
Közbeszerzési szakértői vélemény az eljárás eredményéről 
 

Készült a benyújtott ajánlatok, illetve a benyújtott hiánypótlások és felvilágosítások alapján. 
 
Előzetesen rögzíteni szeretném, hogy az alábbi értékelés az ajánlatok közbeszerzési 
szakértői szempontból történő vizsgálatának eredményét tartalmazza. A szakmai ajánlati 
elemek megfelelőségének, helytállóságának megítélése, valamint a felolvasólapon 
feltüntetett értékek ellenőrzése nem képezte a vizsgálat tárgyát. A közbeszerzési szakértő a 
benyújtott ajánlatokat közbeszerzési, eljárásjogi szempontból vizsgálja, az ajánlatok 
érvényességével, érvénytelenségével kapcsolatos megállapításai e szempontokra terjednek 
ki. A közbeszerzési szakértő a Kbt. 8. § (1) szerinti kompetenciák közül a „közbeszerzési” 
kompetencia biztosításával támogatja az ajánlatkérő Bíráló Bizottságának munkáját és e 
körben az alábbi szakvéleményt adja.   
 
I. Ajánlattevő 
Újlaki Építő Kft. 
1035 Budapest, Hunor u. 20/b. 
Az ajánlattevő által ajánlott 
nettó ajánlati ár: 573.858.693,- Ft 
Teljesítési biztosíték mértéke: 6 % 
Hibabejelentési (Jótállási) 
időszak hossza: 24 hónap 
Késedelmi kötbér mértéke: 0,25 % 
Megajánlott előteljesítés 
időtartama: 10 nap 

 1. Ajánlattevő 10 % feletti alvállalkozójának bankinformációja nem tartalmazza a 
számlanyitás pontos időpontját (csak év és hónap került meghatározásra, a nap nem). A 
pontos dátum megadása kérhető, mint a benyújtott nyilatkozat hiányossága.  
Ajánlattevő a hiányt nem pótolta, az ajánlata ezen oknál fogva érvénytelen. 
 
2. Ajánlattevő ajánlatába csatolt referenciaigazolások hiányosak (nem tartalmazzák az 
alábbiakat): 
- A1) referencia esetében, nem tartalmazza az igazolás, hogy többszintes volt az épület, 
amelyen megvalósult az építés/felújítás/bővítés;  
Ajánlattevő a fent leírtakat nem hiánypótolta és felvilágosítást sem adott arra vonatkozóan, 
hogy az A1 megjelölt beruházás, hogyan illeszkedik az alkalmassági feltételben meghatározott 
épület (és nem építmény) felújítás/bővítés/építés feltételhez. (Ha valóban pincerendszer 
felújítása történt, az nem épület, hanem építmény.) Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel 
érvénytelen. 

 
3. Minőségügyi szakember esetében  
- a benyújtott minőségügyi végzettséget igazoló oklevélből nem állapítható meg, hogy azt 
felsőfokú intézmény állította ki.  
Ajánlattevő a hiányt nem pótolta, az ajánlata ezen oknál fogva érvénytelen. 
 
4. A szakmai ajánlat részeként benyújtott kivitelezési ütemterv nem felel meg a megrendelő 
által kiadott minta ütemterv részletességének: nem tartalmazza az építőmesteri munkarészek 



teljesítésére vonatkozó vállalásokat, valamint ellentmondásban van a megajánlott előteljesítés 
mértékével. (Hiánypótlással, vagy rákérdezésre adott válasszal, csak a benyújtásra került 
ajánlat módosítása árán lenne csak korrigálható.) 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 
 
5. Az organizációs tervben bemutatott építés ütemezés nincs összhangban a kivitelezési 
ütemtervvel. (Hiánypótlással, vagy rákérdezésre adott válasszal, csak a benyújtásra került 
ajánlat módosítása árán lenne csak korrigálható.) 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 
 
6. A víztelenítésre megadott műszaki megoldás szöveges és rajzi megjelenítése ellentmond 
egymásnak, a megoldás nem átgondolt, nem biztosítja a megmaradó épületrész statikai 
állékonyságát. (Hiánypótlással, vagy rákérdezésre adott válasszal, csak a benyújtásra került 
ajánlat módosítása árán lenne csak korrigálható.) 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 
 
7. Az ajánlat semmilyen szinten nem tér ki a munkagödör utcai frontjainak megtámasztására 
(ajánlattevői feladat). 
Ajánlattevő a vonatkozó hiányt pótolta, műszakilag megítélendő annak megfelelősége. Nem 
megfelelőség esetén Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel érvénytelen. 
 
