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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
54 343 03 0000 00 00

Közbeszerzési referens

Közbeszerzési referens

A vizsgán használható anyagok:
1. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (2012. július 6-tól
hatályos verzió)
2. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
3. A
közbeszerzési
és
tervpályázati
hirdetmények
feladásának,
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és
egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló
92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
4. A
közbeszerzési
hirdetmények
közzétételére
használandó
hirdetményminták létrehozásáról és az 1564/2005/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2011. augusztus 19-i 842/2011/EU bizottsági
rendelet
5. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési
szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
7. A Közbeszerzési Hatóság elnökének tájékoztatója a 2012. évre irányadó
közbeszerzési értékhatárokról
8. 2012. évi naptár

Értékelés
Összesen:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.
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A javítást követően a pontok az alábbi táblázatban összesítendőek:
Feladat

Elérhető pontszám

I.

15

II.

10
12
18

III.

11

IV.

24

V.

10
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Megszerzett pontszám
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I. Tesztkérdések

Összesen: 15 pont

Az alábbiakban meghatározott válaszok közül válassza ki a helyes megoldást! A
válaszok közül kérdésenként kizárólag egy jó megoldás választható.
A helyes válaszért 1 pont jár. Amennyiben a vizsgázó több választ jelöl meg, úgy az
adott kérdésre pont nem adható.
A helyes választ, illetve annak betűjelét egyértelműen kell megjelölni (bekarikázás,
áthúzás, aláhúzás stb.).
A tesztkérdéseket a 2012. július 6-tól hatályos Kbt. alapján válaszolja meg!
1.) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az
ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében
eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek az alábbi
szakértelemmel kell rendelkezniük:
a.) a közbeszerzés tárgya szerinti, jogi és pénzügyi.
b.) a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi.
c.) közbeszerzési, jogi és pénzügyi.
2.) Klasszikus ajánlatkérő – a Kbt. XII. fejezete szerinti – közbeszerzési eljárásában
köteles
a.) legalább egy műszaki, szakmai és legalább egy pénzügyi, gazdasági körülményre
vonatkozó alkalmassági követelményt előírni.
b.) legalább egy műszaki, szakmai vagy legalább egy pénzügyi, gazdasági
körülményre vonatkozó alkalmassági követelményt előírni.
c.) több műszaki, szakmai és több pénzügyi, gazdasági körülményre vonatkozó
alkalmassági követelményt előírni.
3.) Ajánlatkérő – a Kbt. XII. fejezete szerinti – közbeszerzési eljárásában jogosult
szerződéstervezet helyett csak az általa ismert szerződéses feltételeket
meghatározni
a.) tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén.
b.) tárgyalásos és meghívásos eljárásban.
c.) meghívásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén.
4.) A klasszikus ajánlatkérő nettó 70 millió forint becsült értékű, a Kbt. 4. számú
melléklete szerinti jogi szolgáltatás megrendelése esetén
a.) a Kbt. Harmadik Része szerinti eljárást köteles lefolytatni.
b.) választása szerint vagy a Kbt. Második Része vagy a Kbt. Harmadik Része
szerinti eljárást folytat le.
c.) nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia, de a szerződés megkötéséről szóló
tájékoztatót közzé kell tenni, és a szerződést szerepeltetni kell az éves statisztikai
összegezésben.
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5.) A Kbt. XII. fejezete szerinti hirdetmény közzétételével induló gyorsított
tárgyalásos eljárásban a részvételi határidő nem lehet rövidebb, mint a részvételi
felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított
a.) 10 nap.
b.) 15 nap.
c.) 30 nap.
6.) Az ajánlatkérő – a Kbt. XII. fejezete szerinti –, az eljárást megindító felhívásban
meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt indokolt esetben
a.) egy alkalommal lerövidítheti.
b.) egy alkalommal meghosszabbíthatja vagy lerövidítheti.
c.) egy alkalommal meghosszabbíthatja, a határidőt rövidíteni nem lehet.
