
 

 

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG  
KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG  

1026 Budapest, Riadó u. 5. 
1525 Pf.: 166. 

Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 

 

Ikt.sz.: D.306/ 17/2013. 
 
A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési 
Hatóság nevében meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T - ot 
 
A Döntıbizottság a Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Dr. M. Tóth Balázs ügyvéd (1026 
Budapest, Pasaréti út 121.) által képviselt Navigátor Informatika Zrt. (1097 
Budapest, Illatos út 38., a továbbiakban: kérelmezı) által a Dr. Hargitai-Mezıfi 
Ügyvédi iroda, Dr. Hargitai László ügyvéd (1118 Budapest, Budaörsi út 4-18. B lph. 
III. emelet 20/A.) által képviselt Budapesti Távhıszolgáltató Zrt. . (1145 Budapest, 
Laky Adolf u. 41-49.) és a DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.(1034 
Budapest, Szılı u. 38-40., a továbbiakban közösen: ajánlatkérı) „FİTÁV Zrt. (1. 
rész) valamint a DHK Zrt. (2. rész) informatikai outsourcing pályázata” tárgyú 
közbeszerzési eljárása 1. része ellen benyújtott jogorvoslati kérelme 1. eleme 
tekintetében megállapítja, hogy az ajánlatkérı megsértette a közbeszerzésekrıl szóló 
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 69. § (3) bekezdését, a 2. és 3. 
kérelmi elem tekintetében a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel a Kbt. 63. 
§ (3) bekezdését, ezért a közbeszerzési eljárás 1. részét lezáró ajánlatkérıi döntés 
megsemmisíti. 
 
A Döntıbizottság a Budapesti Távhıszolgáltató Zrt. ajánlatkérıt 15.000.000.-Ft, 
azaz tizenötmillió forint pénzbírság megfizetésére kötelezi. 
 
A Döntıbizottság kötelezi a Budapesti Távhıszolgáltató Zrt. ajánlatkérıt, hogy a 
bírságot a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül a Közbeszerzési Hatóság 
Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-01720361-00000000 számú 
számlájára fizesse be. 
 
Kötelezi a Döntıbizottság a Budapesti Távhıszolgáltató Zrt. ajánlatkérıt, hogy a 
határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül fizessen meg a kérelmezı részére 
200.000.-Ft, azaz kettıszázezer igazgatási szolgáltatási díjat.  
 
A Döntıbizottság felhívja a Közbeszerzési Hatóság Titkárságát, hogy14.700.000.-Ft, 
azaz tizennégymillió-hétszázezer forintot térítsen vissza a kérelmezı részére az 
érdemi határozat megküldését követı 8 napon belül. 
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A jogorvoslati eljárás során ezt meghaladóan felmerült költségeiket a felek maguk 
viselik. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye.  
A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított tizenöt napon 
belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes 
közigazgatási és munkaügyi bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes 
bírósághoz címezve, de a Döntıbizottságnál 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 közbeszerzési eljárás rendelkezésre bocsátott dokumentumai, a 
jogorvoslati eljárás iratai, és a felek szóbeli és írásbeli nyilatkozatai alapján az alábbi 
tényállást állapította meg. 
 
Ajánlatkérı a Kbt. Második Része alapján hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek részvételi felhívása 
feladására 2012. november 10. napján került sor. 
A részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012. november 15. napján 
2012/S 220-362677 számon jelent meg. 
 
Az ajánlatkérı a részvételi felhívás II.1.8) pontjában két részre lehetıvé tette a 
részajánlattételt. 
 
A részvételi felhívás II.2.1) pontja a teljes mennyiség körében a következı 
információkat tartalmazta:  
1. rész: FİTÁV Zrt: 
Helpdesk szolgáltatás: 560 db munkaállomás (PC), 100 db (notebook). 
— kliens üzemeltetés: 560 db munkaállomás (PC), 100 db (notebook), 
— karbantartás (központi eszközök, évente kétszer); szerver oldali üzemeltetés és 
fejlesztés 70 db szerver (HP Blade) virtualizált környezetben, 
— felhasználók száma: 800 fı, 
— budapesti telephelyek száma: 22 db,— technológiai végpontok száma: 5.000 db, 
— technológiai rendszer (ipari) üzemeltetése, 
— távleolvasó/ távfelügyeleti rendszer hálózatszintő üzemeltetése maximum 5 000 
végpont tekintetében, 
— IP telefon hálózat üzemeltetése 540 db végponttal, 
— Contact center infrastrukturális üzemeltetése 25 munkaállomás tekintetében, 
— rendszermőködés: 7x24 óra, 
— szolgáltatási idıablak: 5x10 óra, 
— 7x24 ügyelet és hibaelhárítás (hálózat és operációs rendszer szinten), 
— alkalmazások üzemeltetése és fejlesztése: 50 alkalmazás, 
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— hálózat üzemeltetés; hálózat biztonság legalább 1200 aktív végpont tekintetében, 
— SAP modul üzemeltetés és fejlesztés (MM, AM, CO, FI, IM, PS, SD, TR, FI-CA, 
IS-U, HR-PA, HR-PD, BW/BI); SAP bázis üzemeltetés (BC) legalább 300 user 
tekintetében. 
Külön fejlesztési keret (maximum 700 mérnöknap/év). 
Opció: 
Technikai upgrade SAP R/3 4.7 200 verzióról ECC6.0 (legújabb stabil EHP szint) 
verzióra. 
A szerzıdés idıbeli hatályának meghosszabbítása az ajánlatkérıként szerzıdı fél 
egyoldalú döntése alapján. 
2. rész: DHK Zrt: 
— szerver oldali üzemeltetés; karbantartás (központi eszközök, évente kétszer): 15db 
szerver (IBM szerverek), virtualizált környezetben, 
— felhasználók száma: 50 fı, 
— budapesti telephelyek száma: 3 db, 
— rendszermőködés, ügyelet és hibaelhárítás(hálózat és operációs rendszer szinten): 
7x24 óra, 
— szolgáltatási idıablak: 5x10 óra, 
— alkalmazások üzemeltetése és fejlesztése: 15 alkalmazás, 
— hálózat üzemeltetés; hálózat biztonság legalább 120 aktív végpont tekintetében, 
— SAP modul üzemeltetés (AM, CO, FI, FI-CA, RM, CIC0); SAP bázis üzemeltetés 
(BC) legalább 50 SAP user tekintetében. 
Külön fejlesztési keret (maximum 100 mérnöknap/év). 
Opció: 
CPS Redwood szoftver bevezetése. 
A szerzıdés idıbeli hatályának meghosszabbítása az ajánlatkérıként szerzıdı fél 
egyoldalú döntése alapján. 
 
Az ajánlatkérı a részvételi felhívás II.2.2) pontjában a vételi jogra (opcióra) 
vonatkozó információk között rögzítette az 1. rész tekintetében, hogy a FİTÁV Zrt. 
részérıl Technikai upgrade SAP R/3 4.7 200 verzióról ECC6.0 (legújabb stabil EHP 
szint) verzióra köti ki a vételi jogot, a szerzıdés idıbeli hatályának meghosszabbítása 
az ajánlatkérıként szerzıdı fél egyoldalú döntése alapján, jelen felhívás III.2.3. 
pontja szerint történik. 
A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje a szerzıdés megkötésétıl számítva 
24 hónap. 
 
A részvételi felhívás II.3) pontja értelmében a szerzıdés idıtartama a szerzıdés 
megkötésétıl számítva 24 hónap. 
 
A részekre vonatkozó információk között a következıket tüntette fel az ajánlatkérı: 
„Rész száma: 1 Elnevezés: Fıtáv Zrt. (1. rész) Informatikai outsourcing pályázata 
3)Mennyiség 
1. rész: Fıtáv Zrt: 
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Helpdesk szolgáltatás: 560 db munkaállomás (PC), 100 db (notebook). 
— kliens üzemeltetés: 560 db munkaállomás (PC), 100 db (notebook), 
— karbantartás (központi eszközök, évente kétszer); szerver oldali üzemeltetés és 
fejlesztés 70 db szerver (HP Blade) virtualizált környezetben, 
— felhasználók száma: 800 fı, 
— budapesti telephelyek száma: 22 db, 
— technológiai végpontok száma: 5 000 db, 
— technológiai rendszer (ipari) üzemeltetése, 
— távleolvasó/ távfelügyeleti rendszer hálózatszintő üzemeltetése maximum 5 000 
végpont tekintetében, 
— IP telefon hálózat üzemeltetése 540 db végponttal, 
— Contact center infrastrukturális üzemeltetése 25 munkaállomás tekintetében, 
— rendszermőködés: 7x24 óra, 
— szolgáltatási idıablak: 5x10 óra, 
— 7x24 ügyelet és hibaelhárítás (hálózat és operációs rendszer szinten), 
— alkalmazások üzemeltetése és fejlesztése: 50 alkalmazás, 
— hálózat üzemeltetés; hálózat biztonság legalább 1200 aktív végpont tekintetében, 
— SAP modul üzemeltetés és fejlesztés (MM, AM, CO, FI, IM, PS, SD, TR, FI-CA, 
IS-U, HR-PA, HR-PD, BW/BI); SAP bázis üzemeltetés (BC) legalább 300 user 
tekintetében. 
Külön fejlesztési keret (maximum 700 mérnöknap/év). 
OpcióTechnikai upgrade SAP R/3 4.7 200 verzióról ECC6.0 (legújabb stabil EHP 
szint) verzióra. 
A szerzıdés idıbeli hatályának meghosszabbítása az ajánlatkérıként szerzıdı fél 
egyoldalú döntése alapján. 
4)A szerzıdés idıtartamára a szerzıdés megkötésétıl számítva 24 hónap. 
5)További információk a részekrıl 
A szerzıdés meghosszabbítható. 
Ajánlatkérı elızetes tájékoztatása az alkalmazni kívánt értékelési szempontról: 
Ajánlatkérı a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontját alkalmazza az alábbiak 
szerint: 
FİTÁV Zrt. tekintetében az ajánlatkérı a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás 
bírálati szempontját alkalmazza, az alábbiak szerint: 
1. rész FİTÁV Zrt. tekintetében: 
Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében a bírálati szempont ajánlati árat egy 
évre vonatkozóan az alábbiak szerint szükséges megadni az ajánlattételi szakaszban: 
eves üzemeltetés díja nettó forintban + 300 mérnöknapra vetített mérnöknap díja 
nettó forintban. 
2. Részletes kifejtés az ajánlattételi dokumentációban történik 
3. Egyebekben lásd a jelen felhívás vonatkozó pontjait.” 
 
A részvételi felhívás tartalmazta továbbá a szerzıdéssel kapcsolatos finanszírozási 
feltételeket, a kizáró okokat és azok igazolási módját, az alkalmasság 
követelményrendszerét, a releváns eljárási határidıket, az elektronikus árlejtés 
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alkalmazásának tényét, a részvételi jelentkezéssel kapcsolatos további tartalmi és 
formai elvárásokat. 
Az ajánlatkérı 2013. február 13-án megküldte a részvételi szakasz összegezését a 
jelentkezık részére, melynek 6.a) pontjában az eljárást eredményesnek nyilvánította. 
Az összegezés 8. pontjában érvényes jelentkezést benyújtóként tüntette fel az 
ajánlatkérı az 1. rész tekintetében: a T-Systems Magyarország Zrt.-t, a HEWLETT-
PACKARD Informatikai Kft.-t, a Fıvárosi Vízmővek Zrt.-t, az Invitel Technocom 
Kft. – Lupus Consulting Kft. közös jelentkezıket, az M&S Informatikai Zrt-t, a 
Synergon Outsource Kft.-t és a kérelmezıt.  
 
Az ajánlatkérı 2013. február 13-án az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 
részére megküldte az ajánlattételi felhívást. 
 
Az ajánlattételi felhívás 7. pontjában ajánlattételi határidıként 2013. március 8. 16 
órát határozott meg az ajánlatkérı. 
 
Az ajánlattételi felhívás 16. pontjában a bírálat szempontjaként az ajánlatkérı az 
alábbiakat határozta meg: 
„Ajánlatkérı a legalacsonyabb ellenszolgáltatás bírálati szempontját alkalmazza, az 
alábbiak szerint: 
1.rész: FİTÁV Zrt. tekintetében: 
Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében a bírálati szempont ajánlati árat egy 
évre vonatkozóan az alábbiak szerint szükséges megadni az ajánlattételi szakaszban: 
eves üzemeltetés díja nettó forintban + 300 mérnöknapra vetített mérnöknap díja 
nettó forintban. 
Részletes kifejtés az ajánlattételi dokumentáció külön pontjában történik.” 
 
Az ajánlattételi felhívás 17. pontjában a tárgyalás lefolytatásának menete és az 
ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai között az ajánlatkérı az alábbiakat is 
közölte: 
17.5. A tárgyalások tervezett idıpontjai (ajánlatkérı a mőszaki tartalomról és a 
szerzıdéses feltételekrıl tervezetten egy fordulóban tárgyal ajánlattevınként külön-
külön, mindkét rész tekintetében fıszabály szerint, amennyiben ajánlattevı csak az 
egyik rész tekintetében érdekelt, úgy ezen rész vonatkozásában kerül sor a 
tárgyalásra): 
2013. március 14. napja 9:00 óra 
2013. március 18. napja 9:00 óra 
2013. március 19. napja 9:00 óra 
2013. március 20. napja 9:00 óra 
2013. március 21. napja 9:00 óra 
2013. március 22. napja 9:00 óra 
2013. március 25. napja 9:00 óra. 
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17.6. A felek tárgyalnak a szerzıdés feltételeirıl, valamint mőszaki, szakmai tartalmi 
elemekrıl, és ennek során nem érvényesül az ajánlattevı, illetıleg az ajánlatkérı 
ajánlati kötöttsége. Ez azonban nem járhat azzal, hogy a tárgyalások során a 
közbeszerzés tárgya, illetıleg az eljárás alapján megkötendı szerzıdés feltételei 
olyan jellemzıben, illetıleg körülményben térjenek el a közbeszerzés megkezdésekor 
beszerezni kívánt beszerzési tárgytól, illetıleg megadott szerzıdéses feltételektıl, 
amely nem tette volna lehetıvé tárgyalásos eljárás alkalmazását. 
17.7. Ajánlatkérı ezen tervezett tárgyalási fordulókat követıen küldi meg 
ajánlattevık részére az ún. módosított ajánlattételi felhívását és dokumentációt, amire 
az ajánlattevıktıl ún. közbensı, ajánlatot vár majd el, elıre az ún. módosított 
felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek szerint. 
17.8. A mőszaki és szerzıdéses tárgyalások lezárását követıen az ajánlattevık 
módosított ajánlatainak benyújtásával a módosított ajánlat vonatkozásában – ide nem 
értve a bírálati szempont alá esı elemet (legalacsonyabb ellenszolgáltatás) – ajánlati 
kötöttség jön létre. 
17.9. Ajánlatkérı az elbírálás alapjául szolgáló végleges ajánlatnak – ide nem értve 
az ajánlati árat - mőszaki és a szerzıdéses tárgyalások lezárását követıen az 
Ajánlattevık által benyújtott ajánlatokat tekinti. Ezen ajánlatok benyújtásának 
határideje az utolsó szerzıdéses tárgyalás lezárását követıen kerül meghatározásra. 
17.10. A mőszaki és szerzıdéses tárgyalások lezárását követıen, a véglegesített 
tartalmi elemeket elfogadó, érvényes módosított ajánlatot benyújtó ajánlattevık 
egyenlı feltételekkel lehetıséget kapnak a tárgyalás alapjául szolgáló ajánlataikban 
megajánlott bírálati szempontnak megfelelı elemnek (legalacsonyabb 
ellenszolgáltatás) a tárgyalások eredményére tekintettel történı módosítására, árlejtés 
megtartásával. 
 
Az ajánlatkérı ajánlattételi dokumentációt is készített, mely az általános tudnivalók 
mellett a következı releváns elıírásokat tartalmazta. 
 
„II. A közbeszerzési eljárásban történı részvétel feltételei 
4. Az ajánlat tartalmi követelményei 
4.2. Az ajánlatnak felolvasó lapot kell tartalmaznia, melyet kitöltve kell az 
ajánlathoz csatolni. Az ajánlat részeként nyilatkozni kell a részvételi felhívás, az 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. 
Az ajánlat - tartalomjegyzéket követı - elsı oldalaként szerepeljen a felolvasólap. A 
felolvasólap ajánlatkérı által elvárt formáját és tartalmát a dokumentáció tartalmazza. 
4.3. Az ajánlatban ajánlattevınek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- 
vagy középvállalkozásnak minısül-e. 
4.4. Az ajánlathoz korrektúrával ellátott, véleményezett szerzıdéstervezet(ek)et 
valamint a szakmai ajánlatot kell csatolni.  
4.5. A szakmai ajánlatban röviden ismertetni kell az ajánlattevı 
szerzıdéstervezetben foglalt feladatok megvalósítására vonatkozó szakmai 
megvalósítási javaslatait. 
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4.6. Ajánlattevı az ajánlattételi dokumentációban meghatározott szerzıdéstervezet 
alapján alapajánlata részeként köteles csatolni a véleményezett szerzıdéstervezetet. A 
szerzıdéstervezettel kapcsolatban jelzett ajánlattevıi vélemények képezik a 
szerzıdéses tárgyalások alapját. A szerzıdéstervezetben az észrevételeket, módosítási 
javaslatokat egyértelmően jelölve, nyomon követhetıen, korrektúrával a szerzıdés 
szövegébe beágyazva kell az ajánlathoz csatolni 
4.7. Az ajánlathoz csatolandó iratok, dokumentumok jegyzékét jelen ajánlattételi 
dokumentáció tartalmazza. 
 
III. fejezet –Az ajánlatok elbírálása 
3.2.19. Az árlejtés során amennyiben a végleges árban módosítást eszközöl az 
ajánlattevı az alapajánlatához képest, úgy köteles a végleges ajánlati árának 
megfelelıen javított ártáblázata benyújtására az árlejtést követı 24 órán belül, 
cégszerően aláírva, ajánlatkérı 06-1-463-6538 fax-számára. Amennyiben a javított 
ártáblázatot nem nyújtja be a megadott idıpontig, úgy ajánlatát érvénytelennek 
minısíti ajánlatkérı.” 
 
A dokumentáció részét képezı mőszaki leírás részeként az ajánlatkérı rendelkezésre 
bocsátotta a következı mellékleteket: 
1. számú Melléklet – Átmeneti szolgáltatások 
2. számú Melléklet – Szolgáltatások és Szolgáltatási szintek 
„A” függelék – Szolgáltatási helyszínek (telephelyek) 
„B” függelék – Szolgáltatás körébe bevont eszközök 
„C” függelék – VIP lista 
3. számú Melléklet – Megrendelı által biztosított feltételek 
4. számú Melléklet – Visszameneti szolgáltatások 
5. számú Melléklet - Díjak, Díjcsökkentés, Kötbér, Incidens 
6. számú Melléklet - Közösen Kiadott Belsı Elıírások 
7. számú Melléklet – Szolgáltatás Irányítás, Változáskezelés 
8. számú Melléklet - Belépési Rend és Biztonsági Szabályzat 
9. számú melléklet – A szerzıdésben használt fogalmak értelmezése 
10.számú melléklet – SAP Upgrade fejlesztés szerzıdési feltételek 
 
Az 5. számú melléklet - Díjak, Díjcsökkentés, Kötbér, Incidens - 2.3 pontjában az 
alábbi díjtételek megadását kérte: 
Informatikai HelpDesk szolgáltatások 
Alapérték – Nyitott Hibajegyek Száma  1000 db/hó 
Alap Egységár  
 
Contact Center szolgáltatások 
Alapérték – Agentek száma 40 db 
Alap Egységár  
 
Alapérték – Várakozási sorok száma 10 db 
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Alap Egységár  
 
Végfelhasználói eszköz szolgáltatások 
Alapérték – Üzemeltetett Felhasználói Készülékek 
Száma 

750 db 

Alap Egységár  
 
Szerver és tárolóhely szolgáltatások 
Alapérték – Üzemeltetett Szerverek Száma 120 db 
Alap Egységár  
 
SAP alkalmazás szolgáltatások 
Támogatási és üzemeltetési szolgáltatások 
Alapérték –SAP felhasználók száma 420 db 
Alap Egységár  
 
Nem SAP alkalmazás szolgáltatások 
Támogatási és üzemeltetési szolgáltatások 
Alapérték –Támogatott alkalmazások száma 50 db 
Alap Egységár  
 
Informatikai hálózat szolgáltatások 
Alapérték – Élı Felhasználói Portok Száma 1100 db 
Alap Egységár  
 
IP telefon szolgáltatások 
Alapérték – Élı Szolgáltatási végpontok Száma 450 db 
Alap Egységár  
 
Eseti szolgáltatások díjai 
Informatikai Help Desk szolgáltatások 
Alapérték – Ad-hoc jelentések Száma 10 db/hó 
Alap Egységár  
 
IMACD szolgáltatások 
Alapérték – IMACD szolgáltatások Száma 1800db /év 
Alap Egységár  
 
IP telefon szolgáltatások 
Alapérték – IMACD szolgáltatások Száma 30 db/hó 
Alap Egységár  
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Az ajánlatkérıhöz az ajánlattételi szakaszban kiegészítı tájékoztatás iránti 
megkeresések érkeztek. Az ajánlatkérı megadta ezekre a tájékoztatást a többek 
között a következık szerint: 
„45. kérdés: 
Szükséges személyes jelenlét, vagy távoli support biztosítása is támogatott? 
Válasz: Üzemeltetés esetén a személyes jelenlét nem elvárás, bizonyos mértékben a 
szolgáltató és megrendelı számára is hasznos. Az ésszerő mértéket a szerzıdés 
egyeztetésekor szeretnénk egyeztetni. Fejlesztések esetén a projekt szükségletének 
megfelelıen kell biztosítani a jelenlétet.” 
 
A kérelmezı 2013. március 8-án benyújtotta az 1. rész vonatkozásában alapajánlatát. 
Az alapajánlat 4. oldalán csatolt tájékoztató táblázatban az ajánlattevı 825.060.000.-
Ft nettó ajánlati árat ajánlott meg, mely tartalmazza az éves üzemeltetési díjat nettó 
780.060.000.-Ft árban és a külön fejlesztési keret tekintetében nettó 150.000.-
Ft/mérnöknapot a 300 óra figyelembe vételével, továbbá feltüntette az opciós 
szolgáltatós tételre vonatkozóan nettó 90.000.-Ft ajánlati árat. 
 
