járulékok össze-
gét értik.  
Ajánlatkérı a levelében foglaltak szerint a „bruttó bér” alatt a „munkavállalói brut-
tó bért és munkáltatói járulékot” érti. Az egyértelmőség érdekében szükséges tisz-
tázni, hogy az Ajánlatkérı által használt „bruttó bér” fogalma megegyezik Ajánlat-
tevık „személyi költség” meghatározásával. A továbbiakban az Mt. fogalomrend-
szeréhez illeszkedıen Ajánlattevık terminusát használjuk a „bruttó bér” vonatko-
zásában.  
Az Indoklás 3. és 5. oldalán található táblázat C, D, E, F oszlopaiban szereplı költ-
ségek az Ajánlattevıket terhelı összes, a projekt kapcsán felmerülı személyi jelle-
gő ráfordításokat tartalmazzák, nevesítve:  

o munkavállalók számára kifizetendı nettó munkabér (személyi alapbér és a 
munkavállalóknak fizetett egyéb pénzbeli juttatások, pl. jutalom),  

o munkavállalói adók és járulékok, 
o munkáltatókat terhelı adók és járulékok,  
o természetbeni juttatások és annak járulékai.  



 18 

Ajánlattevıket ezen felül - tervezetten - nem terheli más, a munkavállalók projekt-
ben való részvételének ellentételezése miatt felmerülı kifizetés.  
A táblázatban szereplı számítás alapját a személyi alapbér és a munkavállalóknak 
fizetett egyéb pénzbeli juttatások képezték.  
Ajánlattevık az indoklásban nyilatkoztak, hogy a munkavállalói bruttó munkabé-
rek megfelelnek a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérmi-
nimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet rendelkezé-
sének, illetve arról, hogy a megbízási díj fedezi az Ajánlattevık valamennyi sze-
mélyi és dologi költségét.” 
 
Ajánlatkérı az ajánlatokat elbírálta, írásbeli összegezést is készített, mely 2012. 
február 20-án kelt, melyet 2012. február 21-én küldött meg az ajánlattevıknek. 
 
Ajánlatkérı a Qualimed-IL Fejlesztı Iroda Kft., a TIG-RES Vállalkozásfejlesztési 
Zrt., Enetha Learning Tanácsadó és Szolgáltató Kft., és WEBTOWN-
INFORMATIKAI Számítástechnikai Kft. közös ajánlattevık, valamint a kérelme-
zı ajánlatát érvényessé nyilvánította. 
A közbeszerzési eljárás nyertese a TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Zrt., Enetha 
Learning Tanácsadó és Szolgáltató Kft., és WEBTOWN-INFORMATIKAI Számí-
tástechnikai Kft. közös ajánlattevık lettek, a nyertest követı legkedvezıbb ajánla-
tot tevıként a kérelmezıt hirdette ki az ajánlatkérı. 
Az írásbeli összegezés rögzítette, hogy az ajánlattevık a következı értékelési 
összpontszámot kapták: 
Qualimed-IL Fejlesztı Iroda Kft.: 3441,25 pont 
TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Zrt., Enetha Learning Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft., és WEBTOWN-INFORMATIKAI Számítástechnikai Kft. közös ajánlattevık: 
8680,00 pont 
Kérelmezı: 8596,60 pont 
Az írásbeli összegezés a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelését 
nem tartalmazta. 
 
Kérelmezı 2012. február 24-én betekintett az ajánlatkérınél a nyertes ajánlatba. 
 
Kérelmezı 2012. február 29-én nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét, melyet a jog-
orvoslati eljárásban 2012. március 27-én megtartott tárgyaláson pontosított. 
 
Kérelmezı kérte a jogsértés megállapítását, az eljárást lezáró döntés megsemmisí-
tését, bírság kiszabását az ajánlatkérıvel szemben, valamint a költségei megtéríté-
sét. 
 
Kérelmezı szerint a nyertes ajánlata érvénytelen, az alábbi indokok alapján. 
 
1. kérelmi elem:  
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A nyertes ajánlatban benyújtott referencia nyilatkozatok alapján nem állapítható 
meg egyértelmően, hogy ajánlattevı rendelkezik-e olyan referencia munkával, me-
lyet a felhívás III.2.3) M1) pontja alapján olyan társaság részére teljesített, mely 
minimum 100 fı szellemi és fizikai munkavállalót alkalmazott a referencia alapjá-
ul szolgáló szolgáltatás teljesítésének évében. Hivatkozott a Döntıbizottság 
D.492/2010. számú ügyben meghozott határozatára a tekintetben, hogy az alkal-
massági feltételnek való megfelelést az ajánlattevınek kell a referenciával igazol-
nia. A fenti hiányra tekintettel az ajánlatkérınek hiánypótlást kellett volna alkal-
maznia. Ajánlatkérı megsértette a Kbt. 81. § (1) bekezdését, a Kbt. 83. § (1), (5) 
bekezdését, a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontját. 
 
2. kérelmi elem: 

Cs. B., az Enetha Learning Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezetıje esetében a 
nyertes ajánlatban csatolt aláírás-minta nem felel meg a felhívás V.7) 11) pontjá-
nak, ugyanis az aláírás-minta nem azonos az aláírási címpéldánnyal. Hivatkozása 
szerint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 9. § (1) bekezdése szerint a cégjegy-
zésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, aho-
gyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzıi aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány) tartalmazza. A hivatkozott jogszabályhely (3) bekezdése rögzíti azt is, 
hogy ügyvéd az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás 
során jegyezheti ellen. Fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a nyertes ajánlat 
nem felel meg a felhívásban rögzített feltételeknek, a nyertes ajánlat hiányossága 
miatt ajánlatkérınek hiánypótlást kellett volna alkalmaznia. Ajánlatkérı megsértet-
te a Kbt. 81. § (1) bekezdését, a Kbt. 83. § (1), (5) bekezdését, a Kbt. 88. § (1) be-
kezdés f) pontját. 
 
3. kérelmi elem: 

A nyertes ajánlat nem tartalmazza a felhívás V.7) 11) pontja szerint a 
WEBTOWN-INFORMATIKAI Számítástechnikai Kft. cégkivonatát. Az ajánlat 
70-76. oldalán csatolt cégtörténet elnevezéső dokumentum ugyanis az Opten Kft. 
cégtár rendszerébıl származik, mely nem tekinthetı közhiteles adatbázisnak, az e 
rendszerbıl kinyomatott cégtörténet nem minısül cégkivonatnak. Hivatkozott a 
Ctv. 15. § (1), (2) bekezdésére, valamint a Közbeszerzések Tanácsa (KÉ. 2010. évi 
152. szám 2010. december 22.) módosított útmutatójára. Fentiekre tekintettel meg-
állapítható, hogy az ajánlat nem felel meg a felhívásban rögzített feltételeknek, hi-
szen ajánlatkérı a közbeszerzési eljárásban cégkivonat benyújtását írta elı, ajánlat-
tevı ezzel szemben a WEBTOWN-INFORMATIKAI Számítástechnikai Kft. te-
kintetében csupán egy, az Opten Kft. adatbázisából kinyomtatott cégtörténetet csa-
tolt, mely nem tekinthetı hiteles cégkivonatnak. Emiatt ajánlatkérınek hiánypót-
lást kellett volna alkalmaznia. Ajánlatkérı megsértette a Kbt. 81. § (1) bekezdését, 
a Kbt. 83. § (1), (5) bekezdését, a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontját. 

 

4. kérelmi elem: 
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Ajánlatkérı a nyertes ajánlattevıt a végleges ajánlati ára vonatkozásában a Kbt. 86. 
§-a alapján indoklásra kötelezte. Álláspontja szerint a nyertes által az 1. részszem-
pont 2. alszempontra benyújtott indokolás a kirívóan alacsony ár gazdasági éssze-
rőséggel való összeegyeztethetıségének bemutatására nem alkalmas. A Legfelsıbb 
Bíróság KGD.2010.96 számú döntése értelmében: „A közbeszerzési eljárásban an-
nak eldöntése, hogy a megajánlott áron a szolgáltatás elvégezhetı-e, csak akkor 
lehetséges, ha az ajánlattevı helyzetének tartalmi elemzésére is sor kerül” (2003. 
évi CXXIX tv. 86-88. §), továbbá a döntés kiterjed annak értelmezésére is, hogy 
„Az, hogy a szolgáltatás a megajánlott áron elvégezhetı-e, csak akkor dönthetı el, 
ha az ajánlattevı helyzetébıl kiinduló tartalmi elemzés elvégzésére is sor kerül.” 
Tehát amennyiben egyértelmően és objektíven nem állapítható meg, hogy a vállalt 
áron a szerzıdés maradéktalanul és jogszerően elvégezhetı, úgy az ajánlatkérınek 
nincs mérlegelési lehetısége, az ajánlatot érvénytelennek kell nyilvánítania.  
 