7.) A közbeszerzési eljárást megindító, illetve a Kb. 30. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti, a közbeszerzési eljárást meghirdető felhívást tartalmazó hirdetmény
ellenőrzése
a.) minden esetben kötelező.
b.) a Kbt. Második Része szerinti közbeszerzési eljárásokban kötelező.
c.) kötelező, kivéve, ha az ajánlatkérő az eljárást megindító, illetve meghirdető
hirdetménye közzététele iránti kérelméhez csatolja a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiállított közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványt.
8.) Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben, ha
a.) az ajánlatkérő az ajánlati vagy ajánlattételi felhívást visszavonja, vagy az eljárást
eredménytelenné nyilvánítja.
b.) az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a
szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg.
c.) az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel vagy – a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti
esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel nem köti meg a szerződést.
9.) A közszolgáltatói szerződés megkötése céljából lefolytatott közbeszerzési eljárás
a.) kizárólag nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás lehet.
b.) során versenypárbeszéd alkalmazható.
c.) során versenypárbeszéd nem alkalmazható.
10.) Ajánlattevő az ajánlatkérő közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntése miatt
jogorvoslati kérelmet nyújt be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
a.) A kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 5 napon
belül nyújtható be.
b.) A kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon
belül nyújtható be.
c.) A kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon
belül nyújtható be.
Az alábbiakban meghatározott válaszok közül válassza ki a hamis állítást! A válaszok
közül kizárólag egy jó megoldás választható.
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A helyes válaszért 1 pont jár. Amennyiben a vizsgázó több választ jelöl meg, úgy az
adott kérdésre pont nem adható.
A helyes választ, illetve annak betűjelét egyértelműen kell megjelölni (bekarikázás,
áthúzás, aláhúzás stb.).
11.) Ajánlatkérő nemzeti eljárásrendben a Kbt. 121. § (1) bekezdés a) pontja és a
123. §-a alapján szabadon kialakított eljárást indít.
a) Ajánlatkérő az eljárásban köteles a Kbt. 56. § (1) bekezdésének k) pontja, valamint
az 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését előírni.
b) Az eljárást megindító felhívást nem kell külön jogszabályban meghatározott minta
szerinti hirdetmény útján közzétenni.
c) Ajánlatkérő az általa megválasztott eljárási fajtáról a közbeszerzési eljárás során
nem térhet át a másikra.
12.) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési
eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész
tekintetében –
a) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként részt vehet.
b) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be
másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen.
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó
részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.
13.) A Kbt. XII. fejezete szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban
a.) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen is tehetnek ajánlatot.
b.) valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel is
tehet közösen ajánlatot, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi
felhívást.
c.) kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot.
14.) A Közbeszerzési Hatóság
a.) az Országgyűlés felügyelete alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó központi
költségvetési szerv.
b.) keretében Tanács működik, amely tizenkét tagból áll.
c.) keretében Közbeszerzési Döntőbizottság működik, amelynek feladata a
közbeszerzésekkel és tervpályázati eljárásokkal kapcsolatos jogsértő vagy vitás
ügyek miatti jogorvosat intézése.
15.) A Kbt. XII. fejezete szerinti árubeszerzés tárgyú, nyílt eljárásban a
dokumentáció minden esetben tartalmazza
a.) az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges
információkról szóló tájékoztatást, valamint az ajánlat részeként benyújtandó
igazolások, nyilatkozatok jegyzékét.
b.) a szerződéstervezetet.
c.) az árazatlan költségvetést.
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II. Hirdetmény készítésével, hirdetményminták
kitöltésével, közzétételével kapcsolatos ismeretek
1.

