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Preambulum 
 
1. § Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint szervei az 

önkormányzat által megvalósításra kerülő beruházásai, illetve beszerzései során a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos 
önkormányzati rendeletében foglalt átruházott hatáskörök figyelembe vételével a jelen 
szabályzatnak megfelelően jár el. 

 
 

Bíráló Bizottság 
 
2. § A közbeszerzési eljárás előkészítésének irányítására, lefolytatására, koordinálására a 

képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 27. § (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően legalább háromtagú Bíráló 
Bizottságot hoz létre.  
A képviselő-testület a Bíráló Bizottság létrehozásakor a Bizottság tagjai közül elnököt jelöl 
ki. 
A Bíráló Bizottság összeállításakor a képviselő-testület figyelembe veszi a Kbt. 27. § (3), 
illetve (5) bekezdését. 
Az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni 
a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő értékű 
közbeszerzési eljárásba, 
b) építési beruházás esetén a hétszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba, 
vagy 
c) a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásba, 
kivéve a keretmegállapodás alapján történő, az a)-b) pontban meghatározott értéket el nem 
érő beszerzés megvalósításába, 
d) keretmegállapodás alapján történő, az a)-b) pontban meghatározott értékű beszerzés 
megvalósításába. 

 
3. § A közbeszerzési eljárás során az ajánlatok/részvételi jelentkezések bírálatára kijelölt szerv a 

Bíráló Bizottság, amely átruházott hatáskörben jár el. 
 

4. § A Bíráló Bizottság határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A Bíráló Bizottság 
határozatait szavazás útján hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 

5. § A Bíráló Bizottság felelős a következőkért:  

- meghatározza az adott közbeszerzési eljárás tekintetében az alkalmazandó 
alapfeltételeket, így különösen a kizáró okokat, az alkalmassági feltételeket, az 
értékelési szempontot, az ajánlattételi/részvételi határidőt, az eljárás során előírni 
kívánt biztosítékok mértékét – szükség eseten konzultálva az eljárásba bevont és az 
ajánlatkérő nevében eljáró szakértőkkel; 

- a tárgyalási fordulókat lebonyolítja;  

- az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli a 
benyújtott ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket, javaslatot tesz az 
ajánlattevők/részvételre jelentkezők ajánlatának/részvételi jelentkezésének az 
érvényessé vagy érvénytelenné nyilvánításáról, az ajánlattevő/részvételre jelentkező 
kizárásáról, továbbá javaslatot tesz az eljárás eredménye tárgyában meghozandó 
döntés tartalmára 

 
 



6. § A Bíráló Bizottság a közbeszerzési eljárás elindításáról szóló képviselő-testületi döntést 
követően alakuló ülést tart, amelyen az adott közbeszerzési eljárás tekintetében az 
alkalmazandó alapfeltételeket meghatározza, továbbá az alapján elfogadja az 
ajánlat/ajánlattételi (a továbbiakban: ajánlattételi) és a részvételi felhívás, illetve a 
kapcsolódó dokumentáció tartalmát. 
A Bíráló Bizottság alakuló üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (a 
továbbiakban: lebonyolító) von be, a lebonyolító köteles: 
- a Bizottság alakuló ülésén részt venni, az ülést levezetni; 
- az alakuló ülés időpontjára elkészíteni az ajánlattételi/részvételi felhívás és a 

közbeszerzési dokumentumok tervezetét és azt legalább olyan példányszámban az ülésen 
rendelkezésre bocsátani, ahány tagja van a Bizottságnak; 

- az ajánlatkérő kérése esetén az ülésről szóló jegyzőkönyvet elkészíteni és azt az ülést 
követő 2 munkanapon belül a Bizottság erre kijelölt tagja részére elektronikus úton 
megküldeni 

 
 

Az ajánlatkérő nevében eljáró lebonyolító feladatköre 
 
7. § Az ajánlatkérő nevében eljáró lebonyolító a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása 

során az alábbi feladatok teljes körű elvégzésére köteles:  
- A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az ajánlatkérői igények felmérése 
- Javaslattétel a közbeszerzési eljárás alkalmazandó típusára 
- A beszerzés tárgyához kapcsolódóan javaslattétel a közbeszerzési eljárás során 

alkalmazandó értékelési szempontrendszerre 
- Az ajánlatkérő kérésére az eljáráshoz kapcsolódó ütemterv elkészítése és megküldése az 

ajánlatkérő részére 
- Az eljárást megindító ajánlattételi/részvételi felhívás összeállítása 
- Az eljárás megindításához kapcsolódó ajánlattételi/részvételi dokumentáció/kiegészítő 

iratok, illetve a szerződés-tervezet összeállítása (a Részletes ártáblázat/Árazatlan 
költségvetés és a Műszaki leírás részét képező dokumentumok kivételével) 

- Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendeletben előírt, az ajánlatkérő feladatát képező tevékenységek elvégzése 

- Hirdetménnyel induló eljárás esetében a megfelelő hirdetmény megjelentetése, 
hirdetmény nélkül induló eljárás esetében az eljárást megindító felhívás megküldése az 
ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére  

- A Kbt. 113. § szerint induló közbeszerzési eljárás esetén az összefoglaló tájékoztatás 
összeállítása és megjelentetése 

- Az ajánlattételi/részvételi dokumentáció/kiegészítő iratok megküldése/megjelentetése  
- Az ajánlattevők/részvételre jelentkezők által feltett kérdések haladéktalanul történő 

továbbítása az ajánlatkérő részére egyeztetésre 
- Az ajánlattevők/részvételre jelentkezők által feltett kérdések közül a közbeszerzési 

jellegű kérdésekre adandó válaszok összeállítása 
- Az ajánlattevők/részvételre jelentkezők által feltett kérdésekre a hivatalos kiegészítő 

tájékoztatás összeállítása és megküldése/megjelentetése  
- Az eljárást megindító felhívás és/vagy a dokumentáció/kiegészítő iratok módosítása, 

illetve az ajánlattételi/részvételi határidő módosítása esetén a módosításról szóló 
tájékoztatás megküldése/megjelentetése 