Elıadta, hogy indokolásában a nyertes ajánlattevı részletezte a kalkulált költségeit 
(figyelemmel az adó- és járulékfizetési szabályokra is), a levezetés eredményeként 
igazolható tényként tüntette fel, hogy a nettó 5.000.-Ft-os opcionális támogatás 
tanácsadói óradíja valós összeg, az ajánlatkérı által az indokolásban kért táblázatot 
kitöltötte. Kérelmezı szerint a nyertes ajánlattevı eredeti nettó 30.000.-Ft-os óradíj 
ajánlatához képest a végleges ajánlatában megajánlott és indoklással alátámasztott 
nettó 5.000.-Ft-os óradíj kimeríti a kirívóan alacsony ajánlati ár kategóriáját, 
ugyanis a levezetésben a nyertes ajánlattevı nem közölte, hogy egy hónapra átla-
gosan hány valós, szerzıdéssel/megbízással alátámasztott (ellátott = lefedett) mun-
kanappal és így milyen mértékő kapacitás-kihasználtsággal kalkulálva jutott el le-
vezetésében ahhoz a napi költséghez, amelyet valóban lefedhet az általa megaján-
lott óradíj. A valós gazdasági folyamatokhoz képest irreális képet mutat ugyanis az 
a beállítás, mintha az ebben a szektorban átlagosnak tekinthetı 50-60-70%-os ka-
pacitás kihasználástól eltekintve lehetne bemutatni a költség-kalkulációt: a szektor-
ra - és a tanácsadás más területeire (például humán szolgáltatás, IT fejlesztés, mér-
nöki tanácsadás) - jellemzı óra, és napidíjak korrekt ajánlati kialakításakor nem 
életszerő az a megközelítés, hogy bármelyik piaci szereplı az árait 100%-os 
kihasználtsági feltételezéssel alakíthatná ki. A tender során a többi résztvevı által 
bemutatott óradíjak ezt a képet tükrözik, jól látható az eltérések mértéke, és nem 
indokolt, hogy az említett piacilag nem alátámasztható, ezért irreális levezetést az 
ajánlatkérı elfogadta. Megítélése szerint korrekt levezetés és indokolás során a 
nyertes ajánlattevınek a már jelzett éves átlagos kapacitás-kihasználtsági mutatójá-
ra mindenképpen figyelemmel kellett volna lennie, másfelıl érvényesítenie kellett 
volna a célzott megbízás éves kapacitás-lekötési hatását is, vagyis azt, hogy miután 
a felhívás vonatkozó részei szerint az ajánlatkérı 2012. májusa és 2012. decembere 
között, 8 hónap alatt veheti opcionálisan igénybe a maximum 50 tanácsadói órát, 
az igénybevételi lehetıség 1 tanácsadóra vetítve az éves munkaidı alap elenyészı, 
maximum 2,5%-a.  
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Kérelmezıi álláspont szerint a benyújtott indokolás alapján egyértelmően és objek-
tíven nem állapítható meg, hogy a vállalt áron a szerzıdés maradéktalanul és jog-
szerően ellátható, így az ajánlatkérınek a Legfelsıbb Bíróság fenti döntésére tekin-
tettel az ajánlatot a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontja alapján érvénytelennek kellett 
volna nyilvánítania. Hivatkozott a Döntıbizottság D.37/13/2012. számú határoza-
tára. 
 
5. kérelmi elem: 

Feltéve, hogy a nyertes ajánlattevı ajánlata a fent kifejtett indokok ellenére érvé-
nyes, ajánlatkérı ez esetben megsértette a Kbt. 81. § (4) bekezdését, ugyanis az 
ajánlatok bírálatát - az alább kifejtett indokok alapján - nem a felhívásban és a do-
kumentációban meghatározott módszer következetes alkalmazásával végezte el. 
 
„A 2. részszempont (szakmai ajánlat 

megfelelısége):  

 

Kérelmezı álláspontja a nyertes aján-

lattevı végleges szakmai ajánlatában 

foglaltakkal kapcsolatosan.  

 

1. alszempont:  
Az alkalmazni kívánt teljesítményérté-
kelési és karriertervezési rendszer átlát-
hatósága, valamint rugalmassága. A fel-
adat meghatározásban adott valamennyi 
kérdés logikus, lényegre törı és 
teljeskörő értelmezése.  
 

4.3 rész:  
A nyertes ajánlattevı ajánlatában az 
„átláthatóság” és a „rugalmasság” oly 
módon jelenik meg, hogy abban a fej-
lesztendı rendszerrel kapcsolatban 
semmilyen releváns konkrétumot nem 
említ, a rendszer még bemutatás-
szinten sincs kidolgozva, nincs semmi-
lyen követhetı leírás annak mőködésé-
rıl, nincs módszertani megközelítés, 
említés szinten sincsenek az anyagban 
segédletek, form-ok, az anyagból nem 
kikövetkeztethetı, hogy hogyan mő-
ködne egy valódi teljesítményértékelési 
rendszer, nem valósul meg a logikus, 
lényegre törı és teljes körő értelmezés.  
Az anyag több helyen említi, hogy 
amennyiben a projektet elkezdik meg-
valósítani, az elsı pár hétben az aján-
latkérıvel közösen dolgozzák ki a rész-
leteket, de kérdésként merül fel: ponto-
san kivel, mit, hogyan? Hiányoznak a 
példaszámok, arányok, súlyok, mini-
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mumok, maximumok és teljesen hiány-
zik az ösztönzés menedzsment rész is.  
Összességében megállapítható, hogy a 
szakmai ajánlat szinte semmilyen 
konkrétumot nem tartalmaz, a feladat 
meghatározásban adott kérdések teljes 
körő értelmezése teljes egészében hi-
ányzik, így álláspontja szerint a felhí-
vás V.3.5. 2) pontjában foglaltak alap-
ján a pontozás során a szakmai ajánlat-
ra (e tekintetben) 0 pontot kellett volna 
adni.  
 

2. alszempont:  
Az alkalmazni kívánt teljesítményérté-
kelési és karriertervezési rendszernek a 
FİTÁV Zrt. középtávú stratégiájához, 
és a megfogalmazott stratégiai értékek-
hez történı illeszkedése. Ajánlatkérı 
értékeli, hogy mennyire szolgálja a 2 
megajánlott rendszer ezen stratégiai cé-
lok érvényesülését. Részletesen bemu-
tatja a feladat végrehajtását, kitér a fel-
adatok megvalósítása során jelentkezı 
releváns nehézségekre, feltüntetve a 
kockázatokat és azok kezelését. Megad-
ja a tervezett munka ütemezését, felada-
tonként bemutatja a feladatokat végzı 
szakértıket és a tervezett munkaráfordí-
tást.  
A szakmai ajánlat értékelése során vizs-
gálandó alszempontok:  
3. alszempont: 
A megajánlott mutatószámok objektív 
mérhetısége. A 2.3. pontban elıírt mi-
nimum 70%-on felül.  
 

4.2. rész:  
A nyertes ajánlattevı ajánlatában az 
alszempont bemutatása kapcsán hiány-
zik, hogy konkrétan ki (tanácsadó), me-
lyik folyamatban és milyen idıráfordí-
tással vesz részt, vagyis hiányzik a fel-
adatot végzı szakértık feladatonkénti 
bemutatása, a tervezett munkaráfordí-
tás, valamint hiányzik a referenciák 
felsorolásánál a kért létszám meghatá-
rozása.  
Fentiekre tekintettel, a felhívás 
V.3.5.2) pontjában foglaltak alapján a 
pontozás során a szakmai ajánlatra (e 
tekintetben) 0 pontot kellett volna adni.  
A nyertes ajánlattevı ajánlatában ezen 
szempont csak az általánosságok szint-
jén valósul meg, nem több, mint a ki-
írási dokumentáció kijelentı módban 
való újrafogalmazása, ezért megítélése 
szerint nem tekinthetı valódi szakmai 
ajánlatnak.  
Fentiekre tekintettel, a felhívás 
V.3.5.2) pontjában foglaltak alapján a 
pontozás során a szakmai ajánlatra (e 
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tekintetben) 0 pontot kellett volna adni.  
 

2.6. A teljesítményértékelési és karrier-
tervezési rendszer használatának betaní-
tása.  
A betanítás magában foglalja a teljesít-
ményértékelési és karriertervezési rend-
szer ismertetését, használatának betaní-
tását, és értékelésre történı felkészítését. 
A tárgyalások során ez pontosításra ke-
rül.  
 

A nyertes ajánlattevı ajánlatában a 
„betanítás” ismertetése teljes mérték-
ben hiányzik, részletesen lásd több 
pontban is.  
Fentiekre tekintettel, a felhívás 
V.3.5.2) pontjában foglaltak alapján a 
pontozás során a szakmai ajánlatra (e 
tekintetben) 0 pontot kellett volna adni.  
 

1. rész:  
Ajánlattevı röviden mutassa be a jelen 
Dokumentáció mőszaki, szakmai leírá-
sában felsorolt, általa alkalmazni kívánt 
rendszerek általános leírását, valamint a 
betanításának módszertanát.  
 

1. rész:  
A nyertes ajánlattevı ajánlatában nincs 
rendszerleírás a folyamatról, a karrier-
tervezés bemutatása szinte teljesen hi-
ányzik, összesen cc. fél oldal található 
az anyagban, ez is java részt a tender 
kiírás erre vonatkozó részének kijelen-
tı módban történı megismétlése.  
Nem tartalmaz semmilyen konkrétumot 
a betanításról (kit, kiket kell betanítani, 
hogyan, milyen módszertannal, milyen 
idıtartamban).  
Az anyag - megítélése szerint - ehelyütt 
is szakmai válaszadás helyett csak 
megismétli a kiírt szöveget, megelég-
szik rövid definíciók megadásával, a 
TÉR-rendszer ismertetésekor nem mu-
tat be mutatószámrendszert, nincs sú-
lyozás és a megvalósítást alátámasztó 
konkrét szakmai ismertetést.  
 