8. Az előírásokkal ellentétben nem ábrázolta a jótállási időszakot, illetve a jóteljesítési 
garancia nyújtását. (Hiánypótlással, vagy rákérdezésre adott válasszal, csak a benyújtásra 
került ajánlat módosítása árán lenne csak korrigálható.) 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 
 Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
érvénytelen. 
 
II. Ajánlattevő 
FK RASZTER Építő Zrt. 
3533 Budapest, Felsőszinva u.73. 
Az ajánlattevő által ajánlott 
nettó ajánlati ár: 591.655.191,- Ft 

Teljesítési biztosíték mértéke: 7 % 
Hibabejelentési (Jótállási) 
időszak hossza: 24 hónap 
Késedelmi kötbér mértéke: 0,5 % 
Megajánlott előteljesítés 
időtartama: 3 nap 

 1. Ajánlattevő az ajánlata 5. oldalán és 388. oldalán is benyújtotta nyilatkozatát a Kbt. 71. § 
(1) a) pontjára vonatkozóan. A két nyilatkozat ellentmond egymásnak, az egyik nyilatkozat 
eltérő információt tartalmaz a másikhoz képest. Javasolt a felvilágosítás kérés ezen 
ellentmondás feloldására vonatkozóan, különös tekintettel azonban arra a tényre, hogy a 
megadott válasz nem módosíthatja a benyújtott ajánlatot, a benyújtott nyilatkozatok tartalmát. 
Ajánlattevő a felvilágosítást megadta, ellenben arról nyilatkozott, hogy fogalmilag nem mond 
ellent a két nyilatkozat egymásnak, csupán a 388. oldalon lévő nyilatkozat szűkebb 



alvállalkozói munka-kört ölel fel, míg az 5. oldalon lévő ezeket kibontja. Az indokolás 
véleményünk szerint nem fogadható el az alábbiakra tekintettel: 

- a két nyilatkozat nem összevezethető/összevethető, mivel a 388. oldalon lévő 
nyilatkozatot csak annak tartalmi módosításával lehetne megfeleltetni az 5. oldalon 
lévő nyilatkozattal, és módosítani az ajánlatot sem hiánypótlás, sem felvilágosítás 
keretében nem lehetséges, ezt tiltja a Kbt.; 

- a 388. oldalon lévő nyilatkozat véleményünk szerint nem nagyobb halmazt 
fogalmaz meg, hanem nem tartalmaz olyan munka-részeket amiket az 5. oldalon lévő 
nyilatkozat tartalmaz (víztelenítés; bontás; orvosi gázellátás; út- és közműépítés), így 
kétségessé téve, hogy valójában milyen munkákat fog majd alvállalkozóval végeztetni 
ajánlattevő; 

- fentieket alátámasztja, illetve az ajánlattevő válaszának el nem fogadását 
indokolja továbbá az alábbi Legfelsőbb Bírósági döntés is (Fővárosi Bíróság, 
1969/2009, 25.K.32.273/2008/4. számú ítéletének kivonata): „Nincs helye a Kbt. 
85.§ alkalmazásának akkor, ha az ajánlatban két önmagában egyértelmű, de 
egymásnak ellentmondó nyilatkozat, kijelentés van. A felperesi érveléssel szemben a 
bíróság hangsúlyozta, hogy a Kbt. 85. §-a nem arról rendelkezik, hogyha az 
ajánlatban különböző egyértelmű, ám egymásnak ellentmondó kijelentések, 
nyilatkozatok találhatók, akkor lenne lehetőség a tisztázásra. Felvilágosítás kérésre, 
illetve válasz adásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha maga a kijelentés vagy 
nyilatkozat tartalmának megállapítása kétséges, az egyértelműen nem állapítható meg. 
Jelen esetben azonban felperesnek az ajánlat 7., 627. és 625. oldalain található 
nyilatkozatai teljesen egyértelműek, és ugyancsak egyértelmű a 647. oldalon található 
munkaszerződés 2. pontjában foglalt rendelkezése is. Nincs szó tehát semmiféle nem 
egyértelmű kijelentésről vagy nyilatkozatról. A teljesen egyértelműen megadott 
ajánlattevői nyilatkozatok azonban egymásnak ellentmondanak. Ez azonban a Kbt. 85. 
§-ában foglaltak alkalmazásával nem oldható fel.” 