- A beérkezett ajánlatok/részvételi jelentkezések átvizsgálása hiánypótlási és érvényességi 
szempontból 

- Hiánypótlási felhívás/felvilágosítás kérés összeállítása és megküldése/megjelentetése  
- A beérkezett hiánypótlások/felvilágosítások értékelése 
- A Kbt. 72. § (1) bekezdésében foglaltak fennállása esetében indokolás kérés összeállítása 

és megküldése/megjelentetése  



- A beérkezett indokolások értékelése 
- Az ajánlattevők/részvételre jelentkezők kizáró okok, illetve alkalmassági feltételek 

szerinti ellenőrzése a hatályos nyilvántartásokból, ennek dokumentálása 
- Tárgyalási fordulók hivatalos levezetése 
- A tárgyalásról jegyzőkönyv készítése és annak megküldése/megjelentetése  
- Érvénytelen ajánlatot/részvételi jelentkezést benyújtó ajánlattevő/részvételre jelentkező 

esetében az érvénytelenné nyilvánításhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése 
- Az eljárás során megtartott Bíráló Bizottsági üléseken személyes részvétel (ha a 

lebonyolító képviselője a Bíráló Bizottság tagja, akkor szavazati joggal, ellenkező 
esetben véleménynyilvánítási joggal), továbbá az ülésekről a jegyzőkönyvek elkészítése 

- Javaslattétel az eljárás eredménye és az eljárás során meghozandó egyéb döntések 
tárgyában 

- Az ajánlatkérő kérése esetén a közbeszerzési eljárásról összefoglaló írásbeli 
szakvélemény készítése 

- Az ajánlatok/részvételi jelentkezések értékelésének a végén a Bíráló Bizottsági tagok 
bírálati lapjainak az előkészítése 

- Az ajánlatok/részvételi jelentkezések értékeléséről szóló írásbeli összegezés elkészítése 
és megküldése/megjelentetése  

- A nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő adatokkal kiegészített szerződés-tervezet 
megküldése az ajánlatkérő részére, a szerződéskötés koordinálása 

- Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény összeállítása és elektronikus úton 
történő feladása 

- Amennyiben az eljárás során iratbetekintés tárgyában kérelem érkezik, akkor az 
iratbetekintés lebonyolítása, a kapcsolódó jegyzőkönyv elkészítése 

- Amennyiben az eljárással kapcsolatban – annak előkészítése vagy lebonyolítása során, 
illetve az eredmény kihirdetését vagy a szerződéskötést követően – vitarendezési kérelem 
érkezik, akkor a kérelem haladéktalanul történő továbbítása az ajánlatkérő részére 
egyeztetésre, továbbá a kérelemre adott válasz összeállítása és 
megküldése/megjelentetése  

- Amennyiben az eljárás során jogorvoslati eljárás indul, akkor az ajánlatkérő által a 
Közbeszerzési Döntőbizottság részére benyújtandó hivatalos dokumentumok, 
észrevételek összeállítása, továbbá az eljárás a Közbeszerzési Döntőbizottság által kért 
dokumentumok megküldése a megadott címre 

- Jogorvoslati eljárás során az ajánlatkérő közbeszerzési szakmai képviselete, a 
Közbeszerzési Döntőbizottság által megtartott tárgyalásokon személyes részvétel  

- Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság döntése ellen az ajánlatkérő jogorvoslattal 
kíván élni, akkor a jogorvoslati dokumentumok elkészítése 

- Amennyiben a megkötött szerződés teljesítése során szerződés-módosításra kerül sor, 
akkor az ajánlatkérő kérése alapján a szerződés-módosítás közbeszerzési jogi 
szempontból történő véleményezése 

- A szerződés módosításáról szóló tájékoztató hirdetmény összeállítása és elektronikus 
úton történő feladása 

- Az ajánlatkérő kérése esetén közreműködés a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató 
hirdetmény összeállításában és közzétételében 

- Amennyiben az eljárással kapcsolatban előzetesen/folyamatában (ex-ante, folyamatba 
épített) vagy utólagosan közbeszerzési ellenőrzésre kerül sor a Közreműködő Szervezet 
vagy egyéb szervezet által, akkor az eljárás során keletkezett iratanyagnak a szabályok 
szerint előírt határidőig történő feltöltése a szükséges elektronikus rendszeren keresztül, 
az esetlegesen felmerülő hiánypótlások, tényállás tisztázások elvégzése 

- Amennyiben a beszerzés részben vagy egészben támogatásból valósul meg, akkor a 
Közreműködő Szervezet vagy egyéb szervezet által a közbeszerzési eljárás ellenőrzésével 
kapcsolatosan érkezett, közbeszerzési jellegű megkeresésekre, kérdésekre a megfelelő 
válaszok összeállítása  



- Az eljárás teljes körű dokumentálása, az eljárás során keletkezett dokumentumok 
átlátható módon történő gyűjtése, megőrzése, továbbá annak az ajánlatkérő részére 
történő átadása a közbeszerzési eljárás lezárása (az eljárás eredményéről szóló 
hirdetmény megjelenése, illetve amennyiben az eljárással kapcsolatban közbeszerzési 
utóellenőrzésre kerül sor, akkor az utóellenőrzés befejezése) után 5 munkanapon belül 

- Az ajánlatkérő kérése esetén a közbeszerzési eljárás iratanyagának elektronikus (CD-
lemezre vagy pen drive-ra írt) formában történő összeállítása és átadása az ajánlatkérő 
részére  

- Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban helyszíni ellenőrzésre kerül sor, 
akkor – függetlenül attól, hogy az ellenőrzésre a közbeszerzési eljárás lezárása előtt vagy 
azt követően kerül sor – azon a személyes megjelenés biztosítása, a helyszíni ellenőrök 
által kért tájékoztatás megadása 

- Az ajánlatkérő által szükségesnek ítélt helyzetekben a személyes megjelenés biztosítása 
az ajánlatkérő székhelyén, illetve a döntéshozó képviselő-testület és bizottság ülésein 