2. rész:  
Ajánlattevı modellezze a FİTÁV Zrt. 
profiljának megfelelıen a bérszámfejtési 
területre, valamint főtésszerelıi területre 
vonatkozóan a teljesítményértékelési és 

2. rész  
A nyertes ajánlattevı ajánlatában a 
módszertan bemutatása munkakörön-
ként hiányos, a pozíciók ismertetésénél 
nincs konkrét mutatószámrendszer, a 
szervezeti egység vezetıire alkalmazott 
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karriertervezési rendszer módszertanát 
az alkalmazni kívánt informatikai meg-
oldás felhasználásával.  
A modellezési feladattal szemben tá-
masztott elvárás:  
o a modell tartalmazzon mind a két 

területre vonatkozóan legalább 1-1 
felsıvezetıt, 1-1 szervezeti egység 
vezetıt, valamint legalább 2, külön-
bözı munkakörrel rendelkezı szel-
lemi, és fizikai beosztott munkaválla-
lót.  

o Ajánlattevı dolgozza ki a FİTÁV 
Zrt. középtávú stratégiája és kiemelt 
stratégiai értékei alapján a két terü-
letre vonatkozó kompetenciakészle-
tet.  

o Ajánlattevı dolgozza ki a két terület 
teljesítményértékelési mutatószám-
rendszerét.  

o Ajánlattevı dolgozza ki a két terület 
teljesítményértékelésére épülı karri-
ertervezési rendszerét, karrierterve-
zési lehetıségeit.  

 

TÉR rendszer hiányos, csak egy rövid 
táblázatban van „X”-szel jelölve egy-
két kompetencia A „dolgozza ki a kar-
riertervezési rendszer lehetıségeit” 
ponttal kapcsolatban megállapítható, 
hogy az anyag ezzel kapcsolatban errıl 
szinte semmi nem tartalmaz, az, hogy a 
kompetencia értékelés kimenete képezi 
majd a bemenetet és a többit az aján-
latkérıvel közösen kifejlesztik, nem 
tekinthetı valódi, konkrét információ-
kat tartalmazó szakmai megközelítés-
nek.” 

 
Ajánlatkérı észrevételében alaptalanság miatt a jogorvoslati kérelem elutasítását 
kérte, a következı indokok alapján. 
 
Ad. 1. kérelmi elem 

Ajánlatkérı ellenırizte a referenciákat abból a szempontból, hogy az „e-
beszamolo.kim.gov.hu” kormányzati portálon kötelezıen közzétett adatokból letöl-
tött információk szerint a referencia igazolás idejére megvolt-e az elıírt létszám az 
adott referenciaadónál. A fenti honlapról letöltött adatokból ajánlatkérı kinyomtat-
ta a releváns oldalakat, azokat a közbeszerzési eljárás irataihoz a Döntıbizottság 
részére megküldte. Így igazolta azt, hogy a referencia szervezeteknél a szükséges 
létszám megfelelı volt az alkalmasság igazolásához.  
 

Ad. 2. kérelmi elem 
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A joggyakorlat és a Ctv. 9. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérı álláspontja szerint 
az aláírás-minta és az aláírási címpéldány egyenértékő. Az ajánlattételi felhívás 
V.7) 11) pontja valóban említi csatolandó iratként a cégkivonatban szereplı cég-
jegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát egyszerő másolati formában. A nyertes 
eredeti ajánlata 89. oldalán szerepel Cs. B. másolati aláírás-mintája. A fenti egyen-
értékőség alapján ajánlatkérı az iratot elfogadta.  
 
Ad. 3. kérelmi elem 

Az ajánlattételi felhívás V.7) 11) pontja egyéb információk körében és nem a kizá-
ró okok tekintetében írta elı a cégkivonatot. Téves a kérelmezı hivatkozása a 
Közbeszerzések Tanácsa (KÉ. 2010. évi 152. sz. 2010. dec. 22.) módosított útmu-
tatójára. Ez az útmutató ugyanis csak a Kbt. 63. § (2) bekezdése, azaz a kizáró 
okok körében ajánlatkérı számára kötelezıen elfogadandó igazolások tárgyában 
alkalmazandó. A jelen eljárás azonban a Kbt. VI. fejezete szerinti (egyszerő) tár-
gyalásos eljárás, aminek keretében a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint ajánlattevı-
nek elég nyilatkoznia a kizáró okok fenn nem állásáról.  
 
Közölte, hogy a http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=CTCT&lang=&cid 
=0109865886 webhelyen szerepel az alábbi információ: „Az adatok az Opten Kft. 
Cégtár rendszerébıl származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megjelent 
hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásból származó 
hivatalos és győjtött információk láthatók.” 
 
Ajánlatkérı elıadta, hogy az Opten Kft. az ajánlatkérı jogorvoslati eljárásban hoz-
zá intézett megkeresésre 2012. március 28-án a következı választ adta: „Az Opten 
Kft. cégadatbázisának, így szolgáltatásainak is a mindenkori Cégközlönyben hiva-
talosan közzétett adatok képezik az alapját, melyet a KIM-tıl szerzünk be. Tehát 
az Opten Kft. Cégtárából lekért cégtörtének hatályos adatai megegyeznek a KIM 
Cégszolgálat rendszerébıl letöltött cégkivonat adataival, természetesen, ha ugyan-
arra az idıállapotra vonatkoznak.” 
 
Ajánlatkérı szerint a fentiek alapján a cégtörténet jogi egyenértékőséget mutat a 
nevezett cégszolgálat rendszerébıl letöltött cégkivonat adataival. Figyelemmel az 
egyszerő másolati formára irányuló ajánlatkérıi követelményre, a KIM cégszolgá-
lat rendszerébıl való adat letöltésre, valamint arra, hogy a cégtörténet hatályos ada-
tai a cégkivonat adataival megegyeznek, a jogi egyenértékőség nem vitatható. 
 
Ad. 4. kérelmi elem 

Ajánlatkérı 2012. február 14-én kért a nyertes ajánlattevıtıl indokolást. Az indo-
kolás kérését ajánlatkérı a lehetı legmesszebb menı részletességgel határozta 
meg, részben táblázatos formában is.  
 
A nyertes ajánlattevı indokolásában követte az ajánlatkérı útmutatását, azt nem 
zavaró módon, hanem a kép teljessége érdekében még ki is egészítette. Mivel aján-
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latkérı ennek szükségét látta, 2012. február 20-án kérdést intézett a nyertes ajánlat-
tevıhöz, annak érdekében, hogy a kapott indokolás teljesen egyértelmően értel-
mezhetı legyen.  
 
Kérelmezı azt hiányolja, hogy az indokolásban a nyertes ajánlattevı nem közölte, 
hogy egy hónapra átlagosan hány valós szerzıdéssel/megbízással alátámasztott 
(ellátott=lefedett) munkanappal és így milyen mértékő kapacitással-
kihasználtsággal kalkulálva jutott el levezetésében ahhoz a napi költséghez, ame-
lyet valóban lefedhet az általa megajánlott óradíj. A kérelmezı abból indul ki, 
hogy egyrészt a nyertes általános mőködése körében nem tételezhetı fel 100%-os 
kapacitás kihasználás, másrészt abból, hogy a nyertes indokolása 100%-os kapaci-
tás kihasználással számol általában a cég mőködése során.  
 
Mind a két kérelmezıi feltételezés csupán olyan felvetés, ami nem képezheti Dön-
tıbizottsági határozat alapját. Ráadásul az „ebben a szektorban átlagosnak tekint-
hetı 50-60-70 %-os kapacitás kihasználás” olyan tág értékhatár, ami önmagában 
bizonytalanná teszi, hogy milyen kapacitás kihasználásra gondol a kérelmezı. 
Ugyanakkor nem a cég teljes átvilágítására alkalmas kérdéseket tett fel ajánlatkérı 
az indokolás kérés során. Lényegében ajánlatkérı a 3.3.2. A feladatok végrehajtá-
sának erıforrás terv fejezet alatt lévı táblázatot konvertálta, mellyel megteremtette 
annak az alapját, hogy valóban objektív alapú árindokolást tehessen az ajánlattevı. 
Irreleváns a kérelmezı hivatkozása a Legfelsıbb Bíróság egy olyan eseti döntésé-
re, amely esetben a perbeli ajánlattevıvel kapcsolatban, az adott ügyben, az adott 
tényállás mellett döntött úgy a bíróság, hogy az ajánlattevı helyzetébıl kiinduló 
tartalmi elemzés elvégzése is szükséges. A kérelmezı által hivatkozott megállapí-
tás a jogorvoslati eljárásban a Döntıbizottság vizsgálati kötelezettségére vonatko-
zott. A kérelmezı mintha azt a logikát követné, hogy amennyiben egy projekt nem 
igényli az ajánlattevı kapacitásának 100%-os lekötését, akkor irreális nem elkérni 
az akár csak 2,5 %-os munkaidı alapra vetített lekötés ellenértékeként a fennmara-
dó 97,5 %-ot a díjazásban. Értelmezhetetlen miféle kérelmezıi elvárás ez, milyen 
alapon kellene akár 97,5 %-os mértékben növelni az óradíjat ahhoz, hogy az ne 
legyen irreális.  
 