kiválasztásával és
Összesen: 40 pont
10 pont

Az alábbiakban megadott információk alapján határozza meg, hogy az ajánlatkérőnek
mely jogszabály szerinti melyik, az eljárás megindítását szolgáló hirdetménymintát kell
kiválasztania az alábbi beszerzésre, majd ezt követően indokolja meg döntését! Az
indokolásban térjen ki arra is, hogy ajánlatkérőnek a Kbt. melyik fejezetét, továbbá
milyen eljárási fajtát kell alkalmaznia!
Információ: Az ajánlatkérő minisztérium, aki 2012. augusztus 1-jén egyszakaszos
közbeszerzési eljárást indít központi fűtéssel kapcsolatos javítási és karbantartási
szolgáltatások tárgyában (CPV: 50720000-8, szolgáltatási kategória száma: 1), melynek
becsült értéke nettó 36 millió Ft.
Megoldás:
A jogszabály és a hirdetményminta meghatározása:

3 pont

Indokolás: a releváns tartalmi elemekre összesen:

7 pont
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2.

12 pont

Nemzetiségi önkormányzat ajánlatkérő építési beruházásra irányuló, a Kbt. 121. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást folytat
le.
Jelölje meg az alkalmazandó hirdetménymintát, majd azt is, hogy az ajánlatkérőnek az
alábbi információkat a hirdetményminta mely pontjaiban kell megadnia:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A szerződés típusa építési beruházás, kivitelezés
Az ajánlatkérő nem tart elektronikus árlejtést
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A dokumentációért nem kell fizetni
Gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek
Ajánlattételi határidő
Az első tárgyalás időpontja
Az ajánlatok kizárólag magyarul nyújthatók be
Ajánlatkérő kizárja a rész-ajánlattétel lehetőségét
Az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot ír elő, és felsorolja az ajánlati biztosítékra
vonatkozó előírásokat

A helyes hirdetményminta meghatározásáért összesen 2 pont jár; a felsorolt információk
helyének pontos meghatározásáért (a hirdetményminta esetében a helyes alpont
megjelöléséért) minden helyes válasz esetén 1 pont, összesen 10 pont jár.
Megoldás:
Az alkalmazandó hirdetményminta megjelölése:

A hirdetményminta azon részeinek megjelölése (szakasz, pont, alpont feltüntetésével),
ahol a fenti információk szerepeltetendőek:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A szerződés típusa építési beruházás, kivitelezés:
Az ajánlatkérő nem tart elektronikus árlejtést:
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A dokumentációért nem kell fizetni:
Gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek:
Ajánlattételi határidő:
Az első tárgyalás időpontja:
Az ajánlatok kizárólag magyarul nyújthatók be:
T 7/14

T 1960-06/1/1

‐
‐
‐
‐

Ajánlatkérő kizárja a rész ajánlattétel lehetőségét:
Az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot ír elő, és felsorolja az ajánlati biztosítékra
vonatkozó előírásokat:

3.

18 pont

A helyi önkormányzat ajánlatkérő egy 2012. augusztus 1-jén megindított, a Kbt. XII.
fejezete szerinti közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők vonatkozásában kizáró okokat,
a szerződés teljesítésére való alkalmasság vizsgálatára, valamint az ajánlatok
értékelésére szempontokat határoz meg. A következőkben meghatározott információk
szerint, a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján azonosítsa be, hogy a
vizsgálni kívánt szempontok, körülmények kizáró oknak, vagy gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételnek, vagy műszaki, szakmai alkalmassági feltételnek, vagy bírálati
részszempontnak minősülnek – a vonatkozó jogszabályi hely pontos feltüntetésével
(jogszabály, §, bekezdés, pont, alpont)! (Pont csak a teljesen pontos jogszabályhely
megadásáért adható.)
Információ: Szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlatkérő – többek között – a
következő körülményeket kívánja vizsgálni a kizáró okok, a szerződés teljesítésére való
alkalmasság megállapítása, illetőleg az ajánlatok értékelése érdekében:
‐ Azon szakemberek megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetése, akiket az ajánlattevő a teljesítésbe be kíván vonni
‐ Késedelmi kötbér mértéke (%)
‐ Az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző üzleti évre vonatkozóan az
ajánlattevő mérleg szerinti eredménye ne legyen negatív a számviteli
jogszabályok szerinti éves beszámoló alapján
‐ Az ajánlattevő rendelkezzen szakmai felelősségbiztosítással
‐ Az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő gazdasági vagy szakmai tevékenységgel kapcsolatban – öt évnél nem
régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést
követett el
‐ ISO 14001 (vagy azzal egyenértékű) környezetvédelmi tanúsítvány megléte,
illetőleg egyenértékű környezetvédelmi intézkedések megléte
‐ Az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az
ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget
‐ Fizetési határidő
‐ Az eljárást megindító hirdetmény feladásától visszaszámított három év
legjelentősebb – a közbeszerzés tárgyának megfelelő – szolgáltatásainak
ismertetése (referencia)
A táblázatban csak azokat a rovatokat töltse ki, amelyek az adott szempont tekintetében
értelmezhetőek, soronként két-két válasz jelölendő meg. A táblázat vonatkozó
rovatainak helyes kitöltése 1-1 pontot ér, tehát soronként 2 pont, összesen 18 pont érhető
el. Amennyiben egy sorban kettőnél több válasz kerül megjelölésre, az adott sorra pont
nem adható.
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Az előírt
feltétel
kizáró ok