Az Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık az 
ajánlattételi határidıre szintén benyújtották az alapajánlatukat. 
Ennek 4. oldalán csatolt tájékoztató táblázatban az ajánlattevı 526.800.000.-Ft nettó 
ajánlati árat ajánlott meg, mely tartalmazza az éves üzemeltetési díjat nettó 
478.800.000.- Ft árban és a külön fejlesztési keret tekintetében nettó 48.000.000.-
Ft/mérnöknapot a 300 óra figyelembe vételével, továbbá feltüntette az opciós 
szolgáltatós tételre vonatkozóan nettó 128.980.000.-Ft ajánlati árat. 
 
Az ajánlatkérı a tárgyalásokat követıen 2013. április 17-én módosított ajánlattételi 
felhívást és dokumentációt bocsátott ki. 
 
A módosított dokumentáció V. Kötelezıen Csatolandó Iratok Jegyzéke fejezetében 
az ajánlatkérı feltüntette csatolandóként a „Kitöltendı információs táblázat a 
szerzıdéstervezet és mellékletei alapján (3. nyilatkozatminta) dokumentumot is a 
következı tartalommal:  
„Kitöltendı információs táblázat a szerzıdéstervezet és mellékletei alapján 
   Ár  
5.sz melléklet, 2.3.pont, Egyes szolgáltatások Alap egységára   

 2.3.1.pont Informatikai HelpDesk szolgáltatások   Ft/db 
     

 2.3.2.pont Contact Center szolgáltatások, Agentek   Ft/db 
     

 2.3.2.pont Contact Center szolgáltatások, Várakozási sorok   Ft/db 
     

 2.3.3.pont Végfelhasználói eszköz szolgáltatások   Ft/db 
     

 2.3.4.pont Szerver és tárolóhely szolgáltatások, szerverek száma   Ft/db 
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 2.3.5.1.pont SAP Támogatási és üzemeltetési szolgáltatások, SAP felhasználók   Ft/db 
     

 2.3.6.1.pont 
nem SAP Támogatási és üzemeltetési szolg., támogatott 
alkalmazások   Ft/db 

     

 2.3.7.pont Informatikai hálózat szolgáltatások, élı portok száma   Ft/db 
     

 2.3.8.pont IP telefon szolgáltatások, élı végpontok száma   Ft/db 
     

 2.3.9.pont IMACD szolgáltatások   Ft/db 
     

 2.3.10.pont IP telefon szolgáltatások - IMACD szolgáltatások száma   Ft/db 

 
A 10. melléklet tartalmazta a következıket: 

Tevékenységek Végrehajtó Létrejött 
termékek(output) 

Egyes 
tevékenység
ek rész díja 

Projekt elıkészítés fázisa 
Projekt indító megbeszélés Szolgáltató Kick off prezentáció  
Projekt Mőködési Szabályzat 
kialakítása 

Szolgáltató Projekt mőködési 
szabályzat 

 

Projektterv összeállítása Szolgáltató Projektterv  
Kockázatkezelési terv összeállítása Szolgáltató Kockázatkezelési terv  

Folyamat felmérés, koncepcióterv fázisa 
Folyamat felmérés  Szolgáltató Üzleti folyamatok, 

Fejlesztett funkciók, 
Standard funkciók 
megfeleltetése, Módosított 
standard funkciók 

 

Koncepció terv összeállítása Szolgáltató Koncepcióterv 
(Projektrészek, Részletes 
ütemterv, Funkciólisták, 
Módosított standard 
funkciók és fejlesztések 
listája) 

 

Fejlesztıi rendszer upgrade fázisa 
Fejlesztések lezárása Szolgáltató Lezárt fejlesztések az éles 

rendszerben 
 

Új Fejlesztıi rendszer kialakítása Szolgáltató Új fejlesztıi rendszer  
Éles rendszer másolása a jelenlegi 
fejlesztıi rendszerre 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

 

Fejlesztıi rendszer upgrade(BC-s 
tevékenységek) 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

 

Upgrade customizing Szolgáltató Beállítási kézikönyv  
Fejlesztések ellenırzése, javítása Szolgáltató Fejlesztési dokumentáció  
Tanácsadói tesztelés Szolgáltató Tanácsadói 

tesztjegyzıkönyv, 
hibalapok 

 

Kiindulási jogosultsági beállítások 
riportolása 

Szolgáltató Jelenlegi Jogosultsági 
beállítások riport 

 

Teszt rendszer upgrade fázisa 
Éles rendszer másolása a teszt 
rendszerre 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 
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Teszt rendszer upgrade(BC-s 
tevékenységek) 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

 

Jogosultsági(SOD tervezése) 
koncepció tervezése 

Szolgáltató Jogosultsági koncepcióterv  

Jogosultsági szerepkörök 
létrehozása 

Szolgáltató Beállított jogosultsági 
rendszer 

 

Oktatási segédlet elkészítése Szolgáltató Oktatási anyag  
Kulcsfelhasználói delta oktatás Szolgáltató Kulcsfelhasználói oktatás  
Kulcsfelhasználói Funkcionális 
tesztelés 

Fıtáv Funkcionális 
tesztjegyzıkönyv, 
hibalapok 

nem 
kitöltendı 

Végfelhasználói oktatások Szolgáltató Végfelhasználói oktatás  
Integrációs tesztterv összeállítása Szolgáltató Integrációs folyamat 

tesztterv 
 

Integrációs tesztelés  Fıtáv Integrációs 
tesztjegyzıkönyv, 
hibalapok 

 

Teljesítmény tesztterv összeállítása Szolgáltató Teljesítmény tesztfolyamat  

Teljesítmény tesztelés Fıtáv-Szolgáltató Teljesítmény 
tesztjegyzıkönyv, 
hibalapok 

 

Vészhelyzeti helyreállítási terv 
elkészítése 

Szolgáltató Vészhelyzeti helyreállítási 
terv  

 

Mentés és visszatöltés 
dokumentumainak elkészítése 

Szolgáltató Mentés és visszatöltés 
dokumentumai 

 

Felhasználói kézikönyv elkészítése Szolgáltató Felhasználói kézikönyv  

Éles(produktív) rendszer upgrade fázisa 
Éles rendszer upgrade(BC-s 
tevékenységek) 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

 

Transzportok ellenırzése, javítása Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

 

Rövidített integrációs tesztterv 
összeállítása 

Szolgáltató Rövidített integrációs 
tesztterv 

 

Rövidített Integrációs tesztelés Fıtáv Integrációs 
tesztjegyzıkönyv, 
hibalapok 

nem 
kitöltendı 

Üzemeltetési és üzembehelyezési 
kézikönyv elkészítése 

Szolgáltató Üzemeltetési és 
üzembehelyezési kézikönyv  

 

Éles indulás  Fıtáv-Szolgáltató Elfogadási nyilatkozat  

I. Kiemelt éles üzemi támogatás  
II. Projektzárás  
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A módosított dokumentáció részét képezı mőszaki leírás mellékleteként az 
ajánlatkérı rendelkezésre bocsátotta többek között az 5. melléklet –Díjak, 
Díjcsökkentés, Kötbér, Incidens elnevezéső dokumentumot, melynek 2.3 pontjában 
az alábbi díjtételek megadását kérte: 
Informatikai HelpDesk szolgáltatások 
Alapérték – Nyitott Hibajegyek Száma  1000 db/hó 
Alap Egységár  

 

Contact Center szolgáltatások 
Alapérték – Agentek száma 40 db 
Alap Egységár  
 
Alapérték – Várakozási sorok száma 10 db 
Alap Egységár  
 
Végfelhasználói eszköz szolgáltatások 
Alapérték – Üzemeltetett Felhasználói Készülékek 
Száma 

750 db 

Alap Egységár  
 
Szerver és tárolóhely szolgáltatások 
Alapérték – Üzemeltetett Szerverek Száma 120 db 
Alap Egységár  

 
SAP alkalmazás szolgáltatások 
Támogatási és üzemeltetési szolgáltatások 
Alapérték –SAP felhasználók száma 420 db 
Alap Egységár  

 
Nem SAP alkalmazás szolgáltatások 
Támogatási és üzemeltetési szolgáltatások 
Alapérték –Támogatott alkalmazások száma 70 db 
Alap Egységár  
 
Informatikai hálózat szolgáltatások 
Alapérték – Élı Felhasználói Portok Száma 1100 db 
Alap Egységár  

 
IP telefon szolgáltatások 
Alapérték – Élı Szolgáltatási végpontok Száma 450 db 
Alap Egységár  
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IMACD szolgáltatások 
Alapérték – IMACD szolgáltatások Száma 1800db /év 
Alap Egységár  
 
IP telefon szolgáltatások 
Alapérték – IMACD szolgáltatások Száma 30 db/hó 
Alap Egységár  
 
A kérelmezı 2013. április 25-én benyújtotta az 1. rész vonatkozásában módosított 
ajánlatát. 
Az ajánlat 4. oldalán csatolt tájékoztató táblázatban az ajánlattevı 386.813.000.-Ft 
nettó ajánlati árat, ajánlott, mely tartalmazza az éves üzemeltetési díjat nettó 
350.813.000.-Ft árban és a külön fejlesztési keret tekintetében nettó 120.000.-
Ft/mérnöknapot a 300 óra figyelembe vételével, továbbá feltüntette az opciós 
szolgáltatós tételre vonatkozóan nettó 96.800.000.-Ft ajánlati árat. 
 
Az ajánlat 5-8. oldalán csatolta az ajánlattevı az 5. és a 10. mellékletek kapcsolódó 
egységárait az alábbiak szerint: 
   Ár  
5.sz melléklet, 2.3.pont, Egyes szolgáltatások Alap egységára   

 2.3.1.pont Informatikai HelpDesk szolgáltatások  200 Ft/db 
     

 2.3.2.pont Contact Center szolgáltatások, Agentek  3 000 Ft/db 
     

 2.3.2.pont Contact Center szolgáltatások, Várakozási sorok  5 000 Ft/db 
     

 2.3.3.pont Végfelhasználói eszköz szolgáltatások  500 Ft/db 
     

 2.3.4.pont Szerver és tárolóhely szolgáltatások, szerverek száma  3 000 Ft/db 
     

 2.3.5.1.pont SAP Támogatási és üzemeltetési szolgáltatások, SAP felhasználók  500 Ft/db 
     

 2.3.6.1.pont nem SAP Támogatási és üzemeltetési szolg., támogatott alkamzások  3 000 Ft/db 
     

 2.3.7.pont Informatikai hálózat szolgáltatások, élı portok száma  500 Ft/db 
     

 2.3.8.pont IP telefon szolgáltatások, élı végpontok száma  500 Ft/db 
     

 2.3.9.pont IMACD szolgáltatások  250 Ft/db 
     

 2.3.10.pont IP telefon szolgáltatások - IMACD szolgáltatások száma  250 Ft/db 

 
A 10. melléklethez kapcsolódóan az alábbi módosított árakat adta meg: 

Tevékenységek Végrehajtó Létrejött 
termékek(output) 

Egyes 
tevékenység
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ek rész díja 
Projekt elıkészítés fázisa 

Projekt indító megbeszélés Szolgáltató Kick off prezentáció 484 000 
Projekt Mőködési Szabályzat 
kialakítása 

Szolgáltató Projekt mőködési 
szabályzat 

484 000 

Projektterv összeállítása Szolgáltató Projektterv 1 089 000 
Kockázatkezelési terv összeállítása Szolgáltató Kockázatkezelési terv 484 000 

Folyamat felmérés, koncepcióterv fázisa 
Folyamat felmérés  Szolgáltató Üzleti folyamatok, 

Fejlesztett funkciók, 
Standard funkciók 
megfeleltetése, Módosított 
standard funkciók 

10 648 000 

Koncepció terv összeállítása Szolgáltató Koncepcióterv 
(Projektrészek, Részletes 
ütemterv, Funkciólisták, 
Módosított standard 
funkciók és fejlesztések 
listája) 

5 324 000 

Fejlesztıi rendszer upgrade fázisa 
Fejlesztések lezárása Szolgáltató Lezárt fejlesztések az éles 

rendszerben 
605 000 

Új Fejlesztıi rendszer kialakítása Szolgáltató Új fejlesztıi rendszer 1 331 000 
Éles rendszer másolása a jelenlegi 
fejlesztıi rendszerre 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

242 000 

Fejlesztıi rendszer upgrade(BC-s 
tevékenységek) 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

1 089 000 

Upgrade customizing Szolgáltató Beállítási kézikönyv 5 324 000 
Fejlesztések ellenırzése, javítása Szolgáltató Fejlesztési dokumentáció 32 307 000 
Tanácsadói tesztelés Szolgáltató Tanácsadói 

tesztjegyzıkönyv, 
hibalapok 

6 413 000 

Kiindulási jogosultsági beállítások 
riportolása 

Szolgáltató Jelenlegi Jogosultsági 
beállítások riport 

1 089 000 

Teszt rendszer upgrade fázisa 
Éles rendszer másolása a teszt 
rendszerre 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

242 000 

Teszt rendszer upgrade(BC-s 
tevékenységek) 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

847 000 

Jogosultsági(SOD tervezése) 
koncepció tervezése 

Szolgáltató Jogosultsági koncepcióterv 3 267 000 

Jogosultsági szerepkörök 
létrehozása 

Szolgáltató Beállított jogosultsági 
rendszer 

1 089 000 

Oktatási segédlet elkészítése Szolgáltató Oktatási anyag 3 267 000 
Kulcsfelhasználói delta oktatás Szolgáltató Kulcsfelhasználói oktatás 1 089 000 
Kulcsfelhasználói Funkcionális 
tesztelés 

Fıtáv Funkcionális 
tesztjegyzıkönyv, 
hibalapok 

nem 
kitöltendı 

Végfelhasználói oktatások Szolgáltató Végfelhasználói oktatás 2 662 000 
Integrációs tesztterv összeállítása Szolgáltató Integrációs folyamat 

tesztterv 
2 178 000 

Integrációs tesztelés  Fıtáv Integrációs 
tesztjegyzıkönyv, 
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hibalapok 

Teljesítmény tesztterv összeállítása Szolgáltató Teljesítmény tesztfolyamat 1 089 000 

Teljesítmény tesztelés Fıtáv-Szolgáltató Teljesítmény 
tesztjegyzıkönyv, 
hibalapok 

1 089 000 

Vészhelyzeti helyreállítási terv 
elkészítése 

Szolgáltató Vészhelyzeti helyreállítási 
terv  

605 000 

Mentés és visszatöltés 
dokumentumainak elkészítése 

Szolgáltató Mentés és visszatöltés 
dokumentumai 

484 000 

Felhasználói kézikönyv elkészítése Szolgáltató Felhasználói kézikönyv 3 267 000 

Éles(produktív) rendszer upgrade fázisa 
Éles rendszer upgrade(BC-s 
tevékenységek) 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

484 000 

Transzportok ellenırzése, javítása Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

484 000 

Rövidített integrációs tesztterv 
összeállítása 

Szolgáltató Rövidített integrációs 
tesztterv 

726 000 

Rövidített Integrációs tesztelés Fıtáv Integrációs 
tesztjegyzıkönyv, 
hibalapok 

nem 
kitöltendı 

Üzemeltetési és üzembehelyezési 
kézikönyv elkészítése 

Szolgáltató Üzemeltetési és 
üzembehelyezési kézikönyv  

1 573 000 

Éles indulás  Fıtáv-Szolgáltató Elfogadási nyilatkozat 0 

I. Kiemelt éles üzemi támogatás 4 356 000 
II. Projektzárás 1 089 000 

 
Az Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık 2013. 
április 25-én benyújtották az 1. rész vonatkozásában módosított ajánlatukat. 
Az ajánlat 4. oldalán csatolt tájékoztató táblázatban az ajánlattevı 526.800.000.-Ft 
nettó ajánlati árat, ajánlott, mely tartalmazza az éves üzemeltetési díjat nettó 
478.800.000.-Ft árban és a külön fejlesztési keret tekintetében nettó 160.000.-
Ft/mérnöknapot a 300 óra figyelembe vételével, továbbá feltüntette az opciós 
szolgáltatós tételre vonatkozóan nettó 128.980.000.-Ft ajánlati árat. 
 
Az ajánlat 5-7. oldalán adták meg az 5. és a 10. mellékletek kapcsolódó egységárait 
az alábbiak szerint: 
   Ár  
5.sz melléklet, 2.3.pont, Egyes szolgáltatások Alap egységára   

 2.3.1.pont Informatikai HelpDesk szolgáltatások  900 
Ft/d
b 
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 2.3.2.pont Contact Center szolgáltatások, Agentek  500 
Ft/d
b 

     

 2.3.2.pont Contact Center szolgáltatások, Várakozási sorok  1 000 
Ft/d
b 

     

 2.3.3.pont Végfelhasználói eszköz szolgáltatások  3 000 
Ft/d
b 

     

 2.3.4.pont Szerver és tárolóhely szolgáltatások, szerverek száma  5 000 
Ft/d
b 

     

 
2.3.5.1.pon
t 

SAP Támogatási és üzemeltetési szolgáltatások, SAP 
felhasználók  5 000 

Ft/d
b 

     

 
2.3.6.1.pon
t 

nem SAP Támogatási és üzemeltetési szolg., támogatott 
alkamzások  3 000 

Ft/d
b 

     

 2.3.7.pont Informatikai hálózat szolgáltatások, élı portok száma  3 000 
Ft/d
b 

     

 2.3.8.pont IP telefon szolgáltatások, élı végpontok száma  490 
Ft/d
b 

     

 2.3.9.pont IMACD szolgáltatások  6 500 
Ft/d
b 

     

 2.3.10.pont 
IP telefon szolgáltatások - IMACD szolgáltatások 
száma  400 

Ft/d
b 

 
A 10. mellékletet az alábbi adatokkal adták meg: 

Tevékenységek Végrehajtó Létrejött 
termékek(output) 

Egyes 
tevékenys
égek rész 

díja 
Projekt elıkészítés fázisa 

Projekt indító megbeszélés Szolgáltató Kick off prezentáció 1 200 000 
Projekt Mőködési 
Szabályzat kialakítása 

Szolgáltató Projekt mőködési 
szabályzat 

940 000 

Projektterv összeállítása Szolgáltató Projektterv 820 000 
Kockázatkezelési terv 
összeállítása 

Szolgáltató Kockázatkezelési terv 680 000 
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Folyamat felmérés, koncepcióterv fázisa 
Folyamat felmérés  Szolgáltató Üzleti folyamatok, 

Fejlesztett funkciók, 
Standard funkciók 
megfeleltetése, 
Módosított standard 
funkciók 

11 800 
000 

Koncepció terv összeállítása Szolgáltató Koncepcióterv 
(Projektrészek, 
Részletes ütemterv, 
Funkciólisták, 
Módosított standard 
funkciók és 
fejlesztések listája) 

23 200 
000 

Fejlesztıi rendszer upgrade fázisa 
Fejlesztések lezárása Szolgáltató Lezárt fejlesztések az 

éles rendszerben 
240 000 

Új Fejlesztıi rendszer 
kialakítása 

Szolgáltató Új fejlesztıi rendszer 2 780 000 

Éles rendszer másolása a 
jelenlegi fejlesztıi 
rendszerre 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

600 000 

Fejlesztıi rendszer 
upgrade(BC-s 
tevékenységek) 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

6 320 000 

Upgrade customizing Szolgáltató Beállítási kézikönyv 6 980 000 
Fejlesztések ellenırzése, 
javítása 

Szolgáltató Fejlesztési 
dokumentáció 

9 120 000 

Tanácsadói tesztelés Szolgáltató Tanácsadói 
tesztjegyzıkönyv, 
hibalapok 

7 420 000 

Kiindulási jogosultsági 
beállítások riportolása 

Szolgáltató Jelenlegi Jogosultsági 
beállítások riport 

360 000 

Teszt rendszer upgrade fázisa 
Éles rendszer másolása a 
teszt rendszerre 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

400 000 

Teszt rendszer upgrade(BC-
s tevékenységek) 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

4 660 000 

Jogosultsági(SOD 
tervezése) koncepció 
tervezése 

Szolgáltató Jogosultsági 
koncepcióterv 

3 400 000 

Jogosultsági szerepkörök 
létrehozása 

Szolgáltató Beállított jogosultsági 
rendszer 

2 860 000 

Oktatási segédlet Szolgáltató Oktatási anyag 4 240 000 
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elkészítése 
Kulcsfelhasználói delta 
oktatás 

Szolgáltató Kulcsfelhasználói 
oktatás 

3 200 000 

Kulcsfelhasználói 
Funkcionális tesztelés 

Fıtáv Funkcionális 
tesztjegyzıkönyv, 
hibalapok 

nem 
kitöltendı 

Végfelhasználói oktatások Szolgáltató Végfelhasználói 
oktatás 

7 000 000 

Integrációs tesztterv 
összeállítása 

Szolgáltató Integrációs folyamat 
tesztterv 

1 880 000 

Integrációs tesztelés  Fıtáv Integrációs 
tesztjegyzıkönyv, 
hibalapok 

1 960 000 

Teljesítmény tesztterv 
összeállítása 

Szolgáltató Teljesítmény 
tesztfolyamat 

360 000 

Teljesítmény tesztelés Fıtáv-Szolgáltató Teljesítmény 
tesztjegyzıkönyv, 
hibalapok 

2 200 000 

Vészhelyzeti helyreállítási 
terv elkészítése 

Szolgáltató Vészhelyzeti 
helyreállítási terv  

980 000 

Mentés és visszatöltés 
dokumentumainak 
elkészítése 

Szolgáltató Mentés és visszatöltés 
dokumentumai 

460 000 

Felhasználói kézikönyv 
elkészítése 

Szolgáltató Felhasználói 
kézikönyv 

4 140 000 

Éles(produktív) rendszer upgrade fázisa 
Éles rendszer upgrade(BC-s 
tevékenységek) 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

3 800 000 

Transzportok ellenırzése, 
javítása 

Szolgáltató Készrejelentési 
dokumentáció 

980 000 

Rövidített integrációs 
tesztterv összeállítása 

Szolgáltató Rövidített integrációs 
tesztterv 

1 400 000 

Rövidített Integrációs Fıtáv Integrációs 
tesztjegyzıkönyv, 

nem 
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tesztelés hibalapok kitöltendı 

Üzemeltetési és 
üzembehelyezési kézikönyv 
elkészítése 

Szolgáltató Üzemeltetési és 
üzembehelyezési 
kézikönyv  

3 080 000 

Éles indulás  Fıtáv-Szolgáltató Elfogadási 
nyilatkozat 

1 120 000 

I. Kiemelt éles üzemi támogatás 7 860 000 
II. Projektzárás 540 000 

 
A 2013. április 25-ei ajánlattételi határidıben az ajánlatkérı az ajánlatok bontásáról a 
következıket rögzítette. 
1. rész: FİTÁV Zrt. 
„(…) A bírálati szempont alá esı elem tekintetében egy éves üzemeltetési díjra és a 
háromszáz mérnöknap összegre vetítetten nettı 324.000.000 HUF. (ehhez 
viszonyítottan vizsgáljuk az aránytalanul alacsony árat).” 
 