Ad. 5. kérelmi elem 

Ajánlatkérı közölte, hogy a 2. bírálati részszempont értékelési módszerének részle-
tezését a dokumentáció II. fejezet 4.3. pontjában rögzítette. Nyilatkozott arról, 
hogy a 2. részszempontra vonatkozó szakmai ajánlatok szöveges értékelését az 
ajánlatkérı nem közölte az ajánlattevıkkel. 
 
Ajánlatkérı a jogorvoslati eljárásban az alábbi indokokkal kívánta cáfolni a kérel-
mezı 5. kérelmi elemében foglaltakat: 

1. alszempont:  
A nyertes a végleges ajánlata 11. oldalán bemutatta az általa ajánlott, kialakítandó 
rendszer modelljét. Az átláthatóság, a rugalmasság és a feladat meghatározásában 
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adott valamennyi kérdés logikus, lényegre törı és teljes körő értelmezését úgy kell 
tekinteni, hogy mind az ajánlattevık körében, mind az ajánlatkérı részérıl az adott 
szakterülethez értı szakemberek járnak el, ehhez képest szükségtelen olyan szak-
mai evidenciák részletekbe menı kifejtése, ami magától értendı a fenti körben. A 
nyertes végleges ajánlatának 11. oldalától kezdıdı táblázat a modell alrendszereit 
mutatja be egymás után, nem csak meghatározást adva az alrendszerekhez, hanem 
munkamódszert is rendel az alrendszerek egyes elemeihez. Például a 12. oldal eleje 
szerint: ,A célkitőzések meghatározására a FİTÁV stratégiájának kialakítása során 
is alkalmazott interjúk és workshopok keretében kerül sor.” Ajánlatkérı követve a 
kiírását az ajánlattételi dokumentáció 3. fejezet (A szakmai ajánlat tartalma) 1-3. 
részét vetette egybe a nyertes ajánlattevı ajánlatával.  
 
Ad 1. rész  
Iratellenes a kérelmezı azon elıadása, miszerint a nyertes ajánlat 11. oldalától 
kezdıdıen ne lenne megtalálható rendszer leírás. A 11. oldalon található ábra és 
annak magyarázata teljesíti a rendszer leírását. Az is iratellenes kérelmezıi elı-
adás, hogy a nyertes ajánlat nem tartalmazza a betanításról a konkrétumokat. A 
nyertes ajánlattevı végleges ajánlatának 26. oldalán az alábbiakat fejti ki: „A telje-
sítményértékelı rendszer betanítása a projekt alatt folyamatos és egymásra épülı 
workshopokból áll, amelyek során a résztvevık megismerik a rendszerhez kapcso-
lódó alapfogalmakat, úgy mint kompetencia, KPI, teljesítmény, valamint a kialakí-
tott rendszer mőködését. A kézkönyvek kidolgozása után azok tartalmának megis-
merése tovább bıvíti az érintettek ismereteit.” 
  
Ad 2. rész  
Ajánlatkérı álláspontja szerint a jelen alszemponttal kapcsolatban teljesülnek a 
szakmai ajánlat tartalmát illetı 3. fejezet (A szakmai ajánlat tartalma) 2. rész köve-
telményei a nyertes végleges ajánlatának 20. oldalától kezdıdıen. A nyertes vég-
leges ajánlatának 13. oldalától általános leírást ad az általa alkalmazni kívánt kom-
petencia rendszerrıl. A nyertes ajánlattevı végleges ajánlatának 22. oldalán a bér-
számfejtıi és főtésszerelıi munkakörben is teljeskörően kidolgozta a kompetencia 
készleteket, melyet modellel is bemutatott.  
Ajánlattevınek nem volt feladata az egész társaság tekintetében az összes kompe-
tencia megfogalmazása, két terület (bérszámfejtı és főtésszerelı) kidolgozása ké-
pezte a feladat tárgyát. Így iratellenes az a kérelmezıi elıadás, mely szerint a kom-
petenciák hiányosak lennének a nyertes ajánlatában. A mutatószám rendszer teljes 
hiánya ugyancsak iratellenes kérelmezıi elıadás, tekintettel arra, hogy a nyertes 
végleges ajánlatának 20. oldalától kezdıdıen úgy vállalati szintő, mint szervezeti 
szintő és egyéni célkitőzések szintjén a főtésszerelıi terület és a bérszámfejtési te-
rület vonatkozásában egyaránt szerepelnek azok a mutatók a táblázat elsı oszlopá-
ban és a számítási metodikák a táblázat második oszlopában, melyek teljesítik 
ajánlatkérı elvárását. Rendszerszintő bemutatás volt a követelmény, ami teljesült.  
 
Ad 3. rész  
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A nyertes ajánlattevı végleges ajánlatának 16. oldalától kezdıdıen általánosság-
ban módszertani szinten mutatja be a karriertervezési rendszert, majd modelljében 
a 23. oldalon a két kért területre vonatkozóan ki is fejti azt, teljesítve ajánlatkérı 
elvárását. Ajánlatkérıvel közös kifejlesztést sehol, semmilyen formában nem tar-
talmaz a kérdéses irat, ezzel szemben 17. oldalon az szerepel, hogy „a FİTÁV a 
vezetés határozza meg, az Ajánlattevı által készített javaslatok figyelembevételé-
vel.” Ebbıl nyilvánvaló az a szakmai megközelítés, amely szerint ajánlattevı ja-
vaslatokat készít, amelyek figyelembevételével ajánlatkérı hoz döntést. Ez megfe-
lel a 3. fejezet (A szakmai ajánlat tartalma) 3. részében meghatározott, a karrierter-
vezést illetı ajánlatkérıi követelményeknek. Iratellenesen hivatkozik kérelmezı 
arra is, hogy segédleteket kellett volna az ajánlathoz csatolni, mivel ilyen elıírás 
sehol nem szerepelt a kiírásban.  
 

2. alszempont   
Iratellenesen hivatkozik kérelmezı arra, hogy hiányzik a feladatot végzı szakértık 
feladatonkénti bemutatása, valamint a referenciáknál a kért létszám meghatározása. 
Nem ehhez az alszemponthoz tartozik a referenciák felsorolásánál a kért létszám 
meghatározása. Ajánlatkérı ellenırizte a referenciákat abból a szempontból, hogy 
az „e-beszamolo.kim.gov.hu” kormányzati portálon kötelezıen közzétett adatokból 
letöltött információk szerint a referencia igazolás idejére megvolt-e az elıírt lét-
szám az adott referencia adónál. Nyertes ajánlattevı végleges ajánlatának 26. olda-
lától szakértınként mutatta be a stratégiai szakértıi napok, HR szakértıi napok, 
informatikai szakértıi napok számának kimunkálásával az egyes feladatok munka-
ráfordítását. Ami az egyes szakértıket személy szerint illeti, az alkalmasság igazo-
lása körében a nyertes konkrétan, személy szerint bemutatta önéletrajzzal mindhá-
rom szakértıi kategóriába tartozó szakérıit. A szakértıi napokhoz nem kért aján-
latkérı név szerinti szakértı rendelést feladatonként. 
 

3. alszempont 
A nyertes ajánlat16. oldalán található ábra, amelyik grafikusan ábrázolja a kompe-
tencia alapú és az eredmény alapú teljesítményértékelés egymáshoz viszonyított 
arányát. A nyertes ajánlat az alsó szervezeti szinteken eleve azzal biztosítja a muta-
tószámok objektív mérhetıségének 70%-os arányát, hogy eredmény alapú teljesít-
ményértékelést alkalmaz legalább 70 %-ban, és az ebben a tartományban alkalma-
zandó mutatószámok teljeskörően objektívek. Ezen túlmenıen az ábra azt is il-
lusztrálja, hogy az alsó szintektıl a felsı szintekig haladva a kompetencia alapú 
teljesítményértékelés egyre kisebb arányt képez és amint az ábra elıtt a szöveg tar-
talmazza, a legfelsıbb vezetıi szinteken akár 100%-os lehet az eredmény alapú 
teljesítményértékelés. A kérelem gyakorlatilag a kompetencia alapú teljesítményér-
tékelés területének ábrázolását mintegy verbálisan kiegyenesítette.  
 
Elıadta, hogy az 5. kérelmi elem folytatásában utalást tartalmaz az ajánlattételi 
dokumentáció 2. címe (Megjelölt feladattal szemben támasztott fıbb elvárások) 
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2.6. alpontjára, mely nem bírálati alszempontra vonatkozik, hanem helyesen értel-
mezve az 1. alszempont körében megjelenı betanítási követelménnyel kapcsolatos.  
 
Egyéb érdekelt a TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Zrt. észrevételében elıadta, 
hogy az ajánlatának 89. oldalán található aláírás-minta a Ctv. 9. §-a alapján 2011. 
márciusában folyamatban lévı változásbejegyzési eljáráshoz kapcsolódóan került 
elkészítésre és az illetékes cégbírósághoz benyújtásra, melyrıl a kiállító ügyvéd 
2012. március 22-én kelt nyilatkozatát csatolta. 
 