- Az ajánlatkérő által kért formában (személyesen, telefonon vagy elektronikus úton) 
folyamatos közbeszerzési tanácsadás biztosítása, az ajánlatkérő által feltett kérdésekre a 
lehető leggyorsabban a megfelelő szakmai válaszok megküldése 

- A Bíráló Bizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagjának a biztosítása 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadón keresztül  

 
 

A polgármester 
 
8. § Az ajánlatkérő képviseletében eljárva a polgármester:  

- a közbeszerzési eljárások során gyakorolja a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mötv.) rögzített jogait (különös tekintettel a 
képviseleti jog gyakorlására);  

- felelős a jelen szabályzat jogszabályi változásoknak megfelelő módosításáért;  

- felelős az éves közbeszerzési terv elkészíttetésért és jóváhagyatásáért;  

- a közbeszerzési eljárások szakmai előkészítéséért; 

- a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges feltételek biztosításáért; 

- a közbeszerzési eljárás nyilvánosságáért (Kbt. 42-43. §); 

- feladata a megbízási szerződések megkötése az eljárásba bevont szakértőkkel, a 
lebonyolítóval;  

- feladata a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatása, az ellenőrzésének 
elrendelése, a szabálytalan vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát sértő esetek 
kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele; 

- felel a közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződések megkötéséért; 

- megnevezi a hirdetmény nélküli eljárásokban, illetve a Kbt. 113. § szerinti eljárásokban 
az ajánlatkérő által ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket 

 
 

A képviselő-testület 
 
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete felelős a következőkért: 

- a közbeszerzési eljárás megindításáért; 

- a közbeszerzési eljárás során eljáró Bíráló Bizottság tagjainak a kijelöléséért; 



- a Bíráló Bizottság értékelését követően elkészített előterjesztés alapján a közbeszerzési 
eljárás során meghozandó közbenső döntések, illetve az eljárást lezáró döntések 
meghozataláért (a döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni); 

- az adott közbeszerzési eljárás esetében a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre 
állására, továbbá a szükséges többletforrás rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
döntések meghozataláért 

 
 

A Közbeszerzési Terv 
 
10. § Az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít az adott évre tervezett 
közbeszerzéseiről.  
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi.  
A közbeszerzési terv nyilvános. 
 

11. § A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet 
a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 
 

12. § A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 
eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

 
 

Az eljárás előkészítése 
 
13. § A közbeszerzés becsült értékének megállapítása során a közbeszerzés megkezdésekor a 

beszerzés tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált – általános forgalmi adó nélkül 
számított, a Kbt. 17-20. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított – teljes ellenszolgáltatást 
kell érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az 
opcionális rész értékét is bele kell érteni. 
Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, a közbeszerzés becsült 
értékébe minden rész értékét be kell számítani.  

 
14. § A képviselő-testület által megalakított Bíráló Bizottság tagjai – legkésőbb a Bizottság 

alakuló ülésén – megteszik a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási 
nyilatkozatukat.  
 

15. § A Bíráló Bizottság tagjai, illetve az eljárásba bevont egyéb személyek elvégzik az adott 
közbeszerzési eljárás elindításához szükséges cselekményeket, így különösen az eljárást 
megindító felhívás és a dokumentáció elkészítését (amennyiben lebonyolító nem kerül 
bevonásra az eljárás során). 

 
16. § A közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, 

hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a 
közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők – tervezett beszerzésre és 
annak követelményeire vonatkozó – tájékoztatása érdekében. Az ajánlatkérő köteles minden 
szükséges intézkedést – különösen a releváns információk közlését a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a megfelelő ajánlattételi határidő meghatározását – megtenni 
a verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására 
vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében. 

 



 
 

 
Az eljárás indításával és az eljárás során alkalmazott kapcsolattartási formával 

kapcsolatos előírások 
 
17. § Az ajánlatkérő (lebonyolító igénybevétele esetén a felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadót biztosító lebonyolító) az eljárás elindítása keretében megküldi: 

- a hirdetménnyel induló eljárások esetében az ajánlattételi/részvételi felhívást a 
Közbeszerzési Hatóság által kijelölt elektronikus rendszeren keresztül 

- a Kbt. 113. § szerint induló közbeszerzési eljárás esetén az összefoglaló tájékoztatást a 
Közbeszerzési Hatóság által kijelölt elektronikus rendszeren keresztül 

- a hirdetmény nélküli induló eljárások esetében az eljárást megindító felhívást az 
ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére 

 
18. § A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő és a 

gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy 
végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha e rendeletből más nem 
következik – elektronikus úton, az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: 
EKR) történik. Ez alól kivételt képez az alábbi eljárási cselekményekkel kapcsolatos 
kommunikáció:  
a) az eljárás előkészítése során a Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdése körébe tartozó 
nyilatkozatokra, 
b)  a szerződés megkötésére és 
c) a szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezési eljárás, 
iratbetekintési kérelem és az azzal összefüggő írásbeli kommunikáció, valamint a Kbt. 45. § 
(2) bekezdése szerinti tájékoztatás kivételével a szerződés megkötését követő 
kommunikációra. 

 
19. § A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (11) bekezdésében foglalt előírásra tekintettel 

meghatározásra kerül, hogy az ajánlatkérő nevében eljáró, az EKR-ben történő 
regisztrációra jogosult személy: Selmeczi Attila, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
munkavállalója, aki az EKR alkalmazása során teljes körű jogosultsággal rendelkezik az 
ajánlatkérő nevében szükséges eljárási cselekmények elvégzésére, továbbá jogosult – a 
szükséges egyeztetést és vizsgálatot követően – a beérkezett kérelmek alapján más 
felhasználók részére megadni a felhasználói jogosultságot. 
Amennyiben az eljárásban lebonyolító kerül bevonásra, akkor az ajánlatkérő a lebonyolító 
részére megadja az EKR rendszer használatához szükséges jogosultságot. 