 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 

 
2. Az ajánlatban megnevezett munkavédelmi szakember nem az ajánlattevő munkavállalója, 
ellenben nem jelölte az általa ellátandó feladatot a Kbt. 71. § (1) a) pontja szerinti 
nyilatkozatában ajánlattevő. Felvilágosítás kérés keretében kérhető az ellentmondás feloldása, 
különös tekintettel azonban arra, hogy a megadott válasszal nem módosítható a benyújtott 
ajánlat, annak nyilatkozatai. 
Ajánlattevő válaszában arról nyilatkozik, hogy a szakembert megbízási szerződés keretében, 
megbízási jogviszonyban foglalkoztatja. Ajánlattevő nem nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy 
ezen szakembert miért nem tüntette fel a Kbt. 71. § (1) a) pont szerinti nyilatkozatában. 
A Kbt. 4. § 2. pontja az alábbiak szerint fogalmazza meg az alvállalkozó fogalmát: 

„2. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt;” 

Fenti értelmezés alapján, illetve a Döntőbizottság D.173/ 12 /2010. számú határozata (ld. 
jelen vélemény melléklete) szerint, a bevont, teljesítésben személyében közreműködő 
szakember (amennyiben az nem munkavállalója ajánlattevőnek) ugyancsak alvállalkozónak 
minősül, függetlenül a közte és az ajánlattevő között fennálló jogviszonytól. Ajánlattevő 
tehát köteles lett volna a vonatkozó feladatrészt jelölni a Kbt. 71. § (1) a) pont szerinti 
nyilatkozatában. Ezen problémát sem a hiánypótlás keretében, sem a felvilágosítás 
megadása során nem orvosolta ajánlattevő. 
 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 



 
3. Ajánlattevő hibásan (adatok nélkül) nyújtotta be ajánlatába a szakmai ajánlat részét képező 
fizetési ütemezést. 
Ajánlattevő ezen hiányt csak az ajánlatban benyújtott szakmai ajánlata módosításával tudta 
volna helyrehozni, pótolni, amit a Kbt., illetve a Döntőbizottság vonatkozó joggyakorlata 
egyaránt kizár.  
 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 
 
4. Ajánlattevő az organizációs terve szerint nem tudja biztosítani az iskola számára kötelezően 
előírt beközlekedési lehetőséget, szolgalmi jogot. 
Véleményünk szerint a megadott válasz alapján továbbra sem állapítható meg egyértelműen 
az ajánlatba benyújtott rajzon a biztosított, akadálymentes szolgalmi jog (útvonala, jelzése). 
Ajánlattevő által megadott válasz kapcsán úgy gondoljuk, hogy felelősségi problémák is 
felmerülhetnek adott esetben (hiszen ha a raktáron keresztül történik az átjárás biztosítása, és 
ott kár keletkezik, akkor egy végeláthatatlan pereskedés is indulhat a felelős személyének 
megállapítására). 
Ajánlattevő a vonatkozó hiányt pótolta, műszakilag megítélendő annak megfelelősége. Nem 
megfelelőség esetén Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel érvénytelen. 
 
5. Az organizációban bemutatott ideiglenes munkatér határolás kialakítása során ajánlattevő 
nem vette figyelembe a statikai tervdokumentáció ide vonatkozó tájékoztatását. A rézsü nem 
alakítható ki 75° -os szögben, csak majdnem függőlegesen 85 ° -ban, a járdát, pedig nem lehet 
1,3m szélességben megbontani, csak védőtávolságként használható. 
Ajánlattevő a vonatkozó hiányt pótolta, műszakilag megítélendő annak megfelelősége.  
 6. Az ütemezésre adott szakmai ajánlat ellentétes a műszaki leírásban előírt, és a kiegészítő 
tájékoztatásban megerősített, elvárásokkal: teljesítési biztosítéknak nevezve ábrázolta a 
jóteljesítési biztosíték nyújtása szerinti – egyébként a kiírás feltételeinek megfelelő – tartalmat 
(ellentmondás). (Hiánypótlással, vagy rákérdezésre adott válasszal, csak a benyújtásra került 
ajánlat módosítása árán lenne csak korrigálható.) 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen.  
Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
érvénytelen. 
 
III. Ajánlattevő 
ÉPKAR Zrt. 
1112 Budapest, Németvölgyi út 146. 
Az ajánlattevő által ajánlott 
nettó ajánlati ár: 750.000.000,- Ft 
Teljesítési biztosíték mértéke: 7 % 
Hibabejelentési (Jótállási) 
időszak hossza: 24 hónap 
Késedelmi kötbér mértéke: 0,5 % 
Megajánlott előteljesítés 
időtartama: 31 nap 



 
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően mindenben megfelel a felhívás és a 
dokumentáció követelményeinek. 
 