Álláspontja szerint az 1. részszempont 2. részszempont szerinti ajánlati ár vállalása 
nem irreálisan alacsony, indokolása megfelelı volt. Közölte, hogy ajánlatkérı két 
részbıl álló munkát kíván beszerezni. Az 1. részszempont 1. alszempontban, mely 
a szoftver kidolgozását, beüzemelését, betanítását tartalmazza, kellett lényegében a 
szolgáltatást beárazni. E körben 132 tanácsadói nappal kalkulált, bizonytalansági 
tényezıket vett figyelembe. Az 1. részszempont 2. alszempont esetében opciós fel-
adat megvalósítására kerül sor az ajánlatkérı megrendelésére, 50 órában. A 2. 
alszempontban már a mőködı rendszer alkalmazásáról van szó, nincs olyan bonyo-
lult munkafázis, amelynél partneri órával kellene kalkulálni, az 1. alszemponttal 
szemben bizonytalansági elemek nem merülnek fel. 
 
A Döntıbizottság a jogorvoslati eljárást érdemben lefolytatta, és az alábbi indo-
kokra tekintettel megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem részben alapos. 
 
Ajánlatkérı a Kbt. VI. fejezetének hatálya alá tartozó, a nemzeti értékhatárokat 
elérı értékő egyszerő eljárást folytatott le. 
 
A Kbt. jogorvoslati kérelemre irányadó rendelkezései a következıket mondják ki: 
 
A Kbt. 250. § (3) bekezdése alapján az egyszerő közbeszerzési eljárásban a követ-
kezı rendelkezések megfelelıen alkalmazandóak úgy, hogy azokban az ajánlati 
felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni: 
g) az ajánlatok elbírálására a 81-89/A. § és a 90. § (5) bekezdése, továbbá a 91-93. 
§, azzal, hogy az eljárás eredményérıl szóló összegezést legkésıbb az ajánlatok 
felbontástól számított harminc - építési beruházás esetében hatvan - napon belül 
kell megküldeni az ajánlattevıknek. 
 
A Kbt. 81. § (1) bekezdése szerint, az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérınek 
meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
(2) Az ajánlati felhívásban elıírtaknak megfelelıen kell megítélni az ajánlattevı, 
valamint - ha ezt az ajánlatkérı elıírta - a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerzıdés teljesítésére 
való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, 
illetıleg a hiteles másolatok megfelelıségét is ellenırizni lehet. 
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(3) Az ajánlatkérı köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, ille-
tıleg van-e olyan ajánlattevı, akit az eljárásból ki kell zárni. 
(4) Az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont 
(57. §) alapján, illetıleg a 89-90. §-ban foglaltakra tekintettel kell értékelni. 
 
A Kbt. 83. § (1) bekezdése alapján, az ajánlatkérı köteles az összes ajánlattevı 
számára, azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetıségét. 
(2) A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthetı ki, hogy meg-
feleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jog-
szabályok elıírásainak, de a következı módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a 
hiánypótlással végrehajtani: 
a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, ame-
lyek a 81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek; 
b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai 
ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni; 
c) a hiánypótlás során az ajánlattevı új közös ajánlattevı, vagy a közbeszerzés ér-
tékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
vagy erıforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vo-
natkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát; 
d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az 
már benyújtásakor a 88. § (1) bekezdés a), illetıleg b) pontja szerint érvénytelen. 
Ennek során figyelembe kell venni, hogy az ajánlati biztosíték nem azonos a róla 
szóló irattal. 
(5) A hiánypótlási felhívás kiküldését követıen az ajánlatkérı köteles újabb hiány-
pótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplı hiányt 
észlelt. A korábban megjelölt hiányok a késıbbi hiánypótlások során már nem pó-
tolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben, a (2) bekezdés ke-
retei között ekkor is teljesíthetı. 
 
A Kbt. 86. § (1) bekezdése értelmében, az ajánlatkérı az értékelés szempontjából 
lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köte-
les írásban kérni és errıl a kérésrıl a többi ajánlattevıt egyidejőleg, írásban értesí-
teni, ha az ajánlat a többi ajánlattevı ajánlatához és a becsült értékhez viszonyítva 
kirívóan alacsonynak értékelt összesített ellenszolgáltatást tartalmaz a következı 
egységek valamelyike tekintetében: 
a) az ajánlat egésze, vagy 
b) részajánlat tétele esetén az ajánlat egyik része, vagy 
c) ha az ellenszolgáltatásra vonatkozóan az ajánlati felhívásban több részszempont 
vagy alszempont szerepelt, legalább egyik részszempont vagy alszempont. 
(2) Az ajánlatkérı köteles az (1) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az 
ajánlatban foglalt - az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti valamelyik egységre vo-
natkozó - összesített ellenszolgáltatás mértéke több mint tizenöt százalékkal eltér 
a) ha egy ajánlat van, az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értéktıl; 
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b) legfeljebb három ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlat-
tevı ugyanezen egységre vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre vo-
natkozó becsült értékbıl számít ki az ajánlatkérı; 
c) legalább négy ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlattevı 
ugyanezen egységre vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre vonatko-
zó becsült értékbıl - a két szélsı érték kiejtésével - számít ki az ajánlatkérı. 
(3) Az ajánlatkérı az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles 
meggyızıdni az ajánlati elemek megalapozottságáról, ennek során írásban tájékoz-
tatást kérhet az ajánlattevıtıl a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. 
(4) Az ajánlatkérı figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely kü-
lönösen 
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás, illetıleg a szolgáltatásnyújtás módsze-
rének gazdaságosságára, 
b) a választott mőszaki megoldásra, 
c) a teljesítésnek az ajánlattevı számára kivételesen elınyös körülményeire, 
d) az ajánlattevı által ajánlott áru, építési beruházás, illetıleg szolgáltatás eredeti-
ségére, 
e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén 
hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelés-
re, vagy 
f) az ajánlattevınek állami támogatások megszerzésére való lehetıségére vonatko-
zik. 
(5) Az ajánlatkérı köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 
elfogadhatónak és a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetınek az indokolást. 
 
A Kbt. 88. § (1) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelen, ha 
f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, va-
lamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. § (1) bekez-
dés a)-d) pontjainak vagy a 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat 
csomagolásával kapcsolatban a 79. § (1) bekezdésének való meg nem felelést, ille-
tıleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban elı-
írtaknak való meg nem felelést; 
g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. § (5) bekezdése]. 
 
A Kbt. 90. § (1) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérı az összességében legelınyö-
sebb ajánlatot kívánja kiválasztani, akkor az ajánlatoknak a bírálati részszempont-
ok szerinti tartalmi elemeit az ajánlati felhívásban meghatározott ponthatárok kö-
zött értékeli az 57. § (3) bekezdésének d) pontja alapján meghatározott módszerrel, 
majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súly-
számmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összessé-
gében legelınyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
 
A Döntıbizottság a jogorvoslati kérelem 1. eleme alapján azt vizsgálata, hogy az 
ajánlatkérı a felhívás III.2.3) M1) pontja alapján jogszerően döntött-e a nyertes 
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ajánlat érvényességérıl az alkalmassági feltételben meghatározott „legalább 1 
olyan, melyet olyan társaság részére teljesített, mely minimum 100 fı, szellemi és 
fizikai munkavállalót alkalmazott a referencia alapjául szolgáló szolgáltatás teljesí-
tésének évében” kitétel okán. 
 
A Döntıbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy e körben a 
jogorvoslati kérelem alaptalan. 
 
A Kbt. 81. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérı a bírálat során köteles megvizs-
gálni azt, hogy az ajánlattevı a felhívásban elıírtaknak megfelelıen igazolta-e a 
szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát. A Kbt. kógens szabályozása alapján az 
ajánlatkérı a szerzıdés teljesítésére való alkalmasság vagy alkalmatlanság megíté-
lése során a felhívásban elıírtakon nem terjeszkedhet túl. A Kbt. 70. § (1) bekez-
dése alapján pedig az ajánlattevı kötelezettsége, hogy a szerzıdés teljesítéséhez 
szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki, illetıleg szakmai alkalmassá-
gát, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatában megadja. 
 
A Döntıbizottság áttekintette a felhívás III.2.3) M1) pontjában elıírt alkalmassági 
feltételt, és a következıket állapította meg. 
 
Ajánlatkérı a mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasság igazolásához a Kbt. 67. § 
(3) bekezdés a) pontja alapján az elızı 3 év (2009-2011.) legjelentısebb közbe-
szerzés tárgya szerinti szolgáltatás(ok)nak az ismertetését (legalább a teljesítés 
ideje, helye, a szerzıdést kötı másik fél és telefonszáma, elérhetısége, a szol-
gáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás meny-
nyiségére utaló más adat megjelölésével) követelte meg a Kbt. 68. § (1) bekez-
dése szerint.  
Ajánlatkérı az igazolási módban nem kötötte ki, hogy a referenciaigazolásnak 
tartalmaznia kell, hogy a referenciaadó „minimum 100 fı, szellemi és fizikai 
munkavállalót alkalmazott a referencia alapjául szolgáló szolgáltatás teljesítésé-
nek évében.” 
 
Ajánlatkérı ugyanakkor a felhívás III.2.3) M1) pontjában az alkalmassági feltétel-
ében meghatározta a „legalább 1 olyan, melyet olyan társaság részére teljesített, 
mely minimum 100 fı, szellemi és fizikai munkavállalót alkalmazott a referencia 
alapjául szolgáló szolgáltatás teljesítésének évében” kitételt, melybıl következıen 
az ajánlattevı alkalmassága, az ajánlat érvényessége akkor állapítható meg, hogy 
ha a referencia teljesíti a minimum 100 fı, szellemi és fizikai munkavállaló alkal-
mazásának elıírását. 
 