Az ajánlatkérı 2013. május 14-én megtartotta az elektronikus árlejtést, majd az arról 
készült jegyzıkönyvet megküldte az ajánlattevık részére. A jegyzıkönyvben „A 
teljes csomagra vetített sorrend” pontban az ajánlatkérı 1. helyezettként tüntette fel a 
Navigátor Informatikai Zrt-t 180.359.000.-Ft ajánlati árral és 2. helyezettként tüntette 
fel a Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevıket 
180.360.000.-Ft ajánlati árral. 
 
Az ajánlatkérı 2013. május 17-én indoklást kért az 1. rész tekintetében többek között 
a kérelmezıtıl és az Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös 
ajánlattevıktıl az alábbiak szerint: 
„Tekintettel arra, hogy jelen eljárás tárgyalásos és az ajánlatkérı elektronikus árlejtést 
tartott, a rendelkezésre álló fedezet a Kbt. 62. § (4) bekezdése szerint a végleges 
(módosított) ajánlatok felbontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása elıtt 
közvetlenül került ismertetésre a szerzıdés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi 
fedezet összege, az alábbiak szerint:  
 
1.) rész: FİTÁV Zrt.  
A teljes mennyiség (azaz a hároméves díj és a 3x700 mérnöknap) beleértve az opciót 
(SAP support) is, tekintetében együtt a rendelkezésre állá fedezet mindösszesen nettó 
1.140 millió forint.  
A bírálati szempont alá esı elem tekintetében egy éves üzemeltetési díjra és a 
háromszáz mérnöknap összegére vetítetten: nettó 324.000.000 HUF. (ehhez 
viszonyítottan vizsgáljuk az aránytalanul alacsony árat).  
A Kbt. 69. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérı az értékelés szempontjából 
lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles 
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írásban kérni és errıl a kérésrıl a többi ajánlattevıt egyidejőleg, írásban értesíteni, ha 
az ajánlat a megkötni tervezett szerzıdés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony 
árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, 
amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. A (2) bekezdés értelmében köteles az 
ajánlatkérı az (1) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt - az 
(1) bekezdés szerinti ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérı 
rendelkezésére álló anyagi fedezet összegétıl. 
Felhívjuk minden ajánlattevı szíves figyelmét a Fıvárosi ítélıtábla 4. 
Kf.27.329/2009/7. sz. ítéletére, mely szerint:  
„(…) az értékelés nem azt jelenti, hogy az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást 
tartalmaz, a jog intézménynek ugyanis nem az a rendeltetése, hogy arra tegyen 
ajánlatkérı megállapítást, ténylegesen teljesíthetı-e a megajánlott áron a szolgáltatás, 
hanem az, hogy ennek kétségessége esetén magyarázatot kérjen. Az indokoláskérést a 
Kbt. kötelezettségként fogalmazza meg (...)” 
 
Tájékoztatjuk a jelen levél II. pontjában felkért ajánlattevıket, hogy a Közbeszerzési 
Döntıbizottság eddigi joggyakorlata alapján ajánlatkérı tekintetében nem fogadható 
el a válasz, amennyiben az csak általánosságokat tartalmaz, anélkül, hogy az abban 
foglaltakat magyarázná, és a kivételesen elınyös körülményeket a gazdasági 
folyamatokra figyelemmel objektíve indokolná.  
Az indokolásnak objektív tényeken kell alapulnia. Az ajánlattevı magyarázatának 
konkrétnak kell lennie, ezért például az üzletstratégiai okokra, vagy az arra való 
általános hivatkozás, hogy az ajánlattevı a régi üzleti együttmőködésre tekintettel a 
beszállítóitól jelentıs kedvezményben részesül, nem tekinthetı olyan igazolásnak, 
amely objektív módon bizonyítja a kért ellenszolgáltatás megalapozottságát. 
Ajánlatkérı álláspontja szerint a régi üzleti kapcsolat miatt elért árengedményre 
hivatkozás, konkrétumok közlése nélkül a választ szintén nem teszi megalapozottá, 
elfogadhatóvá.  
Ajánlatkérı tájékoztatja az ajánlattevıket, hogy különösen a következı iratok 
becsatolását tekinti objektív igazolási módnak: szándéknyilatkozat, költségelemzés, 
elıszerzıdés, pénzügyi kimutatás, részletes költségkalkuláció (összhangban a már 
benyújtott tájékoztató táblázattal), beszerzési árak igazolása.  
Az ajánlatkérınek az ajánlattevı indokolása alapján - az összes, a kérdéskör 
tekintetében releváns és rendelkezésére álló adat figyelembevételével - ismételten 
meg kell vizsgálnia, hogy az ár a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetı-e. 
Ajánlattevı indokolása nem fogadható el, (tekintettel a Kbt. 69.§ (6) bekezdésére) ha 
az „ajánlati ár” a szerzıdés teljesítéséhez szükséges élımunka-ráfordítás mértékére 
tekintettel nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve a kollektív szerzıdésben 
vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerzıdésben az 
eredményhirdetést megelızı egy éven belül megállapított munkabérre és az ahhoz 
kapcsolódó közterhekre. Amennyiben van ilyen (a kollektív szerzıdésben vagy a 
miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerzıdésben megállapított 
munkabér), és az errıl szóló információ az ajánlattevı rendelkezésére áll, úgy kérjük, 
hogy ezen irányadó munkabérekrıl is tájékoztassa ajánlatkérıt.  
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Követelmény tehát az is a gazdasági ésszerőség körében, hogy az ajánlati ár 
biztosítson fedezetet a teljesítéshez szükséges élımunka számára is. így a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendı szerzıdés megadott áron való 
teljesíthetısége csak akkor állapítható meg, ha az ajánlati ár együttesen fedezetet 
nyújt mind a jogszabályban meghatározott minimális Bérköltségekre, mind a konkrét 
szolgáltatással összefüggı általános és speciális költségekre.  
Az objektivitás követelményébıl is következik, hogy valamennyi ajánlati elem 
vonatkozásában ténylegesen felmerülı valamennyi költségek nem számolhatók el 
harmadik személyekkel kötött más szerzıdések költségei között. Ajánlatkérı felhívja 
mindemellett ajánlattevık figyelmét arra, hogy a számvitelrıl szóló 2000. évi C. 
törvény (Sztv.) 15. § (3) és (7) bekezdése szerint:  
"A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplı tételeknek a valóságban is 
megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell 
lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen az e törvényben elıírt értékelési 
elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak (a valódiság elve). Az 
adott idıszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott idıszaki 
teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelı költségeit 
(ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstıl. A 
bevételeknek és a költségeknek ahhoz az idıszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok 
gazdaságilag felmerültek (az összemérés elve)."  
Az Sztv. fentiekben kiemelt rendelkezései szerint az egyes számviteli tételeknek, a 
költségeknek a valóságban is megtalálhatónak kell lenniük, és reális értéket kell 
képviselniük.  
Felhívjuk minden felkért Tisztelt ajánlattevı figyelmét, hogy az indokolás 
meghatározásánál figyelemmel kell lenni a részvételi felhívásban, ajánlattételi 
felhívásban és dokumentációban, valamint az ajánlattevı részvételi jelentkezıként 
benyújtott jelentkezésében, ajánlattevıként benyújtott ajánlatában foglaltakra és a 
szabályszerő foglalkoztatás követelményeire.  
Ajánlattevınek olyan részletes indokolást kell elıterjesztenie, mely az adott, 
aránytalanul alacsonynak tekintett ellenszolgáltatást megfelelıen indokolja, 
alátámasztja, az azzal szemben támadt kétségeket eloszlatja, a teljesíthetıségeket 
igazolja.  
Tekintettel arra, hogy a Kbt. nem hárítja át ajánlatkérıre az igazolási, alátámasztási, 
bizonyítási terhet, és a Kbt. indokolása szerint a törvény egyértelmővé teszi, hogy az 
indokolásra felhívott ajánlattevıt terheli az ajánlati ár megalapozottságát alátámasztó 
minden információ megosztása az ajánlatkérıvel, így saját helyzetének tartalmi 
elemzése is, az ı terhére esik, ha indokolásában nem bocsát megfelelı adatokat 
rendelkezésre. Az ajánlattevınek kell bizonyítania tehát, hogy a kért ellenszolgáltatás 
a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetı, elfogadása nem veszélyezteti a 
közbeszerzés megvalósulását, a szerzıdés teljesítését, hiszen ajánlattevı rendelkezik 
a legtöbb információval arról, hogy a szerzıdés az általa kért ellenszolgáltatás 
ellenében teljesíthetı, hiszen az ajánlattevı ismeri a piacot, valamint azokat a költség 
nemeket, amelyeket az ajánlat összeállításakor figyelembe vett.  
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Indokolása során kérjük, hogy mutassa be (elsısorban azt, hogy van-e) a szerzıdés 
teljesítésébıl származó vállalkozási nyereségét is.  
Az ajánlatkérı a felhívásra adott indokolást köteles megvizsgálni abból a 
szempontból, hogy az abban felhozott indokok valósak-e, biztosított-e a vállalt 
ellenérték melletti teljesítés. Amennyiben az ajánlattevı által benyújtott indokolás és 
tájékoztatás nem fogadható el - figyelemmel a Kbt. 69. § (1) - (8) bekezdéseire is - és 
nem egyeztethetı össze gazdasági ésszerőséggel, úgy az ajánlatkérınek a Kbt. 69. § 
(5) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelenségét kell megállapítania a Kbt. 74. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti érvénytelenségi ok megjelölésével.  
Kérjük tehát, hogy a jelen levél II. pontjában megjelölt ajánlattevık a fentiekre és 
Kbt. 69. § (3)-(4) bekezdéseire tekintettel adjanak indokolást ajánlatuk tekintetében, 
továbbá lehetıség szerint számszerő adatokkal igazolják, hogy az ajánlati ár 
tekintetében adott ajánlatuk megalapozott. Kérem, hogy írásbeli indokoláshoz adott 
esetben szíveskedjen csatolni az ajánlati árat alátámasztó dokumentumokat.  
Az indokolások benyújtásának határideje: 2013. május 27. 10.00 óra.  
[…] 
A felsorolt ajánlattevık válaszával szembeni további elvárások, az indokolás során 
figyelembe veendı vizsgálati szempontok, és azon iratok, melyeket ajánlatkérı 
objektív igazolási módnak tekinti:  
A bírálati szempontnak megfelelı ajánlati elemnek ajánlatkérı elvárása szerint, a 
bírálati szempontra vonatkozó ajánlatkérıi elıírás szerint a 300 mérnöknapra vetített 
mérnöknap díjával együtt kellett megadni, tehát annak tartalmaznia kell az éves 
üzemeltetés teljesítéséhez szükséges összes költséget, a 300 mérnöknap költségét 
valamint az ajánlattevı nyereségét is.  
 
Minderre tekintettel az indokolásban kérjük kiemelten térjen ki az alábbiakra:  
I. Mekkora üzemi eredményt tartalmaz az ajánlati ár?  
II. Az éves üzemeltetési díj tekintetében kérjük térjen ki az alábbiakra:  
II.1. Milyen mennyiségő humán erıforrás bevonásával tervezi teljesíteni a feladatot 
(FTE) és a feladat megoldását milyen bérköltség felhasználásával tervezi (legalább 
éves bontásban);  
II.2. vesz-e igénybe alvállalkozót, ha igen milyen feladatokra, és ennek mennyi a 
költsége (legalább éves bontásban)  
 
A II.1. és II.2. szerinti adatokat és költségeket szolgáltatásonként, minimálisan a 
következı bontásban kérjük megadni:  
a. HelpDesk szolgáltatás,  
b. Szerver üzemeltetés szolgáltatás,  
c. Desktop üzemeltetés szolgáltatás  
d. Hálózat üzemeltetés szolgáltatás,  
e. SAP modultámogatás szolgáltatás és 5 napnál kisebb fejlesztési szolgáltatás  
f. SAP bázis üzemeltetés szolgáltatás  
g. nem SAP alkalmazás üzemeltetés szolgáltatás  
h. CC infrastruktúra üzemeltetés szolgáltatás  
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i. E-ügyfélszolgálati portál üzemeltetés szolgáltatás  
j. IP telefon szolgáltatás  
k. Szolgáltatás irányítás és változáskezelés  
 
II.3. A felmerülı egyéb költségekre is szíveskedjen kitérni, azon belül kiemelten az 
infrastruktúra költségekre (különösen a gépjármő beszerzési és fenntartási 
költségekre; irodabérleti költségekre; a backoffice költségeire, a telefonhasználati 
költségekre, az üzemeltetéshez kapcsolódó licenc költségekre), és az egyszeri 
beruházási költségekre (kiemelten így térjen ki az alkalmazni kívánt hardver és 
szoftver eszközök beszerzési költségeire; a kommunikációs csatornák kialakítására). 
 
II.4. Ismertesse, hogy mekkora szolgáltatás indítási költséggel számolt el szolgáltatás 
átvétel tekintetében (mindenképpen külön térjen ki a következı tevékenységekre: 
CMDB kialakítása; HelpDesk rendszer bevezetése; Hálózat monitorozó rendszer 
bevezetése; 7x24 órás ügyelet és rendelkezésre állás kialakítása). Ismertesse 
mindemellett, hogy milyen egyéb egyszeri költségeket vett figyelembe (így térjen ki 
legalább az 1. rész tekintetében elfogadott szerzıdéstervezet 6. mellékletben kiadott 
belsı elıírások elkészítése).  
 
III. A 300 mérnöknap tekintetében kérjük térjen ki továbbá az alábbiakra:  
- hány fıt kíván foglalkoztatni a feladat megoldásához és mennyi a foglalkoztatottak 
bérköltségének a feladat ellátására esı része;  
- vesz-e igénybe alvállalkozót, ha igen milyen feladatokra, és ennek mennyi a 
költsége;  
- a felmerülı egyéb költségekre is szíveskedjen kitérni, így az infrastruktúra 
költségekre (különösen a gépjármő fenntartási költségekre; az irodabérlet költségeire; 
a telefonhasználat költségeire), valamint az egyszeri beruházási költségekre 
(amennyiben van ilyen)  
 
Ajánlatkérı az indokolás benyújtását a II.1,; II.2.; II.3. II.4 és a III. pont tekintetében 
egy táblázat mintával kívánja segíteni, melyet ajánlattevık saját belátásuk szerint 
további oszlopokkal és sorokkal kiegészíthetnek.  
Az indokolás során figyelemmel kell lenni az alábbiakra:  
• részvételi felhívás III.2.3) mőszaki, illetve szakmai alkalmasság tekintetében elıírt 
szakemberekre,  
• Az ajánlattevı részvételi szakaszban még részvételi jelentkezıként benyújtott, Kbt. 
40.§ (1) bekezdésére vonatkozó nyilatkozataira  
• A dokumentációra, a benne foglalt szerzıdéstervezetre  
• Ajánlattevı által benyújtott ajánlatra,  
• A munka törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvényre,  
• Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekrıl szóló 2009. évi CXV. törvényre,  
• A Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvényre,  
• A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvényre,  
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• a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti minimális 
kötelezı munkabérre.” 
 
Az ajánlatkérı az árindoklás kérés mellékleteként táblázatmintát csatolt az 
ajánlattevık részére az alábbiak szerint:
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Üzemeltetési díj költségei egy évre 
vetítve 

Bérköltségek alvállalkozói teljesítés költségei egyéb költségek 

Munkaerı 
igény (FTE*) 

Átlag 
bérköltség* 1 
fıre vetítve 

(ft/hó) 

százalékos 
arányban 

(amennyiben 10% 
feletti, az 

alvállalkozó 
nevének 

feltüntetésével) 
(%) 

munkavégzés 
mennyisége 

órában kifejezve 

a szerzıdés 
teljesítésének 
melyik része 

infrastruktúra 
költségek 

(különösen 
gépjármő 
fenntartási 
költségek, 

irodabérlet, back 
office, telefon, 
üzemeltetéshez 

kapcsolódó 
licensz) 

Egyszeri 
beruházási 
költségek, 

szolgáltatás 
indításának 

költsége (így 
különösen 

CMDB 
kialakítása; 
HelpDesk 
rendszer 

bevezetése, 
Hálózati 

monitorozó 
rendszer 

bevezetése, 7X24 
órás ügyelet és 
rendelkezésre 

állás kialakítása) 
HelpDesk 
szolgáltatás 

       

Szerver üzemeltetés 
szolgáltatás 

       

Desktop üzemeltetés 
szolgáltatás 

       

Hálózat üzemeltetés 
szolgáltatás 

       

SAP modultámogatás 
szolgáltatás 
(beleértve az 5 napnál 
kisebb fejlesztési 
szolgáltatást is) 

       

SAP bázis 
üzemeltetés 
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szolgáltatás 
nem-SAP alkalmazás 
üzemeltetés 
szolgáltatás 

       

CC infrastruktúra 
üzemeltetés 
szolgáltatás 

       

E-ügyfélszolgálati 
portál üzemeltetés 
szolgáltatás 

       

IP telefon szolgáltatás        
szolgáltatás irányítás 
és várakozáskezelés 

       

összesen        
        

300 mérnöknap fejlesztés költségei 1 mérnöknapra számolva 
Bérköltségek alvállalkozói teljesítés költségei egyéb költségek 

feladat megnevezése 
Munkaerı 

igény (FTE*) 

Átlag 
bérköltség* 1 
fıre vetítve 

(ft/hó) 

százalékos 
arányban 

(amennyiben 10% 
feletti, az 

alvállalkozó 
nevének 

feltüntetésével) 
(%) 

munkavégzés 
mennyisége 

órában kifejezve 

a szerzıdés 
teljesítésének 
melyik része 

infrastruktúra 
költségek 

(különösen 
gépjármő 
fenntartási 
költségek, 

irodabérlet, back 
office, telefon, 
üzemeltetéshez 

kapcsolódó 
licensz) 

Egyszeri 
beruházási 
költségek 

1 mérnöknap 
fejlesztési 
szolgáltatás 

       



A kérelmezı 2013. május 27-én benyújtotta árindoklását, melyet teljes 
egészében üzleti titoknak nyilvánított. 
Az árindoklásban hivatkozott a kérelmezı a tárgyi beszerzésre vonatkozó 
széleskörő szakmai tapasztalatára, a rendelkezésre álló szakembergárdára, akik 
jelenleg is az elıirányzott típusú feladatokkal foglalkoznak. Utalt továbbá arra a 
tényre, hogy divízió, infrastruktúra felépítésére nincs szükség, hiszen jelenlegi 
munkavégzésének a részei, a jelenlegi szabad kapacitását fogja felhasználni a 
teljesítéshez. Közölte, hogy a napi árszinteket, piaci ismereteket alkalmazta az 
ajánlatának összeállítása során, melyet a szakmai tapasztalatára épített. Közölte 
továbbá, hogy az árkalkulációjánál figyelembe vette a munkabéreket, 
díjazásokat, egyéb járulékos költségeket, általános költségelemeket (rezsi, 
finanszírozás, prognosztizáció, fedezet, haszon), illetve kiemelte, hogy 
nyereséghányaddal is számolt. 
Az árindoklás mellékleteként csatolt a kérelmezı bértáblákat, alvállalkozók 
bemutatását, a tételes ártáblázatot, éves bérköltségeket tevékenységi 
területbontásban, költségkalkulációt és a nyereség elemzését. 
 
Az Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consutling Kft. közös ajánlattevık 2013. 
május 27-én szintén benyújtották árindoklásukat. 
„(…) az ajánlati árat a ténylegesen felmerülı költségei alapján kalkulálták. A 
szolgáltatás nyújtása során a meglévı erıforrásaink optimális kihasználásával 
számoltunk. A szolgáltatáshoz szükséges létesítmények - iroda, 
telekommunikációs vonalak, mőszaki eszközök - ajánlattevı telephelyein 
rendelkezésre állnak.  
Amely tevékenységnél a munkavégzés lehetıvé teszi, diákokat is bevonunk a 
teljesítésbe, több éves szakértelemmel rendelkezı kollégák felügyelete mellett. 
(Ilyen pl. kifejezetten a helpdesk szolgáltatás, valamint a nem SAP alkalmazás 
üzemeltetési szolgáltatások)  
Tekintettel arra, hogy a FİTÁV Zrt. központi telephelye a Lupus Consulting 
Kft. telephelyétıl 5 percnyi távolságra helyezkedik el, az utazási költségekkel 
csupán minimális értékben kell számolni.” 
A szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb feltételekkel (pl. Call Center és 
Helpdesk szolgáltatás) ajánlattevı rendelkezik. Az Invitel csoportnál a 
szolgáltatás nyújtásához szükséges humán erıforrás rendelkezésre áll. 
 
Az ajánlatkérı által árindoklás-kérés mellékleteként kibocsátott táblázatban 
mind az üzemeltetési díj költségei egy évre vetítve, mind a 300 mérnöknap 
fejlesztés költségei 1 mérnöknapra számolva ajánlati elemnél a közös 
ajánlatevık az alvállalkozókkal kapcsolatos adatokat, arányokat, az órában 
kifejezett munkavégzés mennyiségét és az általuk végzendı munkarészeket, az 
alvállalkozói teljesítés költségeire vonatkozóan üresen hagyták a költségek 
bemutatását.  
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Az ajánlatkérı 2013. június 11-én további tájékoztatást kért az ajánlattevıktıl. 
A kérelmezıtıl a közbeszerzési eljárás 1. rész tekintetében beadott ajánlata 
vonatkozásában a következıkre kért tájékoztatást: 
1. „A bevont szakemberek tekintetében ajánlattevı bérjegyzéket csatolt, kérjük 

szíveskedjen megerısíteni, hogy ez a mellékelt bérjegyzék csak példálózó 
jellegő, nem tartalmazza kimerítıen minden teljesítésbe bevonni kívánt 
szakember bérjegyzékét.  

2. Amennyiben csak példálózó jelleggel került becsatolásra a teljesítésbe 
bevonni kívánt néhány szakember bérjegyzéke, úgy szíveskedjenek 
nyilatkozni, hogy miért pont ezen szakemberek bérjegyzékei kerültek 
becsatolásra és hogy ez milyen összefüggésben van az éves bérköltségek a 
tevékenységi területek bontásában táblázattal.  

3. A SAP modul támogatás tekintetében ajánlatkérı kéri, szíveskedjen kifejteni 
hogyan, milyen módon tartják elképzelhetınek a szolgáltatás biztosítását a 
21. oldalon becsatolt táblázatban szereplı, megadott FTE alapján.  