IV. Ajánlattevő 
Progress-B’90 Zrt. 
1203 Budapest, Emília u. 15. 
Az ajánlattevő által ajánlott 
nettó ajánlati ár: 536.000.000,- Ft 
Teljesítési biztosíték mértéke:  7 % 
Hibabejelentési (Jótállási) 
időszak hossza: 24 hónap 
Késedelmi kötbér mértéke: 0,5 % 
Megajánlott előteljesítés 
időtartama: 31 nap 

  
1. Az ajánlattevő által az ajánlatba csatolt, ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozó 
bankgarancia lejárata korábbi, mint a felhívásban előírt időpont. Az előírás szerint 2010. 
október 8. + 1. napig, azaz 2010. október 9-ig kellene, hogy érvényben legyen. Az ajánlatba 
csatolt bankgarancia 2010. október 7-ig érvényes. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi 
határidő lejártakor kell megfelelően, rendelkezésre állnia, az érték, illetve a 
hatály/érvényesség ezen időpontban kell, hogy megfelelően megállapítható legyen; ezen 
tekintetben nincs helye hiánypótlásnak. 
A Kbt. 59. (1) bekezdése az alábbiakat mondja ki: 

„(1) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték (a továbbiakban: 
biztosíték) adásához kötheti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg 
vagy az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig, az ott megjelölt 
mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia 
kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta.” 

Ajánlattevő a vonatkozó bankgaranciát benyújtotta, azonban annak érvényességi ideje az 
ajánlat benyújtásának időpontjában nem felel meg a felhívásban és a dokumentációban előírt 
követelményeknek, és az fentiekre tekintettel nem is hiánypótolható (mivel a vonatkozó 
adatoknak az ajánlat benyújtásával egy időben kell megfelelően kiderülniük a benyújtott 
igazolásból). 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 
 Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés b) és f) pontjai 
alapján érvénytelen. 
 
V. Ajánlattevő Neve: H & H Konzorcium 
Székhelye/Lakóhelye: 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12. 
Neve: HÉROSZ Zrt. 
Székhely: 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12. 
Neve: H-VILL Kft. 
Székhely: 2030 Érd, Luc utca 5. 



Az ajánlattevő által ajánlott 
nettó ajánlati ár: 698.149.995,- Ft 
Teljesítési biztosíték mértéke: 7 % 
Hibabejelentési (Jótállási) 
időszak hossza: 24 hónap 
Késedelmi kötbér mértéke: 0,25 % 
Megajánlott előteljesítés 
időtartama: 31 nap 

  
1. Az ajánlattevő által 077. oldalon benyújtott bankinformáció hiányos, nem fedi le a 2010. 
április 19. és 2010. május 4. közötti időszakot a bankinformáció tartalma alapján. A 
bankinformációt 2010. május 4-én állította ki a bank, de a nyilatkozat 2010. április 19. 
információkat tartalmaz. 
Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlás keretében a kért igazolást, azonban új igazolást nyújtott 
be, ami ismételten nem fed le egy időszakot az igazolás kiadását megelőzően (2010. június 14-
én került kiállításra az igazolás, és 2010. június 11-i adatokat tartalmaz). Az ajánlati felhívás 
előírása szerint, az igazolásból ki kell derülnie, hogy „az elmúlt 2 évben (az igazolás 
kiállítását megelőző 24 hónapban) – illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban 
történt, akkor a számlanyitás időpontjától az igazolás kiállításáig terjedő időtartamban – a 
számlán történt-e sorban állás. (Kbt. 66.§ (1) a) pont szerint);”Ajánlattevő ugyan igazolta a 
hiánypótlás keretében az általunk kért időszakot, de újból egy fentiek szerinti hiányos 
igazolást nyújtott be, illetve új igazolást nyújtott be, amivel módosította az ajánlatában 
szereplő igazolást. Módosítani, pedig hiánypótlás keretében nem lehet. 
A hiánypótlási felhívásban fentiekre tekintettel egyértelműen rögzítésre kerültek az alábbiak 
is: 

„„A hiánypótlás a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és 
nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat 
részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, illetve hiányosságainak 
pótlására terjedhet ki … .” Az előbbiek értelmében kérjük a tisztelt ajánlattevőt, hogy a 
vonatkozó hiányzó adatot tartalmazó igazolást az onnan hiányzó adat/válasz 
leigazolásával legyen kedves kiegészíteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak 
és kizárólag ezen adattartalomra vonatkozó hiánypótlást fogad el az ajánlattevőtől, 
tekintettel arra, hogy a már benyújtott ajánlat által tartalmazott konkrét irat cseréje, 
módosítása túlterjeszkedne a Kbt. hiánypótlással kapcsolatos rendelkezésein. Ezért 
nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hiánypótlás keretén belül a kért 
dokumentum kizárólag abban az esetben elfogadható, ha kizárólag a hiánypótlás keretében kért hiányra vonatkozóan tartalmaz további/új adatot. Az így 
meghatározott igazolástól eltérő adattartalmú igazolás benyújtása, vagy az előbbieknek 
megfelelő igazolás benyújtásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.” Ajánlattevő nem a hiánypótlási felhívásban leírtaknak megfelelően pótolta a kért hiányt. 

Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 
 
2. Ajánlattevő ajánlatába csatolt referenciaigazolás hiányos: 
- A1) referencia esetében, nem tartalmazza az igazolás, hogy többszintes volt az épület, 
amelyen megvalósult az építés/felújítás/bővítés. 
Az ajánlati dokumentáció 8.1. pontja előírja az alábbiakat: 
„A referenciákat az ajánlattevők a Kbt. 68.§ (2) bekezdés alapján, referenciaigazolással 
igazolhatják. Így a referencia igazolás kell tartalmazzon valamennyi, az alkalmassági 



feltételnek való megfelelés igazolásához szükséges adatot és információt. A referencia 
táblázat, saját nyilatkozat, az abban foglalt adatok csak tájékoztató jellegűek, de ennek 
benyújtása is kötelező.”  
Ajánlattevő nem nyújtotta be a hiányos adatra vonatkozó hiánypótlását, hanem a vonatkozó 
épületre csatolt a hiánypótlás keretében képeket. Ajánlatkérő eddig sem azt vonta kétségbe 
véleményünk szerint, hogy az ajánlattevő által közölt referenciamunka többszintes épületre 
szólt, hanem azt állapította meg, hogy ezen adat a referenciaigazolásból nem derül ki, 
melynek pótlását kérte. 
Ajánlattevő a hiányt nem pótolta. 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 

 
 
3. Az ajánlattevő ajánlatában benyújtott fizetési ütemezés tartalmaz 3. részszámlára 
vonatkozó adatokat: annak értékét, benyújtásának időpontját, százalékos mértékét a teljes 
ajánlati árhoz. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a 
szerződéstervezetben is egyértelműen jelölte, hogy a számlázás kizárólag a fent felsorolt 
dokumentumok vonatkozó tartalma alapján történhet, így kizárólag egy előleg-számla, 2 db 
rész-számla és egy végszámla kerülhet benyújtásra! A fizetési ütemezés így nem felel meg a 
felhívás és a dokumentáció vonatkozó követelményeinek. (Hiánypótlással, vagy rákérdezésre 
adott válasszal, csak a benyújtásra került ajánlat módosítása árán lenne csak korrigálható.) 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 
 
4. Az organizációban bemutatott ideiglenes munkatér határolás kialakítása során ajánlattevő 
nem vette figyelembe a statikai tervdokumentáció ide vonatkozó tájékoztatását. A rézsü nem 
alakítható ki 75° -os szögben, csak majdnem függőlegesen 85 ° -ban, a járdát, pedig nem lehet 
1,3m szélességben megbontani, csak védőtávolságként használható. 
Ajánlattevő a vonatkozó hiányt pótolta, műszakilag megítélendő annak megfelelősége. Nem 
megfelelőség esetén Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel érvénytelen. 
 Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
érvénytelen. 
 
VI. Ajánlattevő 
MARKET Építő Zrt. 1037 Budapest, Bojtár utca 41-47. 
Az ajánlattevő által ajánlott 
nettó ajánlati ár: 651.545.108,- Ft 
Teljesítési biztosíték mértéke:  7 % 
Hibabejelentési (Jótállási) 
időszak hossza: 24 hónap 
Késedelmi kötbér mértéke: 0,5 % 
Megajánlott előteljesítés 
időtartama: 31 nap, azaz 2011.01.28. 

 1. Az ajánlatban megnevezett munkavédelmi szakember nem az ajánlattevő munkavállalója, 
ellenben nem jelölte az általa ellátandó feladatot a Kbt. 71. § (1) a) pontja szerinti 
nyilatkozatában ajánlattevő. Felvilágosítás kérés keretében kérhető az ellentmondás feloldása, 



különös tekintettel azonban arra, hogy a megadott válasszal nem módosítható a benyújtott 
ajánlat, annak nyilatkozatai. 
Ajánlattevő válaszában arról nyilatkozik, hogy a szakembert egyéb, munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban foglalkoztatja. Ajánlattevő nem nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy ezen 
szakembert miért nem tüntette fel a Kbt. 71. § (1) a) pont szerinti nyilatkozatában. 
A Kbt. 4. § 2. pontja az alábbiak szerint fogalmazza meg az alvállalkozó fogalmát: 

„2. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt;” 