Mindezek alapján az alkalmassági feltétel teljesítéséhez a bírálat során szükséges 
annak megvizsgálása, hogy a referencia tekintetében a „legalább 1 olyan, melyet 
olyan társaság részére teljesített, mely minimum 100 fı, szellemi és fizikai munka-
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vállalót alkalmazott a referencia alapjául szolgáló szolgáltatás teljesítésének évé-
ben” kitétel megvalósult-e. 
 
A Döntıbizottság a nyertes ajánlatának 33-44. oldalán található referenciák, vala-
mint az ajánlatkérı nyilatkozata alapján megállapította, hogy a referenciaigazolá-
sok nem tartalmazták a fenti kitételt, ajánlatkérı a bírálat során az e-
beszamolo.kim.gov.hu kormányzati portálon közzétett nyilvános adatokból letöl-
tött információk alapján gyızıdött meg a referenciaadók elıírt munkavállalói lét-
számáról. 
 
A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 154. § (1) be-
kezdése szerint, minden kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozó (ideértve a külföldi 
székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolót, 
illetve az egyszerősített éves beszámolót, kötelezı könyvvizsgálat esetén a könyv-
vizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó függet-
len könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni. 
(7) Közzétételi kötelezettségének - ideértve az ismételt közzétételt is - azzal tesz 
eleget a vállalkozó, a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha 
az éves beszámoló, az egyszerősített éves beszámoló, az anyavállalat az összevont 
(konszolidált) éves beszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát, kö-
telezı könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadá-
sának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény 
szerinti elektronikus őrlappal együtt a céginformációs szolgálatnak megküldi a 
kormányzati portál útján. Az elektronikus őrlapot a céginformációs szolgálat to-
vábbítja az állami adóhatóság felé. 
 
Az Sztv. 91. §-a alapján a kiegészítı mellékletben meg kell adni: a) a tárgyév-
ben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, bérköltségét és 
személyi jellegő egyéb kifizetéseit, mindegyiket állománycsoportonként bontva. 
 
A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történı letétbe helye-
zésérıl és közzétételérıl szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes 
rendelet (a továbbiakban: IRM-MeHVM-PM együttes rendelet) 1. § (1) bekez-
dése szerint a cégnek a számviteli törvény rendelkezései alapján összeállított 
beszámolót, a független könyvvizsgálói jelentést, az adózott eredmény felhasz-
nálására vonatkozó határozatot (a továbbiakban együtt: beszámoló) a közzétételi 
költségtérítés megfizetésérıl szóló igazolást és az elektronikus őrlapot a kor-
mányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni. 
(2) A beszámolót az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás 
egyes kérdéseirıl szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Ecvhr.) 
1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott informatikai feltételeknek megfelelı-
en kell megküldeni. 
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Az IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a céginfor-
mációs szolgálat az 1. § (2) bekezdésében meghatározott formátumban megkül-
dött beszámoló ingyenes megismerését (betekintést) a (2)-(3) bekezdés szerint 
biztosítja az e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon (a továbbiakban: honlap). 
 
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján megállapítható, hogy a céginformációs 
szolgálat ingyenesen biztosítja az e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon a beszámolók 
megismerését, melynek alapján az ajánlatkérı a kiegészítı melléklet kötelezı tar-
talmi elemét képezı átlagos statisztikai létszámról a bírálat során e honlapról meg-
gyızıdhetett. 
 
Ajánlatkérı által a bírálat során készített iratok tartalmazzák, hogy az ajánlatkérı 
letöltötte a nyertes referenciáit adó MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zrt., a Paksi Atomerımő Zrt., a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft., a 
KABAI TÁP Zrt., valamint a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. beszámolójá-
nak kiegészítı mellékleteit, és a kiegészítı mellékletekben rögzített munkavállalói 
létszám adatokból meggyızıdött a referenciák megfelelıségérıl a munkavállalói 
létszám adatok tekintetében. 
 
Mindezek alapján a Döntıbizottság az 1. kérelmi elemet alaptalanság miatt elutasí-
totta, a nyertes ajánlatban e körben hiány, illetıleg a felhívásnak való nem megfe-
lelısség nem volt megállapítható. 
 
A Döntıbizottság a jogorvoslati kérelem 2. eleme alapján megvizsgálta, hogy az 
ajánlattételi felhívás V.7) 11) pontjában meghatározott, a cégjegyzésre jogosult 
személy aláírási címpéldányával kapcsolatban a nyertes ajánlatban hiány, illetıleg 
a felhívásnak való nem megfelelıség fennállt-e. 
 
A Döntıbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy e körben a 
jogorvoslati kérelem alaptalan. 
 
A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérı köteles megvizsgálni azt, hogy a beér-
kezett ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabály-
okban meghatározott formában és tartalommal készítették-e el.  
 
A Kbt. az ajánlatkérı kötelezettségévé teszi a bírálat során a hiánypótlás biztosítá-
sát, azt, hogy megvizsgálja, hogy az egyes ajánlattevık esetében mely ajánlati hi-
ba, hiány, vagy hiányosság miatt szükséges a hiánypótlás elrendelése. A hiánypót-
lás keretében minden olyan ajánlati hiba orvosolható, amely nem ütközik a Kbt. 
83. § (2) bekezdésében meghatározott korlátokba. A Kbt. 83. § (5) bekezdése alap-
ján pedig az ajánlatkérınek fennáll a lehetısége többszöri hiánypótlás elrendelésé-
re.  
 



 35 

A konkrét esetben az ajánlatkérı az ajánlatkérı a felhívás V.7) 11) pontjában meg-
határozta, hogy az „ajánlattevınek, - konzorcium esetén konzorciumi tagoknak – 
és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak, az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó 
szervezetnek az ajánlattételi határidı lejártát megelızı 60 napnál nem régebbi 
cégkivonatát, azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát egy-
szerő másolati formában kell az ajánlathoz csatolni, akik az ajánlatot, az abban sze-
replı nyilatkozatokat szignálják, aláírják.” 
 
A Ctv. 5. Cím „Képviselet; cégjegyzés” 9. § (1) bekezdése alapján, amennyiben 
azt a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez csatolták, a cégjegyzésre jo-
gosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a 
hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzıi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpél-
dány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. 
(2) A címpéldányon (aláírás-mintán) - a létesítı okiratában foglaltakkal egyezıen - 
fel kell tüntetni a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a képviselet 
jogcímét (pl. vezetı tisztségviselı, munkavállaló), a cégjegyzés módját, valamint a 
cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját. A cégjegyzésre jogosult munkavállaló ké-
résére az aláírási címpéldányon a cégnél ellátott feladatköre, beosztása is szerepel-
tethetı. 
 
A Ctv. 9. §-ához főzött indokolás a következıket rögzíti: „A cégalapítás egyszerő-
sítésével összefüggésben a törvény megteremti annak lehetıségét, hogy az aláírási 
címpéldány, aláírás-minta a társasági szerzıdés aláírásakor a társasági szerzıdés-
hez hasonló módon elkészíthetı legyen. A törvény egyenértékőnek tekinti a köz-
jegyzıi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, és az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-mintát. A törvény változatlan tartalommal hagyja meg a címpéldány tartal-
mi meghatározását. Az ügyvéd aláírás-minta ellenjegyzésére kizárólag cégbejegy-
zési, illetve a cégjegyzésre jogosult személyének változására irányuló változásbe-
jegyzési eljárásban jogosult, és az aláírás-minta elkészítésének feltétele az, hogy az 
a cégeljárásban becsatolásra kerüljön. Ebbıl következıen az ügyvéd nem jogosult 
cégeljáráson kívül aláírás-minta ellenjegyzésére, illetve az aláírás-mintával össze-
függésben hiteles kiadmányok kiadására, az elveszett minták idıközbeni pótlásá-
ra.” 
 
A Ctv. fenti szabályozásából megállapítható, hogy a cégbejegyzési (változásbe-
jegyzési) eljárás során a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, il-
letve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a köz-
jegyzıi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegy-

zett aláírás-minta tartalmazza. 
 
A fentiek szerint a Ctv. egyenértékőnek tekinti a közjegyzıi aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldányt, és az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát azzal, hogy – a 
kérelmezı hivatkozásával egyezıen - az ügyvéd aláírás-minta ellenjegyzésére ki-
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zárólag cégbejegyzési, illetve a cégjegyzésre jogosult személyének változására irá-
nyuló változásbejegyzési eljárásban jogosult. 
 
A konkrét esetben az ajánlatkérı a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpél-
dányát követelte meg, melynek alapján az ajánlatkérı a cégjegyzési jogról, a cég 
nevében történı írásbeli képviseletrıl, az aláírási jogosultságról kívánt a felhívás 
V.7) 11) pontja alapján csatolt okiratból meggyızıdni.  
 
E szempontból pedig a Döntıbizottság álláspontja szerint a közjegyzıi aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldány, és a Ctv. 9. §-a szerint az ügyvéd által ellenjegy-
zett aláírás-minta egyenértékőnek minısül, mindkét okirat teljesíti az ajánlatkérı 
által a felhívás V.7) 11) pontjában meghatározott funkciót. 
 
Mindezek alapján a nyertes ajánlatban található aláírás-minta a felhívás V.7) 11) 
pontjában meghatározott feltételnek megfelel, az ajánlatban e körben hiány, vagy 
ajánlattételi felhívásnak való nem megfelelıség nem állt fenn. 
 
