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A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a 
Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T-ot. 
 
A Döntőbizottság a Terra-21Kft. (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34., 
képviseli: Dr. Németh K. László ügyvéd, 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30., a 
továbbiakban: hivatalból kezdeményező) által a Budapesti Távhőszolgáltató 

Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., képviseli: Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda, 
1061 Budapest, Andrássy út 17. II/9., a továbbiakban: ajánlatkérő) „Távvezeték 

felújítási munkák II/2015” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részével kapcsolatban 
indított jogorvoslati eljárásban - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 146. § (1) bekezdése szerinti hivatalbóli 
kiterjesztés alapján - megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 39. § 
(1) és 49. § (1) bekezdését. 
 
A Döntőbizottság a kérelmező jogorvoslati kérelme tekintetében a jogorvoslati 
kérelem 1. és 2. eleme tekintetében a jogorvoslati eljárást megszünteti. 
 
A Döntőbizottság az ajánlatkérő ajánlati felhívását és dokumentációját 
megsemmisíti. 
 
A Döntőbizottság az ajánlatkérőt 100.000.-Ft, azaz százezer forint pénzbírság 

megfizetésére kötelezi. A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy a bírságot a 
határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közbeszerzési Hatóság 
Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-01720361-00000000 számú 
számlájára fizesse be.  
 
A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől 
számított 8 napon belül fizessen meg a kérelmező részére 200.000.-Ft, azaz 
kétszázezer forint igazgatási szolgáltatási díjat. 
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A Döntőbizottság felhívja a Közbeszerzési Hatóság Titkárságát, hogy a 
kérelmező számlájára jelen érdemi határozat megküldésétől számított 8 napon 
belül utaljon vissza 1.961.879.-Ft-ot, azaz egymillió-kilencszázhatvanegyezer-
nyolcszázhetvenkilenc forint igazgatási szolgáltatási díjat. 
 
A jogorvoslati eljárás során a továbbiakban felmerült költségeiket a felek maguk 
viselik. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye.  
A határozat jogorvoslati eljárást megszüntető rendelkezése ellen a határozat 
kézbesítésétől számított nyolc napon belül külön jogorvoslati kérelem 
terjeszthető elő, melyet a végzés ellen külön jogorvoslati kérelmet benyújtó 
belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi 
bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnak kell benyújtani.  
A határozat érdemi részének bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől 
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 Döntőbizottságnál 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 Döntőbizottság a közbeszerzési eljárásban, illetve a jogorvoslati eljárás során 
keletkezett iratok, valamint a felek nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást 
állapította meg. 
 
Az ajánlatkérő 2013. október 25. napján feladott és az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában 2013. október 30. napján megjelent ajánlati felhívásával a Kbt. 
Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított 2013/S 211-366782. 
számon.  
 
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként 2014. február 13-án 
keretmegállapodást kötött 24 hónapra, 2016. február 28. napjáig, az alábbi hat 
gazdálkodó szervezettel: 
 

1. Tectum Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. 1118 Budapest, Torbágy u. 13. 
2. Kérelmező 
3. Colas Alterra Zrt. 2040 Budaörs, Piktortégla u. 2-4. 
4. Pannon Nívó Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59. 
5. Force Építőipari Tervező és Kivitelező Kft. 1107 Budapest, Basa u. 20. 
6. Sade-Magyarország Mélyépítő Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. 
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Az ajánlatkérő a rendelkező részben meghatározott tárgyban 2015. június 10-én 
ajánlattételi felhívás megküldésével indított hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 3. pontjában hivatkozott a 2014. február 
28-án megkötött keretmegállapodásra.  
 
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 5. pontjában határozta meg a 
közbeszerzés tárgyát és mennyiségét az alábbiak szerint: 
A közbeszerzés tárgya: 
„Távvezeték felújítási munkák II./2015” – építési beruházás 
 
1. rész: 
1. Budapest, III. kerület, Ráby M. u. DN600-as védőcsatornás gerincvezeték 
felújítása a 64-2-0160 és a 64-2-0190 jelű aknák között, valamint a P002809 jelű 
Ürömi u. 2. sz., a P001645 jelű Vasút sor 1. sz. és a P002500 jelű Ráby M. 1 sz. 
fogyasztók távhő bekötővezetékeinek átépítése. 
2XDN600/Ø800  kb. 88 nyvfm 
2XDN25/Ø110  kb. 24 nyvfm 
2XDN65/Ø160  kb. 27 nyvfm 
2XDN50/Ø140  kb. 46 nyvfm 
2 db akna építése és a meglévő DN600-as vezeték elbontása kb. 120 nyvfm 
szakaszon. 
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 10. pontjában ajánlattételi határidőnek 2015. 
június 19. napját tűzte ki. 
 
Az ajánlattételi felhívás 14. pontja szerint az ajánlatkérő az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köt szerződést, amely az alábbi 
értékelési részszempontok szerint kerül kiválasztásra: 
1. Ajánlati ár. Súlyszám 100 
1.1. Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok bázisárához 
képest biztosított kedvezmény mértéke (%). Súlyszám 10 
1.2. Gépészeti rezsióra díja (nettó HUF/óra). Súlyszám 30 
1.3. Mélyépítés rezsióra díja (nettó HUF/óra). Súlyszám 30 
1.4. Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz képest 
biztosított kedvezmény mértéke (%). Súlyszám 30 
2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése idején az 
Ajánlatkérővel való kommunikáció során, a telefaxon vagy postai úton 
megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban Ajánlatkérő 
keretmegállapodástervezetben meghatározott kapcsolattartója részére e-mailen 
is megküldi (igen vagy nem). Súlyszám 1 
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Az ajánlattételi felhívás 16. pontjában határozta meg az ajánlatkérő a tárgyalásra 
vonatkozó feltételeket. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 17. pontjában az első tárgyalás időpontját 
2015. június 24-re tűzte ki. 
 
Az ajánlattételi felhívás 18.6. pontja az ajánlat benyújtására vonatkozó 
információk körében a következőket is rögzítette:  
„A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, 1 (egy) db 
eredeti példányban, valamint 1 (egy) db a papír alapú példánnyal mindenben 
megegyező elektronikus (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) 
példányban, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai 
úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.” 
 
Az ajánlattételi felhívás 18.13. pontja a szakmai ajánlatokra vonatkozóan az 
alábbiakat írta elő. 
Ajánlattevőnek az ajánlat részeként árazott költségvetést kell benyújtani. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 67. § (8) bekezdése 
szerint a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy 
felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem 
jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes 
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti 
verseny eredményét és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet 
nem befolyásolja. 
 
