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A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a 
Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T –ot. 
 

A Döntőbizottság a Strabag-MML Magas és Mérnöki Létesítmény Építő Kft. 
(1113 Budapest, Daróczi út 30., a továbbiakban: kérelmező) által Szeghalom 
Város Önkormányzata (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8., képviseli: 
Nagymihály Ügyvédi Iroda, ügyintéző: Dr. Nagymihály Tamás ügyvéd, 6722 
Szeged, Gogol u. 6. I/2., a továbbiakban: ajánlatkérő) „Szeghalom ”Sárrét 

Fővárosa” városközpont integrált fejlesztése című projekt megvalósításához 

szükséges építési beruházások munkáinak generál kivitelezése” tárgyú 
közbeszerzési eljárása első része ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet elutasítja.  
 
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat 
bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel 
a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz 
címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani.  

 
I N D O K O L Á S 

 
A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, a 
kérelmező jogorvoslati kérelme, ajánlatkérő észrevétele és a felek tárgyaláson tett 
nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. 
 
Ajánlatkérő a 2009. október 19-én feladott, a Közbeszerzési Értesítőben 2009. 
október 23. napján 20598/2009 szám alatt közzétett ajánlattételi felhívásával a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. 
fejezete szerinti közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott 
tárgyban. Ajánlatkérő a felhívást a 24505/2009 számú, 2009. november 4-én 
közzétett hirdetménnyel módosította. 
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Jelen közbeszerzés Európai Uniós támogatásból valósul meg, a támogatást nyújtó 
(közreműködő szervezet) a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. A program megjelölése: DAOP-2007-5.1.2/A: „Kistérségi 
székhelyek integrált fejlesztése Szeghalom a „Sárrét Fővárosa” városközpont 
integrált fejlesztése”.  
 
Ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékét 630.000.000 Ft-ban határozta meg.  
 
Az ajánlatkérő jelen egyszerű eljárását építési beruházásra, ezen belül 
kivitelezésre folytatja. Az ajánlattételi felhívásának II.1.5) pontja szerint a 
szerződés meghatározása, illetve tárgya: „Vállalkozási szerződés a Szeghalom 
”Sárrét Fővárosa” városközpont integrált fejlesztése című projekt 
megvalósításához szükséges építési beruházások munkáinak generál 
kivitelezésére”.  
 
Ajánlatkérő a II.2.1) pontban nem határozta meg a részletes mennyiségi adatokat, 
hanem itt utalt a B mellékletre. Ajánlatkérő valamennyi részre kért ajánlatot, 
összesen 4 részt különített el a közbeszerzés tárgyában. A változatokra vonatkozó 
ajánlattétel nem volt megengedett. A „B melléklet” szerint az 1. rész jellemzői a 
következők: 
„1) A rész meghatározása:  
Tervezői költségbecslés: nettó 297.288.065,-Ft 
- D'Orsay kastély felújítása, funkcióval való megtöltése. Műemléki védettség alatt 
álló épület teljes külső felújítása, eredeti terveknek megfelelő felújítására kerül 
sor, a belső terek átalakításra kerülnek és könyvtár, valamint múzeumi 
kiállítótermek kerülnek kialakításra: 958,53 m2 hasznos alapterület teljes 
felújítása + elbontott épület rész teljes újjáépítés 150,83 m2 hasznos alapterületen 
+ külső teraszok kialakítása, felújítása összesen: 5 db, közmű csatlakozások, járda 
kapcsolatok kiépítése, zöldterület rendezés  
- Sárrét Múzeum felújítása, nagygazdaház kialakítása. Műemléki védelem alatt 
álló épület homlokzatának felújítása, belső épületgépészeti munkák 
megvalósítása, az épülethez tartozó nagygazdaház rekonstrukciója: 522 m2 nettó 
alapterületű műemléki épület felújítása, falazatok, villanyszerelés (szerelvények, 
vezeték csere) nyílás zárók cseréje különböző méretű ajtó 9 db, ablak 15 db, 
javítások 18 db ajtó, 19 db ablak, központi fűtés kialakítás, vizes blokk 
kialakítás” 
 
A felhívás II.3) pontja szerint a szerződés időtartama 365 nap.  
 
Ajánlatkérő a részvételi feltételek között meghatározta a kizáró okokat és 
igazolásukat, az alkalmasság igazolásának módját és az alkalmasság minimum 
feltételeit. 
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A III.2.3) pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében releváns 
előírásai a következők voltak: 
A megkövetelt igazolási mód:  
„M/1. Ismertesse az ajánlattételi határidő lejártát megelőző öt évben elvégzett és 
műszaki átadás-átvétellel befejezett építési munkáit a Kbt. 67. § (2) a) pontja 
alapján, a főbb műszaki, mennyiségi mutatók, az ellenszolgáltatás összege vagy 
mennyiségre utaló más adat, a teljesítés ideje és a szerződést kötő másik fél, 
valamint a részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának 
megjelölésével, és a másik fél által adott igazolással a Kbt. 68. § (2) bekezdés 
szerinti tartalommal.” 
Az alkalmasság minimumkövetelménye:  
„Az alábbi követelményeknek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen 
kell megfelelni. 
M/1. alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző öt évben 
összesen műszaki átadás-átvétellel befejezett referenciamunkákkal az alábbiak 
szerint: 
1. részajánlati kör: műemlékvédelem alatt álló épületen végzett épület-felújítási 
munka legalább nettó 300 millió forint értékben és 1500 m2 hasznos 
alapterületen. Az előírt szerződéses érték, illetve mennyiségi adat max. 2 
referenciával teljesíthető.” 
 