4. CC infrastruktúra üzemeltetés tekintetében szíveskedjen kifejteni, hogyan, 
milyen módon tartják elképzelhetınek az üzemeltetési szolgáltatás 
biztosítását a 21. oldalon becsatolt táblázatban szereplı, megadott FTE 
alapján  

5. Kérem, szíveskedjen kifejteni, hogy az egyszeri beruházási költségekre adott, 
21. oldalon szereplı táblázatban lévı összeg tekintetében milyen beruházási 
költségekkel számolt, és ezt szíveskedjen alátámasztani (pl: bekért elızetes 
árajánlatok, kalkulációt megalapozó dokumentumok). Hogyan nyújt 
fedezetet a megjelölt összeg a táblázatban felsorolt tételekre, így különösen a 
CMDB kialakítására, a HelpDesk rendszer bevezetésére, hálózat monitorozó 
rendszer bevezetésére. Ennek keretében kérjük, szíveskedjen kitérni arra, 
hogy milyen tárgyi és szoftver eszközökkel rendelkezik, amit a feladathoz 
kíván allokálni, amit nem szükséges külön beszereznie.  
Kérjük szíveskedjen kifejteni, hogy a megjelölt összegbıl milyen 
tevékenységet és milyen bontásban kíván megvalósítani, és hogy a 
szolgáltatás indítása tekintetében milyen humánerıforrást tud allokálni, és 
ennek mi a költsége vagy adott esetben miért költség nélküli (tételesen 
derüljön ki a nyilatkozatból, hogy az erıforrás allokáció elegendı lesz a 
feladat végrehajtásához).  

6. Kérjük, szíveskedjen nyilatkozni, hogy a 7x24 órában teljesítendı 
szolgáltatásokhoz rendelt humánerıforrás felhasználásával, figyelemmel a 
Munka Törvénykönyve (Mt.) által biztosított munkaidı-beosztására 
vonatkozó szabályokra is, hogyan tudja ellátni az adott feladatot. 
Szíveskedjen kitérni az indokolásában különösen arra, hogy az Mt 
munkaidıre és munkaidı-beosztására vonatkozó szabályai hogyan 
teljesülnek.” 
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Az Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevıktıl az 
1. rész tekintetében az alábbiakra vonatkozóan kért tájékoztatást az ajánlatkérı: 
1. „Kérem, szíveskedjen kifejteni, hogy az egyszeri beruházási költségekre 

adott, a benyújtott indokolások 3. oldalán szereplı táblázatban lévı összeg 
tekintetében milyen beruházási költségekkel számolt, és ezt szíveskedjen 
alátámasztani (pl: bekért elızetes árajánlatok, kalkulációt megalapozó 
dokumentumok). Hogyan nyújt fedezetet a megjelölt összeg a táblázatban 
felsorolt tételekre, így különösen a CMDB kialakítására, a HelpDesk 
rendszer bevezetésére, hálózat monitorozó rendszer bevezetésére. Ennek 
keretében kérjük, szíveskedjen kitérni arra, hogy milyen tárgyi és szoftver 
eszközökkel rendelkezik, amit a feladathoz kíván allokálni, amit nem 
szükséges külön beszereznie. Kérjük szíveskedjen kifejteni, hogy a megjelölt 
összegbıl milyen tevékenységet és milyen bontásban kíván - megvalósítani, 
és hogy a szolgáltatás indítása tekintetében milyen humánerıforrást tud 
allokálni, és ennek mi a költsége vagy adott esetben miért költség nélküli 
(tételesen derüljön ki a nyilatkozatból, hogy az erıforrás allokáció elegendı 
lesz a feladat végrehajtásához).  

2. Kérjük szíveskedjen kifejteni, hogy a nem-SAP alkalmazás üzemeltetés 
szolgáltatáshoz megadott FTE alapján, figyelembe véve a bérköltséget is, 
hogyan kívánja megoldani a nagy számú és speciális szakértelmeket is 
igénylı alkalmazások üzemeltetését.  

3. Kérjük szíveskedjen nyilatkozni, hogy a 7x24 órában teljesítendı 
szolgáltatásokhoz rendelt humánerıforrás felhasználásával, figyelemmel a 
Munka Törvénykönyve (Mt) által biztosított munkaidı-beosztására 
vonatkozó szabályokra is, hogyan tudja ellátni az adott feladatot 
Szíveskedjen kitérni az indokolásában különösen arra, hogy az Mt. 
munkaidıre és munkaidı-beosztására vonatkozó szabályai hogyan 
teljesülnek. 

4. Az indokolások 1. oldalán benyújtott nyilatkozat szerint ajánlattevı diákokat 
is bevon a teljesítésbe. Kérem, szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy a bevont 
diák- avagy diákszervezet alvállalkozó-e, amennyiben igen, milyen 
százalékban és milyen feladatra veszi igénybe, amennyiben pedig nem 
alvállalkozó, akkor kérjük szíveskedjen ismertetni milyen jogviszonyban, 
milyen keretek között kívánja bevonni nyertesség esetén.  

5. Kérjük szíveskedjen nyilatkozni, hogy a becsatolt 3. oldalakon szereplı 
táblázatában miért nem jelölt meg alvállalkozói teljesítést annak ellenére, 
hogy a részvételi szakaszban benyújtott részvételi jelentkezésben került 
megjelölésre alvállalkozói teljesítés. Kérjük szíveskedjen az ellentmondást 
feloldani és a táblázatot kiegészíteni.” 

 
A kérelmezı 2013. június 14-én benyújtotta a tájékoztatását. Ebben tájékoztatást 
adott a tárgyi beszerzés kapcsán a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 
tekintetében a 2013. május 27.-én benyújtott részletes írásbeli indokolásunk 
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mellékleteként csatolt bérjegyzékek kifejezetten példálózó és tájékoztató 
jellegőek. 
A tájékoztatás tartalmazott nyilatkozatot a SAP modulok támogatása, a CC 
infrastruktúra üzemeltetés tekintetében. 
A kérelmezı nevesítette a teljesítés kedvezı feltételeit (fı tevékenységi köre az 
IT outsourcing szolgáltatás, amelynek következtében a hazai informatikai 
piacon többezres nagyságrendre tehetı az általa üzemeltetett PC-k száma, 
amelyhez kapcsolódóan számos szerver, infrastrukturális elem és alkalmazások 
menedzsmentjét üzemeltetését végzi). 
Hivatkozott a 7x24 órában ellátandó feladatok tekintetében figyelembe vett 
körülményekre, tényekre, továbbá a rendelkezésére álló technikai háttérre. 
 
Az Invitel Techncom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık is 
megadták a kért tájékoztatást, a feltett kérdésekre megadták a nyilatkozataikat, 
adataikat. 
 
Az ajánlatkérı 2013. június 20-án további árindoklás-kérést bocsátott ki az 
Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık 
vonatkozásában, melynek a 2. pontjában azt rögzítette, hogy „(…) kérjük annak 
az ellentmondásnak a feloldását, hogy az indokolásuk 2. pontjában visszaigazolt 
alkalmazások üzemeltetését hogyan kívánja megoldani az indokolásban 
megadott mennyiségő FTE-vel. Álláspontunk szerint a megajánlott erıforrással 
az ajánlatkérı nem SAP alkalmazásai nem üzemeltethetıek, amennyiben a 
szerzıdéstervezet 2. mellékletének a 2.6. pontja szerinti üzemeltetési 
kötelezettségnek eleget kívánnak tenni.” 
 
Az Invitel Technocom Kft. - Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık 2013. 
június 25-én benyújtották további indokolásukat, melyben a 2. pontra 
nyilatkozott arról, hogy a kiegészítı tájékoztatás során a probléma megoldás, 
támogatás, paraméterezés körében ajánlattevı milyen tájékoztatást adott, illetve 
hivatkozott arra, hogy az ajánlatkérı meghatározta a nem SAP alkalmazások 
feladatkörnek mely szolgáltatás a része. 
 
Az ajánlatkérı 2013. július 2-án megküldte az összegezését az ajánlattevık 
részére, melynek 7.a) pontjában az eljárást eredményesnek nyilvánította. 
Az összegezés 9.a) pontjába érvényes ajánlatot benyújtóként tüntette fel az 1. 
rész tekintetében az M&S Informatikai Zrt-t, a Hewlett-Packard Informatikai 
Kft-t, a Fıvárosi Vízmővek Zrt-t., Invitel Technocom Kft. és a Lupus 
Consulting Kft. közös ajánlattevıket. 
 
Az összegezés 10) pontjában érvénytelen ajánlatot tevıként tüntette fel az 
ajánlatkérı a kérelmezıt az alábbi indokolással: 
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„Az ajánlattevı ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontja alapján, 
azaz az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (69. §), az 
alábbi indokokra alapozva:  
Az egyszeri beruházási költségre (Service Desk bevezetése, monitoring rendszer 
bevezetése, CMDB bevezetése, 7x24h rendelkezésre állás feltételeinek 
kialakítása) allokált 949.364.-Ft az ajánlatkérı megítélése szerint nem elegendı. 
A felsorolt feladatok közé tartozik a feladatok felmérése, a folyamatok 
megértése és rendszerek implementálása, ideértve a tesztelést és kialakítást, az 
adatok betöltését, valamint a hibajegy kategóriákhoz tartozó csoportok, 
riasztások és az SLA riportok bekonfigurálásához tartozó feladatok, továbbá a 
dokumentálás elvégzése is ide tartozik. A Helpdesk rendszer bevezetésébe bele 
tartozik a HD-n (HelpDesk-en) átfutó üzleti folyamatok (hibakezelések, 
igénykezelések, riasztások, csoportbeállítások) felmérése. A felmérés és 
megértés egy hasonló szolgáltatásban járatos, tapasztalt szakértı számára is 
jelentıs erıforrást vesz igénybe. Ehhez kell hozzá venni a beállítás, kivitelezés 
fázisokat, annak tesztelését (esetleges javítását) megvalósítását. A fentiekre 
tekintettel az indokolásban szereplı egyszeri beruházási költség miatt 
ajánlatkérı az ajánlati árat kirívóan alacsonynak tekinti. E döntés meghozatala 
során a Kbt.69. §.(7) bekezdés alapján megvizsgálta a többi kirívóan alacsony ár 
indokolására felkért ajánlattevı ajánlati elemeket megalapozó adatait (egyszeri 
beruházási költséget).” 
 
Az összegezés 11.a) pontjában az 1. rész vonatkozásában nyertes 
ajánlattevıként tüntette fel az ajánlatkérı az Invitel Technocom Kft. és a Lupus 
Consulting Kft. közös ajánlattevıket, továbbá a 11.b) pontban a nyertest követı 
legkedvezıbb ajánlatot benyújtóként megjelölte az 1. rész tekintetében az M&S 
Informatikai Zrt-t. 
A kérelmezı 2013. július 3-án iratbetekintést tett az Invitel Technocom Kft. és a 
Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık alapajánlatába, módosított ajánlatába 
és a hiánypótlásaiba. 
 
A kérelmezı 2013. július 5-én elızetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. 
Ebben kifogásolta, hogy az ajánlatkérı az ajánlatát a Kbt. 69. § (2) bekezdésével 
ellentétesen minısítette aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmazónak 
és erre tekintettel a hivatkozott szakasz (1) bekezdésével ellentétesen, jogsértıen 
nyilvánította érvénytelennek.  
Az ajánlatkérı által kért indokolást a kifogásolt ajánlati elem vonatkozásában 
megadta. A megadott indokolás vonatkozásában az ajánlatkérı nem jelzett 
további indokolási igényt, míg más ajánlattevı esetében többszöri 
tájékoztatáskérést kezdeményezett, így az ajánlatkérı a Kbt. 2. § (2) és (3) 
bekezdésébe ütközıen megsértette az ajánlatok azonos szempontú elbírálásának 
követelményét is.  
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Az összegzésben az érvénytelenné nyilvánításhoz összehasonlító adatként a 
többi ajánlattevı által adott indokolásokat vette alapul, azonban indokolás nélkül 
mellızte a korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelızıen végzett 
piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelızıen a becsült érték 
meghatározásához felhasznált egyéb adatokra történı utalást. A jogszabály nem 
teszi lehetıvé, hogy az ajánlatkérı a többi ajánlattevı indokolásaira alapítsa 
döntését.  
 
Az ajánlatkérı a Kbt. 2. § (2) és (3) bekezdésébe ütközıen megsértette az 
ajánlatok azonos szempontú elbírálásának követelményét azzal, hogy az 
ajánlattevı által a kifogásolt ajánlati rész vonatkozásában arányosan azonos 
összegő egyszeri beruházási költséget, azonos ajánlattevıi indokolás mellett a 2. 
rész vonatkozásában az ajánlatkérı nem nyilvánította érvénytelennek az Invitel, 
mint ajánlattevı esetében.  
Az ajánlatkérı a Kbt. 2. § (2) és (3) bekezdésébe ütközıen megsértette az 
ajánlatok azonos szempontú elbírálásának követelményét azzal, hogy az Invitel 
Technocom Kft. éa a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık esetében a nem 
SAP alkalmazások vonatkozásában indokolás nélkül fogadott el az 
ajánlattevınél lényegesen alacsonyabb FTE számot, illetve a 7x24 rendelkezésre 
állás igényénél indokolás nélkül, vagy indokolásuk nyilvánvaló 
megalapozatlansága, illetve a biztosítandó munkaerı és alvállalkozók biztosítása 
esetén ellentmondásos nyilatkozatuk mellett is elfogadta. 
 
Az ajánlatkérı 2013. július 10-én megküldte válaszát és a kérelmezı elızetes 
vitarendezési kérelmét elutasította.  
Hivatkozott arra ebben az ajánlatkérı, hogy a Kbt. indokolása szerint a törvény 
egyik lényeges célkitőzése, hogy növelje az alapelvek szerepét a közbeszerzési 
jogalkalmazásban, de azt is kijelentette, hogy az alapelveknek hézagpótló 
szerepe van, ezzel összhangban mondja ki a törvény 3. §-a azt is, hogy a 
jogszabály által nem rendezett kérdésekben az alapelveket, mint önálló 
szabályokat kell a jogalkalmazónak figyelembe vennie. Az aránytalanul 
alacsony ár szabályait azonban a jogszabály részletesen rendezi a Kbt. 69.§ -ban.  
A Kbt. 69.§ (3) bekezdése kimondja, hogy az ajánlatkérı az indokolás és a 
rendelkezésre álló iratok alapján köteles meggyızıdni az ajánlati elemek 
megalapozottságáról, és amennyiben az ajánlatkérı azért nem tud megalapozott 
döntést hozni, mert az indokolás nem elégséges, akkor az ajánlattevıtıl írásban 
további tájékoztatást kér.  
Az ajánlatkérı 2013. május 17. napján indokolást kért az ajánlattevıktıl, így a 
kérelmezıtıl is.  
A megadott indokolás vonatkozásában az ajánlatkérı nem jelzett további 
indokolási igényt arra tekintettel, hogy a Kbt. 69. § (3) bekezdésében foglalt 
kötelezettségének a beérkezett indokolás és rendelkezésre álló iratok alapján a 
döntése megalapozottságához nem volt szükség további indokolásra, mert a 
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szakmai és a korábbi tapasztalatai alapján, ahogy azt az összegezésben is 
kifejtette.  
A beérkezett árindokolásról megállapította, hogy a felmérés és megértés egy 
hasonló szolgáltatásban járatos, tapasztalt szakértı számára is jelentıs erıforrást 
vesz igénybe. Ehhez hozzá kell venni a beállítás, kivitelezés fázisokat, annak 
tesztelését (esetleges javítását) és megvalósítását. A fentiekre tekintettel az 
indokolásban szereplı egyszeri beruházási költség miatt az ajánlatkérı az 
ajánlati árat kirívóan alacsonynak tekintette.  
Az ajánlatkérı magatartása a konkrét jogszabályhely alkalmazása mellett nem 
volt alapelvekbe ütközı, mert ugyan a döntéshozó döntése meghozatala elıtt az 
ajánlatkérı további tájékoztatáskérést intézett azon ajánlattevık részére, akik 
indokolása nem volt elégséges a megalapozott döntéshez, de ugyanazon 
kérdéskör tekintetében a fent idézett kérdéseknek megfelelıen kérelmezı 
részére is biztosított volt a többszöri, még részletesebb indokolás megadása.  
 
A kérelmezı álláspontja abban a körben, hogy mit vesz figyelembe az 
ajánlatkérı az aránytalanul alacsony ár vizsgálatakor nem alapos. A Kbt. 69. § 
(7) bekezdése egyértelmően kimondja és a Kbt. részletes indokolása is kiemeli, 
hogy új elem a törvényben az ajánlatkérı döntésének segítése érdekében, hogy 
az ajánlatkérı összehasonlítás céljából a többi ajánlattevıtıl is kérhet be 
meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat, ezt igazolja a Kbt-ben 
szereplı "a döntés meghozatalához az szükséges" szófordulat is.  
Az ajánlatkérı a kifogásolt indokolásban egyértelmően fogalmazott és a "döntés 
meghozatala során megvizsgálta" kifejezés nem azt jelenti, hogy ez a 
döntésének az indoka. A döntés meghozatala során nem a többi indokolást vette 
alapul, hanem az ajánlati elemet megalapozó egyszeri beruházási költségre 
bemutatott számszerősített adatokat.  
 
Az ajánlatkérı megjegyezte, hogy a szakmai indok részletezésében hibás az az 
ajánlatlevıi feltételezés, mely szerint az 1. és 2. rész közötti nagyság rendi 
különbség háromszoros. A két részajánlat közötti különbség volumenében 
(kiszolgálandó felhasználó számot is figyelembe véve) nagyságrendileg 
tízszeres, ezen kívül az 1. rész komplexebb szolgáltatást takar (lényegesen több 
SAP modul, lényegesen több kiszolgálandó nem SAP alkalmazás, komplexebb 
hálózati architektúra és több olyan technológiai rendszer, ami a 2. részben 
egyáltalán nincs (4000 végpontos távfelügyelet). Ez az ajánlatkérı álláspontja 
szerint egyértelmően megállapítható az eljárást megindító hirdetmény "Teljes 
mennyiség" pontjában leírtakból és az ajánlattételi felhívásból, valamint a hozzá 
tartozó dokumentációból is.  
A fentiek szerint a két külön részajánlat a kérelmezı által tett módon nem 
hasonlítható össze. Mindezek mellett az ajánlati ár megalapozottságát az ár 
aránytalanul alacsony voltának megítélésekor kizárólag az adott rész 
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tekintetében megkötendı szerzıdésre figyelemmel kell vizsgálnia az 
ajánlatkérınek."  
 
Az Invitel Technocom Kft és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevı a 2013. 
május 27. napján adott válaszában benyújtott "üzemeltetési díj költségei egy 
évre vetítve" címő táblázatában megjelölte az éves üzemeltetési feladat 
ellátásához szükséges összes munkaerıigényt, melyet az ajánlatkérı korábbi 
tapasztalataira figyelemmel elfogadhatónak tart.  
A nem SAP alkalmazások tekintetében azonban, a közbeszerzési eljárás 
tárgyalási szakaszában kialakított szerzıdéses feltételek (2. melléklet 2.6. 
pontja) alapján az ajánlatkérı indokoltnak tartotta egy indokoláskérés feltételét 
annak érdekében, hogy meggyızıdjön arról, hogy a megajánlott ár megfelelı 
fedezetet nyújt-e a szolgáltatás ellátására, a konkrét szolgáltatáshoz rendelt, 
megjelölt munkaerıigény tükrében, azaz, hogy a feladathoz megjelölt 
bérköltséghez tartozó munkaerı ráfordítással hogyan teljesíthetı a szolgáltatás.  
Tekintettel arra, hogy egyértelmő válasz nem érkezett, de a közös ajánlattevı 
arra utalt, hogy az ajánlatukban szereplı FTE mennyiség az átlagosan szükséges 
munkamennyiséget jelöl, ajánlatkérı nem tudta egyértelmően megállapítani az 
indokolás alapján az ajánlat érvénytelenségét az aránytalanul alacsony 
ellenszolgáltatásra tekintettel, így ugyanezen témakörben, hasonlóan a - fent 
kifejtettek szerint - a kérelmezı esetében is gyakorolt módon, ugyanazon 
kérdéskörben, az indokolás nem elégséges volta miatt tájékoztatást kért. 
A közös ajánlattevı árindokolásából, nem konkrétan e kérdésre válaszolva, de 
az indokolás összességét tekintve meggyızıdött az ajánlati elem 
megalapozottságáról. Az ajánlatkérı nem írta elı, hogy a teljes szolgáltatást, és 
annak részfeladatait hány szakemberrel kell elvégezni, ez a részvételi 
szakaszban alkalmasságukat igazoló ajánlattevık tapasztalatára és kialakított 
mőködési rendjére volt bízva, az elıírt szerzıdéses feltételek és SLA elvárások 
figyelembe vételével. A közös ajánlattevı tájékoztatásában ismertette, hogy a 
megjelölt FTE mennyiség átlagosan szükséges munkamennyiséget jelöl, majd 
2013. június 25. napján kelt tájékoztatása 6. oldalán szereplı táblázatban - mely 
üzleti titok - bemutatta azt, hogy az általa megítélt átlagosan szükséges FTE 
mennyiség tekintetében mennyi tényleges létszám áll rendelkezésre a 
szolgáltatás teljesítéséhez.  
Az ajánlatkérı célja az ajánlati ár aránytalanul alacsony voltának vizsgálata, 
melynek elengedhetetlen része annak a vizsgálata is, hogy ajánlattevı a 
teljesítésbe bevonni kívánt munkaerı tekintetében teljesíti-e azon követelményt 
a gazdasági ésszerőség körében, hogy az ajánlati ár biztosítson fedezetet a 
teljesítéshez szükséges élımunka számára is. A közös ajánlattevı indokolása 
többek között ezt is igazolta a fentek szerint.  
 
A 7x24 órában teljesítendı szolgáltatások vonatkozásában a közös ajánlattevık 
2013. június 4-én és 2013. június 25-én kelt válaszaiban a teljesítendı 
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szolgáltatásokhoz rendelt humánerıforrás felhasználásával kapcsolatban, az 
érintett szolgáltatásokra kiterjedı részletes és kellıen alátámasztott választ 
adtak, kitérve a több mőszakos munkarend alkalmazására, a munkaidı-beosztás 
és munkaszervezés egyes kérdéseire, figyelemmel a rendelkezésére álló 
munkaerı kapacitásra is. A közös ajánlattevı a válaszának alátámasztására 
bizonyos szolgáltatásra vonatkozóan példaszerően, konkrét munkaidı-beosztást 
is mellékelt, üzleti titoknak minısítve költségkalkulációját.  
 