 
20. § Az ajánlatkérő – az ellenőrzésre jogosult hozzáférése és az eljárás iratainak az EKR-ben 

való elektronikus megőrzése érdekében – köteles az eljárás előkészítése körében a Kbt. 28. 
§ (2) és (4) bekezdése alkalmazása során keletkezett iratokat, valamint a részvételi 
jelentkezések és ajánlatok bírálata és értékelése során keletkezett dokumentumokat vagy 
azok egyszerű elektronikus másolatát az EKR-be (különösen bírálóbizottsági 
jegyzőkönyvek, bírálati lapok, értékelés dokumentumai) is feltölteni az adott eljárás 
dokumentumai közé. 

 
 
 
 
 
 
 



Értékelési szempontok 
 
21. § Az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban meghatározni azt a szempontot 

vagy szempontokat, amelyek alapján a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot 
kiválasztja (a továbbiakban: értékelési szempontok). 
 

22. § Értékelési szempontként alkalmazhatóak 
a) a legalacsonyabb ár, 
b)  a legalacsonyabb költség, amelyet az ajánlatkérő által meghatározott költséghatékonysági 

módszer alkalmazásával kell kiszámítani, vagy 
c)  a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, 

szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel. 
 

23. § A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok vonatkozhatnak különösen az 
alábbiakra: 
a)  minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, valamennyi felhasználó 

számára való hozzáférhetőség, hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása és egyéb 
szociális, környezetvédelmi és innovatív tulajdonságok, forgalmazási feltételek, 
vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a 
teljesítés időpontja, időszaka; 

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

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

 
24. § Az ajánlatkérő köteles a legalacsonyabb költség vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

értékelési szempontok alkalmazására.  
Az ajánlatkérő csak akkor választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, 
ha az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki 
követelményeknek megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.  
Az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési 
szempontként tervezési, mérnöki és építészeti szolgáltatások, valamint építési beruházások 
esetében.  

 
25. § Ha az ajánlatkérő nem egyedüli értékelési szempontként alkalmazza a legalacsonyabb ár 

szempontját vagy a Kbt. 78. § szerinti módszerrel meghatározva a legalacsonyabb költség 
szempontját, köteles meghatározni 
a)  a legalacsonyabb költséget vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési 

szempontokat és az azok súlyát meghatározó – az értékelési szempont tényleges 
jelentőségével arányban álló – szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám), 

b)  ha az értékelési szempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, 
alszempontonként azok – tényleges jelentőségével arányban álló – súlyszámát, 

c)  az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határát, amely minden értékelési szempont esetében azonos, 

d)  azt a módszert (módszereket), amellyel megadja a ponthatárok közötti pontszámot. 
 

26. § Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton vagy 
alszemponton kívüli értékelési szempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati 
elemmel kapcsolatban az eljárást megindító felhívásban jogosult meghatározni az adott 



ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra 
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.  
Az ajánlatkérő bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan elvárást, 
amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. 
 

27. § Ha az ajánlatkérő nem egyedüli értékelési szempontként a legalacsonyabb ár szempontját 
alkalmazza, az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást 
megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott 
módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a 
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, 
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.  
Ha az ajánlatkérő egyedül a legalacsonyabb költség értékelési szempontját alkalmazza és 
annak körében az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg, a legkedvezőbb ajánlatot a Kbt. 78. §-ban 
foglalt módszer alkalmazásával adja meg. 
 

28. § Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely az értékelési szempontok szerint a 
legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes. 

 
 

Ajánlatok/részvételi jelentkezések bontása 
 

29. § Az elektronikusan benyújtott ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok 
felbontásának részletes szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet határozza meg. 

 
30. § A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat esetében, az ajánlatot és a 

részvételi jelentkezést egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy 
részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja elektronikus 
másolati példányok benyújtását. Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó 
iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártának időpontjában kell 
megkezdeni. 

 
31. § A nem elektronikusan benyújtott ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásánál csak az 

ajánlatkérő, az ajánlattevők/részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a 
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E 
személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. 
 

32. § Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásakor ismertethető a 
rendelkezésére álló fedezet összege is. 
A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, 
címét (székhelyét, lakóhelyét). 
 

33. § A nem elektronikusan benyújtott ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásáról és a 32. § 
szerinti adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól 
számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek. A 
határidő után beérkezett ajánlat/részvételi jelentkezés benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet 
kell felvenni, és azt az összes – beleértve az elkésett – ajánlattevőnek/részvételre 
jelentkezőnek megküldeni. 
 

 



Az ajánlatok/részvételi jelentkezések értékelése 
 
34. § Az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, 

hogy az ajánlatok/részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 

35. § Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat/részvételi jelentkezés érvénytelen, 
és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  
Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § 
(5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb 
tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint 
a Kbt. 71–72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg – több szakaszból 
álló eljárásban a részvételi szakaszban – ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett adatbázisok 
adatait is. 

 
36. § A 34. §-ban foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési 

szempontok szerint értékeli. 
 
37. § Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az 

értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő 
határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott 
esetben – a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell 
az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi 
jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott 
igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást 
lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, 
amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az 
ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az 
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban 
benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint 
hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 

 
38. § Ha a 37. § bekezdés szerinti ajánlattevő valamely kizáró ok vagy alkalmassági feltétel, 

valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritérium tekintetében 
a) egyáltalán nem, vagy határidőn túl nyújtott be igazolást, vagy 
b) a hiányosan benyújtott, illetve nem egyértelmű tartalmú igazolások esetében az esetleges 
hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az 
igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), 
az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a Kbt. 82. § 
(4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben 
csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági 
követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében 
az e törvényben és a jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget 
tett. 
 

39. § Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a 37. §-
ban foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő 
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások 



benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második 
legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is 
felhívta az igazolások benyújtására. Ezen lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az 
értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az 
ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. 

 
40. § Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok/részvételi jelentkezések bírálata során alapos kétsége 

merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, 
bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre 
jelentkezőt, hogy nyújtsa be a 37. § bekezdés szerinti igazolásokat. 
 

