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TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES VITARENDEZÉSI KÉRELEMRŐL és az ehhez kapcsolódó 
AJÁNLATKÉRŐI INTÉZKEDÉSRŐL 

 
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.), mint a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szerinti ajánlatkérő szervezet a Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le 
”Tűzoltósági épület építése - Pécs” (1. rész) tárgyban. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 2020.07.29. napján előzetes vitarendezés iránti kérelem előterjesztésére kerül sor. 
 
A Kérelmező az előzetes vitarendezési kérelemben az alábbiakat adta elő: 
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2/4. oldal 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



3/4. oldal 

 
 

 
 

 

 
A Kérelmező a fentiekben előadottakon túlmenően a kérelmében azt a javaslatot fogalmazta meg az Ajánlatkérő felé, hogy a 2020.07.24. 
napján hozott, a Kérelmező ajánlatának érvénytelenítésére vonatkozó közbenső döntést vonja vissza, és a Kérelmező ajánlatának bírálatát az 
eljárás 1. része vonatkozásában folytassa. A Kérelmező előadta továbbá, hogy amennyiben Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemben 
foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordul, és jogorvoslati kérelmet nyújt be. 
 

*** 
Az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakkal összefüggésben Ajánlatkérő az alábbi álláspontot alakította ki: 
 
1.) 
Abban az esetben, ha a Kérelmező Ajánlatkérő jogsértését a Kbt. 50. § (4) bekezdésben foglaltakra és/vagy a 81. § (7) bekezdésben foglaltakra 
alapítja, és a kérelmével a közbeszerzési dokumentumok és/vagy azok tartalma, vagy az eljárás során kiadott kiegészítő tájékoztatások és/vagy 
azok tartalma, vagy a közbeszerzési dokumentumok módosítása tekintetében kíván jogsértésre hivatkozni, úgy Ajánlatkérő álláspontja szerint a 
kérelmező előzetes vitarendezési kérelme az alábbiak szerint elkésett.  
 
 
 



4/4. oldal 

A Kbt. 80. § (1) bekezdése értelmében ugyanis a kérelmező  
- előzetes vitarendezésre a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő három munkanapon belül jogosult, ha álláspontja szerint 

egészben vagy részben jogsértő az ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye, vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely 
dokumentum,  

- továbbá a kérelmező előzetes vitarendezésre az eljárást megindító felhívás, a felhívással együtt elérhető közbeszerzési 
dokumentumok vagy azok módosításával kapcsolatos jogsértés esetén az ajánlattételi határidő lejárta előtti tizedik napig jogosult. 

 
A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a kérelmező előzetes vitarendezési kérelmét a jelen 1.) pont tekintetében a kérelem elkésettségére 
hivatkozással elutasítja. 
 
2.) 
Abban az esetben, ha a kérelmező az előzetes vitarendezéssel kifejezetten az érvénytelenné nyilvánítással kapcsolatos ajánlatkérői döntés 
jogsértő voltára kíván hivatkozni, különösen a Kbt. 2. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakra, úgy Ajánlatkérő álláspontja az alábbi: 
 
Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemben hivatkozott hiánypótlási felhívásában az alábbi felvilágosítást kérte a kérelmezőtől a II. ütem 
költségvetésével kapcsolatban: 
  
„A II. ütem árazatlan költségvetésben a 2.1.11. pont (Homl. nyílások) fülön az 1-11. tételek nincsenek beárazva. Kérjük a T. Ajánlattevőt, hogy 
az egyes tételek be nem árazását szíveskedjen indokolni, szükség szerint a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembe vétele 
mellett a költségvetést szíveskedjen kiegészíteni és a hiánypótlás keretében ismételten benyújtani.” 
 
Ajánlatkérő tehát elsődlegesen arra hívta fel a kérelmezőt, hogy indokolja meg, hogy a II. ütem költségvetésében a 2.1.11. (Homl. nyílások) 
fülön szereplő 1-11. tételeket miért nem árazta be. Ajánlatkérő ugyanakkor felhívta a kérelmezőt, hogy amennyiben ez szükséges, úgy a 
költségvetést szíveskedjen a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett kiegészíteni és a hiánypótlás keretében 
ismételten benyújtani. 
 
Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban is felhívta a kérelmező figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltakra, miszerint: 
„(8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 
a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a 
szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 
hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.” 
 
A kérelmező a felvilágosítás nyújtás keretében a II. ütem árazatlan költségvetésében a 2.1.11. (Homl. nyílások) fülön az 1-11. tételek 
beárazásának hiányát oly módon javította, hogy az 1-11. tételeket beárazta, és ezzel a 2.1.11. fül összesítőjét a beárazott tételek összegével 
módosította. E módosítás eredményeként a II. ütem költségvetésének főösszesítőjében szereplő végösszeget is módosította, és ezen felül a 
kérelmező a Felolvasólapon szereplő tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj összegét – mint az értékelés alá eső ajánlati árat - is módosította. 
 
A kérelmező tehát megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltakat, tekintettel arra, hogy a hiánypótlás keretében, a benyújtott 
költségvetés egyes tételeinek ellenértékét úgy módosította, hogy azzal a teljes – értékelés alá eső - ajánlati ár is módosult, és ez a módosítás a 
teljes ajánlati árat is befolyásolta. 
 
Ajánlatkérő tehát a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel nem dönthetett másként, mint hogy a kérelmező ajánlatát 
érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a hiánypótlás/felvilágosítás kérés, valamint az érvénytelenné nyilvánítás körében jogszerűen járt el és 
nem sértette meg a Kbt. 2. § (1) és (3) bekezdésében foglalt alapelveket. 
 
Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel az ajánlat érvénytelenné nyilvánításával kapcsolatos álláspontját továbbra is fenntartja és a 
kérelmező előzetes vitarendezési kérelmét a jelen 2.) pont tekintetében is elutasítja. 
 
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét. 
 
Budapest, 2020. július 31. 
 

Tisztelettel: 
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dr. Magyar Balázs ügyvéd/FAKSZ  
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