Az ajánlatkérı szerint a közös ajánlattevık a diákok alkalmazására 
vonatkozólag részletes és a Kbt. szabályzásának megfelelı választ nyújtottak be 
tekintettel arra, hogy a 2013. június 14. napján kelt tájékoztatása 9. oldalán 
közölték, hogy a diákokat a teljesítésbe az alvállalkozók vonják be az Mt. 
betartása mellett.  
 
A kérelmezı 2013. július 12. napján nyújtott be jogorvoslati kérelmet. A 
Döntıbizottság által elrendelt hiánypótlás teljesítését követıen a jogorvoslati 
eljárás 2013. augusztus 1. napján került megindításra. 
 
A jogorvoslati kérelmében – a hiánypótlásra is tekintettel – azt kérte a 
kérelmezı, hogy a Döntıbizottság az ajánlatkérı közbeszerzési eljárásának 1. 
részében állapítsa meg a jogsértés megtörténtét, az 1. részt lezáró ajánlatkérıi 
döntés semmisítse meg és kötelezze az ajánlatkérıt az eljárási költségek 
viselésére. 
 
A jogsértı esemény a kérelmezı álláspontja szerint a 2013. július 2. napján kelt 
összegzés az ajánlatok elbírásáról, amelyrıl a kérelmezı 2013. július 2. napján 
szerzett tudomást. 
 
Megsértett jogszabályi rendelkezés a Kbt. 69. § (1) és (2) és (3) bekezdése, a 
Kbt. 69. § (5) bekezdése és ezek alapján a Kbt. 63. § (1) és (3) bekezdései és a 
74. § (2) bekezdés a) pontja, továbbá a 2. § (2) bekezdése. 
 
A kérelmezı az 1. kérelmi elemében a saját ajánlata érvénytelenségét 
megállapító ajánlatkérıi döntést kifogásolta. 
Elıadta, hogy az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás során a 2013. július hó 2. 
napján kelt összegezésében ajánlatát az 1. részben érvénytelenné nyilvánította.  
A kérelmezı álláspontja szerint az ajánlatkérı a Kbt. 69. § (2) bekezdésével 
ellentétesen minısítette aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmazónak 
az ajánlatát és erre tekintettel a hivatkozott szakasz (1) bekezdésével 
ellentétesen, jogsértıen nyilvánította érvénytelennek.  
A kérelmezı minden szolgáltatás és ajánlati árat befolyásoló költségelem 
számításba vett és ajánlata biztosítja a szükséges szakembereket a tevékenység 
elvégzéséhez és nyereséges. 
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A kérelmezı szakmai tapasztalatai közül rámutatott arra, hogy az elmúlt évben 
az ajánlatkérıhöz közel azonos mérető és több területet érintı informatikai 
outsourcing szolgáltatást vett át sikeresen és végzi tevékenységét a mai napig 
eredményesen. Az átvétel során közel 1400 munkaállomás, több száz szerver, 
mentési rendszerek, informatikai tesztkörnyezetek, adatbázis rendszerek és 
üzleti alkalmazások, HW szintő javítás-karbantartás, IT logisztika és egyes 
üzleti alkalmazásokhoz kapcsolódó speciális HelpDesk szolgáltatásokra terjedt 
ki. Ez a tény és ez a közelmúltban szerzett tapasztalat biztosítja azt, hogy a 
bevezetés költségeit a valóságban megszerzett tapasztalatok alapján kalkuláltuk. 
Információi szerint az elmúlt egy évben a többi ajánlattevı hasonló mértékő 
tapasztalattal nem rendelkezik.  
 
Kérelmezı hangsúlyozta, hogy alapvetıen azt kifogásolja ajánlatkérı döntésével 
kapcsolatosan, hogy azt a hivatkozását, mely szerint hasonló tevékenységet nem 
olyan régen, hasonló mennyiségben ellátott, ezt az ajánlatkérı nem megfelelı 
súllyal értékelte az ajánlata érvénytelenségének a megállapítása tekintetében.  
Kiemelte, hogy az összegezésben megfogalmazott érvénytelenségi indokok 
tekintetében az árindokolásának a 21-24. oldaláig becsatolt táblázatokban foglalt 
adatai támasztják alá a vállalását. 
Ez egyrészt a 21. oldalon becsatolt táblázatának az utolsó oszlopa, ahol 
egyértelmően az egyszeri beruházással kapcsolatos költségeket nevesítette, 
illetıleg a 21-23. oldalon a bérköltségek és az éves bérköltség tekintetében pedig 
az oszlop elsı két sorában szereplı adatokat jelölte meg. 
Az ajánlata érvénytelenségénél felsorolt ajánlatkérıi kifogások, tehát a feladatok 
felmérése, a folyamatok megértése, rendszerek implementálása, tesztelés 
kialakítása, adatok betöltése, a hibakategóriához tartozó csoportok, riasztások és 
SLA riportok bekonfigurálásához tartozó feladatok és dokumentálás 
tekintetében a humánerıforrás költségét itt kalkulálta.  
A HelpDesk rendszer bevezetéséhez kapcsolódó ajánlatkérı által kifogásolt 
tevékenységekhez kapcsolódó humánerıforrást is egyértelmően bekalkulálta a 
hivatkozott táblázatok megjelölt oszlopaiban. 
A szakmai ajánlatában részletesen levezette, hogy melyek azok az 
eszközrendszerek, amelyeket a jelen eljárásban kötendı szerzıdés teljesítéséhez 
felhasználni kíván. A kérelmezı ezekkel már rendelkezik, tehát ezek 
tekintetében a jelen eljárásban további költségráfordítás nem szükséges. 
A szerzıdés teljesítéséhez szükséges ajánlatkérı rendszerére történı átszabás 
tekintetében sem kell eszközöket vásárolnia, tehát ebben a vonatkozásban sem 
merült fel költségigénye. 
Az árindokolása 5. oldalán található v) pont és az ix) pontban és az azt követı 
nyilatkozataiban is egyértelmően tájékoztatta arról az ajánlatkérıt, hogy 
megfelelı szakmai tudással, megfelelı tapasztalattal rendelkezik a jelen 
szerzıdés teljesítéséhez mely a kérelmezı álláspontja szerint alapvetıen 
szükséges a jelen teljesítéshez.  
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A mőszaki specifikációban meghatározott elvárásokra utalva kijelentette, hogy 
megismerte a mőszaki leírást és az ajánlatában az egyszeri beruházási költséget 
arra figyelemmel kalkulálta. Álláspontja szerint a meglévı szakmai tapasztalata 
egyértelmően azt vindikálja, hogy olyan költséggel tudja megcsinálni az 
átállítást, ahogy az ajánlatában és az indokolásban rögzítette. 
A kérelmezı rendelkezik minden szükséges eszközzel ahhoz, hogy a 
szolgáltatást az ajánlatkérı elvárásainak megfelelıen átvegye. 
Az ajánlatkérı által hivatkozott SCSM rendszer megléte, beszerzése nem volt 
követelmény, így az erre történt hivatkozása a döntés meghozatala körében nem 
lehetett releváns. 
Az ajánlatkérı az árindokolásában foglalt nyilatkozatait, illetıleg az adatait nem 
kellı súllyal vette figyelembe a döntése meghozatala körében, mert amennyiben 
megfelelıen figyelembe veszi a korábbi tapasztalatát, akkor álláspontja szerint 
ajánlatkérı a benyújtott indokolás és az ajánlata alapján nem állapíthatta volna 
meg az ajánlata érvénytelenségét.  
Arra is utalt a kérelmezı, hogy az érvénytelenség indokolásában a saját 
tapasztalatára hivatkozik az ajánlatkérı, amelyet azonban nem pontosított, nem 
konkretizált, ezért csak általános hivatkozásokat tudott megjelölni. 
Azt is kifejtette a kérelmezı, hogy az ajánlatkérı az értékelés szempontjaként a 
legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást jelölte meg, amelyet részekre osztott. 
Ez egyösszegő árra tekintettel annak egyes elemei kiragadásával, az azokhoz 
kapcsolódó indokolások tartalmára tekintettel érvénytelenséget megállapítani a 
kérelmezı szerint legalábbis aggályos. 
Azt is kiemelte e körben, hogy az ajánlatkérı által megjelölt szolgáltatások, 
ellátandó feladatok az ajánlati rész kevesebb mint a felére vonatkoznak. 
 
A kérelmezı elıadta továbbá, hogy a jogorvoslati kérelmében a teljes Kbt. 69. 
§-ára utalt, mint vizsgálandó rendelkezésekre. Álláspontja szerint azzal is 
megsértette az ajánlatkérı a Kbt. rendelkezéseit, hogy ha úgy ítélte meg, hogy a 
kérelmezınek az indokolása és az ajánlata alapján nem tud megalapozott döntést 
hozni arról, hogy az általa megajánlott ajánlati ár elegendı a szerzıdés 
teljesítéséhez, tehát hogy gazdaságilag az megalapozott, akkor további 
tájékoztatást kellet volna kérnie a kérelmezıtıl e körben, mint ahogy adott 
esetben a többi ajánlattevıtıl is ezt tette. 
Megjegyezte a kérelmezı az ajánlatkérıi jogsértı magatartás alátámasztása 
körében az ajánlata érvénytelenné nyilvánításával összefüggésben azt is, hogy az 
ajánlatkérı az összegezésben adott indokolásában miért csak a többi ajánlati 
árral való összevetésre hivatkozott, ha adott esetben egyébként a többi törvényi 
elıírást is megvizsgálta. 
Az összegzésben az ajánlatkérı az érvénytelenné nyilvánításhoz összehasonlító 
adatként a többi ajánlattevı által adott indokolásokat vette alapul, azonban 
indokolás nélkül mellızte a korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelızıen 
végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelızıen a becsült 
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érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra történı utalást. A jogszabály 
közvetlenül nem teszi lehetıvé, hogy az ajánlatkérı kizárólag a többi ajánlattevı 
indokolásaira alapítsa döntését.  
 
Az 1 és 2. rész tekintetében adott indokolás elfogadásával összefüggésben 
tanúsított ajánlatkérıi magatartás is azt támasztotta alá, hogy ajánlatkérı nem a 
jogszabályok betartásával hozta meg az ajánlata érvénytelenségére vonatkozó 
döntését. 
Ugyancsak az álláspontja alátámasztására hivatkozott arra is, hogy az 
ajánlatkérı az Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös 
ajánlattevık tekintetében a nem SAP alkalmazások vonatkozásában megajánlott 
FTE szám vizsgálata körében kért további tájékoztatást, akkor ezt vele szemben 
is alkalmazhatta volna az ajánlata érvénytelenségének megállapítását 
megelızıen. 
 
Az ajánlata érvénytelenné nyilvánításával összefüggésben alapelvi sérelemként 
azt kérte vizsgálni, hogy az ajánlatkérı a kérelmezı tekintetében nem 
biztosította az egyenlı bánásmódot, hiszen míg a kérelmezınél további 
tájékoztatást adott esetben nem kért, addig a többi ajánlattevıtıl ezt a 
tájékoztatáskérést alkalmazta, ezzel megsértve a Kbt. 2. § (2) bekezdésében 
megjelölt egyenlı bánásmód követelményét. 
 
A kérelmezı 2. kérelmi elemében ezt kifogásolta, hogy az ajánlatkérı több 
ízben (2013.05.17., 2013.06.11., 2013.06.20., 2013.06.28.) kérte fel indoklásra 
az Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevıket. 
Kérte többek között, hogy a közös ajánlattevık részletesen indokolják meg, 
hogyan tudják ellátni a nem SAP alkalmazások szolgáltatásaira vonatkozó 
tevékenységeket a megadott FTE erıforrások alapján. Ezen kérésre a közös 
ajánlattevık semmilyen megalapozott és szakmailag alátámasztott válasz nem 
adtak, szakmailag nem volt az megalapozott, ezeket ennek ellenére az 
ajánlatkérı elfogadta.  
A kifejezetten vizsgálandókat azért nem tudta kérelmezı megjelölni, mert az 
üzleti titokra hivatkozással nem tudott betekinteni ebbe a tájékoztatásba, ezért a 
Döntıbizottságtól általános vizsgálat lefolytatását kérte. 
Megsértett jogszabályi rendelkezés a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdése. 
 
A 3. kérelmi elemben azt kérte a kérelmezı vizsgálni, hogy az ajánlatkérı több 
ízben kérte fel indoklásra az Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. 
közös ajánlattevıket, hogy részletesen indokolják meg miként tudják ellátni a 
7x24 órában a szolgáltatásokat, betartva az erre vonatkozó Mt. megfelelı 
szabályzásait.  
Az Invitel Technocom Kft és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık 
indokolásuk során ellentmondásos nyilatkozatot tettek a rendelkezésre álló és a 
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jövıben foglalkoztató munkavállalók esetében, mert korábban nem ismertettek 
ebben a vonatkozásban diákszervezetet, szövetséget, mint alvállalkozót. Ezen 
felül a diákok alkalmazására vonatkozólag részletes és a Kbt. szabályzásának 
megfelelı választ nem nyújtott be. Ezen az a körülmény sem változtat, hogy a 
diákokat az alvállalkozók vonják be.  
Kérte a Döntıbizottságot, hogy teljes körő vizsgálatot folytasson le ebben a 
körben. 
 
Az ajánlatkérı észrevételében kérte az álláspontja szerint alaptalan kérelem 
elutasítását. 
 
Az 1. kérelmi elemmel az ott hivatkozott alapelvi sérelemre utalással 
összefüggésben kiemelte, hogy a Kbt. indokolása szerint a törvény egyik 
lényeges célkitőzése, hogy növelje az alapelvek szerepét a közbeszerzési 
jogalkalmazásban, de azt is jelenti, hogy az alapelveknek hézagpótló szerepe 
van, ezzel összhangban mondja ki a törvény 3. §-a azt, hogy a jogszabály által 
nem rendezett kérdésekben az alapelveket, mint önálló szabályokat kell a 
jogalkalmazónak figyelembe vennie.  
Az aránytalanul alacsony ár szabályait azonban a jogszabály részletesen rendezi 
a Kbt. 69. §-ában. A Kbt. 69. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérı több 
ajánlattevıtıl így a kérelmezıtıl is kért tájékoztatást az árindokolást követıen. 
Az ajánlatkérı magatartása a konkrét jogszabályhely alkalmazása mellett már 
csak azért sem volt alapelvekbe ütközı, mert ugyan a döntése meghozatala elıtt 
az ajánlatkérı további tájékoztatáskérést intézett azon ajánlattevık részére, akik 
indokolása nem volt elégséges a megalapozott döntéshez, de ugyanazon 
kérdéskör tekintetében a fent idézett kérdéseknek megfelelıen a kérelmezı 
részére is biztosított volt a többszöri, még részletesebb indokolás megadása.  
A közbeszerzési eljárás dokumentációjával igazoltan négy ajánlattevıtıl kért 
indokolást a Kbt. 69. § (1)-(8) bekezdésére hivatkozással. A benyújtott 
indokolásokat és tájékoztatásokat az ajánlattevık üzleti titoknak minısítették, 
ténykérdés, hogy táblázatok kitöltése útján kérte az indokolást megadni a 
fejlécben szerepeltetve "Egyszeri beruházási költségek, szolgáltatás indításának 
költsége (így különösen CMDB kialakítása, HelpDesk rendszer bevezetése, 
hálózat monitorozó rendszer bevezetése, 7x24 órás ügyelet és rendelkezésre 
állás kialakítása)."  
A kapott válaszok számszerően meghatározták a fentiekre kalkulált költséget. 
Olyan ajánlattevı is volt, aki a fenti fejléc szerint alábontást is végzett, így a 
kérelmezı is. A kapott válaszokban nem kismértékő (100%-hoz képest kisebb 
%-os eltérés), hanem nagyságrendileg minden megkérdezett ajánlattevınél 
inkább többszörös eltérés mutatkozott. Ez az alábbi, ajánlattevık által üzleti 
titoknak minısített dokumentumokban találhatóak meg:  
- Hewlett-Packard Informatikai Kft. által 2013. május 27. napján kelt 
tájékoztatása 10. oldalán szereplı táblázat "Egyszeri beruházási költségek, 



40 
 

 

szolgáltatás indításának költsége (így különösen CMDB kialakítása, HelpDesk 
rendszer bevezetése, hálózat monitorozó rendszer bevezetése, 7x24 órás ügyelet 
és rendelkezésre állás kialakítása)" oszlopa;  
- M&S Informatikai Zrt. által 2013. május 27. napján kelt indokolásának 8. 
oldalán szereplı táblázat "Egyszeri beruházási költségek, szolgáltatás 
indításának költsége (így különösen CMDB kialakítása, HelpDesk rendszer 
bevezetése, hálózat monitorozó rendszer bevezetése, 7x24 órás ügyelet és 
rendelkezésre állás kialakítása)" oszlopa;  
- Invitel Technocom Kft.-Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevı 2013. május 
27. napján megküldött indokolása 3. oldalán szereplı táblázat "Egyszeri 
beruházási költségek, Szolgáltatás indításának költsége (így különösen CMDB 
kialakítása, HelpDesk rendszer bevezetése, hálózat monitorozó rendszer 
bevezetése, 7x24 órás ügyelet és rendelkezésre állás kialakítása)" oszlopa.  
 
Az ajánlatkérı levezette álláspontját az üzleti titok alkalmazásával felmerülı 
anomáliák tekintetében. Ennek megfelelıen az ajánlatkérı nincs abban a 
helyzetben, hogy az összegezésben megadjon minden tartalmi indokot valamely 
ajánlat érvénytelenné nyilvánítása illetve az elızetes vitarendezési kérelemben 
foglaltakra és ez az oka annak is, hogy csak a fentiek szerint tud hivatkozni az 
álláspontja alátámasztásához szükséges adatokra. 
 
A Kbt. 69. § (3) bekezdésével kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy a Kbt. 
alapelvei, illetıleg a Kbt. részletszabályai azt várják el ajánlatkérıtıl, hogy az 
ajánlatok tekintetében megalapozott döntést hozzon. Az árajánlatok 
vonatkozásában szintén a megalapozott döntés az elvárás ajánlatkérıvel 
szemben, ennek megfelelıen a jogalkotó kötelezıvé tette ajánlatkérınek abban 
az esetben, ha aránytalanul alacsony árat állapít meg valamely ajánlattevınél, a 
Kbt. rendelkezéseinek alkalmazásával indokolást kell kérnie és adott esetben, ha 
az ajánlat és az indokolás nem elegendı, akkor van lehetısége további 
tájékoztatáskérésre. A tájékoztatáskérésnek azonban nem az a célja, hogy 
mindenképpen addig kérjen további tájékoztatást, amíg egy ajánlat érvényes 
lesz, hanem az a tájékoztatás és egyben az indokoláskérés célja, hogy 
megalapozott döntést hozhasson, tehát olyan adatok és tények birtokába 
kerüljön, amely alapján a döntése megalapozott lehet. Tehát az ajánlatkérı 
kérhet indokolást, adott esetben többször tájékoztatást, ez azonban nem lehet 
parttalan, az ajánlatkérınek az elegendı adat, tény birtokában döntést kell 
hoznia. A tájékoztatáskérésnek a célja nem az, hogy addig kérdezzen 
ajánlatkérı, amíg az érvényességet úgymond „össze tudja hozni” egy 
ajánlattevınél, hanem a megalapozott döntését kell alátámasztania adott esetben 
további tájékoztatáskéréssel. 
 
A kérelmezı árindokolása 21-24. oldalán hivatkozott adatokkal összefüggésben 
arra mutatott rá, hogy a 22-23. oldalon a becsatolt táblázatok egyértelmően az 
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üzemeltetésre vonatkoznak, ez nem kapcsolódhat az egyszeri beruházási 
költségéhez. A kérelmezı által megjelölt 1. és 2. sor alapján más összeg jön ki, 
mint amit a kérelmezı az indokolásában az egyszeri beruházási összegre 
megjelölt.  
 
Az ajánlatkérı kijelentette, hogy a korábbi tapasztalatát, a korábbi 
rendelkezésére álló azon dokumentumokat, amelyeket a döntésekor 
rendelkezésére álltak teljes körben figyelembe vette. 
A korábbi tapasztalata vonatkozásában hivatkozott arra, hogy volt olyan adata, 
amelyet a kérelmezı maga is ismerhetett.  
A 2013. március 19-én megtartott 2. tárgyalási fordulóról készült jegyzıkönyv 
2. oldalán az került rögzítésre, hogy ajánlatkérı feltételezi, hogy az 
ajánlattevınek vannak tapasztalatai a tranzíciós átmeneti idıszakra, erre 
vonatkozóan kért észrevételeket. Erre a kérelmezı azt mondta, hogy az idı 
meglehetısen szők erre a feladatra, véleményük szerint másfél hónap szükséges 
az átadás-átvételre. Vázlatos dokumentumokat tud elkészíteni, de az átmenetre 
lényegesen hosszabb idıszak szükséges tekintettel arra, hogy a rendszert nem 
látta még a szerzıdéskötéskor közelebbrıl. Amennyiben ezt a 
változáskövetéssel lehet módosítani, ez lehet egy terv. Ezzel azt kívánta az 
ajánlatkérı megerısíteni, hogy maga a kérelmezı is már a tárgyalásokon tudta, 
hogy ez egy komplex feladat, ennek megfelelıen kell az ajánlatát benyújtania. 
Az ajánlattevık tisztában voltak továbbá azzal is, hogy az ajánlatkérı a 
HelpDesk rendszerét ki kívánja cserélni, újat kíván alkalmazni, vagy újat 
szeretne majd beszerezni. Ez természetesen költséggel és más szellemi 
tevékenységgel is jár. Az ajánlatkérı a HelpDesk rendszerrel kapcsolatosan még 
árajánlatokkal is rendelkezett és a kicserélés miatt vizsgálatokat, illetıleg 
kutatásokat is végzett és ennek megfelelıen árajánlatokkal is rendelkezett, tehát 
korábbi tapasztalattal, illetıleg a megalapozott döntéséhez szükséges, a törvény 
által elvárt adatokkal, tényekkel rendelkezett és ezeket figyelembe is vette a 
döntésekor. 
 