A Döntıbizottság a jogorvoslati kérelem 3. eleme alapján megvizsgálta, hogy az 
ajánlattételi felhívás V.7) 11) pontjában meghatározott, „az ajánlattételi határidı 
lejártát megelızı 60 napnál nem régebbi cégkivonat”-tal kapcsolatban a nyertes 
ajánlatban hiány, illetıleg a felhívásnak való nem megfelelıség fennállt-e. 
 
A Döntıbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy e körben a 
jogorvoslati kérelem részben alapos. 
 
A Ctv. 12. § (1) bekezdése szerint, a cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen 
megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet. A cégjegyzék adatairól cégmásolat, 

cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadása kérhetı. A cégmásolat a cégjegyzék va-
lamennyi fennálló és törölt adatát, a cégkivonat a cégjegyzék fennálló adatait, a 
cégbizonyítvány pedig - a kérelemtıl függıen - a cégjegyzék egyes fennálló vagy 
törölt adatait tanúsítja hitelesen, illetve azt, hogy valamely meghatározott bejegy-
zés a cégjegyzékben nem szerepel(t). A cégnyilvántartásban a törölt adatnak meg-
állapíthatónak kell maradnia. 
(2) A cégmásolatban, a cégkivonatban, valamint a cégbizonyítványban az egyes 
adatok mellett fel kell tüntetni az adat (illetve annak törlése) bejegyzésének idı-
pontját is. 
(4) A cégbíróságon a cégiratokról e törvényben, illetve külön jogszabályban meg-
határozott módon kérhetı másolat. 
 
A Ctv. 13. § (1) bekezdése alapján a céginformációs szolgálat kérelemre tájékozta-
tást ad a cégjegyzékben szereplı fennálló vagy törölt adatokról, valamint a bejegy-
zési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett 
adatairól. E közszolgáltatást bárki igénybe veheti. A céginformációs szolgálatnál 
rendelkezésre álló adatok azonosak a cégbíróságokon elektronikusan rögzített ada-
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tokkal. A 12. § (1) bekezdésében meghatározott közokiratok kiadására a céginfor-

mációs szolgálat is jogosult. 

(2) A céginformációs szolgálat e törvényben meghatározott módon kérelemre tájé-
koztatást ad az elektronikus úton benyújtott, vagy elektronikus okirattá alakított 
cégiratokról, továbbá a cégek elektronikus úton benyújtott, illetve elektronikus ok-
irattá alakított, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról, továbbá biztosítja a be-
számolókba és az elektronikus cégiratokba történı ingyenes betekintést a cégin-
formációs szolgálat helyiségében. 
 
A Döntıbizottság megállapította, hogy a nyertes közös ajánlattevık közül a 
WEBTOWN-INFORMATIKA Számítástechnika Kft. az ajánlat 70-76. oldalán 
„cégtörténet”-et csatolt a „2005.12.20. és 2012.01.12. között”-i idıszakról, mely-
nek  végén a következı kitétel szerepelt: „Az adatok az Opten Kft. Cégtár rendsze-
rébıl származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megjelent hivatalos ada-
tokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásból származó hivatalos és 
győjtött információk láthatók.” 
 
Az ajánlatkérı jogosultsága és feladata – a Kbt. elıírásainak megfelelıen – megha-
tározni azt, hogy milyen tartalmi és formai követelményeket ír elı a felhívásban és 
a dokumentációban az ajánlattétellel kapcsolatosan. Az ajánlattevık e feltételek 
alapján kötelesek az ajánlatukat összeállítani. Az elbírálás során teljes körően kell 
megvizsgálni az ajánlatok érvényességét.  
 
A konkrét esetben megállapítható, hogy a nyertes ajánlat 70-76. oldalán található 
okirat nem a cégbíróságtól származik. Ezen „cégtörténet” elnevezése szerint nem 
felel meg az ajánlatkérı által elvárt „cégkivonatnak”, az Opten Kft. cégtár rendsze-
rébıl került letöltésre, mely cég – az ajánlatkérı által csatolt nyilatkozat szerint - a 
KIM cégszolgálat rendszerét alkalmazza. 
 
A Döntıbizottság álláspontja szerint e körben az ajánlatkérı a Kbt. 81. § (1) be-
kezdése szerinti bírálati kötelezettségét elmulasztotta. 
Ajánlatkérınek a bírálat során kellett volna megvizsgálnia, hogy a nyertes által 
csatolt „cégtörténet” megfelel-e a felhívás V.7) 11) pontjában elıírt a Ctv. 12. § (1) 
bekezdése szerinti cégkivonatnak. 
Emellett a Ctv. 13. § (1) bekezdése szerint a Ctv. 12. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott közokiratok kiadására a céginformációs szolgálat is jogosult, melynek alap-
ján vizsgálandó, hogy az Opten Kft. céginformációs szolgálatnak minısül-e vagy 
sem. 
 
A Döntıbizottság a fentiek alapján a 3. kérelmi elemre megállapította, hogy az 
ajánlatkérı a bírálati kötelezettségét elmulasztotta, melynek alapján megsértette a 
Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontja alapján alkalmazandó a Kbt. 81. § (1) bekezdé-
sét. 
 



 38 

A Döntıbizottság e körben a jogorvoslati kérelemnek a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) 
pontjának megsértésére vonatkozó részét az alábbi indokokra tekintettel alaptalan-
ság miatt elutasította. 
 
A Döntıbizottság a fentiekben megállapította, hogy az ajánlatkérı a nyertes ajánla-
tának a bírálata során megsértette a Kbt. 81. § (1) bekezdését. Jogszerően elvégzett 
bírálat eredményeként állapítható meg, hogy az adott ajánlat megfelel, vagy nem 
felel meg az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabály-
okban meghatározott feltételeknek.  
A bírálat jogsértése miatt a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjának sérelmét, a nyertes 
ajánlat érvénytelenségét a Döntıbizottság ezért nem állapíthatta meg az ajánlatké-
rıvel szemben.  
 
Kérelmezı jogorvoslati kérelmének 4. eleme alapján a nyertes ajánlata a Kbt. 88. § 
(1) bekezdés g) pontja alapján érvénytelen, az 1. részszempont 2. alszempontra tett 
indokolás nem megfelelısége, irreális ajánlati ár okán. 
 
A Döntıbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy e körben a 
jogorvoslati kérelem alaptalan. 
 
A Kbt. irányadó 86. § (1) bekezdése értelmében fıszabály szerint minden esetben 
fennáll az ajánlatkérı indokoláskérési kötelezettsége azon árajánlat tekintetében, 
amellyel kapcsolatban megállapítható, hogy a többi ajánlathoz, illetve a becsült 
értékhez képest kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz. Ezen általános fı-
szabályhoz képest a Kbt. 86. § (2) bekezdése olyan külön speciális jogszabályi 
tényállásokat is meghatároz, amelyek fennállása esetén nem mérlegelhetı az indo-
kolás elrendelése. A Kbt. vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott számítások 
mellett, ezen speciális esetekben, az ajánlattevı ajánlati ára  a törvény erejénél 
fogva tekintendı kirívóan alacsony ellenszolgáltatásnak.  
 
A konkrét esetben az ajánlatkérı a Kbt. 86. § (1) bekezdés c) pontja alapján kért 
indokolást a nyertestıl. 
 
Kérelmezı az 1. részszempont 2. alszempont vonatkozásában vitatta a nyertes 
ajánlati ár teljesíthetıségét. 
 
Az ajánlatkérınek a Kbt. 86. § (1) bekezdése alapján kötelezettsége a kirívóan ala-
csonynak értékelt ellenszolgáltatás esetén az általa lényegesnek tartott ajánlati ele-
mek tartalmát megalapozó adatok, valamint indokolás kérése. Annak eldöntése, 
hogy mi tekinthetı e szempontból az ajánlati elemekre vonatkozó lényeges adat-
nak, az ajánlatkérı feladata, ennyiben az ı mérlegelésén múlik, hogy milyen ele-
mekre nézve, milyen adatokat kér. Mérlegelése során azonban az ajánlatkérı az 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmához kötve van, mert az abban foglal-
tak határozzák meg valamely ajánlati elem lehetséges adattartalmát. Ehhez képest 
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ítélhetı meg a konkrét ajánlat alapján azoknak az adatoknak a köre, amelyekre 
nézve az ajánlatkérınek indokolást kell kérnie az érdemi értékelést megelızıen.   
 
Az Európai Bíróság C-285/99 és 286/99. számú egyesített ügyekben meghozott 
ítélete a következıket rögzíti: „Lényeges ugyanis, hogy minden kirívóan alacsony 
értékőnek tartott ajánlat benyújtójának lehetısége legyen arra, hogy e tekintetben 
megfelelıen érvényesíthesse álláspontját, oly módon, hogy ajánlata különbözı 
elemeit olyan idıpontban – szükségszerően valamennyi boríték felbontása után – 
indokolhassa, amikor már megtudta nemcsak azt, hogy mekkora a szóban forgó 
szerzıdésre alkalmazandó rendellenességi küszöb, valamint hogy ajánlata kirívóan 
alacsony értékőnek minısült, hanem azt is, hogy pontosan melyek azok a pontok, 

amelyek ajánlatkérıben kétségeket ébresztettek.” 