41. § Az ajánlattevő/részvételre jelentkező utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy 
bizonyítsa az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fenn nem állása és a Kbt. 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
alapján az ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesülését. Az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés, a kizáró okok fenn nem állása és a Kbt. 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumok tekintetében figyelembe vett értékek teljesülése esetén az 
ajánlat/részvételi jelentkezés akkor is érvényes, ha a benyújtott igazolások eltérnek a 
korábbi nyilatkozatban feltüntetett adatoktól. Az igazolások utólagos benyújtásakor igazolt, 
adott esetben a korábbi nyilatkozat szerinti értékeket meghaladó adatok azonban már nem 
változtatják meg az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők rangsorát. 

 
42. § Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az 

ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja 
az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok 
mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre 
álló anyagi fedezet összegét. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és 
értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az 
eljárás eredménytelensége a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul. 
 

43. § Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az 
ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása 
alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő 
további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az 
ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot.  
Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell 
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja.  
Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának 
eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát 
figyelmen kívül kell hagyni. 
 

44. § Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. 
Ha a részvételi felhívásban feltüntetett, az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a 
bírálatot nem tudja befejezni, minden részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld 
az ajánlattételi felhívás megküldésének – annak eredeti időpontjától számított hatvan 
napnál nem későbbi – új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően 
kell a részvételre jelentkezőket értesíteni. 
 

 
Hiánypótlás, indokolás 

 
45. § Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő/részvételre jelentkező számára azonos 

feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban/részvételi 



jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának 
tisztázása érdekében az ajánlattevőtől/részvételre jelentkezőtől felvilágosítást kérni. 
 

46. § A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi 
ajánlattevő/részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az 
ajánlattevő/részvételre jelentkező részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a 
hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 
 

47. § Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára 
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként 
figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme 
tekintetében. 
 

 
Érvénytelenség 

 
48. § Az ajánlatkérő az ajánlatot/részvételi jelentkezést érvénytelenné nyilvánítja, ha 

- azt az ajánlattételi/részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 

- az ajánlattevőt/részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 

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

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

- egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi/részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 
értve az ajánlat/részvételi jelentkezés ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

- az ajánlattevő/részvételre jelentkező valamely adatot a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdésébe 
ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását 
követően sem javítja; 

- a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő; 

- ha az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt 
tartalmaz;  

- ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz 
 

 
Eredménytelenség 

 
49. § Az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha 

- nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában 
részvételi jelentkezést; 

- kizárólag érvénytelen ajánlatot/részvételi jelentkezést nyújtottak be; 

- az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és 
egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát 

 
 



50. § Az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha 

- a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való 
elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye; 

- az igazolható rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés 
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel; 

- valamelyik ajánlattevő/részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi 
ajánlattevő/részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el; 

- a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az 
ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás 
lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek 
az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően 
jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható 

- a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével az egy szakaszból álló eljárásban vagy 
több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az 
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból 
álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi 
jelentkezést;  

- a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt 
ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési 
eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét 
helyreállítani; 

- bizonyítani tudja, hogy a Kbt. 53. (1) bekezdésében foglalt határidő leteltét követően 
beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a 
szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való 
elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye; 

- az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét 
arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan 
jövőbeli esemény az ajánlattételi/részvételi határidő lejártát követően bekövetkezik, az 
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés) és ilyen esemény az 
ajánlattételi/részvételi határidő lejártát követően bekövetkezett.  

- ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott 
alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 

 
 

Tájékoztatás az ajánlatkérő által hozott döntésről 
 

51. § Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt/részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az eljárás 
vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az 
ajánlattevő/részvételre jelentkező ajánlatának/részvételi jelentkezésének érvénytelenné 
nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, 
az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon 
belül. 

 
52. § Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön 

jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az 
ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi 
jelentkezések elbírálásának befejezésekor az 51. § bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli 
összegezésnek minden ajánlattevő, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre 
jelentkező részére egyidejűleg történő megküldésével teljesíti. 
 



53. § Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől 
számított huszadik napig, a részvételi szakaszról készült összegezés esetén az ajánlattételi 
határidő lejártáig egy alkalommal - valamint ezenfelül a Kbt. 79. § (4a) bekezdés 
alkalmazása esetén szintén egy alkalommal ugyanezen időpontig - jogosult módosítani, 
szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már 
megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az 
eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést 
orvosolja.  
Ha a módosítás során az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés érvénytelenségéről szóló 
tájékoztatást visszavonja, új ajánlattételi határidő kitűzésével jogosult a részvételre 
jelentkezőnek ajánlattételi felhívást küldeni Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést 
köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek 
megküldeni. 
 

54. § Az ajánlatokról/részvételi jelentkezésekről készült írásbeli összegezésben észlelt bármely 
elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az 
ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli 
összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás vagy a részvételi szakasz eredményének 
megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes 
ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek. 
 

 
Nyílt eljárás 

 
55. § A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt 

gazdasági szereplő ajánlatot tehet. 
A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul. 

 
 

Meghívásos eljárás 
 

56. § A meghívásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, 
részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére 
való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt a Kbt. 69. §-ban foglaltakkal 
összhangban.  
A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.  
Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak 
minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot. 
A meghívásos eljárás részvételi felhívással indul, az eljárás részvételi szakaszában bármely 
érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést. 
 
 

Tárgyalásos eljárás 
 

57. § A tárgyalásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, 
részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére 
való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt a Kbt. 69. §-ban foglaltakkal 
összhangban.  
A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.  
Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő az alkalmasnak minősített és 
ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. 
A tárgyalásos eljárás részvételi felhívással indul, a részvételi felhívásban fel kell tüntetni a 
tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcímét. Az eljárás részvételi szakaszában – a Kbt. 86. 



§ (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be 
részvételi jelentkezést. 
 

58. § A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra 
irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. 
 

59. § Az ajánlatkérő kivételes esetben, a Kbt. 98. §-ában foglalt feltételekkel hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárást indíthat.  
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, 
amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés 
feltételeiről. 
 