Fenti értelmezés alapján, illetve a Döntőbizottság D.173/ 12 /2010. számú határozata (ld. 
jelen vélemény melléklete) szerint, a bevont, teljesítésben személyében közreműködő 
szakember (amennyiben az nem munkavállalója ajánlattevőnek) ugyancsak alvállalkozónak 
minősül, függetlenül a közte és az ajánlattevő között fennálló jogviszonytól. Ajánlattevő 
tehát köteles lett volna a vonatkozó feladatrészt jelölni a Kbt. 71. § (1) a) pont szerinti 
nyilatkozatában. Ezen problémát sem a hiánypótlás keretében, sem a felvilágosítás 
megadása során nem orvosolta ajánlattevő. 
 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 
 
2. A szakmai ajánlat részeként benyújtásra kerülő ütemterven jóteljesítési biztosítéknak 
nevezve a teljesítési biztosíték nyújtása szerinti tartalmat ábrázolta. Az ábrázolás a 
jóteljesítési biztosítékkal szembeni elvárásoknak nem felel meg. (Hiánypótlással, vagy 
rákérdezésre adott válasszal, csak a benyújtásra került ajánlat módosítása árán lenne csak 
korrigálható.) 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 
 Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
érvénytelen. 
 
VII. Ajánlattevő 
Kalotherm Építészeti és Épületgépészeti Zrt. 1078 Budapest, Nefelejcs utca 42. 
Az ajánlattevő által ajánlott 
nettó ajánlati ár: 607.604.347,- Ft 
Teljesítési biztosíték mértéke:  7 % 
Hibabejelentési (Jótállási) 
időszak hossza: 24 hónap 
Késedelmi kötbér mértéke: 0,5 % 
Megajánlott előteljesítés 
időtartama: 0 nap 

 1. Ajánlattevő ajánlatába csatolt referenciaigazolások hiányosak: 
- A2) referencia esetében, nem tartalmazza a referenciaigazolás, hogy az építés támogatási 
szerződésből (EU / önkormányzati  forrásból)  is finanszírozott, építési beruházás volt. 
Ajánlattevő a hiányt egyrészről megfelelően pótolta, ellenben az ismételten benyújtott 
referenciaigazolást (a hiánypótlási felhívásban meghatározottakon kívül) egyéb ponton is 
módosította. 



A hiánypótlási felhívásban fentiekre tekintettel egyértelműen rögzítésre kerültek az alábbiak 
is: 

„„A hiánypótlás a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és 
nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat 
részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, illetve hiányosságainak 
pótlására terjedhet ki … .” Az előbbiek értelmében kérjük a tisztelt ajánlattevőt, hogy a 
vonatkozó hiányzó adatot tartalmazó igazolást az onnan hiányzó adat/válasz 
leigazolásával legyen kedves kiegészíteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak 
és kizárólag ezen adattartalomra vonatkozó hiánypótlást fogad el az ajánlattevőtől, 
tekintettel arra, hogy a már benyújtott ajánlat által tartalmazott konkrét irat cseréje, 
módosítása túlterjeszkedne a Kbt. hiánypótlással kapcsolatos rendelkezésein. Ezért 
nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hiánypótlás keretén belül a kért 
dokumentum kizárólag abban az esetben elfogadható, ha kizárólag a hiánypótlás 
keretében kért hiányra vonatkozóan tartalmaz további/új adatot. Az így meghatározott 
igazolástól eltérő adattartalmú igazolás benyújtása, vagy az előbbieknek megfelelő 
igazolás benyújtásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.” Fentiek alapján ajánlattevő nem változtathatott volna a referencia egyéb tartalmán 

hiánypótlás keretében, mivel így benyújtott ajánlatát módosította. 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 
 
2. Az ajánlatban megnevezett munkavédelmi szakember nem az ajánlattevő munkavállalója, 
ellenben nem jelölte az általa ellátandó feladatot a Kbt. 71. § (1) a) pontja szerinti 
nyilatkozatában ajánlattevő. Felvilágosítás kérés keretében kérhető az ellentmondás feloldása, 
különös tekintettel azonban arra, hogy a megadott válasszal nem módosítható a benyújtott 
ajánlat, annak nyilatkozatai. 
Ajánlattevő válaszában arról nyilatkozik, hogy a szakembert megbízási keretszerződéssel 
foglalkoztatja. Ajánlattevő nem nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy ezen szakembert miért 
nem tüntette fel a Kbt. 71. § (1) a) pont szerinti nyilatkozatában. 
A Kbt. 4. § 2. pontja az alábbiak szerint fogalmazza meg az alvállalkozó fogalmát: 

„2. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt;” 