Az ajánlatkérő dokumentációt is készített, elektronikus formában küldte meg, 
mely általános tudnivalókat, nyilatkozat mintákat, fedlapot, felolvasó lapot, 
teljességi nyilatkozatot, kivitelezői főösszesítőt (6. sz. melléklet), műszaki leírást 
(ajánlatkérő külön dokumentumban mellékelte) tartalmazott. 
A dokumentáció II. fejezete az ajánlatokhoz benyújtandó dokumentumok, iratok 
körében a 9. pontban az alábbi előírásokat tartalmazta: 
„Kivitelezői főösszesítő, árazott költségvetés (6. sz. melléklet, az árazatlan 
költségvetést Ajánlatkérő külön dokumentumban csatolja) (papíron és digitális 
adathordozón is benyújtva) 
A Kivitelezői főösszesítőt az adott mintának megfelelően, táblázatos formában 
kell (változtatás nélkül, annak valamennyi sorát kitöltve) elkészíteni és 
benyújtani. Úgy kell elkészíteni, hogy alkalmas legyen az ajánlati ár 
megalapozottságának igazolására. Valamennyi összeget az ajánlattételi felhívás 
és a dokumentációban megadott feltételekkel összhangban, a szerződés 
időtartamára prognosztizálva kell megadni.” 
 
Az ajánlatkérő 2015. június 17-én értesítette egyéb érdekelteket arról, hogy az 
ajánlattételi határidőt 2015. június 24-re módosította. 
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Az ajánlatkérő 2015. június 19-én ismételten módosította az ajánlattételi 
határidőt 2015. június 26. napjára, a tárgyalás időpontját 2015. július 1. tűzte ki. 
 
Az ajánlatkérő 2015. június 23-án küldte meg a módosított ajánlattételi felhívást, 
a végleges kiegészítő tájékoztatást és a módosított dokumentációt elektronikus 
formában. 
 
A beérkezett ajánlatok felbontására 2015. június 26-án került sor. A bontási 
jegyzőkönyv szerint a közbeszerzési eljárás 1. részére vonatkozóan az alábbi 
ajánlatok kerültek benyújtásra: 
 
1. Tectum Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.  
1. rész:  

Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok 
bázisához biztosított kedvezmény mértéke (%) képest  

-17% 

Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/ óra)  10 049,- 

Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra)  8 349,- 

Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz 
képest biztosított kedvezmény mértéke (%)  

-9% 

Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése 
idején az Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon 
vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg 
másolatban Ajánlatkérő keretmegállapodásban meghatározott 
kapcsolattartó ja részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem)  

 

igen 

 

 
2. Kérelmező 
1. rész 

Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok 
bázisához biztosított kedvezmény mértéke (%) képest 

-17% 

Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/ óra)  10 100,- 
Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra)  8 100,- 

Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz 
képest biztosított kedvezmény mértéke (%)  

-10% 

Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése 
idején az Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon 
vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg 
másolatban Ajánlatkérő keretmegállapodásban meghatározott 
kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem) 

 

igen 
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3. Colas Alterra Zrt.  
1. rész 

Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok 
bázisához biztosított kedvezmény mértéke (%) képest  

-18% 

Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/ óra)  10 100,- 

Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra)  8 600,- 

Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz 
képest biztosított kedvezmény mértéke (%)  

-10% 

Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése idején 
az Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy 
postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő keretmegállapodásban meghatározott kapcsolattartó 
ja részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem)  

 

igen 

 

 
4. Pannon Nívó Zrt. 
1. rész 
Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok 
bázisához biztosított kedvezmény mértéke (%) képest  

-18,6% 

Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/ óra)  10 500,- 

Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra)  8 700,- 

Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz 
képest biztosított kedvezmény mértéke (%)  

-10% 

Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése idején 
az Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy 
postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő keretmegállapodásban meghatározott kapcsolattartó 
ja részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem)  

 

igen 

 

 
5. Force Építőipari Tervező és Kivitelező Kft.  
1. rész 
Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok 
bázisához biztosított kedvezmény mértéke (%) képest  

-19,0% 

Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/ óra)  11 320,- 

Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra)  9 000,- 
Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz 
képest biztosított kedvezmény mértéke (%)  

-10,7% 

Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése idején  
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az Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy 
postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő keretmegállapodásban meghatározott kapcsolattartó 
ja részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem)  

igen 

 

 
Az első tárgyalás 2015. július 1-én került lebonyolításra. Az ajánlatkérő 
kizárólag az ajánlati árról és a szerződéses feltételekről tárgyalt. 
 
Az ajánlatkérő 2015. július 2-án küldte meg a módosított ajánlattételi felhívást 
és dokumentációt, amely tartalmazta Excel táblázat formában a kivitelezői 
főösszesítőt. Az ajánlatkérő ugyanebben a dokumentumban szólította fel az 
ajánlattevőket a végleges ajánlatuk megadására. 
 
Az ajánlatkérő 2015. július 7-én bontotta fel az ajánlattevők által benyújtott 
végleges ajánlatokat, amelyek a következő vállalásokat tartalmazták: 
 
1. Tectum Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.  
1. rész:  

Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok 
bázisához biztosított kedvezmény mértéke (%) képest  

-17% 

Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/ óra)  10 040,- 

Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra)  8 340,- 
Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz 
képest biztosított kedvezmény mértéke (%)  

-9% 

Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése idején 
az Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy 
postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő keretmegállapodásban meghatározott kapcsolattartó 
ja részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem)  

 

igen 

 
 

2. Kérelmező 
1. rész 

Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok 
bázisához biztosított kedvezmény mértéke (%) képest  

-16,4% 

Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/ óra)  8 900,- 
Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra)  7 900,- 

Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz 
képest biztosított kedvezmény mértéke (%)  

-9,4% 

Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése idején  



8 
 

az Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy 
postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő keretmegállapodásban meghatározott kapcsolattartója 
részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem)  

igen 

 
 

3. Colas Alterra Zrt.  
1. rész 

Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok 
bázisához biztosított kedvezmény mértéke (%) képest  

-17% 

Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/ óra)  9 950,- 
Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra)  8 400,- 

Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz 
képest biztosított kedvezmény mértéke (%)  

-9% 

Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése idején 
az Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy 
postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő keretmegállapodásban meghatározott kapcsolattartó 
ja részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem)  

 

igen 

 

 

4. Pannon Nívó Zrt.  
1. rész 

Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok 
bázisához biztosított kedvezmény mértéke (%) képest  

-18,6% 

Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/ óra)  10 500,- 

Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra)  8 700,- 

Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz 
képest biztosított kedvezmény mértéke (%)  

-10% 

Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése idején 
az Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy 
postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő keretmegállapodásban meghatározott kapcsolattartó 
ja részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem)  

 

igen 

 

 
5. Force Építőipari Tervező és Kivitelező Kft.   

1. rész 
Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok 
bázisához biztosított kedvezmény mértéke (%) képest  

-19,0% 

Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/ óra)  11 320,- 

Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra)  9 000,- 



9 
 

Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz 
képest biztosított kedvezmény mértéke (%)  

-10,7% 

Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése idején 
az Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy 
postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő keretmegállapodásban meghatározott kapcsolattartó 
ja részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem)  

 

igen 

 
 
Az ajánlatkérő 2015. július 9-én bocsátott ki hiánypótlási felhívást és 
felvilágosítás-kérést. 
 