Az előírt
feltétel
gazdasági és
pénzügyi
alkalmassági
feltétel

Azon
szakemberek
megnevezése,
képzettségük,
szakmai
tapasztalatuk
ismertetése, akiket
az ajánlattevő a
teljesítésbe be
kíván vonni
Késedelmi kötbér
mértéke (%)
Az eljárást
megindító
hirdetmény
feladását
megelőző üzleti
évre vonatkozóan
az ajánlattevő
mérleg szerinti
eredménye ne
legyen negatív a
számviteli
jogszabályok
szerinti éves
beszámoló alapján
Az ajánlattevő
rendelkezzen
szakmai
felelősségbiztosítással
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Az előírt
feltétel
műszaki,
szakmai
alkalmassági
feltétel

Az előírt
feltétel
bírálati
részszempont

Jogszabályhely
megjelölése
(pontosan)
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Az ajánlattevő,
alvállalkozó, az
alkalmasság
igazolásában részt
vevő gazdasági
szereplő gazdasági
vagy szakmai
tevékenységgel
kapcsolatban – öt
évnél nem
régebben
meghozott –
jogerős bírósági
ítéletben
megállapított
jogszabálysértést
követett el
ISO 14001 (vagy
azzal
egyenértékű)
környezetvédelmi
tanúsítvány
megléte, illetőleg
egyenértékű
környezetvédelmi
intézkedések
megléte
Az ajánlattevő,
alvállalkozó, az
alkalmasság
igazolásában részt
vevő gazdasági
szereplő az egy
évnél régebben
lejárt adó-,
vámfizetési vagy
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének
– a letelepedése
szerinti ország
vagy az
ajánlatkérő
székhelye szerinti
ország
jogszabályai
alapján – nem tett
eleget
Fizetési határidő
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Az eljárást
megindító
hirdetmény
feladásától
visszaszámított
három év
legjelentősebb – a
közbeszerzés
tárgyának
megfelelő –
szolgáltatásainak
ismertetése
(referencia)

III. Kifejtendő feladat

Összesen: 11 pont

Az alábbiakban meghatározott információk alapján számítsa ki a közbeszerzési eljárás
megjelölt eljárási cselekményeinek időpontját, feltüntetve az egyes eljárási eseményeket
és az azokhoz rendelt határidőket is!
Információk:
‐
Helyi önkormányzat ajánlatkérő a Kbt. XII. fejezete szerinti nyílt eljárást folytat
le építési beruházás megvalósítására, a beszerzés fedezete saját forrásból
rendelkezésre áll.
‐
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati dokumentációt a hirdetményben
megadott honlapról kell letölteni, az eljárásban való részvétel feltétele a
dokumentáció letöltése, ennek igazolása. A dokumentációt az ajánlatkérő
ingyenesen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.
‐
Az ajánlatok benyújtására a törvényi minimumot biztosítja, figyelemmel az
esetleges rövidítési lehetőségekre (amennyiben nincs lehetőség rövidítésre, térjen
ki ennek indokaira).
‐
Az ajánlati kötöttséget a Kbt.-ben az adott beszerzési tárgyra tekintettel
meghatározott leghosszabb időtartamban kívánja meghatározni.
Az ajánlatkérő az egyes határidők időpontjait egységesen 10.00 óra időpontban
határozza meg (kivéve az ajánlati kötöttséget, amely vonatkozásában időpont nem kerül
megadásra). A felhívást az ajánlatkérő 2012. augusztus 1. napján küldte meg a
Közbeszerzési Hatóság részére. A felhívás 2012. augusztus 3. napján került feladásra a
TED adatbankban történő közzétételre.
A megoldás részét képezi az adott határidő számításakor figyelembe vett tényezők
leírása és a pontos időpont (határidő) megadása is. Ahol a megoldáshoz indokolás
szükséges, a maximális pontszám csak a helyes indokolás és a helyes időpont megadása
esetén érhető el. Minden, a feladatban megadott információra ki kell térni az indokolás
körében.
Megoldás:
1.)

Az eljárás megindításának időpontja:

2.)

Az ajánlattételi határidő:
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3.)

Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje:

4.)

Az ajánlatok bontásának időpontja:

5.)