A jelenleg üzemelı monitoring rendszert meg kellett vásárolnia, mely 
álláspontja szintén azt támasztotta alá, hogy az az összeg, az a költség nem 
elegendı az egyszeri beruházásra, amit a kérelmezı megajánlott. 
A CMDB bevezetéssel kapcsolatosan arra utalt, hogy annak a bevezetése az 
alkalmazás, a különféle elemek rögzítése, a munkaállomások, a szerverek 
megjelenítése mind olyan komplex folyamat, amelyre nem elegendı az az 
összeg, amelyet a kérelmezı megajánlott. Hivatkozott még arra is, hogy az FTE-
re megajánlott adatok, illetıleg az alkalmazások kialakítására megadott ajánlati 
elemek sem elegendıek az ajánlatkérı szerint az egyszeri beruházási költségre. 
Csatolta továbbá az ajánlatkérı a FİTÁV SCSM becslés dokumentumot és a 
FİTÁV SCSM 2012. implementáció lehetıségek dokumentumot, mellyel azt 
kívánta alátámasztani az ajánlatkérı, hogy egyrészt nemcsak az ajánlati ár egy 
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elemérıl van e körben szó, hanem a szolgáltatás megkezdésének és 
folytatásának olyan elemérıl, ami nélkülözhetetlen. Másrészt ez alapján az is 
megállapítható, hogy az ajánlatkérı tapasztalata nemcsak egyes árelemekre 
terjedt ki az eljárása során, hanem a komplex szolgáltatás összefüggéseire is, 
ami szintén nem elhanyagolható tényezı volt a döntés meghozatalakor. 
Az ajánlatkérı a Microsoft System Center Service Manager 2012 (SCSM) 
termékre vonatkozó ajánlatot és a termékbecslést is csatolta. 
 
Az ajánlatkérı megjegyezte, hogy téves az a kérelmezıi feltételezés, mely 
szerint az 1. és 2. rész közötti nagyságrendi különbség háromszoros. A két 
részajánlat közötti különbség volumenében (kiszolgálandó felhasználó számot is 
figyelembe véve) nagyságrendileg tízszeres, ezen kívül az 1. rész komplexebb 
szolgáltatást takar (lényegesen több SAP modul, lényegesen több kiszolgálandó 
nem SAP alkalmazás, komplexebb hálózati architektúra és több olyan 
technológiai rendszer, ami a 2. részben egyáltalán nincs, úgy mint például 4000 
végpontos távfelügyelet), ahogy az egyértelmően megállapítható az eljárást 
megindító hirdetmény "Teljes mennyiség" pontjában leírtakból és az ajánlattételi 
felhívásból, valamint a hozzá tartozó dokumentációból is.  
A fentiek szerint a két külön részajánlat a kérelmezı által tett módon nem 
összehasonlítható. Mindezek mellett az ajánlatkérınek az ajánlati ár 
megalapozottságát az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor kizárólag 
az adott rész tekintetében megkötendı szerzıdésre figyelemmel kell vizsgálnia. 
 
A 2. kérelmi elemmel összefüggésben az ajánlatkérı levezette az FTE rövidítés 
értelmezését. E szerint az FTE (Full Time Equivalent, Teljes munkaidı 
egyenértékes) azon foglalkoztatottak száma, akik kevesebb ideig dolgoznak, 
mint egy teljes éven át, teljes munkaidıben foglalkoztatott, teljes munkaidı 
egyenértékesre kell átszámítani, a teljes munkaidıben foglalkoztatott éves 
munkaóráinak számát alapul véve. A foglalkoztatottak FTE-ben mért száma így 
tartalmazza azokat is, akik egy nap nem teljes munkaidıben, egy 
héten/hónapban a teljes munkaidınél kevesebb napban dolgoznak. A viszonyítás 
alapjaként kizárólag a munkanapokat kell figyelembe venni (tehát a hétvégéket, 
szabadságot, ünnepnapokat, stb. kivéve).  
Számítás: Az adott feladatra fordított összes munkaóra osztva az adott feladat 
elvégzésére foglalkoztatott összes munkavállalóra számított teljes munkaidıs 
óraszám (munkavállalók számax8ó).  
 
A nem SAP alkalmazások tekintetében az Invitel Technocom Kft és a Lupus 
Consulting Kft. közös ajánlattevık a 2013. május 27. napján adott válaszukban 
benyújtott üzemeltetési díj költségei egy évre vetítve táblázatában megjelölték 
az éves üzemeltetési feladat ellátásához szükséges összes munkaerıigényt, 
melyet ajánlatkérı korábbi tapasztalataira figyelemmel elfogadhatónak tartott.  
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A nem SAP alkalmazások tekintetében a közbeszerzési eljárás tárgyalási 
szakaszában kialakított szerzıdéses feltételek (2. melléklet 2.6. pontja) alapján 
az ajánlatkérı indokoltnak tartotta egy indokoláskérés feltételét annak 
érdekében, hogy meggyızıdjön arról, hogy a megajánlott ár megfelelı fedezetet 
nyújt-e a szolgáltatás ellátására, a konkrét szolgáltatáshoz rendelt, megjelölt 
munkaerıigény tükrében, azaz, hogy a feladathoz megjelölt bérköltséghez 
tartozó munkaerı ráfordítással hogyan teljesíthetı a szolgáltatás.  
Egyértelmő válasz nem érkezett, de a közös ajánlattevık arra történı utalást 
tettek, hogy az ajánlatukban szereplı FTE mennyiség az átlagosan szükséges 
munkamennyiséget jelöl, az ajánlatkérı nem tudta egyértelmően megállapítani 
az indokolás alapján az ajánlat érvénytelenségét az aránytalanul alacsony 
ellenszolgáltatásra tekintettel, így ugyanezen témakörben az indokolás nem 
elégséges volta miatt tájékoztatást kért. 
A közös ajánlattevık tájékoztatásából nem az erre adott válaszból, de az 
indokolás összességét tekintve az ajánlatkérı meggyızıdött az ajánlati elem 
megalapozottságáról. 
Ennek okát abban adta meg, hogy nem írta elı, hogy a teljes szolgáltatást, és 
annak részfeladatait hány szakemberrel kell elvégezni, ezt a részvételi 
szakaszban alkalmasságukat igazoló ajánlattevık tapasztalatára és kialakított 
mőködési rendjére volt bízva, az elıírt szerzıdéses feltételek és SLA elvárások 
figyelembe vételével. A közös ajánlattevık a 2013. június 14. napján kelt 
tájékoztatásukban ismertették, hogy a megjelölt FTE mennyiség átlagosan 
szükséges munkamennyiséget jelöl, majd 2013. június 25. napján kelt levelük 6. 
oldalán szereplı táblázatban bemutatta azt, hogy az általa megítélt átlagosan 
szükséges FTE mennyiség tekintetében mennyi tényleges létszám áll 
rendelkezésre a szolgáltatás teljesítéséhez.  
Célja az ajánlati ár aránytalanul alacsony voltának vizsgálata volt, melynek 
elengedhetetlen része az is, hogy ajánlattevı a teljesítésbe bevonni kívánt 
munkaerı tekintetében teljesíti-e azon követelményt a gazdasági ésszerőség 
körében, hogy az ajánlati ár biztosítson fedezetet a teljesítéshez szükséges 
élımunka számára is. A közös ajánlattevık indokolása többek között ezt is 
igazolta a fentiek szerint.  
Az eljárása során teljes mértékben betartotta a Kbt. 69. § valamennyi elıírását. 
 
A 3. kérelmi elem tekintetében arra utalt az ajánlatkérı, hogy iratellenes a 
kérelmezı azon kijelentése, mely szerint a közös ajánlattevık semmilyen 
részletes és megalapozott választ nem adtak az indokolásukban. 
A közös ajánlattevık a 2013. június 4-én és 2013. június 25-én kelt 
tájékoztatásokban a teljesítendı szolgáltatásokhoz rendelt humánerıforrás 
felhasználásával kapcsolatban, az érintett szolgáltatásokra és a bevonni kívánt 
diákszervezetekre, diákmunkára kiterjedı részletes és kellıen alátámasztott 
választ adtak, kitérve a többmőszakos munkarend alkalmazására, a munkaidı-
beosztás és munkaszervezés egyes kérdéseire, figyelemmel a rendelkezésére álló 



44 
 

 

munkaerı kapacitásra is. A közös ajánlattevık tájékoztatásuk alátámasztására 
bizonyos szolgáltatásra vonatkozóan példaszerően, konkrét munkaidı-beosztást 
is mellékelt, üzleti titoknak minısítve költségkalkulációját.  
 
Az egyéb érdekelt Invitel Technocom Kft. észrevétel nem tett. 
 
A Döntıbizottság a jogorvoslati kérelem alapján a következıket állapította meg.  
 
Az ajánlatkérı a Kbt. Második Része szerinti hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárást folytatott le. Az eljárást megindító felhívás 2012. november 
10. napján került feladásra, így a Döntıbizottság az e napon hatályos Kbt. 
elıírásait vette figyelembe a jogorvoslati kérelem elbírálása során. 
 
Elıször a Döntıbizottság eljárásjogi szempontból az 1. kérelmi elemet vizsgálta 
meg és megállapította, hogy az a következıkre tekintettel alapos. 
Az 1. kérelmi elemben a kérelmezı a saját ajánlata érvénytelenségét megállapító 
döntést kifogásolta és azt, hogy a döntéshez vezetı folyamat során ajánlatkérı 
magatartásával megsértette az egyenlı elbánás alapelvi követelményét is. 
 
A releváns jogszabályi rendelkezések a következık. 
 
A Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérınek esélyegyenlıséget és 
egyenlı bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplık számára.  
 
A Kbt. 3. §-a értelmében az e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, 
amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény 
rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett 
kérdésekben a közbeszerzési eljárás elıkészítése, lefolytatása, a szerzıdés 
megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás 
céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell 
eljárni. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdésekre az e törvényben 
foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
A Kbt. 82. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, 
tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és 
versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e fejezet megengedi. A 
tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével induló vagy hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás lehet.  
 
A Kbt. 86. § (1) bekezdése értelmében, ha a részvételi szakasz eredményes, az 
eredménynek a részvételre jelentkezıkkel történt közlésétıl számított öt 
munkanapon belül az ajánlatkérı köteles az alkalmasnak minısített 
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jelentkezıknek - amennyiben ajánlatkérı meghatározta az ajánlattevık 
keretszámát, a mőszaki vagy szakmai alkalmasság alapján kiválasztott 
jelentkezıknek - az írásbeli ajánlattételi felhívást egyidejőleg megküldeni.  
 
A Kbt. 89. § (1) bekezdés alapján a hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek 
elsı, részvételi szakaszában az ajánlatkérı a részvételre jelentkezınek a 
szerzıdés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, míg 
az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az alkalmasnak minısített és 
ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezıkkel tárgyal a szerzıdés 
feltételeirıl.  
 

A Kbt. 90. § (1) bekezdése szerint a hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás részvételi felhívással indul. A részvételi felhívásban fel kell 
tüntetni a tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcímét.  
 
A Kbt. 91. § (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a tárgyalásos eljárásban az 
ajánlatkérı a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevı pedig az 
ajánlatához a tárgyalások befejezésének idıpontjától van kötve. Az ajánlati 
kötöttség idıtartamát az ajánlatkérı az ajánlattételi felhívásban nem határozhatja 
meg annak kezdetétıl (a tárgyalások befejezésétıl) számított harminc - építési 
beruházás esetén, valamint ha a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban 
elıírt folyamatba épített ellenırzés mellett folytatják le hatvan - napnál késıbbi 
idıtartamban.  
 
A Kbt. 93. § (1) és (3) bekezdése a következı rendelkezéseket tartalmazzák: 
(1) A tárgyalásos eljárásban az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérı két szakaszban 
végzi.  
(3) A tárgyalások befejezését követıen az ajánlatkérı megvizsgálja, hogy a 
végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás 
befejezésekori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a 67-70. §-t. Azon nyilatkozatokra, 
dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az elsı ajánlattal kapcsolatban 
a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követıen már nem 
pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az ajánlatkérı az eljárást 
megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli. 
 
A Kbt. 39. § (1)-(2) bekezdése alapján  
(1) Az eljárást megindító felhívásnak minden esetben biztosítania kell, hogy 
annak alapján a gazdasági szereplık egyenlı eséllyel megfelelı ajánlatot 
tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be.  
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(2) A közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatokat az eljárást megindító 
felhívásban úgy kell megadni, hogy annak alapján a gazdasági szereplık meg 
tudják ítélni, hogy az eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni.  
 
A Kbt. 44. § (4)-(5) bekezdései szerint 
(4) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban és a 
versenypárbeszédben nem módosítható úgy az ajánlattételi felhívás vagy a 
dokumentáció (ismertetı), hogy az eljárás korábbi szakaszában (szakaszaiban) 
közölt feltételek olyan jelentıs mértékben változzanak, amely torzítaná a 
versenyt vagy sértené a gazdasági szereplık esélyegyenlıségét, különösen ha az 
új feltételek ismerete alapvetıen befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági 
szereplık arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e 
részvételre jelentkezni, vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevı 
nem lenne képes ajánlatot tenni.  
(5) Nagyobb terjedelmő módosítás esetén az egységes szerkezetbe foglalt 
dokumentáció rendelkezésre bocsátására az 50-51. § megfelelıen alkalmazandó.  
 
A Kbt. 46. § (1)-(5) bekezdései alapján 
(1) Az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérı köteles megadni a 
közbeszerzés tárgyát és mennyiségét.  
(2) A közbeszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy az ajánlatkérı 
a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget vagy értéket közli, és kiköti 
az ettıl való eltérés lehetıségét, elıírva az eltérés százalékos mértékét.  
(3) Az ajánlatkérı köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy 
a beszerzés tárgyának jellege lehetıvé teszi-e a közbeszerzés egy részére történı 
ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának természetébıl 
adódóan részajánlat-tételi lehetıség biztosítható, az ajánlatkérı az eljárást 
megindító felhívásban - feltéve, hogy az gazdasági, mőszaki és minıségi, vagy a 
szerzıdés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve sem 
ésszerőtlen - köteles lehetıvé tenni a közbeszerzés egy részére történı 
ajánlattételt, illetve részvételre jelentkezést.  
(4) A közbeszerzés egy részére történı ajánlattétel biztosítása esetén az eljárást 
megindító felhívásban elı kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának mely 
elemeire lehet részajánlatot tenni, illetve részvételre jelentkezni. 
(5) A (3) bekezdés szerinti esetben, az ajánlatkérı az eljárást megindító 
felhívásban elıírhatja, hogy egy ajánlattevı jogosult a beszerzés összes részére 
ajánlatot tenni, illetve részvételre jelentkezni, de ezt nem teheti kötelezıvé.  
 
A Kb. 48. §-a a következı rendelkezéseket tartalmazza 
(1) Az ajánlatkérı az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban 
köteles megadni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési mőszaki 
leírást.  
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(2) A mőszaki leírás azoknak a mőszaki elıírásoknak az összessége, amelyet 
különösen az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek 
meghatározzák a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzıket, 
amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az 
megfeleljen az ajánlatkérı által igényelt rendeltetésnek.  
(3) A mőszaki leírás meghatározására és tartalmára vonatkozó részletes 
szabályokat külön jogszabály határozza meg.  
 
 
A Kbt. 49. § (1)-(2) és (4) bekezdései értelmében  
(1) Az ajánlatkérı - a megfelelı ajánlattétel elısegítése érdekében - 
dokumentációt, versenypárbeszéd esetén ismertetıt köteles készíteni, a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban pedig dokumentációt készíthet. A 
dokumentáció egyebek mellett tartalmazza a szerzıdéstervezetet, kivéve 
tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén, ahol az ajánlatkérı jogosult 
szerzıdéstervezet helyett csak az általa ismert szerzıdéses feltételeket 
meghatározni, (szerzıdéstervezet és szerzıdéses feltételek a továbbiakban 
együtt: szerzıdéstervezet.)  
(2) A dokumentáció tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az 
ajánlattevık részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, valamint az 
ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét. A 
dokumentációban ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták szerepelhetnek. 
Amennyiben a dokumentációt már a részvételi szakaszban rendelkezésre 
bocsátják, a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára vonatkozóan is 
tartalmazhat tájékoztatást. Építési beruházás megvalósítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárásban a megfelelı ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi 
összehasonlítása érdekében az ajánlatkérı köteles a közbeszerzés tárgyára 
vonatkozó, annak megfelelı árazatlan költségvetést az ajánlattevık 
rendelkezésére bocsátani.  
(4) Az ajánlatkérı jogosult egyes elvárások, ajánlati elemek részletes szabályait 
a dokumentációban meghatározni, de ezek nem járhatnak azzal, hogy olyan 
gazdasági szereplı, amely az eljárást megindító felhívás alapján a közbeszerzési 
eljárásban ajánlatot tehetne, a dokumentáció szövegére tekintettel erre nem 
lenne képes.  
 
A Kbt. 60. § (1), (3) és (8) bekezdései tartalmazzák 
(1) Az ajánlatot az ajánlattevınek az ajánlati (ajánlattételi), több szakaszból álló 
eljárásban az ajánlattételi és részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell 
elkészítenie és benyújtania. 
(3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevı kifejezett 
nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerzıdés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
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(8) Az ajánlattevı ajánlati kötöttségére a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira 
vonatkozóan meghatározott szabályok irányadóak. 
 
A Kbt. 63. § (1), (3) és (4) bekezdése arról rendelkezik 
(1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérınek meg kell vizsgálnia, hogy az 
ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati (ajánlattételi) vagy több szakaszból álló 
eljárás esetén a részvételi és ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
(3) Az ajánlatkérı köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és 
hogy van-e olyan ajánlattevı, akit az eljárásból ki kell zárni. 
(4) Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott 
értékelési szempont [71. §] alapján, valamint a 71-73. §-okban foglaltakra 
tekintettel kell értékelni.  
 
A Kbt. 69. §-a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:  
(1) Az ajánlatkérı az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és errıl a 
kérésrıl a többi ajánlattevıt egyidejőleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a 
megkötni tervezett szerzıdés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat 
tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, 
amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerül.  
(2) Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérı korábbi 
tapasztalataira, a közbeszerzést megelızıen végzett piacfelmérés eredményére 
vagy a közbeszerzést megelızıen a szükséges anyagi fedezet meghatározásához 
felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles az ajánlatkérı az (1) 
bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt - az (1) bekezdés 
szerinti - ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérı 
rendelkezésére álló - az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülı valamely 
eleme esetén az adott elemre esı - anyagi fedezet összegétıl.  
(3) Az ajánlatkérı az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles 
meggyızıdni az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem 
elégséges a megalapozott döntéshez, az ajánlatkérı írásban tájékoztatást kér az 
ajánlattevıtıl a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevı 
kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, 
kalkulációt ajánlatkérı rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelı 
mérlegelés eredményeként az ajánlatkérı döntést hozhasson az ajánlati ár 
megalapozottságáról.  
(4) Az ajánlatkérı figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely 
különösen  
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás 
módszerének gazdaságosságára,  
b) a választott mőszaki megoldásra,  
c) a teljesítésnek az ajánlattevı számára kivételesen elınyös körülményeire,  
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d) az ajánlattevı által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás 
eredetiségére,  
e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének 
helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való 
megfelelésre, vagy  
f) az ajánlattevınek állami támogatások megszerzésére való lehetıségére 
vonatkozik.  
(5) Az ajánlatkérı köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 
elfogadhatónak és a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetınek az 
indokolást.  
(6) A gazdasági ésszerőséggel össze nem egyeztethetınek minısül az indokolás 
különösen akkor, ha az ajánlati ár - a szerzıdés teljesítéséhez szükséges 
élımunka-ráfordítás mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a külön 
jogszabályban, illetve kollektív szerzıdésben vagy a miniszter által az ágazatra, 
alágazatra kiterjesztett szerzıdésben az eljárás eredményérıl szóló értesítés 
ajánlattevıknek történı megküldését megelızı egy éven belül megállapított 
munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Az ajánlatkérı az ajánlat 
megalapozottságának vizsgálata során ezen irányadó munkabérekrıl is 
tájékoztatást kérhet az ajánlattevıtıl.  
(7) Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról az (5) bekezdés szerinti 
döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérı összehasonlítás céljából a 
többi ajánlattevıtıl is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó 
adatokat.  
(8) Az ajánlatkérı az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja 
érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban elızetesen írásban tájékoztatást kért az 
ajánlattevıtıl, és ha az ajánlattevı nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami 
támogatást jogszerően szerezte. Az ezen okból érvénytelen ajánlatokról az 
ajánlatkérı köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - az 
Európai Bizottságot.  
 
A Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérı az eljárást megindító 
felhívásban köteles meghatározni az ajánlatok értékelési szempontját.  
A (2) bekezdés szerint az ajánlatok értékelési szempontja a következı lehet:  
a) a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás, vagy  
b) az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása.  
 
A Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az (1) bekezdésben foglaltakon 
túl az ajánlat érvénytelen ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz 
[69. §]. 
 
A Kbt. szabályozási rendszerére alapján a hirdetménnyel induló tárgyalásos 
eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattevıknek az ajánlatkérı által elıre 
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meghatározottak szerint kell ajánlataikat benyújtaniuk, az ajánlatkérıt pedig az 
ajánlatok bírálata során az a kötelezettség terheli, hogy az általa elıre 
meghatározott feltételek szerint vizsgálja meg a benyújtott ajánlatokat, azok 
érvényessége szempontjából.  
Ez alapján elvárható az ajánlattevıktıl, hogy a tılük elvárható gondossággal 
tekintsék át az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció elıírásait, mert az 
ezekben meghatározottak alapján kell az ajánlataikat elkészíteniük.  
Az ajánlatkérıt is terheli az a kötelezettség, hogy pontosan, egyértelmően 
fogalmazza meg elvárásait, mivel ezek alapján kell a közbeszerzési eljárásban az 
ajánlatokat benyújtani és az ajánlatok bírálatát elvégezni. 
 
A közbeszerzési eljárásban a beszerzés tárgya és mőszaki specifikáció azon 
elvárások összessége, amelyek tartalmazzák, hogy az ajánlatkérı milyen 
mőszaki-szakmai tartalmú szolgáltatás teljesítését kéri. Az ajánlatkérı 
kötelezettsége és felelıssége az, hogy úgy határozza meg a beszerzés tárgyát, a 
mőszaki követelményeket és ezzel összhangban az ajánlatadás feltételeit, hogy 
azzal ne okozzon indokolatlan hátrányos vagy elınyös megkülönböztetést, tegye 
lehetıvé a közbeszerzési eljárásban történı egyenlı esélyő ajánlattételt, 
valamint biztosítsa a verseny tisztaságát.  
 
A Kbt. 48. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérınek konkrét beszerzési igényét 
úgy kell meghatároznia, hogy az pontosan tartalmazza azon adatok, tények 
megjelölését, amelyek a teljesítéshez feltétlenül szükségesek. A mőszaki leírás, 
tartalom vonatkozásában releváns elvárás az, hogy megfelelı alapadatokat 
tartalmazzon a beruházás költségeinek, a szolgáltatásnyújtás, áruszállítás 
feltételeinek megállapításához, az árképzéshez.  
 