60. § A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján az ajánlatkérő köteles 
benyújtani a Közbeszerzési Hatósághoz az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre 
felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), a 
beszerzés becsült értékéről, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó 
körülményekről szóló tájékoztatást. 
Az ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján köteles a 
Közbeszerzési Adatbázisban és honlapján is közzétenni a Kbt. 103. § (1) bekezdés szerint a 
Közbeszerzési Hatóságnak megküldött minden dokumentumot, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokat és az ajánlatok bontását követően a bontásról készült jegyzőkönyvet. 
 

 
Nemzeti eljárásrendben alkalmazandó speciális rendelkezések 

 
61. § A nemzeti értékhatárt elérő, de az uniós értékhatár alatti közbeszerzések megvalósítása 

esetében az ajánlatkérő a választása szerint 

- a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy 

- a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el, a Kbt. 113–116. §-ban 
foglalt eltérésekkel. 

 
62. § Az ajánlatkérő a nyílt, a meghívásos és a tárgyalásos eljárást megindító felhívást nem 

hirdetmény útján teszi közzé.  
Az ajánlatkérő az eljárás megindításának napját legalább öt munkanappal megelőzően, de 
legfeljebb tizenkét hónapon belül köteles a megindítandó eljárásról szóló összefoglaló 
tájékoztatást közzétenni az EKR-ben.  
Az ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatással egyidejűleg köteles az EKR-ben rögzíteni 
azon, legalább három gazdasági szereplő nevét és címét, amelyeknek az eljárást megindító 
felhívást saját kezdeményezésére meg fogja küldeni. Az összefoglaló tájékoztatásban 
konkrétan meg kell jelölni az ajánlatkérő nevét és címét, az érdeklődés jelzésére szolgáló 
elérhetőséget, a szerződés tárgyát, a beszerzés mennyiségét vagy a teljesítés nagyságrendjét 
meghatározó más adatot, a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét, a teljesítés 
helyét, a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti fenntartást, valamint a gazdasági szereplőknek 
szóló arra vonatkozó felhívást, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az ajánlatkérőnél 
jelezzék az ajánlatkérő által az összefoglaló tájékoztatásban meghatározott időpontig, amely 
nem lehet az összefoglaló tájékoztatás megküldését követő ötödik munkanapnál korábbi. A 
Kbt. 75. § (6) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy az eljárást megindító felhívás helyett az 
összefoglaló tájékoztatásban kell a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására 
vonatkozó információt megadni. Az összefoglaló tájékoztatás további adataira és részletes 
adattartalmára vonatkozó rendelkezéseket jogszabály tartalmazza. A közbeszerzés tárgyára 
vonatkozó adatokat az összefoglaló tájékoztatásban úgy kell megadni, hogy annak alapján a 
gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárás iránti érdeklődésüket kívánják-e az 
ajánlatkérőnél jelezni. Az érdeklődés jelzésére a Kbt. 41. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, 



hogy az elektronikus úton tett nyilatkozatot a gazdasági szereplőknek nem szükséges 
elektronikus aláírással ellátni. A tájékoztatás tartalma a közzétételét követően nem 
módosítható. Ha az ajánlatkérő nem vagy nem a tájékoztatásban szereplő adatoknak 
megfelelően kívánja az eljárást megindítani, abban az esetben a tájékoztatást köteles 
visszavonni legkésőbb a megküldésétől számított tizenkét hónapon belül és köteles értesíteni 
írásban azokat a gazdasági szereplőket, akik addig az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.   

 
63. § Az ajánlatkérő köteles legalább három gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást 

megindító felhívást, valamint rajtuk kívül mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az 
ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Az eljárást megindító felhívást a 
gazdasági szereplők részére egyidejűleg, közvetlenül írásban kell megküldeni legkésőbb az 
összefoglaló tájékoztatás megküldésétől számított tizenkét hónapon belül. Az ajánlatkérő a 
közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a felhívás megküldésének napján a Kbt. 57. § 
rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre bocsátja. Az eljárásban kizárólag azok a 
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, illetve nyújthatnak be részvételre jelentkezést, 
amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági 
szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult 
közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági 
szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az 
ajánlatkérő az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések bontásakor ismerteti, hogy mely 
gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást. 

 
64. § A 62-63. § nem alkalmazható, ha 

- az építési beruházás becsült értéke a 700.000.000.-Ft-ot eléri vagy meghaladja; 

- a Kbt. 3. melléklet szerinti szolgáltatás becsült értéke az uniós értékhatárt eléri vagy 
meghaladja; 

- az ajánlatkérő előzetes tájékoztatót, időszakos előzetes tájékoztatót vagy előminősítési 
hirdetményt alkalmaz eljárást meghirdető felhívásként; vagy 

- az ajánlatkérő választása szerint az eljárást hirdetmény közzététele útján indítja meg 
 

 
65. § Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő nyílt eljárásban, meghívásos eljárásban és 

tárgyalásos eljárásban nem határozhatja meg az eljárást megindító felhívást tartalmazó 
hirdetmény feladásának vagy az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától, illetve 
az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított, 
- árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén 10 napnál, 
- építési beruházás esetén 15 napnál 
rövidebb időtartamban.  

 A több szakaszból álló eljárások részvételi szakaszában annyi részvételi határidőt kell 
biztosítani, amely alatt megfelelően lehet részvételre jelentkezni. 
 

66. § Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 300.000.000.-Ft-ot, az ajánlatkérő – 
választása szerint – a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt 
eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból 
finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.  
Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja a Kbt. 115. § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny 
biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági 
szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő a 300.000.000.-Ft értékhatárt el nem érő értékű 
építési beruházás tárgyú beszerzését is megvalósíthatja a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint hirdetménnyel, vagy a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
szabályoknak megfelelően összefoglaló tájékoztatással vagy hirdetménnyel meghirdetett 
közbeszerzési eljárás útján.  