Az összegezést 2015. július 17-én küldte meg az ajánlatkérő az ajánlattevők 
részére, melyben a kérelmező ajánlatát érvénytelenné nyilvánította, annak 
indokát az alábbiak szerint közölte: 
„Ad.1. Ajánlattevő végleges ajánlata tartalmának vizsgálata során Ajánlatkérő 
megállapította, hogy az 1. (gépészeti anyagok bázisárához képest biztosított 
kedvezmény mértéke) és 4. értékelési részszempontok (mélyépítési anyagok 
bázisárához képest biztosított kedvezmény mértéke) tekintetében az ajánlattevő 
vállalása tekintetében eltérő tartalmú megajánlás szerepel az 1. rész 
vonatkozásában a végleges ajánlat 3. oldalán található felolvasólapon és az 5. 
oldalon található kivitelezési főösszesítőben.  
A Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerint a hiánypótlás megadása nem járhat 
az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés 
feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) 
módosításával. Ezen korlát alól a Kbt. 67. § (8) bekezdése szerint kivételt képez 
az az eset, ha az ajánlatban olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre 
vonatkozó hiba található, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az 
értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.  
Ajánlatkérő az ajánlat bírálata során megvizsgálta az e körben releváns 
közbeszerzési joggyakorlatot, melynek alapján megállapította, hogy a 
felolvasólap és a kivitelezési főösszesítő tartalma közötti ellentmondás esetén, 
figyelemmel az értékelés alá eső eltérő tartalmú ajánlati elemekre, a két 
dokumentum egymással összefügg, külön-külön nem kezelhető, így egyik 
dokumentum sem nevezhető fajsúlyosabbnak a másiknál. Ebből a logikai 
levezetésből következik, hogy bármely dokumentum adataiban bekövetkező 
változás - kivéve a számítási hiba esetét - az ajánlati tartalom módosítását, azaz 
az ajánlati kötöttség megsértését eredményezi.  
Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő végleges ajánlatában mindhárom rész 
vonatkozásában megállapítható, hogy ugyanazon értékelési részszempontok 
tekintetében két, különböző tartalmú, eltérő vállalás szerepel a végleges ajánlat 
felolvasólapján és - az ajánlattevői vállalást szintén feltüntető - kivitelezési 
főösszesítőkön, a bírálóbizottság megállapította, hogy ezen ellentmondás az 
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ajánlatban nem oldható fel anélkül, hogy az ne ütközzön a Kbt. 67. § (7) 
bekezdés b) pontja szerinti tilalomba. Tekintettel arra, hogy a fenti 
ellentmondások feloldása a beszerzés tárgyára és a szerződés feltételeire adott 
tartalmi ajánlat módosításával járna, Ajánlatkérőnek nincs jogszerű lehetősége 
felvilágosítás-kérést kibocsátani e körben az ajánlattevő számára. A 
bírálóbizottság tagjai továbbá megállapították, hogy tekintettel arra, hogy a fenti 
ellentmondások feloldása az ajánlati ár értékelés alá eső részösszegét érintené, a 
Kbt. 67. § (8) bekezdése szerinti kivételi eset alapján sincs jogszerű lehetősége 
Ajánlatkérőnek felvilágosítás-kérést kibocsátani e körben az ajánlattevő 
számára.  
Fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata az 1., 2. és 3. rész vonatkozásában is 
érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel ajánlata egyéb 
módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.”  
 
Az összegezés szerint az eljárás eredményes volt, a közbeszerzési eljárás 1. 
részében nyertes ajánlattevőként a Colas Alterra Zrt. került kihirdetésre. 
 
A kérelmező 2015. július 22-én előzetes vitaendezési kérelmet nyújtott be a 
közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében megállapított eljárást lezáró döntés 
vonatkozásában a jogorvoslati kérelemmel megegyező tartalommal, amelyet az 
ajánlatkérő 2015. július 24-én utasított el. 
 
A kérelmező 2015. július 31-én nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét, amelyben 
jogsértés megállapítását kérte az alábbiakra tekintettel. 
 