Hangsúlyozandó, hogy az ajánlatkérı valamennyi elıírását figyelembe kell 
venni a teljes és érvényes ajánlatadás érdekében, és ajánlatkérınek is 
valamennyi elıírását szem elıtt tartva kell döntenie az ajánlatok érvényességérıl 
vagy érvénytelenségérıl a bírálat során. 
Az ajánlattételi határidıben a tárgyalások befejezésének idıpontjában mindkét 
fél vonatkozásában beáll az ajánlati kötöttség, ajánlatkérı ezt követıen meg kell 
vizsgálja az ajánlatokat abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e az 
elıírásainak, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. 
Az ajánlatkérı annak érdekében, hogy az ajánlatokat el tudja bírálni, a Kbt. 
kógens szabályai alapján meg kell vizsgálnia azokat abból a szempontból, hogy 
nem hiányosak-e, vagy található-e az ajánlatokban nem egyértelmő kijelentés, 
nyilatkozat, igazolás, illetve tartalmaznak-e számítási hibát, avagy irreális 
ajánlati elemet.  
Az ajánlatkérınek ezeket minden eljárásban meg kell vizsgálnia, és a 
rendelkezésre álló adatok, dokumentumok alapján el kell döntenie, hogy a 
bírálati szakaszban kell-e és ha kell, akkor milyen intézkedést kell alkalmaznia 
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annak érdekében, hogy a benyújtott ajánlatok megfeleljenek az elıírásoknak, a 
jogszabályi rendelkezéseknek és ajánlatkérı megalapozott döntést hozhasson a 
bírálat során. 
Hangsúlyozza a Döntıbizottság, hogy minden közbeszerzési eljárás egyedi 
specifikumokat hordoz, így ajánlatkérınek mindig az adott eljárás körülményeit, 
elıírásait kell figyelembe vennie a bírálat során és ezen tények, adatok alapján 
kell az érvényességérıl a döntését meghoznia. 
Az ajánlatok értékelése kétféle szempont szerint történhet, vagy a 
legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás vagy az összességében legelınyösebb 
ajánlat szempontja szerint. Az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás megindítása 
elıtt szabad mérlegelése alapján dönthet arról, hogy a két lehetséges értékelési 
szempont közül melyiket választja. A jogalkotó azt határozta meg, hogy a 
közbeszerzési eljárások átláthatóságának és kiszámíthatóságának biztosítása 
érdekében az ajánlatkérı a felhívásban elıre határozza meg az ajánlatok 
értékelési szempontját, és a felhívásban ismertesse meg az ajánlattevıket az 
értékelés teljes szempontrendszerével. 
 
A Kbt. 69. §-a szerint ajánlatkérınek az értékelés szempontjából lényeges 
ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles 
írásban kérni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerzıdés tárgyára figyelemmel 
aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra 
vonatkozó összeg tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerül, 
azaz ha értékelési (rész)szempont. Ezeket az ajánlatkérınek minden esetben a 
konkrét eljárás adatai, tényei alapján kell megítélnie.  
A Kbt. 69. §-a a vállalási árra megadott vállalások tekintetében határoz meg 
kötelezettséget az ajánlatkérıvel szemben. Ajánlatkérınek a vállalási árat mint 
értékelési szempontot minden esetben meg kell határoznia. 
Amennyiben ajánlatkérı az ajánlat és a konkrét eljárás adatai alapján 
megállapítja, hogy az ajánlat a megkötni tervezett szerzıdés tárgyára 
figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz, erre vonatkozóan adatokat és 
írásbeli indokolást kell kérnie. 
Az ajánlatkérınek az ajánlat, az eljárás adatai, az indokolás és adott esetben 
további tájékoztatás alapján kell döntenie arról, hogy az ajánlati ár 
megalapozott-e, teljesíthetı-e, a gazdasági ésszerőség követelményének 
megfelel-e. 
Az ajánlatkérınek az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor a korábbi 
tapasztalataira, a közbeszerzést megelızıen végzett piacfelmérés eredményére 
vagy a közbeszerzést megelızıen a szükséges anyagi fedezet meghatározásához 
felhasznált egyéb adatokra is kell figyelemmel lennie. A Kbt. 69. § (2) 
bekezdése egyértelmően meghatározza azt a százalékos eltérést az ajánlatkérı 
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékétıl, amikor a fentiek alapján 
indokolást kell kérnie az érintett ajánlattevıtıl. 
 



52 
 

 

Az ajánlattevıt terheli az a kötelezettség, hogy az ajánlatkérı kérésére úgy 
nyújtsa be az aránytalanul alacsony ár tekintetében az indokolását, hogy abból 
az adott beszerzés jellemzıire is tekintettel kitőnjön a megvalósíthatóság, 
méghozzá az általa vállalt árért. Az indokolás benyújtását követıen az 
ajánlatkérınek meg kell vizsgálnia az érintett ajánlati elemekre adott indokok 
megalapozottságát, majd ezt követıen megalapozott döntést kell hoznia az 
ajánlat érvényessége kérdésében. 
Amennyiben az indokolás nem elégséges a megalapozott döntéshez, az 
ajánlatkérı írásban tájékoztatást kell kérjen a vitatott ajánlati elem(ek)re 
vonatkozóan. Ajánlatkérı kötelezettsége tehát az, ha valamely ajánlati elem, 
ajánlati ár tekintetében az ajánlatban és az indokolásban foglaltak nem 
elegendıek annak eldöntéséhez, hogy az ajánlati ár megalapozott, azon az áron a 
teljesítés az elıírások szerint teljes körően megvalósítható, további tájékoztatást 
kérjen. Az ajánlatkérı csak ezen adatok birtokában hozhat döntést az ajánlat ár 
megalapozottságáról. 
 
A vizsgált esetben az volt megállapítható, hogy az ajánlatkérı közbeszerzési 
eljárása 1. részében saját részére kívánt outsourcing szolgáltatást beszerezni a 
kapcsolódó valamennyi eszközzel, járulékos szolgáltatással együtt. 
A jelen eljárás specifikumát az adja, hogy az ajánlatkérı által elvárt outsourcing 
szolgáltatáshoz kapcsolódik egy átmeneti idıszak. Ennek során az ajánlatkérı 
informatikai helpdesk szoftver és szolgáltató Help Desk szolgáltatást támogató 
szoftverének együttmőködésének kialakítását kell elvégeznie a nyertes 
ajánlattevınek (interfészek, folyamatok, kommunikációs csatorna amennyiben 
szükséges). 
A nyertes ajánlattevınek feladata többek között a szakmai ajánlatának rövid 
szöveges bemutatása, ezen túlmenıen konkrétan a szolgáltatás irányítás 
környezetének kialakítása (esemény-, probléma-, változás-, konfiguráció-, SLA 
menedzsment). 
Az ajánlatkérı (illetve a harmadik személy tulajdonában álló eszközök 
tekintetében ezen harmadik személy) hardver eszköz és alkalmazás 
környezetének felmérése, az elvárt rendelkezésre állási feltételek megteremtése. 
E körben a nyertes ajánlattevı által elvégzendı feladatok: 
• Teljes körő hardver eszköz és alkalmazás leltár létrehozása és CMDB-be 
töltése 
• Firmware verziók összegyőjtése és CMDB-be töltése 
• A rendszerek redundanciájának ellenırzése, javaslatok kidolgozása a 
rendelkezésre állási szint emelésre. 
• Az eszközök konfigurációjának összegyőjtése és CMDB-be töltése 
• Szoftver és alkalmazás verziók összegyőjtése és CMDB-be töltése 
• Szerverek és alkalmazások üzemeltetésére hatással lévı konfigurációs 
problémák felderítése, elemzése 
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• Tartalékeszközök alkalmazhatóságának vizsgálata (pl. nagyobb teljesítményő 
éles eszköz helyettesítése kisebb teljesítményő eszközzel) 
• Tartalékolási politika véglegesítése 
• Szerver- és alkalmazás üzemeltetési kézikönyvek kidolgozása 
A felsorolt feladatokat és a szerzıdés szerinti üzemeltetést a nyertes 
ajánlattevınek legkésıbb a szolgáltatás átvételt követı második hónap végéig 
kell létesítenie. 
 
A kérelmezı alapajánlata a szakmai, mőszaki ajánlat körében tartalmazta a 
mőszaki-technikai háttér bemutatást, az üzemeltetés bemutatását. A kérelmezı a 
nyújtandó szolgáltatás összefoglalójában a következıket rögzítette. 
„(…) ajánlatunkban ismertetett mőködési folyamatok, a szervezet felépítése, 
módszertanok az elmúlt tíz évben ügyfeleinknél bizonyítottak még olyan extrém 
esetben is, amikor azonnali szolgáltató váltás következtében kellett egy 1.400 
felhasználóval rendelkezı országosan kiterjedt vállalat teljes IT infrastruktúra 
(desktop, szerver, stb.) üzemeltetését átvennünk és ellátnunk. 
(…) mőködésünk és szolgáltatásunk alapja az egykapus rendszer. Minden 
bejelentést, incidenst és igényt a központi Call Center fogad és kezel.  
(…) a szolgáltatásokat alapvetıen távolról, a Navigator központjában végezzük. 
(…) a szolgáltatást a folyamatainkba integrálva kívánjuk nyújtani…” 
 
A felek között lebonyolított tárgyalásokat követıen benyújtott végleges 
ajánlatokban a kérelmezı 386.813.000.-Ft ajánlat árat, az Invitel Technocom 
Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık 526.800.000.-Ft ajánlat árat 
adtak meg. 
 
A kérelmezı módosított ajánlatában megadta az 5. melléklet 2.3. pontja egyes 
szolgáltatások alap egységárát, illetve a 10. melléklethez kapcsolódóan azt a 
táblázatot, ahol felsorolásra kerültek a tevékenységek, a végrehajtó, létrejött 
termékek és az egyes tevékenységek rész díja. 
Ezek között megtalálható többek között a projekt indító megbeszélés (484.000.-
Ft), a projektterv összeállítása (1.089.000.-Ft), a folyamatfelmérés (10.648.000.-
Ft), a koncepciós terv összeállítása (5.324.000.-Ft), az új fejlesztı rendszer 
kialakítása (1.331.000.-Ft), a fejlesztések ellenırzése, javítása (32.307.000.-Ft), 
a tanácsadói tesztelés 6.413. 000.-Ft), végfelhasználói oktatások (2.662.000.-Ft, 
integrációs tesztterv összeállítása (2.178.000.-Ft), teljesítménytesztelés 
(1.089.000.-Ft), üzemeltetési és üzembehelyezési kézikönyv elkészítése 
(1.573.000-Ft). 
 
Az elektronikus árlejtést követıen a kérelmezı ajánlati ára 180.359.000.-Ft, az 
Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. ajánlati ára 180.360.000.-Ft. 
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Az ajánlatkérı az aránytalanul alacsony ár tekintetében indokolást kért mind a 
kérelmezıtıl mind az Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös 
ajánlattevıktıl és többek között kérte az általa az ajánlattevık részére 
rendelkezésre bocsátott táblázat kitöltését. 
 
A kérelmezı az egyszeri beruházási költségek, szolgáltatás indításának költsége 
(így különösen CMDB kialakítása; HelpDesk rendszer bevezetése, Hálózati 
monitorozó rendszer bevezetése, 7x24 órás ügyelet és rendelkezésre állás 
kialakítása) tekintetében 950.000.-Ft-ot rögzített. 
A fenti tények alapján azt állapította meg a Döntıbizottság, hogy a kérelmezı 
végleges ajánlatában a 10. melléklethez kitöltött táblázatában a projekt indító 
megbeszéléstıl az éles indulásig, a kiemelt éles üzemi támogatásig és a 
projektzárásig megadta a vállalási árát. 
Az itt felsorolt tevékenységek tekintetében megjelölésre kerültek az azt 
végrehajtók (ajánlatkérı vagy a nyertes ajánlattevı) és a tevékenység 
eredményeképpen létrejövı termék megnevezése, azonban az abban kifejtett 
tevékenységek, a felhasználandó eszközök és a tevékenységek konkrét tartalma 
nem. 
Ehhez képest jelölte meg a kérelmezı az indokolásában az egyszeri beruházási 
költségként a hivatkozott 950.000.-Ft-os értéket. Azonban annak pontos 
tartalmát sem adta a kérelmezı, a táblázat szövege is csak példálódzó felsorolást 
adott, így a végleges ajánlatban csatolt 10 mellékletben rögzített adatok, 
költségek és az indokolás táblázatának hivatkozott része alapján az ajánlatkérı 
nem hozhatott megalapozott döntés arról, hogy az egyszeri beruházási költségek 
- amelynek a pontos tartalmát egyébként az ajánlatkérı nem adta meg - a 
szerzıdés teljesítéséhez nem elegendıek. 
 
A Döntıbizottság azt is hangsúlyozza, hogy az ajánlatkérı által a kérelmezı 
ajánlata érvénytelenségének indokolása sem megalapozott, mivel ebben arra 
utalt az ajánlatkérı, hogy a „(…) felmérés és a megértés egy hasonló 
szolgáltatásban járatos tapasztalt szakértı számára is jelentıs erıforrást 
igényel… hozzávéve a beállítás, kivitelezési fázisokat, annak tesztelését…”. 
A fentiekben hivatkozott végleges ajánlat 5-8. oldalán csatolt 10. melléklet 
adatai éppen ezekre vonatkoztak. Az ajánlatkérı a 10. melléklet és az 
árindokolás egyszeri beruházási költségek tekintetében megajánlott nem 
egyértelmő adatai alapján és az adatok tényleges tartalmának ismerete 
hiányában, és arra a kérelmezıi kijelentésre figyelemmel, miszerint nem kellett 
külön egyszeri beruházási költségekkel számolnia, és hangsúlyozottan csak 
erıforrásköltségei vannak, nem hozhatott megalapozott döntést anélkül, hogy a 
kérelmezıtıl e körben a Kbt. 69. § (3) bekezdése alapján további tájékoztatást 
ne kérjen.  
A Döntıbizottság a körben osztotta az ajánlatkérı álláspontját, miszerint a Kbt. 
69. § (3) bekezdésében rögzített tájékoztatáskérés nem lehet parttalan. Azonban 
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azt is hangsúlyozza a Döntıbizottság, hogy az olyan ajánlatkérıi magatartás sem 
fogadható el, miszerint az ajánlatkérı rendelkezésére álló ajánlat és árindokolás 
nem tartalmaz minden olyan konkrét adatot, tényt, dokumentumot, amely a 
megalapozott döntéshez szükséges, ennek ellenére az ajánlatkérı megállapítja az 
érintett ajánlat tekintetében, hogy az aránytalanul alacsony ajánlati árat 
tartalmazott. 
 
Azt is szükségesnek tartja a Döntıbizottság kiemelni, hogy az ajánlatkérı által a 
tapasztalatai alátámasztására benyújtott árajánlat bevezetıje szerint „A FİTÁV 
Zrt. (továbbiakban FİTÁV) informatikai szervezete támogatási és üzemeltetési 
tevékenységeit, mőködési folyamatait továbbfejleszteni kívánja.” Ehhez a 
Microsoft rendszere kerül megajánlásra. 
A dokumentum ajánlattevıje a következık szerinti feladatot vállalja: „(…) a 
Microsoft tanácsadói a mentor szerepét töltik be, és úgy alakítják a projektet, 
hogy segítsék a tudás és képességek átadását a FİTÁV szakértıinek … a 
FİTÁV szakemberei oktatás/egy-egy folyamat közös leképezése után, 
Microsoft támogatása és minıségbiztosítása mellett önállóan fogják elvégezni a 
testreszabási tevékenységet az elfogadott Koncepcionális Terv alapján.” 
A rendszert a jelen dokumentum szerint tulajdonképpen az ajánlatkérı vezeti be, 
a Microsoft csak mentori segítséget nyújt, melynek során megvalósul a 
HelpDesk rendszer és egy problémakezelési/változás követési rendszer és 
mindennek az együttes díja 14.100.000.-Ft + ÁFA. 
A dokumentum tartalma lefedi a HelpDesk feladatot, azonban tulajdonképpen az 
ajánlattevı ebben az esetben csak tanácsadó, minden felmérés és egyéb 
gyakorlati munkafolyamat az ajánlatkérı feladata.  
Erre tekintettel az ajánlatkérı által benyújtott anyagok nem alapozták meg azt az 
ajánlatkérıi hivatkozást, hogy a Microsoft árajánlatából kiindulva megalapozott 
döntést tudott hozni a kérelmezı ajánlata érvénytelenné nyilvánítása 
tekintetében. 
 
Ezt követıen a Döntıbizottság azt vizsgálta meg, hogy az ajánlatkérı a 
kérelmezı ajánlatának érvénytelenné nyilvánítása során tanúsított magatartása 
azaz, hogy míg az Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös 
ajánlattevıktıl többször kért tájékoztatást addig a kérelmezı árindokolását 
követıen egy alkalommal kért tájékoztatást, megsértve az egyenlı bánásmód 
alapelvét. 
 
A Döntıbizottság szükségesnek tartja annak rögzítését, hogy a Kbt. alapelvi 
rendelkezései törvényi követelményeket határoznak meg a közbeszerzési eljárás 
valamennyi résztvevıje számára. A közbeszerzési eljárás teljes folyamatában 
jelen vannak, érvényesülésüket az egyes tételes jogi rendelkezések biztosítják. 
Az egyes tételes speciális rendelkezéseknek kell az általános alapelvi 
rendelkezésekhez igazodnia. A Döntıbizottság álláspontja szerint az alapelvi 
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rendelkezések szerinti jogsértések megállapításától abban az esetben lehet 
eltekinteni, ha az a tételes jogszabályokban maradéktalanul leképezhetı. Az 
alapelvek így válnak a jogszerő eljárás fokmérıjévé. Ha a közbeszerzési eljárás 
során tanúsított valamely magatartás a tételes rendelkezéseknek megfelel, akkor 
az alapelvi sérelem megállapítására akkor kerülhet sor, ha az elégtelen az 
alapelvi rendelkezés érvényre jutatásához.  
A közbeszerzési eljárásokban az alapelveknek a fentiek alapján kiemelt 
szerepük van.  
Az alapelvek önálló generálklauzulaként mőködnek, azokra a közbeszerzési 
eljárásban részt vevı gazdasági szereplık, ajánlatkérık jogot alapíthatnak, azok 
vélt megsértése esetén jogorvoslati eljárás kezdeményezhetı.  
A Kbt. az alapelvekben történt rögzítéssel általánosítva is elvárja többek között 
azt az ajánlatkérıtıl, hogy a közbeszerzési eljárásban egyenlı bánásmódot 
nyújtson a gazdasági szereplıknek.   
Ezek az elvárások az alapelvek sajátosságából fakadóan a teljes közbeszerzési 
eljárásra kihatnak, annak elıkészítésétıl a szerzıdés teljesítésének befejezéséig, 
a szerzıdés módosítására is vonatkozóan. 
Az eljárás résztvevıinek az alapelveket – melyek objektív jellegőek és így nem 
az egyes eljárási résztvevı szubjektív megítélését tükrözik – akkor is be kell 
tartaniuk, arra tevékenységük során figyelemmel kell lenniük, amikor a Kbt. az 
adott helyzetre nem ad részletszabályozást, vagy az nem fed le minden részletet, 
lehetıséget. 
A generálklauzula éppen arra szolgál, hogy a részletszabályokban nem 
szabályozott, de a jog, jogos érdek közvetlen sérelmét vagy annak veszélyét 
elıidézı magatartások, eljárások ne maradjanak – a Kbt.-ben meghatározott – 
jogkövetkezmény nélkül. 
 
A Kbt. 2. § (2) bekezdése kimondja, hogy az ajánlatkérınek esélyegyenlıséget 
és egyenlı bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevık számára. Az 
esélyegyenlıség a Döntıbizottság megítélése szerint magában foglalja azt a 
tartalmi elemet, hogy az ajánlattevınek, amennyiben teljesíti az ajánlatkérı 
feltételeit, akkor fennálljon a reális lehetısége a nyerteskénti teljesítésre. 
 
A jelen eljárásban a következıket állapította meg a Döntıbizottság. 
Az ajánlatkérı elektronikus árlejtést alkalmazott az eljárásban, és ezt követıen a 
kérelmezı ajánlati ára 18.359.000.-Ft lett, az Invitel Technocom Kft. és a Lupus 
Consulting Kft. közös ajánlattevık ajánlati ára 18.360.000.-Ft, azaz pontosan 
1.000.-Ft volt a két ár különbözete. 
Az ajánlatkérı az Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös 
ajánlattevıktıl az aránytalanul alacsony ár körében a Kbt. 69. § (3) bekezdése 
alapján többszöri, ugyanazon tényre vonatkozóan tájékoztatást kért, míg a 
kérelmezınek erre nem adott lehetıséget.  
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Az ajánlatkérı míg a közös ajánlattevık által megadott tájékoztatást 
összességében vizsgálta (nem SAP alkalmazások esetére megajánlott FTE), 
addig a kérelmezınél egy ajánlati elemet emelt ki és arra alapítva állapította meg 
az aránytalanul alacsony árat az mellett, hogy a két ajánlattevı ajánlati árak 
között 1.000.-Ft volt a különbség.  
A kérelmezınek nem adott arra lehetıséget, hogy az ajánlatában és az 
indokolásában adott konkrét adatok alapján tájékoztatást adjon arról, hogy azok 
alapján hogyan megalapozott az ajánlati ára. 
Ezen túlmenıen a fentiekben hivatkozott 1.000.-Ft különbség adódhatott akár az 
ajánlattevık eltérı árképzési stratégiájából, a kérelmezı ajánlatát ehhez képest 
további tájékoztatáskérés nélkül aránytalanul alacsonynak minısítette. 
Ezen kívül az ajánlatkérı egyösszegő ajánlati árat kért megajánlani, ahol az 
ajánlati árak 1.000.-Ft-os különbsége mellett az egyik ajánlattevınek többször 
adott lehetıséget az ajánlatkérı által nevesített ajánlati elem alátámasztására, a 
kérelmezınek ezt nem biztosította. 
 
Ezen indokokra tekintettel a Döntıbizottság megalapozottnak találta a 
kérelmezı azon hivatkozását, hogy az ajánlatkérı a vizsgált közbeszerzési 
eljárásban nem biztosította a kérelmezınek az egyenlı bánásmódot. 
 
A Döntıbizottság a fenti indokokra tekintettel megállapította, hogy az 
ajánlatkérı megsértette a Kbt. 2. § (2) bekezdését és a Kbt. 69. § (3) bekezdését, 
ezért az 1. kérelmi elemnek helyt adott. 
 
A Döntıbizottság ezt követıen a 2. kérelmi elemet vizsgálta meg és a 
következı indokok alapján megállapította, hogy az alapos. 
 