 
A konkrét esetben az ajánlatkérı a nyerteshez intézett részletes indokoláskérésében 
megjelölte, hogy az értékelés szempontjából konkrétan mely lényeges ajánlati ele-
mek tartalmát megalapozó adatok kifejtését várja el a nyertestıl az ajánlati ára tel-
jesíthetıségének az alátámasztására, közölte, hogy „pontosan melyek azok a pon-
tok, amelyek ajánlatkérıben kétségeket ébresztettek”. Az ajánlatkérı elıírta azt is, 
hogy a számszerősíthetı adatokat táblázat kitöltésével rögzítse a nyertes, az ellen-
ırizhetıség érdekében. 
 
A Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı részletes indokoláskérésére a 
nyertes – a kérelmezı által sem vitatottan – az indokolását az ajánlatkérı által kért 
elemekre megadta, az ajánlati árának alátámasztására a nyertes általános szempon-
tokat közölt, a kiadott táblázatot kitöltötte, melyhez szöveges indokolást is főzött. 
Ajánlatkérı az indokoláskérésében nem kérte a nyertestıl a kapacitásának bemuta-
tását, melyre tekintettel ilyen adatok megadása a nyertes által az indokolásban nem 
volt elvárható. 
 
Mindezek alapján a Döntıbizottság álláspontja szerint a dokumentáció II. fejezeté-
ben meghatározott mőszaki leírásra, a dokumentáció III. fejezetében kiadott szer-
zıdéstervezet 2. pontjában meghatározott szerzıdéses tárgyra, az ajánlatkérı indo-
koláskérésére, a nyertes indokolására, és a nyertes ajánlatának összességére figye-
lemmel, az ajánlatkérı számára az értékelés során rendelkezésre álló adatok alap-
ján a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontja szerint nem mondható ki a nyertes 1. rész-
szempont 2. alszempontra tett ajánlatának az érvénytelensége. 
 
Kérelmezı a jogorvoslati kérelmének 5. elemében a Kbt. 81. § (4) bekezdése alap-
ján a nyertes szakmai ajánlata értékelésének a jogszerőségét vitatta. 
 
A Döntıbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy e körben a 
jogorvoslati kérelem alapos. 
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Mindenekelıtt a Döntıbizottság rámutat, hogy a Kbt. kógens szabályozása alapján 
az ajánlatkérı kötelezettsége, hogy a közbeszerzési eljárása feltételrendszerében 
meghatározza a bírálat szempontját. 
 
Jelen esetben az ajánlatkérı ekként járt el, az ajánlattételi felhívás IV.2.1) pontjá-
ban meghatározta a bírálat szempontját, az összességében legelınyösebb ajánlat 
kiválasztására szolgáló részszempontokat és a súlyszámokat, ismertette az értéke-
lési módszerét és a ponthatárokat.  
 
Ajánlatkérı a végleges dokumentáció I. fejezet 16. pontjában, II. fejezetének 4.3. 
pontjában részletesen közölte a „szakmai ajánlat megfelelısége” részszempontra 
vonatkozóan az értékelés szempontjait, azt, hogy a szakmai ajánlat kedvezıségé-
nek értékelése során az 1-4. alszempontokban kidolgozott ajánlatokat a szakértıi 
bizottság milyen preferencia rendszer alapján értékeli. 
 
A közbeszerzési eljárás feltételrendszerében a fentiek szerint meghatározott bírálati 
szempontrendszer kijelölte az ajánlatkérı értékelési feladatát.  
A Kbt. 81. § (4) bekezdése, és a Kbt. 90. § (1) bekezdése értelmében a közbeszer-
zési eljárás feltételrendszerében meghatározott értékelési módszer az ajánlatkérıt 
köti, azaz a kiadott módszernek megfelelıen és értékelési ponthatárok között tör-
ténhet meg a pontszámok meghatározása, az ajánlattevık által nem átlátható érté-
kelés nem képezheti alapját az ajánlattevık sorrendisége megállapításának. 
Az ajánlatkérı értékelési módszer, ponthatárok meghatározása nem az ajánlatte-
vıkre vonatkozó követelmény, nem az érvényesség vagy az érvénytelenség vizsgá-
lati körébe tartozó kérdés, hanem azt az ajánlatkérı bírálati kötelezettségeként 
(korlátjaként) kell értékelni.  
Jelen esetben maga az ajánlatkérı rendelkezett úgy, hogy a 2. részszempont köré-
ben meghatározott 1-4. alszempontokra tett ajánlatokat a meghatározott preferencia 
rendszer alapján értékeli, a szakmai ajánlat tartalmára vonatkozó elvárásoknak 
megfelelıen. 
 
A Döntıbizottság megállapította, hogy a szakértıi bizottság a szakmai ajánlatok 
értékelését a konkrét esetben elvégezte, a szakmai anyagok értékelésének nyilvá-
nosságra hozatala azonban elmaradt. 
 
Az ajánlatkérı nem közölte az ajánlattevıkkel, hogy a közbeszerzési eljárásában 
kiadott preferencia rendszer alapján mely körülményekre tekintettel értékelte ala-
csonyabb vagy magasabb pontszámmal az érvényes szakmai ajánlatokat, melynek 
alapján az ajánlattevık nem ismerhették meg, hogy az ajánlatkérı a kiadott értéke-
lési módszerének megfelelıen az értékelést elvégezte-e vagy sem. 
 
Ajánlatkérı által a jogorvoslati eljárásban közölt észrevétel az eljárást lezáró dön-
tés meghozatalát megelızı értékelést nem pótolhatja, ajánlatkérı valamennyi aján-
lattevı szakmai ajánlata vonatkozásában köteles nyilvánosságra hozni az értékelé-
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sét, hogy a dokumentációban meghatározott preferencia rendszer alapján mely in-
dokok alapján döntött magasabb, vagy alacsonyabb pontszám kiosztásáról az egyes 
ajánlatok esetében.  
 
A Döntıbizottság a jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérı értékelési kötelezettségét 
nem végezheti el. 
 
A kérelmezı által a jogorvoslati kérelemben kifogásolt érvek a fenti okok miatt 
nem vethetık össze az ajánlatkérı által elvégzett, az ajánlattevık által nem ismert 
értékeléssel. 
 
A fentiek alapján a Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı megsértette 
a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontja alapján alkalmazandó a Kbt. 81. § (4) bekez-
désére tekintettel a Kbt. 90. § (1) bekezdését. 
 
A Döntıbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében el-
járva a - fenti indokokra tekintettel - Kbt. 340. § (2) bekezdés d) pontja alapján ál-
lapította meg a rendelkezı részben meghatározott jogsértéseket. 
A Döntıbizottság ezt meghaladóan a kérelmezı alaptalan jogorvoslati kérelmét a 
Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján elutasította. 
 
A Kbt. 340. § (3) bekezdés b) pontja szerint, amennyiben a Közbeszerzési Döntı-
bizottság határozatában jogsértést állapít meg, megsemmisítheti az ajánlatkérınek 
a közbeszerzési eljárás folyamán hozott vagy azt lezáró döntését, ha e döntés alap-
ján a szerzıdést még nem kötötték meg. 
 
A Kbt. 340.§ (3) bekezdés b) pontja szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság a jog-
sértés megállapítása mellett megsemmisítette az ajánlatkérı eljárást lezáró dönté-
sét, és a közbeszerzési eljárásában ezt követıen meghozott döntéseit, mert az aján-
latkérı kötelezettsége, hogy az ajánlatok bírálatát, értékelését jogszerően végezze 
el. 
 
A Döntıbizottság a Kbt. 341. § (2) bekezdése alapján mérlegelési jogkörében nem 
ítélte indokoltnak bírság kiszabását, melynek során figyelemmel volt a jogsérelem 
súlyára, a közbeszerzés tárgyára és alacsonyabb értékére, arra, hogy a jogsértésnek 
a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre ugyan befolyása volt, az ajánlatkérı jogsér-
tése azonban reparálható. A Döntıbizottság e szempontok alapján a bírság kiszabá-
sát mellızte. 
 
A Döntıbizottság a költségek viselésérıl a Kbt. 340. § (2) bekezdés g) pontja alap-
ján, a Kbt. 341. § (4) bekezdése szerint rendelkezett.  
 
A határozat bírósági felülvizsgálatát a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.  
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A Döntıbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági felülvizsgá-
latára - mivel az ajánlatkérı nem központi költségvetési szerv - a Pp. 326. § (12) 
bekezdés r) pontja és a Pp. 326. § (2) bekezdése alapján a felperes belföldi székhe-
lye (lakóhelye) szerinti megyei/Fıvárosi Törvényszék illetékes. A Pp. 326. § (11) 
bekezdés b) pontja szerint a fıvárosi székhelyő, azonban mőködését kizárólag Pest 
megye területén végzı felperesi szervezetet a bíróság illetékessége szempontjából 
úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest megye területén lenne. Amennyiben a 
felperes belföldi székhellyel (lakóhellyel) nem rendelkezik, úgy a Pp. 326. § (5) 
bekezdése értelmében a Fıvárosi Törvényszék illetékes. 
A Pp. 338. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntıbizott-
ság a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a ha-
tározat bírósági felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben kell 
kérni. 
 
A Döntıbizottság tájékoztatást ad arról, hogy a Közbeszerzések Tanácsa, mint 
költségvetési szerv elnevezése 2012. január 1. napjával Közbeszerzési Hatóságra 
változott. 
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