A kérelmező szerint az ajánlatkérő jogsértően nyilvánította az ajánlatát 
érvénytelenné és állapította meg a közbeszerzés eredményét. A kérelmező 
ajánlatát érvényessé kellett volna nyilvánítani és az eljárás nyerteseként kellett 
volna kihirdetni.  
1.  
Az 1.1. illetve az 1.4. értékelési alszempontot képező gépészeti anyagár-
kedvezményt és mélyépítési anyagár-kedvezményt az ajánlattevőknek a 
felolvasólapon és a kivitelezői főösszesítőben is fel kellett tüntetniük.  
A kérelmező a kivitelezési főösszesítőt - a dokumentáció II. fejezetének 
előírásaira tekintettel - az ajánlatkérő által kiadott formátumban, változtatás 
nélkül töltötte ki, vagyis az 1. rész esetében az Excel táblázat 24. és 25. soraiba 
beírta a 16,4 % gépészeti anyagár kedvezményt és a 9,4 % mélyépítési anyagár-
kedvezményt.  
A dokumentáció részeként kiadott Excel fájl 24. és 25. sorai azonban olyan 
formázást tartalmaznak, amely a tizedes jegyekkel megadott számokat 5 tizedig 
az előző, ezt meghaladóan pedig a következő egész számhoz kerekíti, ezért a 
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kivitelezői főösszesítőben 16,4 % helyett 16 % gépészeti anyagár kedvezmény 
és 9,4 % helyett 9 % mélyépítési anyagár-kedvezmény jelent meg.  
Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemre adott válaszában kifejtette, 
hogy az ajánlatokat papír alapú és pdf fájl formájában kellett benyújtani, ezért az 
ajánlattevők felelősségi körébe tartozik, hogy az értékelési részszempontok az 
ajánlat minden dokumentumában egymással összhangban kerüljenek megadásra, 
függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő által kiadott Excel fájl mit tartalmazott.  
A kérelmező felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérő a dokumentációban 
egyértelműen előírta, hogy az árazatlan költségvetést és az annak részét képező 
kivitelezői főösszesítőt változtatás nélkül kell kitölteni. Mivel az ajánlatkérő 
ezeket a dokumentumokat Excel fájl formátumban adta ki, ezért változtatás 
nélküli kitöltésre vonatkozó előírás nem csak az Excel fájlnak a képernyőn 
megjelenő és kinyomtatható elemeire, vagyis a formai elemekre, hanem a fájl 
részét képező formázásokra, műveletekre stb., vagyis a tartalmi elemekre is 
kiterjedt.  
A Kbt. 60. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőknek az ajánlataikat a felhívás 
és dokumentáció tartalmi és formai előírásainak megfelelően kellett 
elkészíteniük és benyújtaniuk. Erre tekintettel az ajánlattevőknek nem volt 
lehetőségük a kivitelezői főösszesítőt tartalmazó Excel fájl tartalmának 
módosítására.  
A kérelmező ajánlatát továbbá nem a kivitelezői főösszesítő tartalmazta, mivel 
abban elsődlegesen az egyes munkanemek összesítő adatai és a kivitelezés 
értéke került feltüntetésre, melyek azonban nem kerültek értékelésre. A 
kivitelezői főösszesítőben feltüntetésre került az l. értékelési részszempont 1.1-
1.4. alszempontjaira vonatkozó ajánlat is, de az nem tartalmazta 2. értékelési 
részszempontra tett megajánlást. Ebből következően a kivitelezői főösszesítő 
nem minősül a kérelmező teljes körű ajánlatának, ezért az értékelés alapját sem 
képezheti.  
A kérelmező ajánlatát a felolvasólap tartalmazza, amelyet egyértelműen igazol 
az ajánlat 4. oldalán található, a dokumentáció 2. számú mellékleteként kiadott 
teljességi nyilatkozat is. A dokumentáció előírásai alapján megállapítható, hogy 
maga az ajánlatkérő is a felolvasólapon szereplő adatokat tekintette az 
ajánlatnak, a kivitelezői főösszesítő és költségvetés adatai pedig csak az ajánlati 
ár megalapozottságának alátámasztására szolgálnak és nem is kerülnek 
értékelésre. A teljességi nyilatkozat egyértelműen a felolvasólapon feltüntetett 
ajánlati árat jelölte meg az ajánlattevők által vállalt kötelezettségként, vagyis az 
ajánlatkérőnek egyértelműen a felolvasólapon szereplő adatokat kellett 
értékelése során ajánlatként figyelembe vennie és elbírálnia.  
A leírtak alapján megállapítható, hogy a kérelmező az ajánlatát mindenben az 
ajánlatkérő előírásainak megfelelően készítette el és a felolvasólap és 
kivitelezési főösszesítő közötti eltérés az ajánlatkérő által kiadott Excel fájl 
tulajdonsága miatt keletkezett.  
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Az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 63. § (1) és (3) bekezdéseiben, a 72. § (1) 
bekezdésében, a 73. § (1) bekezdésében és a 74. § (1) bekezdés e) pontjában 
foglaltakat.  
2. 
Amennyiben az ajánlatkérőnek a fentiek ellenére kétségei voltak a kérelmező 
ajánlatának tartalmával kapcsolatban, akkor a Kbt. 67. § (1) bekezdés 
értelmében felvilágosítást kellett volna kérnie, vagy hiánypótlást kellett volna 
biztosítania a felolvasólap és a kivitelezői főösszesítő közötti eltérés tisztázása 
illetve megszüntetése érdekében, amely nem ütközött volna a Kbt. 67. § (7) 
bekezdésének b) pontjába, mivel az nem járt volna az ajánlati kötöttség 
megsértésével.  
A felolvasólap és a kivitelezői főösszesítő nem egyenértékűek, bár 
összefüggenek, de a kivitelezői főösszesítő módosítása nem eredményezi az 
ajánlati kötöttség megsértését.  
A kérelmező szerint a kivitelezői főösszesítő módosítását a Kbt. 67. § (8) 
bekezdése lehetővé teszi, ugyanis az ajánlat minden értékelésre kerülő elemét a 
felolvasólap tartalmazza, továbbá a kivitelezői főösszesítő részeként is 
megjelenő anyagár-kedvezmények eltérése nem minősül jelentős hibának és 
annak kijavítása nem befolyásolja sem a teljes ajánlati árat, sem annak értékelés 
alá eső részösszegét.  
Az ajánlatkérőnek felvilágosítást kellett volna kérnie, vagy hiánypótlást kellett 
volna biztosítania a felolvasólap és a kivitelezői főösszesítő közötti eltérés 
tisztázása, illetve megszüntetése érdekében.  
 