Az ajánlati kötöttség:

IV. Jogeset, problémamegoldás

Összesen: 24 pont

Az ajánlatkérőnek minősülő szervezet a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a következő
feladatban leírt eljárási cselekményeket végezte, döntéseket hozta. Állapítsa meg, hogy az
ajánlatkérő mely eljárási cselekményei, döntései minősülnek jogsértőnek! A feladat
megoldása során térjen ki arra is, hogy mi lett volna a Kbt. rendelkezéseinek megfelelő
eljárás, döntés!
[Külön pont jár válaszonként a jogsértő döntés meghatározásáért, külön pont jár a
megfelelő indokolásért és a helyes döntés, előírás meghatározásáért.]
Feladat:
Közalapítvány ajánlatkérő saját forrásból 90 millió forint becsült értékű, takarítási
szolgáltatás (irodák takarítása) beszerzésére irányuló, a Kbt. XII. fejezete szerinti
meghívásos eljárást indított. A részvételi felhívás 2012. május 29. napján került feladásra a
TED adatbankban történő közzétételre.
Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban a részvételi jelentkezési határidőt 2012. június 25-én
10:00 órában határozta meg, sürgősségre nem hivatkozott. Az ajánlatkérő a részvételi
felhívásban előírta a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok alkalmazását. Annak
igazolására, hogy a részvételre jelentkező nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–c)
pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, az ajánlatkérő előírta, hogy a részvételre
jelentkezőnek cégkivonatot kell benyújtania.
A pénzügyi alkalmasság körében az ajánlatkérő előírta, hogy a részvételre jelentkező
rendelkezzen takarításra vonatkozó 10 millió forint/év és 2 millió forint/kár mértékű
szakmai felelősségbiztosítással. A műszaki szakmai alkalmasság körében az ajánlatkérő
előírta, hogy a részvételre jelentkező az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 5 évben rendelkezzen legalább 2 db, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan
teljesített, irodák takarítására vonatkozó referenciával.
Az eredményes részvételi szakaszt követően az ajánlatkérő az eredmény közlésétől számított
10. munkanapon küldte meg az ajánlattételi felhívást az alkalmasnak minősített részvételre
jelentkezőknek. Az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban közölte a szerződéses
feltételeket, szerződéstervezetet nem bocsátott az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevő
az ajánlatok benyújtását ajánlati biztosíték adásához kötötte, illetve a megkötendő szerződés
áfa nélkül számított értékéhez viszonyított 3%-os hibás teljesítési kötbért kötött ki.
Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban előírta, hogy az ajánlati biztosítékot
kizárólag az ajánlatkérő által megadott bankszámlaszámra történő befizetéssel lehet
teljesíteni. Az ajánlatok beadását megelőzően az egyik ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást
kért, amelyet az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt 4 nappal meg is válaszolt.
Az ajánlatkérő több ajánlattevőt is hiánypótlásra szólított fel, akik az ajánlatkérő által
meghatározott hiánypótlási határidő előtt 2 nappal teljesítették a hiánypótlást. Értékelési
szempontként az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást határozta meg. Az
ajánlatkérő eredményesnek nyilvánította az ajánlattételi szakaszt is, és az írásbeli
összegezést az eredményt megállapító ajánlatkérői döntést követő 2. munkanapon írásban
kiküldte valamennyi ajánlattevőnek. A következő napon ajánlatkérő módosította az
összegezést, majd 10 nap múlva ismételten módosította az összegezést.
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Jogszabályba ütköző döntések:

Indokolással ellátott helyes döntés:

V. Jogorvoslati ismeretek

Összesen: 10 pont

1. Milyen határidőben kell jogorvoslati kérelmet előterjeszteni, ha az ajánlati
felhívásban található jogsértés? (3 pont)
2. Mely feltételek fennállása esetén dönthet a Közbeszerzési Döntőbizottság
ideiglenes intézkedés alkalmazásáról? Milyen ideiglenes intézkedéseket sorol fel
a Kbt.? (3 pont)
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3. Van-e helye külön jogorvoslatnak a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárási
bírságot kiszabó végzése ellen? (1 pont)
4. Soroljon fel három olyan esetet, amikor a Közbeszerzési Döntőbizottság a
jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki! (3 pont)
(A megfelelő Kbt.-beli jogszabályi helyek
rendelkezéseket ismertetni is szükséges.)

megjelölése

mellett

az

irányadó

Megoldás:
1. Milyen határidőben kell jogorvoslati kérelmet előterjeszteni, ha az ajánlati
felhívásban található jogsértés?

2. Mely feltételek fennállása esetén dönthet a Közbeszerzési Döntőbizottság
ideiglenes intézkedés alkalmazásáról? Milyen ideiglenes intézkedéseket sorol fel a
Kbt.?

3. Van-e helye külön jogorvoslatnak a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárási
bírságot kiszabó végzése ellen?
4. Soroljon fel három olyan esetet, amikor a Közbeszerzési Döntőbizottság a
jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki!
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