A Döntıbizottság szükségesnek tartja a következık kiemelését. 
A kérelmezı 2. kérelmi eleménél a Kbt. 69. § (3) bekezdését jelölte meg 
megsértett jogszabályi rendelkezésként azzal, hogy az ajánlatkérı az Invitel 
Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık által a nem SAP 
alkalmazok körében megajánlott FTE számot nem támasztották alá szakmailag. 
 
A Döntıbizottság hangsúlyozza, hogy a joggyakorlat egységes abban, hogy a 
valamely ajánlat érvényessége kifogásolása esetén, amikor a jogorvoslati 
kérelem erre vonatkozóan került benyújtásra, a Kbt. 63. §-a alapján az ajánlatok 
benyújtását követıen elvégzett, az érvényesség megállapításához vezetı teljes 
folyamatot vizsgálja meg a Döntıbizottság. Az eljárást lezáró döntés egy 
komplex folyamat, ahol ajánlatkérınek több aspektusból kell megvizsgálnia a 
benyújtott ajánlatokat és döntenie azok érvényességérıl, ezt követıen meg kell 
állapítania, hogy az érvényes ajánlattevık közül ki nyújtotta be az értékelési 
szempont alapján a legkedvezıbb ajánlatot és meg kell állapítania az eljárás 
eredményét. 
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A Döntıbizottságnak ennek megfelelıen az ajánlatkérınek a bírálat és az 
értékelés során kifejtett tevékenységét, magatartását és eljárási cselekményeit 
teljességükben kellett megvizsgálnia.  
A benyújtott jogorvoslati kérelem tartalma alapján azt kellett megvizsgálni, 
hogy az ajánlatkérı eleget tett-e annak a követelménynek, hogy az ajánlatokat a 
törvény elıírásai alapján bírálta-e el, a jogszabályi elıírások alapján döntött-e az 
ajánlatok érvényességérıl, illetve érvénytelenségérıl és az értékelés körében 
hozott döntése jogszerő volt-e.  
Az alperes több határozatában (D.285/2011., és a D.329/2011.) és a Fıvárosi 
Törvényszék a 14.K.34.620/2011. számú peres eljárásában hozott ítéletében a 
következıket rögzítette.  
„Ajánlatkérınek a Kbt. 81. §-a alapján kötelezettsége annak vizsgálata, hogy a 
benyújtott ajánlatok megfeleltek-e az elıírásainak, a jogszabályi 
rendelkezéseknek. Ezen kötelezettsége alól semmilyen okból nem mentesülhet. 
Az ajánlatok érvénytelensége kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha 
ajánlatkérı a bírálat során eleget tett a Kbt.-ben meghatározott 
kötelezettségeinek, a Kbt. 83. § (1) bekezdése alapján biztosította a hiánypótlás 
lehetıségét, az ajánlatban levı ellentmondásokat a Kbt. 85. §-a alkalmazásával 
tisztázta és mindezeket követıen egyértelmően és kétséget kizáróan 
megállapítható, hogy a benyújtott ajánlat megfelelt avagy nem felelt meg az 
ajánlatkérıi és a jogszabályi feltételeknek.” 
 
Ennek megfelelıen az ajánlatkérı bírálat során kifejtett tevékenységét és 
eljárását vizsgálta meg a Döntıbizottság, és a következıket állapította meg. 
 
Az ajánlatkérı a mőszaki specifikációban - a szerzıdésekben és a 
mellékletekben – megadta az alkalmazás listát azzal, hogy az a szerzıdés 
idıtartama alatt 10%-kal bıvülhet. Közölte a mőszaki, a munkairányítási, 
ügyfélszolgálati információs, dokumentum menedzsmenti, pénzügyi interfész, 
támogató és egyéb alkalmazásokat, az alkalmazás nevét és annak leírását, az 
archívumra vonatkozó elvárásait. 
Az ajánlattevıknek erre is figyelemmel kellett az egyösszegő ajánlati áraikat 
kalkulálni. 
Az Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık az 
alapajánlatukban nyilatkoztak a nem SAP alkalmazás szolgáltatások 
tekintetében. 
 
Az ajánlatkérı a végleges ajánlatok alapján az érintett ajánlattevıktıl így a 
közös ajánlattevıktıl indokolást kért a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján. 
Ebben arra kért indokolást, hogy milyen mennyiségő humán erıforrás 
bevonásával tervezik teljesíteni a feladatot (FTE) és a feladat megoldását milyen 
bérköltség felhasználásával tervezték (legalább éves bontásban), illetve vesznek-
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e igénybe alvállalkozót, ha igen milyen feladatokra, és ennek mennyi a költsége 
(legalább éves bontásban)  
Ezeket az adatokat és költségeket szolgáltatásonként, így a nem SAP alkalmazás 
üzemeltetés szolgáltatásra is kérte az ajánlatkérı. 
Az ajánlatkérı által kiadott táblázat alapján az Invitel Technocom Kft. és a 
Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık az üzemeltetési díj éves költségei 
tekintetében a nem SAP alkalmazás szolgáltatás tekintetében megadták az FTE-t 
és az ehhez rendelt bérköltséget. 
 
Az ajánlatkérı két alkalommal kért az Invitel Technocom Kft. és a Lupus 
Consulting Kft. közös ajánlattevıktıl e körben tájékoztatást és a Kbt. 67. § (1) 
bekezdése alapján felvilágosítást. 
Az elsı tájékoztatás 2. pontjában a közös ajánlattevık közölték, hogy mi 
tartozik álláspontjuk szerint a nem SAP alkalmazás szolgáltatás körébe és 
közölték, hogy a felsorolt rendszerek jelenleg is alkalmazásában vannak, és ezért 
elegendı az általa megajánlott átlagosan szükséges munkamennyiséget jelölı 
FTE a szolgáltatás teljesítéséhez.  
Az elsı tájékoztatás 3. pontjában a 7x24 órában teljesítendı szolgáltatások 
tekintetében a tájékoztatás tartalmazott szintén a nem SAP alkalmazások 
tekintetében adatot, ahol eltérı FTE-t rögzítettek a közös ajánlattevık. 
A felvilágosításkérésre a közös ajánlattevık kijelentették, hogy elfogadják a 
mőszaki specifikációban meghatározott nem SAP alkalmazás szolgáltatás 
ajánlatkérı által megjelölt feladatait, tartalmát. 
 
A fenti tények alapján azt állapította meg a Döntıbizottság, hogy az Invitel 
Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık sem az 
aránytalanul alacsony ár körében kért indokolásban és kétszeri tájékoztatásban, 
sem a felvilágosításukban nem támasztották alá a nem SAP alkalmazás 
szolgáltatások tekintetében megadott FTE számok eltérısége alapján azt, hogy 
az ajánlati áruk megalapozott és a gazdasági észszerőséggel összeegyeztethetı. 
Az ajánlatkérı összesen három alkalommal kérdezett rá az Invitel Technocom 
Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık által megajánlott nem SAP 
alkalmazás szolgáltatások vonatkozásában megadott FTE–re és a közös 
ajánlattevık eltérı vállalásokat ajánlottak meg, egy alacsonyabb és egy 
magasabb FTE számmal, de változatlan áron. 
A Döntıbizottság osztja az ajánlatkérı álláspontját abban, hogy sem a Kbt. 69. § 
(3) bekezdésének és sem a Kbt. 67. §-ában írtaknak nem lehet az a céljuk, hogy 
az ajánlatkérı parttalan kérdésfeltevéseivel „hozza helyzetbe” az érintett 
ajánlattevıt. 
A jelen esetben három alkalommal kérdezett az ajánlatkérı az Invitel 
Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevıktıl a nem SAP 
alkalmazás szolgáltatás FTE megajánlására és a közös ajánlattevık nem tudták 
alátámasztani ennek során az ajánlati áruk megalapozottságát, gazdasági 
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észszerőséggel összeegyeztethetı voltát, így az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján. 
Az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel a 
Kbt. 63. § (3) bekezdését. 
 
A Döntıbizottság ezt követıen megvizsgálta a 3. kérelmi elemet és 
megállapította, hogy az alábbi indokokra tekintettel alapos. 
 
A Döntıbizottság ezen kérelmi elemnél is fenntartja  vizsgálatának terjedelmére 
vonatkozóan a 2. kérelmi elemnél kifejtett álláspontját. 
A 3. kérelmi elemben azt kifogásolta a kérelmezı, hogy az Invitel Technocom 
Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık a 7x24 órában teljesítendı 
szolgáltatásoknál bevonni tervezett jelenlegi és jövıbeni munkavállalók, illetve 
e körben bevonni tervezett alvállalkozói diákmunkával összefüggésben 
ellentmondásosan nyilatkoztak, továbbá a diákmunka alvállalkozói teljesítéssel 
nem vonható be, mert ez korábban sehol nem került rögzítésre. 
 
A Döntıbizottság e körben megvizsgálta az Invitel Technocom Kft. és a Lupus 
Consulting Kft. közös ajánlattevık alvállalkozókra vonatkozó részvételi 
jelentkezésének hiánypótlását. 
Ebben a közös ajánlattevık 10% alatti alvállalkozót kívánnak igénybe venni a 
kliens üzemeltetés, az SAP bázis (BC), valamint SAP CO, FI, TR, AM, MM, 
PM, HR, IS-U (CICO), SD, BW(BI), RM, FI-CA modulok üzemeltetése (M.1) 
6), M.2), a karbantartás, a szerver oldali üzemeltetés és fejlesztés, a technológiai 
rendszer (ipari) üzemeltetése, a távleolvasó/ távfelügyeleti rendszer 
hálózatszintő üzemeltetése, az IP telefon hálózat üzemeltetése, a Contact center 
infrastrukturális üzemeltetése, a 7x24 ügyelet és hibaelhárítás, az alkalmazások 
üzemeltetése és fejlesztése, a hálózat üzemeltetés, az információ biztonság, a 
projektvezetés, a rendszerszervezés és a szoftverfejlesztés területén. 
 
A közös ajánlattevık 10% feletti alvállalkozóként igénybe kívánják venni az 
Invitel Távközlési Zrt.-t a szerver oldali üzemeltetés és fejlesztés, az IP telefon 
hálózat üzemeltetése, a Contact center infrastrukturális üzemeltetése, a 7x24 
ügyelet és hibaelhárítás, az alkalmazások üzemeltetése és fejlesztése, a hálózat 
üzemeltetés és az információbiztonság feladatokhoz. 
Szintén 10% feletti alvállalkozó a Delta Systems Kft., amely alvállalkozót a 
kliens üzemeltetés, a karbantartás, a szerver oldali üzemeltetés és fejlesztés, a 
technológiai rendszer (ipari) üzemeltetése, a távleolvasó/ távfelügyeleti rendszer 
hálózatszintő üzemeltetése, a hálózat üzemeltetés, a szoftverfejlesztés, a 
projektvezetés, a rendszerszervezés körében veszik igénybe közös ajánlattevık.  
A Delta Services Kft. szintén 10% feletti alvállalkozó a kliens üzemeltetés, a 
karbantartás, a szerver oldali üzemeltetés és fejlesztés, a technológiai rendszer 
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(ipari) üzemeltetése, a távleolvasó/ távfelügyeleti rendszer hálózatszintő 
üzemeltetése, a hálózat üzemeltetés tekintetében. 
 
Az ajánlatkérı az aránytalanul alacsony ár tekintetében kért indokoláshoz az 
érintett ajánlattevıknek többek között a következı tartalmú táblázatot adta ki: 

Üzemeltetési díj költségei egy évre vetítve 
Bérköltségek alvállalkozói teljesítés költségei  

Munkaerı 
igény 

(FTE*) 

Átlag 
bérköltség* 

1 fıre 
vetítve 
(ft/hó) 

százalékos 
arányban 

(amennyiben 
10% feletti, az 
alvállalkozó 

nevének 
feltüntetésével) 

(%) 

munkavégzés 
mennyisége 

órában 
kifejezve 

a szerzıdés 
teljesítésének 
melyik része   

HelpDesk 
szolgáltatás 

       

Szerver 
üzemeltetés 
szolgáltatás 

       

Desktop 
üzemeltetés 
szolgáltatás 

       

Hálózat 
üzemeltetés 
szolgáltatás 

       

SAP 
modultámogatás 
szolgáltatás 
(beleértve az 5 
napnál kisebb 
fejlesztési 
szolgáltatást is) 

       

SAP bázis 
üzemeltetés 
szolgáltatás 

       

nem-SAP 
alkalmazás 
üzemeltetés 
szolgáltatás 

       

CC 
infrastruktúra 
üzemeltetés 
szolgáltatás 

       

E-
ügyfélszolgálati 
portál 
üzemeltetés 
szolgáltatás 

       

IP telefon 
szolgáltatás 

       

szolgáltatás        
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irányítás és 
várakozáskezelés 
összesen        

 
Az Invitel Technocom Kft. és a Lupus Consulting Kft. közös ajánlattevık a 
táblázatot csatolták az indokolásukhoz, azonban az alvállalkozói teljesítés 
költségei oszlopokat üresen hagyták. 
Az összes munkaráfordítás költségét Ft/hó mértékegységgel megadták. 
A közös ajánlattevık rögzítették a teljes költséget is. 
 
Ezt követıen az ajánlatkérı tájékoztatás kért a közös ajánlattevıktıl arra nézve, 
hogy az indokolás 3. oldalán szereplı táblázatában miért nem jelöltek meg 
alvállalkozói teljesítést annak ellenére, hogy a részvételi szakaszban benyújtott 
jelentkezésükben került megjelölésre alvállalkozói teljesítés. Kérte az 
ellentmondást feloldani és a táblázatot kiegészíteni.” 
A közös ajánlattevık erre ismételten benyújtották a kért táblázatot azonos összes 
munkaráfordítási költséggel, az alvállalkozókra vonatkozó teljesítési költséggel 
és a teljes költséget változatlan áron. 
 
Ezen számszaki adatok alapján azt állapította meg a Döntıbizottság, hogy a 
közös ajánlattevık nem támasztották alá az ajánlati áruk meglapozottságát, a 
gazdasági észszerőséggel való összeegyeztethetıségét.  
A közös ajánlattevık az alvállalkozó teljesítés költsége nélkül is ugyanazt az 
ajánlati árak ajánlották meg, mint az alvállalkozó teljesítés költségével együtt, 
ami nem lehet azonos. A közös ajánlattevık nem adhattak megalapozott árat 
ugyanazon összegben az alvállalkozói teljesítés nélkül arra is figyelemmel, hogy 
a tájékoztatásban megadott alvállalkozó teljesítések százalékos aránya az egy 
éves üzemeltetési díjak tekintetében olyan magas, hogy azt nem lehetett 
figyelmen kívül hagyni az ajánlati ár kalkulációja és annak megalapozottsága 
vizsgálata során. 
A közös ajánlattevık alvállalkozói teljesítés költségeit csak akként adhatták 
volna meg a tájékoztatásukban, hogy az ajánlati árat módosítják annak 
összegével. 
Az ajánlatkérı e körben indokolást és tájékoztatást kért, és annak alapján nem 
állt rendelkezésére megalapozott ajánlati ár, ezért az ajánlatot érvénytelenné 
kellett volna nyilvánítania a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontja alapján. 
Az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel a 
Kbt. 63. § (3) bekezdését. 
 
A fentiekre figyelemmel a Döntıbizottság a Kbt. 134. § (2) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében eljárva a Kbt. 152. § (3) bekezdés b) pontja alapján 
a rendelkezı részben részletezetteknek megfelelıen megállapította a jogsértés 
megtörténtét és megsemmisítette az ajánlatkérı eljárást lezáró döntését. 
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Az eljárási költség összegét a Döntıbizottság a következıkre figyelemmel 
állapította meg a rendelkezı részben meghatározottak szerint. 
A kérelmezı három kérelmi elemre összesen 14.900.000.-Ft igazgatási 
szolgáltatási díjat fizetett meg. 
 
A Döntıbizottság a kérelmezı valamennyi kérelmi eleme körében 
megállapította a jogsértés megtörténtét és megsemmisítette az ajánlatkérı 
eljárást lezáró döntését. 
 
A Kbt. 139. § (6) bekezdése alapján, ha a Közbeszerzési Döntıbizottság a 
jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy a jogorvoslati 
eljárást a (4) bekezdésben foglalt okból végzéssel megszünteti, az igazgatási 
szolgáltatási díj a kérelmezınek visszajár. A kérelem visszavonása esetén 
azonban a kérelmezı nem tarthat igényt az igazgatási szolgáltatási díj 
visszatérítésére.  
 
A Ket. 153. § 1., 2. és 6. pontjai szerinti eljárási költségek: 1. az eljárási illeték, 
2. az igazgatási szolgáltatási díj, 6. az ügyfél képviseletében eljáró személy 
költsége. 
A Ket. 157. § (2) bekezdései a következıkrıl rendelkezik:  
(2) Az ellenérdekő ügyfelek részvételével folyó eljárásban a hatóság - ha egyes 
költségek tekintetében jogszabály másként nem rendelkezik - a 153. §-ban 
meghatározott eljárási költségek viselésére kötelezi 
a) a kérelem elutasítása esetén a kérelmezı ügyfelet, 
b) a kérelemnek megfelelı döntés esetén az ellenérdekő ügyfelet, 
c) az eljárás megszüntetése esetén azt az ügyfelet, akinek eljárási cselekménye 
folytán az eljárási költség felmerült. 
(3) Ha a határozat a kérelemnek részben ad helyt, a hatóság az eljárási költség 
általa megállapított arányban való viselésére kötelezi a kérelmezı ügyfelet, 
illetve az ellenérdekő ügyfelet. 
 
A Döntıbizottság a Kbt. 134. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó a 
Közbeszerzési Döntıbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk 
részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntıbizottság eljárásáért 
fizetendı igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § alapján rendelkezett az eljárási 
költségek viselésérıl. 
 
A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság az 
ügy érdemében hozott határozatában a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 154. § (1) bekezdésétıl eltérıen az eljárási költségekrıl 
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való döntés keretében az igazgatási szolgáltatási díjról a (2)-(3) bekezdés szerint 
rendelkezik.  
A (2) bekezdés kimondja, hogy amennyiben a jogorvoslati ügyet lezáró érdemi 
határozatban a Közbeszerzési Döntıbizottság a Kbt. 152. § (2) bekezdés c)-f) 
pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza, a befizetett igazgatási 
szolgáltatási díj 200.000 forintot meghaladó része a kérelmezınek a 
Közbeszerzési Döntıbizottság érdemi határozatának megküldését követı 8 
napon belül visszajár. Az igazgatási szolgáltatási díj összegébıl 200. 000 forint 
ilyenkor is a Közbeszerzési Hatóság saját bevétele, amelynek viselésérıl a 
Közbeszerzési Döntıbizottság a Ket. szerint az eljárási költségekre vonatkozó 
általános szabályok szerint rendelkezik. Az alaptalan kérelem esetében a díj nem 
kerül visszatérítésre, a kérelmezı viseli az igazgatási szolgáltatási díj teljes 
összegét. 
 
A fentiekre figyelemmel a Döntıbizottság 14.700.000.-Ft igazgatási 
szolgáltatási díj visszatérítésrıl rendelkezett. 
 
A fenti rendelkezések alapján kötelezte a Döntıbizottság az ajánlatkérıt 
200.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére kérelmezınek. 
 
A Kbt. 152. § (5) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság annak 
eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása vagy a gazdasági szereplınek a 
közbeszerzési eljárásban történı részvételtıl eltiltása, valamint a bírság 
összegének, illetve az eltiltás idıtartamának megállapításában az eset összes 
körülményét - így különösen a jogsérelem súlyát, a közbeszerzés tárgyát és 
értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt 
befolyását, az e törvénybe ütközı magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértınek 
az eljárást segítı együttmőködı magatartását - veszi figyelembe. A bírság 
összegének és az eltiltás idıtartamának megállapításakor figyelembe kell venni 
azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. Az eltiltásra vonatkozó 
döntés kérdésében a külön jogszabályban foglaltakat is figyelembe kell venni. 
A (6) bekezdés kimondja, hogy a bírság mértékét a Kormány rendeletben 
szabályozza. 
 
A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés szerint, ha Közbeszerzési Döntıbizottság a 
Kbt. 152. § (3) bekezdés e) pontja alapján bírságot szab ki, a bírság összege – a 
Kbt. 152. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével – a közbeszerzés 
becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész 
értékének legfeljebb tíz százaléka. 
A Döntıbizottság a bírság kiszabását indokoltnak tartotta arra figyelemmel, 
hogy az ajánlatkérı súlyos jogsértést követett el azzal, hogy nem biztosította a 
kérelmezınek az egyenlı elbánás alapelvi követelményét mivel az 1.000.-Ft-os 
különbségő ajánlati árak körében nem tette lehetıvé számára a további 
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tájékoztatás megadását szemben a nyertesnek nyilvánított ajánlattevıvel, 
megsértve ezzel a Kbt. tételesjogi rendelkezését is. 
A Döntıbizottság további súlyos jogsértésként megállapította, hogy azon 
ajánlattevı ajánlata két okból is érvénytelen volt, akinek az ajánlatkérı két 
alkalommal biztosította a tájékoztatási lehetıségét és még felvilágosítást is kért 
ugyanabban a kérdéskörében, míg ettıl a kérelmezıt jogsértıen elzárta. 
Az ajánlatkérı ezen ajánlattevıt érvényesnek és egyben nyertes ajánlattevınek 
nyilvánította ezzel alapvetıen és súlyosan jogsértıen befolyásolva az eljárást 
lezáró döntést. 
A Döntıbizottság a bírság összegének meghatározása során a jogsértések 
súlyosságán kívül figyelembe vette a közbeszerzés ajánlatkérı által megjelölt 
1.149.000.000.-Ft-os értékét.  
A Döntıbizottság figyelembe vette azt is, hogy a jogsértés az eljárást lezáró 
döntés megsemmisítésével orvosolható.  
A Döntıbizottság a fentiekben hangsúlyozott súlyos és alapelvet is sértı 
ajánlatkérıi eljárásra tekintettel úgy ítélte meg, hogy indokolt az ajánlatkérıvel 
szemben a becsült érték 1%-a körüli bírság alkalmazása. 
 
A határozat bírósági felülvizsgálatát a Kbt. 157. §-a biztosítja.  
A Döntıbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági 
felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérı nem központi költségvetési szerv - a Pp. 
326. § (12) bekezdés r) pontja és a Pp. 326. § (2) bekezdése alapján a felperes 
belföldi székhelye (lakóhelye) szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság az 
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 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes. 
A Kbt. 160. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntıbizottság 
a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a 
határozat bírósági felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben 
kell kérni. 
 
Budapest, 2013. szeptember 2. 
 
 
Dr. Dajka Gabriella sk. 
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