Az ajánlatkérő fenntartotta az előzetes vitarendezésre adott válaszában foglalt 
indokolását, melyre tekintettel álláspontja szerint a jogorvoslati kérelem 
alaptalan. 
1. 
Az ajánlattételi dokumentáció II. fejezet 3. és 9. pontja, továbbá a 2015. június 
23. napján kibocsátott 1. számú kiegészítő tájékoztatás I/1. pontja alapján az 
ajánlatkérő felolvasólap és kivitelezői főösszesítő benyújtását írta elő az 
ajánlattevők számára, az eredeti és a végleges ajánlatban egyaránt. 
Az ajánlattételi dokumentáció II. fejezet 9. pontjában szereplő ajánlatkérői 
előírás szerint változtatás nélkül, annak valamennyi sorát kitöltve szükséges 
benyújtani a kivitelezői főösszesítőket, egyértelműen arra vonatkozott, hogy az 
értékelési részszempontok szerinti valamennyi sort, a tételek megnevezésének 
átírása nélkül, az ajánlattételi felhívásban előírtak szerint kell kitölteni, és 
megtenni az ajánlattevő vállalásait.  
Az ajánlattevőknek mind a felolvasólapon, mind a kivitelezői főösszesítőben 
ugyanazon értékelési részszempontokra vonatkozó megajánlásokat (gépészeti és 
mélyépítési anyagár-kedvezmények %-os értéke, valamint gépészeti és 
mélyépítési rezsióradíj) kellett rögzíteniük, az ajánlatkérő szerint egyértelműen 
következik, hogy az ajánlattevőknek mindkét nevezett dokumentumban az adott 
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ajánlattevő megajánlása szerinti, az értékelési részszempontok alapján 
értékelésre kerülő ugyanazon tartalmi elemeket kellett szerepeltetnie. 
A dokumentáció részeként kiadott Excel fájl tartalmazott bizonyos formázást, 
kerekítési képletet, ez azonban nem mentesítette az ajánlattevőt azon felelőssége 
alól, hogy a kivitelezési főösszesítőben megadott, értékelés alá eső tartalmi 
elemek összhangban legyenek a felolvasólapon rögzített értékekkel. Az 
ajánlatkérő csupán a dokumentáció részeként kiadott Excel táblázatokkal 
tartalmilag (és nem formailag) megegyező tartalmú kivitelezési főösszesítők 
benyújtását kérte az ajánlattevőktől. Az ajánlatkérő által a dokumentáció 
részeként kiadott Excel táblázatok - az ajánlattételi megajánlási szándéktól 
függően – átírhatóak, javíthatóak voltak, az Excel táblázatok nem tartalmaztak 
írásvédettséget, így a kérelmező megajánlási szándékának megfelelő tartalmi 
elemet minden nehézség és korlátozás nélkül tudta volna rögzíteni a végleges 
ajánlat részeként benyújtott kivitelezési főösszesítőben. Az ajánlatkérő az Excel 
fájl kibocsátása során nem tudhatja előre, hogy az ajánlattevő ajánlatában 
milyen megajánlást kíván majd rögzíteni (pozitív, negatív, egész vagy tört 
tizedes számot) a gépészeti és mélyépítési anyagár-kedvezmények %-os értéke 
tekintetében, figyelemmel arra, hogy erre vonatkozó kikötést, korlátozást az 
ajánlattételi felhívás és/vagy a dokumentáció nem tartalmazott. 
A kivitelezési főösszesítők kitöltésével kapcsolatban nem érkezett a végleges 
ajánlattételi határidő lejártáig kiegészítő tájékoztatás-kérés. 
A közbeszerzési eljárásban részt vett más ajánlattevők is ajánlottak meg tört, 
azaz tizedesjegy alapú százalékos értékeket az ajánlattételi felhívás 14. 
pontjában meghatározott 1.1. és 1.4. pontjában szereplő értékelési alszempontok 
tekintetében. Ezen ajánlattevők akképpen nyújtották be végleges ajánlataikat, 
hogy a tizedesjegy szerint megajánlott ajánlattevői vállalás százalékos értéke 
megegyezett a felolvasólapon és a kivitelezési főösszesítő Excel táblázatában is. 
Az ajánlattevőknek lehetőségük volt a kivitelezési főösszesítőt tartalmazó Excel 
fájl tartalmának módosítására. 
A kérelmező végleges ajánlatának tartalmából nem volt megállapítható 
egyértelműen, hogy a kérelmező ajánlatát nem a kivitelezői főösszesítő 
tartalmazta, hanem a felolvasólap. Az ajánlattevőknek mind a felolvasólapon, 
mind a kivitelezői főösszesítőben ugyanazon értékelési részszempontokra 
vonatkozó megajánlásait kellett rögzítenie, így az ajánlattevő ajánlatát mind a 
két dokumentum tartalmazta. A Kbt. nem írja elő, hogy eltérő megajánlások 
esetén a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapnak primátusa van. 
Az ajánlatkérő a benyújtandó kivitelezési főösszesítőket szakmai ajánlatnak 
minősítette, ezért a kérelmező végleges ajánlatában tapasztalható, értékelés alá 
eső tartalmi elemek szerinti megajánlások tekintetében fennálló eltérés miatt a 
kérelmező ajánlata nem volt alkalmas az ajánlati ár megalapozottságának 
igazolására. 
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A felolvasólap és a kivitelezési főösszesítő egymással nemcsak összefügg, 
hanem külön-külön nem is kezelhető, így egyik dokumentum sem nevezhető 
fajsúlyosabbnak a másiknál.  
2.  
Az ajánlatban található ellentmondás nem oldható fel anélkül, hogy az ne 
ütközzön a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti tilalomba. A kérelmező 
végleges ajánlata tartalmából egyértelműen megállapítható volt, hogy az 1.1. 
(gépészeti anyagok bázisárához képest biztosított kedvezmény mértéke) és 1.4. 
értékelési alszempontok (mélyépítési anyagok bázisárához képest biztosított 
kedvezmény mértéke) tekintetében két, egymástól eltérő tartalmú megajánlás 
szerepel az 1. rész vonatkozásában a végleges ajánlat 3. oldalán található 
felolvasólapon és az 5. oldalon található kivitelezési főösszesítőben. 
Az ellentmondás feloldása a beszerzés tárgyára és a szerződés feltételeire adott 
tartalmi ajánlat módosításával járna, mivel a kivitelezői főösszesítőt kellett volna 
módosítania az ajánlattevőnek az ellentmondás feloldása érdekében, így az 
ajánlatkérőnek nem volt jogszerű lehetősége felvilágosítás-kérést kibocsátani e 
körben. 
Az ajánlatkérő álláspontja szerint az a hiba, hogy a szakmai ajánlatban szereplő 
anyagár-kedvezmények (melyek az értékelés részét képezik) eltérnek a 
felolvasólapon megjelölt anyagár-kedvezményektől, már önmagában 
jelentősnek minősíthető. A kivitelezési főösszesítőben az ajánlattevők által 
feltüntetett értékek az ajánlattételi felhívás 14. pontja szerinti értékelési 
részszempontok szerinti tartalmi elemeknek minősülnek, amely tartalmi elemek 
meghatározzák az adott ajánlattevő összességében legelőnyösebb ajánlat 
szempontja szerinti pontszámokat, az ajánlatok sorrendjét és az eljárás 
eredményét. Ezen ajánlati elemek javítása, módosítása befolyásolja mind a teljes 
ajánlati árat, mind annak értékelés alá eső részösszegét, valamint az ajánlattevők 
közötti verseny eredményét. Előbbiek okán a Kbt. 67. § (8) bekezdése szerinti 
kivételi eset nem alkalmazható. 
Fentiekre tekintettel kérte a jogorvoslati kérelem elutasítását az ajánlatkérő. 
 
A Döntőbizottság Elnöke a jogorvoslati eljárást kiterjesztette annak 
vizsgálatára, hogy az eljárást megindító felhívás és az ajánlati dokumentáció (a 
beszerzés tárgyára vonatkozó nem egyértelmű előírások tekintetében) tartalma 
megfelel-e a Kbt. 146. § (1) bekezdése második mondata harmadik fordulatára 
tekintettel a Kbt. 2. § (2) bekezdésében rögzített, az esélyegyenlőség 
biztosítására vonatkozó ajánlatkérői kötelezettségnek, figyelemmel a Kbt. 39. § 
(1) bekezdésére és 49. § (1) bekezdésére. 
 
Az ajánlatkérő az eljárás hivatalbóli kiterjesztésére az alábbiakat adta elő. 
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Az ajánlatkérő által kiküldött ajánlattételi felhívás a Kbt. előírásainak 
mindenben megfelelt. Az ajánlattételi felhívás valamennyi keretmegállapodást 
kötött ajánlattevő számára egyidejűleg, írásban megküldésre került 2015. június 
10. napján. Valamennyi ajánlattevő számára azonos tartalommal kerültek 
megküldésre jelen keretmegállapodásos eljárás második részét megindító 
dokumentumok. Az ajánlattételi felhívás valamennyi, a Kbt.-ben és a 
közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 
szóló 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 17. §-ában meghatározott kötelező 
tartalmi elemet tartalmazta. Ajánlatkérő a felhívásban közzétett valamennyi 
olyan információt, adatot, amely a második részben lefolytatott építési 
beruházással kapcsolatban releváns tartalommal bírt, így valamennyi 
keretmegállapodásban részes ajánlattevővel egyidejűleg, azonos módon került 
ismertetésre valamennyi olyan információ, amelynek birtokában az ajánlattevők 
képessé váltak annak eldöntésére, hogy kívánnak-e ajánlatot benyújtani tárgyi 
építési munkák megvalósítására.  
 
Az eljárás megindítása és lefolytatása során a felhívás és a dokumentáció 
módosításai, a kiegészítő tájékoztatások kiküldései során valamennyi ajánlattevő 
számára egyidejűleg, azonos tartalommal került megküldésre valamennyi 
dokumentum, minden ajánlattevő egyidejűleg értesült valamennyi eljárási 
cselekmény lebonyolításáról, eredményéről, melynek tényét jogszerűen és 
bizonyítható módon dokumentálta az ajánlatkérő az eljárás iratai között.  
 