Fenti értelmezés alapján, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság D.173/ 12 /2010. számú 
határozata (ld. jelen vélemény melléklete) szerint, a bevont, teljesítésben személyében 
közreműködő szakember (amennyiben az nem munkavállalója ajánlattevőnek) ugyancsak 
alvállalkozónak minősül, függetlenül a közte és az ajánlattevő között fennálló jogviszonytól. 
Ajánlattevő tehát köteles lett volna a vonatkozó feladatrészt jelölni a Kbt. 71. § (1) a) pont 
szerinti nyilatkozatában. Ezen problémát sem a hiánypótlás keretében, sem a felvilágosítás 
megadása során nem orvosolta ajánlattevő. 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 
 
3. Az ütemterv szöveges részében megfelelően szerepel a felirat és a vonatkozó dátum is, de 
hiányzik maga az ábrázolás. (Hiánypótlással, vagy rákérdezésre adott válasszal, csak a 
benyújtásra került ajánlat módosítása árán lenne csak korrigálható.) 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 
 
4. A víztelenítésre megadott műszaki megoldás ellentétes a műszaki leírásban előírt, és a 
kiegészítő tájékoztatásban megerősített, elvárásokkal (vízszintsüllyesztő kutak telekhatáron 
belül helyezhetők el). (Hiánypótlással, vagy rákérdezésre adott válasszal, csak a benyújtásra 
került ajánlat módosítása árán lenne csak korrigálható.) 
Ajánlattevő ajánlata fentiekre tekintettel véleményünk szerint érvénytelen. 



 Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
érvénytelen. 
 
Az eljárás eredménye: Az eljárás véleményünk szerint a Kbt. 92/A. § (2) bekezdése alapján eredménytelen. 

 
„92/A. §  

(2) Eredménytelen az eljárás, ha több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott 
ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat van.” 

 
Budapest, 2010. június 23. 

 
A szakvéleményt készítette:  Ádámné Egri Judit 
    dr. Kászoni Ildikó 

 
Mellékletek:  
- Közbeszerzési Döntőbizottság D.173/ 12 /2010. számú határozatának kivonata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Melléklet: 
Közbeszerzési Döntőbizottság D.173/ 12 /2010. számú határozatának kivonata  

„Elöljáróban a Döntőbizottság megvizsgálta az alvállalkozó Kbt. szerinti fogalmát,összevetve 
az ajánlattevő fogalmával. 
A Kbt. 4. § 1. pontja szerint ajánlattevő az a természetes személy, jogi személy, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, 
illetőleg amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, ajánlattevőnek minősül a külföldi 
székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe is. 
A Kbt. 4. § 2. pontja alapján alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési 
eljárás eredményeképpen megkötött szerződés teljesítésében ajánlattevő által bevontan 
közvetlenül részt vesz. A fenti rendelkezésekből megállapítható, hogy a jogalkotó 
egyértelműen különbséget tesz ajánlattevő és az alvállalkozó, mint a közbeszerzési eljárás 
egymástól elkülönülő résztvevői között. Ajánlattevő olyan személy (szervezet), aki az 
ajánlati-részvételi-ajánlattételi felhívás, a kapcsolódó dokumentáció és a jogszabályok 
rendelkezései alapján ajánlatot nyújt be ajánlatkérőnek az általa megvalósítani kívánt 
beszerzés teljesítésére, és a teljesítésre irányuló szerződést nyertes ajánlattevővel köti meg 
ajánlatkérő. Az ajánlattevő felelőssége ajánlatkérővel szemben tehát az ajánlatában, a 
felhívásban és a dokumentációban foglaltak teljesítésért áll fenn. Közös ajánlattevők esetén a 
felelősség pedig egyetemlegesen terheli a közös ajánlattevőket a szerződés teljesítéséért. 
 
Ezzel szemben alvállalkozó olyan személy (szervezet), akit ajánlattevő von be a 
közbeszerzési eljárás teljesítésébe, és az alvállalkozó ez alapján vesz részt a teljesítésben. Az 
alvállalkozó nem ajánlattevő, az alvállalkozó nem szerződő fél a közbeszerzési eljárás alapján 
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között megkötött szerződés tekintetében, mert csak 
ajánlattevővel áll szerződéses jogviszonyban, így alvállalkozó felelőssége ajánlattevővel 
szemben áll fenn. 
 
