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1. Felhívások 
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a) Szerződés tárgya 

 

aa) Hirdetmény tárgya nem felel meg a szerződés tárgyának 

 építési beruházás szolgáltatásmegrendelés esetén (pl.: kiállítási installációk 

kivitelezése) 

 

ab) Eltérő tárgyú, bújtatott, önálló közbeszerzésre köteles szerződés 

 építési beruházásban elbújtatott szolgáltatásmegrendelés (pl.: térfigyelő 

rendszer kiépítése és üzemeltetése 10 évig) 

 

ac) Egy részre történő ajánlattétel öncélú alkalmazása 

  kizárólag jogszabályban meghatározott összeférhetetlenség esetén  

  (pl.: könyvvizsgálat – könyvviteli szolgáltatás) 

 



1. Felhívások 
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a) Szerződés tárgya 

 

ad) Mennyiség megadása nem megfelelő  

 pl.: sem konkrét mennyiséget, sem értéket nem tartalmaz, vagy mennyiség 

/érték hozzávetőleges 

 

ae) Ptk. szerinti opció fogalom keveredése a Kbt. 46. § (2) bekezdéssel 

 pl.: 5 évnél hosszabb tényleges opció kikötése 

 

af) A szerződés időtartamának megadása nem megfelelő 

 pl.: szállítási határidő II.3) pont szerint 6 hónap, de VI.3) pontban beszerzési 

igény 5 éves javítási/karbantartási szolgáltatásra is 



1. Felhívások 

b) Jogi, pénzügyi és műszaki információk 

 

ba) Kizáró okok  

pl.:    - közösségi eljárás esetén nemzeti igazolási módok, és fordítva 

   - árubeszerzés, építési beruházás  esetén a Kbt. 57. § (1) bekezdés 

     e) pontra utalás 

 

bb) Pénzügyi alkalmasság 

pl.:  - banki nyilatkozat jövőre nézve  

  - bonyolult feltételrendszer a beszámoló esetén (pl.: pénzügyi mutatók) 

   - 310/VHR 14. § (2) bekezdés esetén megváltozik, hiányzik a működési  

      időre vonatkozó előírás (helyette pl.: évente) 
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1. Felhívások 

bb) Pénzügyi alkalmasság 

    

pl.:  - közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel értéke időarányosan  magasabb,   

     mint az éves becsült érték  

  - közbeszerzés tárgya túl szűken meghatározott (pl.: konkrét típusra  

    korlátozott ) 

  - teljes és közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel esetén önálló megfelelés 

  - teljes és közbeszerzés tárgya szerinti árbevételre előírt időtartam  

     meghaladja a 3 évet 

  - nem szakmai felelősségbiztosítás előírása (pl.: gépjármű  

    felelősségbiztosítás árubeszerzés esetén) 

  - felelősségbiztosítás mértéke túlzott, időarányosan is 
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1. Felhívások 

bc) Műszaki alkalmasság 

 

  - referencia (pl.: túlzott érték, mennyiség vagy tárgy pl.: konkrét típus) 

 

  - szakemberek (pl.: túl sok, túl hosszú tapasztalat, személyes referencia,  

    túlzott képzettség/végzettség, stb.) 

 

    - műszaki felszereltség  

     -- indokolatlanul sok, túl bonyolult, indokolatlanul szűkítő  

         rendelkezésre állási feltétel : pl.: tulajdonjog igazolása 

     -- ingatlan esetén távolság meghatározása: pl.: ajánlatkérő  

         székhelyétől, teljesítés  helyétől  30 km-en,vagy  ajánlatkérő  

         közigazgatási határán belül 
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1. Felhívások 

bc) Műszaki alkalmasság 

 

  - mintapéldány (túl sok vagy túl drága, pl.: milliós érékű orvosi műszer)  

   

  - vezető tisztségviselő (túlzott képzettség/végzettség, pl.: felsőfokú , 

    egyetemi végzettség, stb.) 

 

  - statisztikai állományi létszám (pl.: indokolatlanul magas létszám, vagy  

      indok nélkül előírt 2 vagy annál több vezető tisztségviselő) 

 

  - szerződés része, amelyre harmadik személlyel köt szerződést 

    (pl.:  konkrét szerződő fél megjelölése) 
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1. Felhívások 

c) Eljárás fajtája, bírálat, adminisztratív információk 

 

ca) Eljárás fajtája 

pl.:    - tárgyalásos, illetve gyorsított eljárások indokolatlan alkalmazása            

 - keretszám alkalmazása esetén a korlátozásra vonatkozó előírások      

    szubjektívek, indokolatlanul túlzóak, nincs vagy laza az összefüggés  

     az alkalmassági követelményekkel, pénzügyi alkalmasság előírása 

 

cb) Bírálati szempontok 

pl.:  - legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  esetén részszempontok és 

     súlyszámok alkalmazása 

  - összességében legelőnyösebb ajánlat csak ellenszolgáltatást tartalmaz 
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1. Felhívások 

cb) Bírálati szempontok 

 

pl.:    - szubjektív részszempontok 

    - távolság mint részszempont  

  - alkalmassági követelmény előírása 

 

cc) Adminisztratív információk 

 

pl.:   - dokumentáció ára túlzott, részajánlatok nagy száma miatt is 

   - dokumentáció megfizetése korlátozott (pl.: házi pénztár) 

   - dokumentáció megfizetése szerződéskötési feltétel 

   - „játék” a határidőkkel 

   - ajánlattételi felhívás megküldésére túl rövid időtartam 
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1. Felhívások 

d) További és egyéb információk 

 

   - ajánlati biztosíték mértéke túlzott 

   - „érvénytelen az ajánlat, ha …”  

   - felelősségbiztosítás mértéke túlzott 

   - bírálat: 

   -- pontozás rendszere túlzottan szűkítő 

   -- szubjektív elemek 

   -- súlyszámok részszempontonként eltérőek 

    - bizonyos feltételek teljesítés helyétől való  távolságának maximalizálása  

            (v.ö.: aszfaltkeverő telep ügy) 
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2. Korrigendumok 

 

 

  -      eljárás fajtájának módosítása 

  

-  mennyiség (és becsült érték) csökkentése esetén az értékek 

változatlanok  (pl.: árbevétel, felelősségbiztosítás, referencia,  

 ajánlati biztosíték stb.) 

 

 -       ajánlattételi határidő lejárta után feladott korrigendum 

 

- Kbt. 123. § szerinti eljárás esetén a módosítás ténye, ha azt egyébként 

a felhívásban nem jelenítette meg 
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3. Tájékoztatók 

 

 

- értékhatár fölött kötött szerződés 

 

- eredménytelen eljárás megállapítása,  

 

- szerződéskötés visszautasítása nem jogszerű 

 

- hirdetmény nélkül indult eljárások esetén a jogcím   nem megfelelő 
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4. Jogkövetkezmény 
 

 

 

- Önkéntes jogkövető magatartás: 

 

Javított hirdetmény kerül  visszaküldésre 

 

-  Nem jogkövető magatartás: szignalizáció 

 

   A hiánypótlást követően továbbra is jogsértő tartalmú 

   hirdetményekről tájékoztatás a Hatóság elnökének 

 

 -         A hirdetmények mindkét esetben közzéteendők 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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dr. Berethalmi András 