A dokumentáció I. fejezete tartalmazta a tárgyi közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos általános tudnivalókat, a II. fejezete a nyilatkozatmintákat. A 
műszaki dokumentáció részeként, a megfelelő ajánlattétel, továbbá az ajánlatok 
érdemi összehasonlítása érdekében, valamennyi teljesítési cím tekintetében 
külön- külön kiadásra került az ajánlattevők számára a költségvetési főösszesítő 
és az árazatlan tételes költségvetés is. Ezen dokumentumok tartalmából 
valamennyi ajánlattevő egyenlő eséllyel, megfelelő módon meg tudta ítélni 
tárgyi építési munkák teljes tartalmát, követelményeit és mennyiségét.  
Ajánlatkérő a 2015. június 23. napján kibocsátott 1. számú kiegészítő 
tájékoztatás I. kérdéscsoport 1. pontjában megerősítette az ajánlattevők számára, 
hogy a tételes költségvetéseket nem szükséges ajánlatukba becsatolni, hanem 
elegendő a kivitelezési főösszesítők megfelelő tartalmú kitöltése és csatolása az 
ajánlatban, valamennyi teljesítési cím tekintetében. A tárgyi közbeszerzési 
eljárás keretmegállapodásos eljárás második részeként került lebonyolításra, 
ezért az ajánlatkérő az ajánlatok megfelelő összeállítása és összehasonlítása 
érdekében kérte a kivitelezési főösszesítők benyújtását az ajánlatokban és az 
ajánlattevők szükségtelen adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a 
tételes költségvetések benyújtását nem követelte meg az ajánlattevőktől, az 
ajánlattevők megfelelő tájékoztatása érdekében valamennyi ajánlattevő számára 
elérhetővé tette az árazatlan tételes költségvetéseket is.  
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A 2015. június 23. napján elvégzett dokumentáció módosítása során az 
ajánlatkérő a kivitelezési főösszesítők benyújtása körében rögzítette az 
ajánlattételi dokumentáció II. fejezet 9. pontjában a végleges ajánlattétel során is 
irányadó előírásokat. 
A dokumentáció tartalmából megállapítható, hogy az ajánlatkérő a kivitelezési 
főösszesítőket tartalmazó Excel táblázatokat iratmintának tekintette és azok 
körében is tette közzé, 6. sz. melléklet elnevezéssel. Az iratminták alkalmazása 
kapcsán a dokumentáció II. fejezete kimondta: „Amely nyilatkozatokhoz a 
dokumentáció mintát tartalmaz, az ajánlattevőknek ezekkel tartalmilag egyező 
tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania.”  
 
Ajánlatkérő által iratmintaként közzétett, Excel táblázatos formában 
megtalálható kivitelezői főösszesítők kitöltésére vonatkozó ajánlatkérői előírás a 
változtatás nélküliséget, mint a táblázatok kitöltésével kapcsolatos követelményt 
egyértelműen a tartalmi egyezőség követelményeként rögzítette a 
dokumentációban található előírások körében. Ajánlatkérő azon előírásával, 
mely szerint, változtatás nélkül, annak valamennyi sorát kitöltve szükséges a 
kivitelezési főösszesítőket kitölteni és benyújtani, a megfelelő ajánlattétel 
elősegítése érdekében kívánta az ajánlattevők figyelmét arra felhívni, hogy az 
Excel táblázatban található valamennyi szükséges adatot, értékelés alá eső 
tartalmi elemet írja be. Ajánlatkérő arra utalt e rendelkezésében, hogy hiányzó 
adat, módosított elnevezés nem szerepelhet a benyújtott főösszesítőben, sem az 
értékelés alá eső részszempontok tekintetében, sem a kiadott Excel táblázatban 
szereplő egyéb műszaki adatok, részösszegek tekintetében. 
 
Az ajánlatkérő hangsúlyozta, hogy a kiadott Excel táblázat formázási, 
képletezési tulajdonságaira nem vonatkozott a fentiekben hivatkozott 
ajánlatkérői előírás, melynek ténye egyértelműen megállapítható a 
dokumentáció előírásaiból is. A formázási, képletezési tulajdonságokhoz történő 
kötöttség nem jöhet szóba egy iratmintaként kiadott dokumentum 
vonatkozásában.  
 
Az ajánlattételi dokumentáció tartalma, a kiadott Excel táblázat és az arra 
vonatkozó ajánlatkérői előírások mindenben megfeleltek a közbeszerzési 
jogszabályok rendelkezéseinek, egyenlő eséllyel és feltételek alapján nyújthatott 
be minden keretmegállapodásban részes ajánlattevő ajánlatot.  
 
Amennyiben a kérelmező számára nem volt egyértelmű valamely előírás, vagy 
kétségei támadtak az ajánlat megfelelő összeállítását tekintve a költségvetési 
főösszesítő kitöltése során, kiegészítő tájékoztatás-kérés keretében lehetősége 
volt az esetleges bizonytalanságok tisztázására.  
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Figyelemmel a tárgyi építési munkák sajátosan bonyolult és fontos jellegére, 
jellemzően ugyanazon ajánlattevői kör vesz részt valamennyi ilyen tárgyú 
közbeszerzési eljárásban. A tárgyi közbeszerzési eljárásban hat ajánlattevő közül 
öt ajánlattevő számára egyértelmű volt a kérelmező által kifogásolt ajánlatkérői 
előírások tartalma, és ennek megfelelően nyújtották be ajánlataikat.  
A jelen keretmegállapodás alapján már számos közbeszerzési eljárás került 
lefolytatásra annak második részeként. A keretmegállapodásban részes 
ajánlattevők már behatóan ismerik a keretmegállapodás feltételrendszerét, 
amelyek jellemzően behatárolják a második részben benyújtandó 
dokumentumok körét és tartalmát. Ezért az ajánlatkérő nem látja 
megalapozottnak a kételyeit és állításait a költségvetési főösszesítővel 
kapcsolatos Excel táblázatok kitöltése és az arra vonatkozó ajánlatkérői 
előírások tekintetében, mivel ezeknek ellentmond a kérelmező több éves 
gyakorlata az ajánlatkérő által beszerzett távvezeték-felújítási munkák terén, 
valamint jelen keretmegállapodás teljesülésének előzményei.  
 
Fentiek alapján tárgyi közbeszerzési eljárás kapcsán egyértelműen 
megállapítható, hogy valamennyi ajánlattevő egyenlő eséllyel megfelelő 
ajánlatot nyújthatott be.  
 
A Döntőbizottság a hivatalbóli vizsgálata körében megállapította, hogy az 
ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció tartalma jogsértő az alábbi indokok 
szerint.  
 