A Kbt. szabályozása a Kbt. 3 § -a alapján kógens. Erre tekintettel a közbeszerzési eljárásban 
kizárólag a jogalkotó által megadott személyi struktúrarendszerben tehető ajánlat. 
A Kbt. 70. § (1) bekezdés első fordulata értelmében az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban 
és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 
A Kbt. 70. § (2) bekezdés alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő 
kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért 
ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben 
saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) 
és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
A vizsgált esetben megállapította a Döntőbizottság, hogy ajánlatkérő az ajánlattételi 
felhívásában és a dokumentációban előírta, hogy ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell 
a Kbt. 71. § (1) a)-c) és (3) bekezdéseiben foglaltakra (nemleges nyilatkozat csatolása is 
szükséges). Ezen túlmenőn ajánlatkérő azt is előírta az ajánlattételi felhívásában és 
megismételve, tételesen rögzítve felsorolta a dokumentációban, hogy ajánlattevőknek meg 
kell jelölniük ajánlatukban a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltakat. Ennek körében 
felsorolta a csatolandó nyilatkozatokat, igazolásokat. Ajánlatkérő sem a felhívását, sem a 



dokumentációját nem módosította, e vonatkozásban nem kezdeményeztek jogorvoslati 
eljárást, így az abban foglaltakat kellett figyelembe venni az ajánlat elkészítésekor.  
 
A Kbt. 71. § (1) bekezdés értelmében az ajánlatban meg kell jelölni 
a) közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, 
b) ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés étékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 
részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá 
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. 
 
A (2) bekezdés értelmében az (1) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti 
az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. 
A Kbt. 71. §-ának szabálya a Kbt. 4. §-ában megadott fogalom meghatározásoknak 
megfelelően elkülönülten külön kéri, hogy ajánlattevő nevesítve közölje a 10 % feletti 
alvállalkozók személyét, továbbá jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek 
teljesítéséhez akár 10 % alatti, akár a 10 % feletti alvállalkozót vesz igénybe. E 
rendelkezés az előbbiekben már kifejtettek alapján kógens. Ha és amennyiben valamely 
ajánlattevő nem maga teljesíti a szerződést, hanem annak teljesítésébe más személyeket 
közvetlenül von be – valamely jogviszony alapján -, akkor azok a személyek 
alvállalkozónak minősülnek. 
 A Döntőbizottság által vizsgált esetben kérelmező egyéni vállalkozó – akinek lehetnek többek 
közreműködőként alkalmazottai, kisegítő családtagjai, bedolgozói – és a tevékenységet 
személyesen kell végeznie. Ez nem jelenti azt, hogy az előzőek szerint nem vonhat be a 
szerződés teljesítésébe más személyeket, sőt közreműködői útján is teljesíthet. Azonban a 
kérelmező egyértelműen – az ajánlatban becsatolt nemleges nyilatkozat ellenére – azt 
közölte az előzetes vitarendezési eljárásban, hogy az ajánlatában megjelölt 
magánszemélyeket megbízási jogviszony alapján kívánta igénybe venni a teljesítés 
során. Ez pedig azt jelenti, hogy a kérelmező közvetlenül – megbízás alapján – von be a 
teljesítésbe személyeket, nem alkalmazottakat, kisegítő családtagokat kívánt bevonni a 
teljesítésbe, azaz alvállalkozókat vesz igénybe. Ennek megfelelően a vonatkozó 
előírásoknak és a Kbt. szabályozásának megfelelően nyilatkoznia kellett volna a 
teljesítésbe közvetlenül bevonni kívánt alvállalkozókról, illetőleg a közbeszerzés általuk 
teljesítendő részéről, amelynek a kérelmező nem tett eleget ajánlatában, így az ajánlat 
nem felelt meg az ajánlattételi felhívás, dokumentáció és a jogszabályok 
rendelkezéseinek. 
Erre figyelemmel a Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező ajánlata 
érvénytelenségének megállapítása a fentiek alapján ajánlatkérő részéről nem volt 
jogsértő. 
A Döntőbizottság arra is rá kíván mutatni, hogy az alvállalkozók bevonása – szemben 
ajánlatkérő állításával – megvalósulhat megbízási szerződés alapján is. A közbeszerzési eljárást lezáró szerződést ugyanis a nyertes ajánlattevőnek kell teljesítenie, 
tehát az eredménykötelem az ajánlattevőt terheli, míg az alvállalkozó nem részese ennek a 
szerződésnek és az ő teljesítéséért ajánlattevő felel. A nyertes ajánlattevő és az alvállalkozó 
egymás közötti szerződésének - azaz hogy arra milyen szerződést kötnek – nincs az 
eredménykötelem szempontjából jelentősége, mert a nyertes ajánlattevőnek kell az eredmény 
létrehoznia még akkor is, ha az alvállalkozójával megbízási szerződést köt – ami nem 
keletkeztet eredménykötelmet -, mert az ajánlatkérővel szemben a nyertes ajánlattevő az, akit 
az eredménykötelem terhel. A nyertes ajánlattevő és az alvállalkozó egymás közötti 



viszonya, annak jogalapja ezt nem változtatja meg, így a megbízási szerződés is alkalmas 
lehet alvállalkozó bevonására.” 