 
67. § A Kbt. 115. § szerinti eljárás során az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az 

eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább 5 gazdasági szereplőnek 
egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban 
nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, 
szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az 
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az 
egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy 
középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a különböző 
eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint 
változtatja. A Kbt. 80. § (5) bekezdésében előírt 10 napos időtartam helyett 5 napos 
időtartam alkalmazandó. A Kbt. 113. § nem alkalmazandó. 

 
 

Az építési beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
speciális rendelkezések 

 
68. § Építési beruházások esetében az eljárás csak a külön jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható meg. Külön jogszabályban foglalt 
esetekben az ajánlatkérőnek tervellenőrzésről és tervezői művezetésről is gondoskodnia 
kell. 

 
69. § Építési beruházás esetén a tervező kiválasztására irányuló eljárás megelőzi az építőipari 

kivitelező kiválasztására irányuló eljárást.  
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben a tervező az építőipari 
kivitelezővel egy eljárásban is kiválasztható. 
 

70. § Építési beruházás esetén a közbeszerzési eljárás során eljáró Bíráló Bizottság 
összeállításakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti szakértő 
tagnak rendelkeznie kell az építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett 
szakirányú felsőfokú végzettséggel. 
 

71. § Az ajánlatkérő az építési beruházás megvalósítása érdekében beruházás-lebonyolítót 
alkalmazhat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. §-ában foglalt szabályok figyelembe 
vételével. 
 

72. § Az ajánlatkérő a tervező és a mérnök kiválasztása során szakmai ajánlatot kér be, amelyet a 
legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont vagy a legalacsonyabb költség értékelésére 
alkalmas részszempontok szerint vizsgál. Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése 
értelmében nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési 
szempontként az eljárásban. 
A szakmai minőség értékelésére alkalmas részszempontnak minősül minden olyan 
értékelési részszempont, amely alkalmas arra, hogy az építészeti-műszaki tervezés vagy 
mérnöki feladat ellátásának szakmai színvonalát javítsa. 
 
Az ajánlatkérő értékelési résszempontként veheti figyelembe különösen: 
- a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének 

mértékét (például a teljesítésbe bevont szakemberek átlagos létszáma, vezető mérnökök 
létszáma, feladatkiosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőr, külső ellenőr 
alkalmazása); 

- a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettségét és tapasztalatát; 
- a munkavégzés értékelésére vonatkozó részszempontokat, ezen belül 



- a tervezési vagy mérnöki szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszer bemutatását; 
- a tervezési vagy mérnöki szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó környezetvédelmi, 

fenntarthatósági megoldásokat; 
- a tervezési szolgáltatás eredményeként megvalósuló projekt költségelemzésének 

módszertanát 
 

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

73. § A tervező a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra (építményre) vonatkozó 
árazott költségvetést készít, amelynek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (4) 
bekezdés b) pontja szerinti esetben a tervezés költségeire is ki kell terjednie. 
A tervező javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére vonatkozóan. 
Tervezési szolgáltatás megrendelése esetén – feltéve, hogy az az ajánlatkérővel kötött 
szerződésben rögzítésre került – a tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre 
áll és támogatja az ajánlatkérőt. 
 

74. § Az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor − a Kbt. 17. § (5) bekezdésében 
foglaltak figyelembevételével − az ajánlatkérőnek az engedélyhez kötött építési tevékenység 
esetén a végleges építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési terv, vagy kiviteli terv vagy 
egyesített engedélyezési és kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 
hónapnál nem régebben készült − szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének 
időpontjára aktualizált − költségvetést kell irányadónak tekinteni, amely tartalmazza az 
építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt. A 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben az építési 
beruházás becsült értékének meghatározásakor a jóváhagyási terv alapján elkészített, az 
építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt tartalmazó, 
a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült - szükség esetén 
a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált - költségbecslést kell 
irányadónak tekinteni. 
A Kbt. 19. § (3) bekezdése alkalmazásában ugyanazon építési beruházásnak tekintendő az 
építési engedélyben több megvalósulási szakaszra bontott építési beruházás is (az egyes 
megvalósulási szakaszokban megépített építmények, építményrészek együttesen). 
Az ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékébe a tartalékkeretet is köteles beszámítani. 

 
75. § Ha az ajánlatkérő tartalékkeretet kíván a szerződésbe foglalni, a közbeszerzési 

dokumentumok részét képező szerződésben vagy szerződéses feltételekben részletesen 
rögzíteni szükséges a tartalékkeret felhasználásának szabályait, valamint meg kell jelölni 
annak mértékét. 
A tartalékkeret mértéke legfeljebb a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 10%-a lehet. 
A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. 

 
76. § Az ajánlatkérő építési beruházásra irányuló közbeszerzés esetén szakmai ajánlatot kér be, 

amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és a megvalósítandó építmény vagy 
elvégzendő építési tevékenység – ideértve a Kbt. 1. mellékletében meghatározott 
tevékenységeket is – minőségének értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál. Az 
ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése értelmében építési beruházás esetében nem 
alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként. 
 
A megvalósítandó építmény vagy elvégzendő építési tevékenység értékelésére alkalmas 
részszempontok körében értékelhető különösen 

- az ajánlott építőanyagok minősége; 



- a környezetvédelmi, fenntarthatósági követelmények figyelembevétele; 
- speciális területi adottságok (örökségvédelmi, vízminőség-védelmi, természet- és 

tájvédelmi adottságok) kezelésének módja; 
- az innovatív megoldások alkalmazása 
 

A legjobb ár-érték arány, valamint a minőség alapú kiválasztás szempontjának érvényre 
juttatása érdekében az ajánlati ár az értékelés során legfeljebb 70 %-os arányban vehető 
figyelembe. 
 