Az ajánlatkérő 2011. október 25. napján adta fel közzétételre az ajánlati 
felhívását, amellyel indította meg a Döntőbizottság által vizsgált közbeszerzési 
eljárás alapját képező keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési 
eljárását, ezért a jogorvoslati eljárásban az e napon hatályos Kbt. rendelkezései 
az irányadóak. 
 
A hivatalbóli kiterjesztés alapján azt vizsgálta meg a Döntőbizottság, hogy az 
ajánlati felhívás és a dokumentáció tartalma megfelel-e a Kbt. 146. § (1) 
bekezdése második mondata harmadik fordulatára tekintettel a Kbt. 2. § (2) 
bekezdésében rögzített, az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó ajánlatkérői 
kötelezettségnek, figyelemmel a Kbt. 39. § (1) bekezdésére és 49. § (1) 
bekezdésére. 
 
A Döntőbizottság megvizsgálta, hogy az ajánlatkérő miként határozta meg a 
beszerzés tárgyát a felhívás és a dokumentáció vonatkozó előírásaiban. 
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A Kbt. 2. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és 
egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára. 
 
A Kbt. 3. § első mondata szeerint e törvény szabályaitól csak annyiban lehet 
eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi.  
 
A Kbt. 39. § (1) bekezdés alapján az eljárást megindító felhívásnak minden 
esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő 
eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést 
nyújthassanak be. 
 
A Kbt. 49. § (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérő - a megfelelő ajánlattétel 
elősegítése érdekében - dokumentációt, versenypárbeszéd esetén ismertetőt 
köteles készíteni, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban pedig 
dokumentációt készíthet. A dokumentáció egyebek mellett tartalmazza a 
szerződéstervezetet, kivéve tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén, 
ahol az ajánlatkérő jogosult szerződéstervezet helyett csak az általa ismert 
szerződéses feltételeket meghatározni, (szerződéstervezet és szerződéses 
feltételek a továbbiakban együtt: szerződéstervezet.) 
 
A Kbt. 63. § (1) bekezdés alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek 
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. 
 
A Döntőbizottság azt vizsgálta eljárása során, hogy az ajánlati felhívás és a 
dokumentáció idézett rendelkezései mennyiben felelnek meg a Kbt. vonatkozó 
előírásainak.  
 
A Kbt. kógens rendelkezései mellett is szabadon határozhatja meg az ajánlatkérő 
a beszerzési igényét, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit, amely 
azonban nem ad felmentést a Kbt. kógens rendelkezéseinek figyelembe vétele 
alól.  
A Kbt. alapelveinek érvényesülése érdekében garanciális szabály, hogy az 
ajánlatkérő közbeszerzési eljárásra vonatkozó előírásai egyértelműek legyenek 
és azok betartását az ajánlatkérő ellenőrizni tudja. Ennek érdekében a Kbt. az 
alapelvi rendelkezéseket tételes rendelkezésként is meghatározza a Kbt. 39. § (1) 
bekezdésében. Alapvető követelmény, hogy a felhívás és a dokumentáció, 
valamint a közbeszerzési eljárás során kiadott további ajánlatkérői okiratok 
egymással összhangban rendelkezzenek egy konkrét kérdésről. Az ajánlattevők 
ugyanis csak az ajánlatkérő egyértelmű előírásai alapján kerülnek abba a 
helyzetbe, hogy egyenlő eséllyel tudnak ajánlatot tenni.  
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Az ajánlatkérő csak abban az esetben tud eleget tenni a Kbt. 63. § (1) 
bekezdésében foglalt kötelezettségének és vizsgálhatja meg jogszerűen az 
ajánlat ajánlatkérői előírásoknak megfelelőségét, amennyiben a felhívás és 
dokumentáció rendelkezései egyértelműen, egységesen kerülnek 
meghatározásra, továbbá az egymásra épülő előírások is összhangban vannak 
egymással. 
 
 
A Döntőbizottság által vizsgált közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 
18.6. pontja előírta, hogy „az ajánlatot írásban és zártan, 1 (egy) db eredeti 
példányban, valamint 1 (egy) db a papír alapú példánnyal mindenben 
megegyező elektronikus (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) 
példányban” kell benyújtani. A dokumentáció 6. sz. mellékleteként, Excel 
táblázatban került kiadásra az ajánlat részeként benyújtani kért kivitelezői 
főösszesítő. 
A dokumentáció II. fejezete 9. pontja rendelkezett arról, hogy a kivitelezői 
főösszesítőt az adott mintának megfelelően, táblázatos formában kell 
(változtatás nélkül, annak valamennyi sorát kitöltve) elkészíteni és benyújtani. 
Valamennyi összeget az ajánlattételi felhívás és a dokumentációban megadott 
feltételekkel összhangban kell megadni. 
 
Az ajánlatkérő a kivitelezői főösszesítőt tartalmazó Excel táblázatban képleteket 
adott meg, amelyek a bevitt értékekből végső nettó árat számoltak. Az Excel 
tábla használatával elkészített kivitelezői főösszesítőt kellett az ajánlattevőknek 
az ajánlatukban benyújtani. Az ajánlatkérő által sem vitatottan a kivitelezői 
főösszesítő nem írásvédetten került kiadásra, továbbá az ajánlatkérő nem hívta 
fel a figyelmet arra, hogy az Excel táblázat kerekítést végez. 
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a dokumentáció részeként 
Excel táblázatot bocsátott az ajánlattevők részére, melyben a főösszesítő 
táblázatot helyezte el. Ezen Excel táblázat celláiban elkészítette azokat a 
képleteket, melyek a számára megfelelőnek ítélt összesítéseket és kerekítéseket 
elvégzik. Ugyanakkor az Excel táblázat képleteit az ajánlatkérő nem tette 
írásvédetté, melyből kifolyólag a képletek az ajánlattevők által 
megváltoztathatók voltak. 
Az ajánlatkérő az előírásaiban arról is rendelkezett, hogy a főösszesítő táblázatra 
kiadott Excel táblázatot az ajánlattevőknek .pdf formátumba konvertálva kellett 
benyújtani az ajánlatuk részeként.  
A fenti ajánlatkérői előírások együttesen azt eredményezték, hogy a .pdf 
formátumra konvertálás során elveszítette a táblázat az eredeti – Excel 
formátumban meghatározott – képleteket bemutató tulajdonságát, helyette 
kizárólag a számértékek jelentek meg, így az ajánlatkérőnek nem volt lehetősége 
arra, hogy ellenőrizze a táblázat számítási metódusainak helyességét.  
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Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívásban és dokumentációban rögzített előírásai 
együttesen eredményezték azt a helyzetet, hogy az ajánlatkérő nem volt abban a 
helyzetben, hogy tartalmilag ellenőrizni tudja, hogy az ajánlattevők az Excel 
táblázatban megadott képletek változtatása nélkül készítették el a kivitelezői 
főösszesítőt. 
 
A fentiekre tekintettel jutott a Döntőbizottság arra a következtetésre, hogy az 
ajánlatkérő megsértette a Kbt. 39. § (1) bekezdését és a Kbt. 49. § (1) bekezdését 
azzal, hogy az ajánlattételi határidőre az ajánlatban benyújtani rendelt kivitelezői 
főösszesítőt Excel táblázat formában adta ki, benyújtani azonban .pdf formában 
kérte. 
 
Megjegyzi a Döntőbizottság azt is, hogy ajánlatkérői előírás hiányában nem 
képezheti mérlegelés tárgyát az ajánlattételi határidőt követően, hogy a 
változtatás nélküli kitöltést miként kívánta értelmezni az ajánlatkérő. 
 
A Döntőbizottság a fenti indokok alapján a Kbt. 134. § (2) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében eljárva a Kbt. 152. § (2) bekezdés d) pontja alapján 
megállapította, hogy ajánlatkérő megsértette a rendelkező részben megjelölt 
jogszabályhelyeket, ezért alkalmazta a Kbt. 152. § (3) bekezdés b) és e) pontja 
szerinti jogkövetkezményeket és megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlati 
felhívását és dokumentációját, valamint bírságot szabott ki. 
 
A Döntőbizottság továbbá a Kbt. 134. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó Ket. 
31. § (1) bekezdés e) pontja alapján a jogorvoslati kérelem tekintetében az 
eljárást megszüntette. 
 
A Kbt. 152. § (3) bekezdés e) pontja szerint amennyiben a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg bírságot szabhat ki a 
jogsértő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelős személlyel 
vagy a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és 
szervezettel szemben. 
 
A Kbt. 152. § (5) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság annak 
eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása vagy a gazdasági szereplőnek a 
közbeszerzési eljárásban történő részvételtől eltiltása, valamint a bírság 
összegének, illetve az eltiltás időtartamának megállapításában az eset összes 
körülményét - így különösen a jogsértés súlyát, a közbeszerzés tárgyát és 
értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt 
befolyását, az e törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek 
az eljárást segítő együttműködő magatartását, a jogsértés megtörténte és a 
jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt hosszú időt, támogatásból 
megvalósult beszerzés esetén azt a körülményt, ha a jogsértéshez más szerv 
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eljárásában a támogatás visszafizetésére vonatkozó szankció kapcsolódhat - 
veszi figyelembe. A bírság összegének és az eltiltás időtartamának 
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 Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk 
részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet 5. § (2) bekezdés szerint, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 
152. § (3) bekezdés e) pontja alapján bírságot szab ki, a bírság összege - a Kbt. 
152. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a közbeszerzési eljárás 
becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész 
értékének legfeljebb tíz százaléka. 
A Döntőbizottság jelen esetben további jogkövetkezményként a bírság 
kiszabását indokoltnak tartotta, mivel a megvalósított jogsérelem súlyos. 
 
A Döntőbizottság a bírság összegének meghatározása során figyelembe vette a 
közbeszerzés értékét, továbbá azt is, hogy a megállapított jogsértés súlyos, 
mivel a megsemmisített rendelkezések közvetlen hatással voltak a közbeszerzési 
eljárás lefolytatására, eredményére. Az ajánlatkérő javára értékelte a 
Döntőbizottság, hogy közfeladat ellátásához szükséges a tárgyi beszerzés 
megvalósítása. A Döntőbizottság azt is figyelembe vette, hogy az ajánlatkérő 
terhére több alkalommal jogsértés került megállapításra. 
 
A Döntőbizottság mindezen tényezőket együttesen mérlegelve a bírság összegét 
100.000.-Ft-ban állapította meg.  
 
A Döntőbizottság a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó a 
Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk 
részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § alapján rendelkezett az eljárási 
költségek viseléséről. 
 
A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság az 
ügy érdemében hozott határozatában a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 154. § (1) bekezdésétől eltérően az eljárási költségekről 
való döntés keretében az igazgatási szolgáltatási díjról a (2)-(3) bekezdés 
szerint rendelkezik. 
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A (2) bekezdés kimondja, hogy amennyiben a jogorvoslati ügyet lezáró érdemi 
határozatban a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 152. § (2) bekezdés c)-f) 
pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza, a befizetett igazgatási 
szolgáltatási díj 200.000 forintot meghaladó része a kérelmezőnek a 
Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának megküldését követő 8 
napon belül visszajár. Az igazgatási szolgáltatási díj összegéből 200.000 forint 
ilyenkor is a Közbeszerzési Hatóság saját bevétele, amelynek viseléséről a 
Közbeszerzési Döntőbizottság a Ket. szerint az eljárási költségekre vonatkozó 
általános szabályok szerint rendelkezik. Az alaptalan kérelem esetében a díj 
nem kerül visszatérítésre, a kérelmező viseli az igazgatási szolgáltatási díj 
teljes összegét. 
 
A kérelmező 2.161.879.-Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg.  
 
A Ket. 153. § szerint eljárási költségek: 1. az eljárási illeték, 2. az igazgatási 
szolgáltatási díj. 
 
A Kbt. 134. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ket. 72. § (1) bekezdése de) 
pontjára figyelemmel rendelkezett a Döntőbizottság az eljárási költségek 
viseléséről, ennek keretében a Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés alapján 
rendelkezett arról, hogy a kérelmező részére az igazgatási szolgáltatási díj 
meghatározott része visszajár.  
 
A Döntőbizottság a Közbeszerzési Hatóság Titkárságát a kérelmező részére 
1.961.879.-Ft-ot, azaz egymillió-kilencszázhatvanegyezer-nyolcszázhetven-
kilenc forint igazgatási szolgáltatási díj visszatérítésére hívta fel. 
A fentiek alapján a Döntőbizottság a jogsértés megállapítására tekintettel az 
ajánlatkérőt 200.000.-Ft, azaz kétszázezer forint igazgatási szolgáltatási díj 
kérelmező részére történő megfizetésére kötelezte. 
 
A határozat nem érdemi (megszüntető) rendelkezése(i) elleni külön jogorvoslat 
lehetőségét a Kbt. 156. § (1) bekezdése, a határozat érdemi rendelkezése(i) 
bírósági felülvizsgálatát a Kbt. 157. §-a  biztosítja. 
 
A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági 
felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérő nem központi költségvetési szerv - a Pp. 
326. § (12) bekezdés r) pontja és a Pp. 326. § (2) bekezdése szerint a felperes 
belföldi székhelye (lakóhelye) szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság az 
illetékes. A Pp. 326. § (11) bekezdés b) pontja szerint a fővárosi székhelyű, 
azonban működését kizárólag Pest megye területén végző felperesi/kérelmezői 
szervezetet a bíróság illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha 
székhelye Pest megye területén lenne.  
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Amennyiben a felperes/kérelmező belföldi székhellyel (lakóhellyel) nem 
rendelkezik, úgy a Pp. 326. § (5) bekezdése értelmében a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes. 
 
A Kbt. 160. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntőbizottság 
a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a 
határozat bírósági felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben 
kell kérni. 
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