77. § Az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés 
teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben 
csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 
 

78. § Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés 
megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, 
amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. 
A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, 
termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben 
egyezhetnek meg. 
Amennyiben a felek helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés 
módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 

 
79. § A Kbt. 135. (7) bekezdése alapján – ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a 

szerződés teljesítésének időtartama a 2 hónapot meghaladja – az ajánlatkérő köteles a 
szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes 
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75.000.000.-Ft előleg 
igénybevételének lehetőségét biztosítani. Az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó 
mértékben az ajánlatkérő nem teheti függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától. 
A Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján a támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén 
szállítói kifizetés során az ajánlatkérő – ha külön jogszabály magasabb mértékű szállítói 
előleg nyújtását nem írja elő – köteles a szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó 
nélkül számított – elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű előleg 
igénybevételének lehetőségét biztosítani. Ebben az esetben az ajánlatkérő által kikötött 
biztosíték mértéke nem haladhatja meg a szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó 
nélkül számított – elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg 
különbözetének mértékét. 
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7), illetve (9) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő 
kérésére – a 80. § szerinti kivétellel – legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 
napon belül köteles kifizetni. 
Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A szerződés 
későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. 
 

80. § Ha az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) és (9) bekezdésében foglaltaknál nagyobb összegű 
előleget biztosít, az előleg kifizetése több részletben is történhet. Ebben az esetben az 
ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kizárólag az 
előleg első részletét köteles kifizetni. 

 
81. § Építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetében, ha az 

ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként 
szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt 
követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a 
szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben 
nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 
 



82. § Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó 
teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

 
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak értelmében az ajánlatkérőként 
szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a 
kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót 
vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint 
köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 
jogosult az ellenszolgáltatásból; 
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként 
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői 
teljesítés mértékét; 
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 
ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a 
kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, 
vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy 
részét visszatartja; 
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 
másolatait; 
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói 
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén 
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az 
ajánlattevőként szerződő feleknek; 
 h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a 
kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő 
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő 
által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a 
d) pont szerinti határidő harminc nap. 

A felek kizárólag a g) pont szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak 
meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően.  
Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a 
kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az a)-i) 
pontokban foglaltakat. 

 
83. § A 6 hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben 50.000.000.-Ft–ot 

meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az ajánlatkérő az 
adott építési beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy kivitelezési 
szakaszonként részszámlázási lehetőséget biztosít a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. 
§-ában foglalt szabályok figyelembe vételével. 

 
 
 
 
 



Szerződéskötés 
 

84. § Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel – közös 
ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel – kell írásban megkötni a közbeszerzési 
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 
 

85. § A szerződésnek tartalmaznia kell – az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 
tekintettel – a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 
 

86. § Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, az egyes 
részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni. 
 

87. § Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. Ha időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az 
ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát 
fenntartja. 
 

88. § Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. Ha a 
Kbt. másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés 
– ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat 
érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított 
összegezés – megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, a Kbt. 115. § szerinti 
eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. 
 

89. § Ha jogorvoslati kérelmet vagy kezdeményezést nyújtanak be, a szerződést – részajánlattétel 
esetén a jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerződést – az ügy érdemében 
hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem 
lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését 
engedélyezi.  
 

90. § A 88. §-tól eltérően az ott rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető 
a szerződés, ha a Kbt. 131. § (8) bekezdésében foglalt feltételek bármelyike fennáll. 
 

91. § Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés 
megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő az ajánlati kötöttség 
időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati 
kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően 
beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés 
megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől 
való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. 

 
92. § Feltételes közbeszerzés esetén az ajánlatkérő jogosult az eljárást megindító felhívásban 

megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő 
feltételként is kikötni. 

 
 
 
 
 
 
 



A szerződés teljesítése 
 

93. § Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) 
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől 
vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban 
köteles nyilatkozni. 

 
94. § A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve 

közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának 
kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette - a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az 
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott 
gazdálkodó szervezetnek (projekttársaság) kell teljesítenie.  
Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak 
akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes 
ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók 
tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - 
ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, 
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 
 

A szerződés módosítása 
 

95. § A szerződés módosítása esetében a szerződő felek kötelesek a Kbt. 141. §-ában foglalt 
előírásokat teljes körűen figyelembe venni. 

 
 

A szerződés teljesítésének ellenőrzése 
 

96. § Az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 
keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, 
amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a 
szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott esetben – a 
szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. 
 

97. § Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a nyertes ajánlattevőként 
szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a nyertes 
ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben 
a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés 
leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint azon dokumentumokat, 
amelyek alapján megállapítható, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a 
szerződésszegést nem vitatta, vagy, hogy sor került-e a szerződésszegés vonatkozásában 
perindításra. Perindítás esetén az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak 
megküldeni a pert lezáró jogerős határozatot. 

 
 

Egyéb rendelkezések 
 
98. § A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések esetében a Kbt. és a kapcsolódó végrehajtási 

rendeletek szabályait kell figyelembe venni és alkalmazni. 



Közbeszerzési szabályzat 1. melléklete 
 
 
 

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 
 
 
Alulírott ……………………………. (név) ……………………………………………… (lakcím) 
nyilatkozom arról, hogy részt veszek a Kerekharaszt Község Önkormányzata által megindított 
közbeszerzési eljárásban. E nyilatkozat megtételével megerősítem, hogy a mai napig rendelkezésre 
álló, a nevezett közbeszerzési eljárásra vonatkozó információkat megismertem. Kijelentem továbbá, 
hogy kötelezettségeimet becsületesen és igazságosan végzem. 
 
Alulírott, mint az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a 
fenti közbeszerzési eljárásban velem szemben nem áll fenn a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség.  
 
Kötelezem magam arra, amennyiben az eljárás alatt velem szemben összeférhetetlenségi ok 
következik be vagy jut tudomásomra, arról haladéktalanul értesítem az illetékeseket. 
 
Az eljárás előkészítése és az értékelés során, illetve annak eredményeként tudomásomra jutott vagy 
általam felfedett, készített információkat és dokumentumokat (bizalmas információk) titokban 
tartom, ezeket kizárólag a jogszabályi kerek között használom fel és nem tárom fel harmadik fél 
előtt.  
 
 
 
Kerekharaszt, ……………………. 
 
 
         ______________________ 
                         aláírás 