Ajánlatkérő a felhívás IV.2.1) pontjában az ajánlatok elbírálásának 
szempontjaként az összességében legelőnyösebb ajánlatot jelölte meg az alábbi 
részszempontokkal és súlyszámokkal:  
 
részszempont       súlyszám 
1. A teljes nettó vállalási ár        18 
2. Jótállás ideje            1 
3. Teljesítési határidő           1 
 
A felhívás V.7) pontjában az ajánlatkérő az alábbi előírásokat tette:  
11) Az ajánlattevőnek a CD-n kiadott árazatlan költségvetést kell beárazva 
benyújtania és CD-n, xls. formában egy példányban ajánlatához csatolni, 
valamint műszaki-pénzügyi ütemtervet is be kell nyújtania; adja meg a 
részszámlák műszaki tartalmát és a várható teljesítési ütemtervet. (A pénzügyi 
ütemterv és a részszámlák csak az 1. és 4. részajánlati körök esetében) 
21) Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. § szerint az 
összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 
lehetőségét. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték hiánypótlása sem 
formai, sem tartalmi okból a Kbt. alapján nem lehetséges, mivel azt az 
ajánlattételkor kell igazolni. 
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21) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tervezői becsült értéktől 
való 15%-os eltérés esetén alkalmazza a Kbt. 86. §-t.  
 
A módosított felhívás szerint az ajánlattételi határidő 2009. november 24. napja, 
az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2009. december 4., a szerződéskötésé 
2009. december 14. napja volt. 
 
Ajánlatkérő dokumentációt készített, amely tartalmazta részletes feltételeit, a 
szerződéstervezetet, a műszaki dokumentációt és a CD-n kiadott költségvetési 
kiírást, tételes árazatlan költségvetés formájában, amelynek beárazásával kellett 
az árajánlatot megadniuk az ajánlattevőknek. Ajánlatkérő a dokumentációban 
több helyen is felhívta az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a CD-n kiadott 
árazatlan költségvetést kell beárazva benyújtani CD-n, xls. formában (dok. 12., 
24., 26. oldal). A 26. oldalon azt is jelezte, hogy ha az ajánlattevő valamely tétel 
költségét másik tételbe építi be, akkor mind az egységár, mind az összeg rovatba 
„0”–t kell beírni. Ha az ajánlattevő elmulaszt egy tételt beárazni, az ajánlatkérő 
előbbieket feltételezve fogja azt a tételt is értelmezni. A Dokumentáció 4.2.1. 
pontjában, a 12-13. oldalon található előírás a kirívóan alacsony ár vizsgálatáról, 
mely szerint az ajánlatkérő a szerződéses ár vizsgálata során a 290/2007. (X.31.) 
Korm.rendelet értelmében fog eljárni, azt irányadónak tekinti:  
„a) irányadónak kell tekinteni az építőiparban használt élőmunka szükségleti 
normatívákat, illetve 
b) az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati 
Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján 
kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített minimális építőipari rezsióradíjat, 
c) figyelembe kell venni az ajánlatot tevő vállalkozó kivitelező indokolását 
ajánlata tekintetében.” 
 
Ajánlatkérő számára az ajánlattevők kérdéseket tettek fel, amelyekre 2009. 
november 18-án válaszolt.  
 
A 2009. november 24-i határidőre az 1. részajánlati körben ajánlatot nyújtott be 
kérelmező, Dél-Konstrukt Kft. - Rolló-Mr Kft., Iványi Építőmester Kft., 
KIPSZER Zrt., Swietelsky Magyarország Kft. 
 
Az ajánlati árak a következők voltak:  
- Kérelmező: nettó 248.553.306 Ft,  
- Dél-Konstrukt Kft. - Rolló-Mr Kft.: 322.738.088 Ft,  
- Iványi Építőmester Kft.: 263.513.125 Ft,  
- KIPSZER Zrt.: 295.660.320 Ft,  
- Swietelsky Magyarország Kft.: 276.947.214 Ft. 
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Az ajánlatoknak része volt a tételes árazott költségvetés. 
A Swietelsky Magyarország Kft. akként tett ajánlatot (az 1. részre), hogy 10% 
feletti alvállalkozóként megjelölte az ORNAMENT 2000 Kft-t.  
Az ajánlat 159. oldalán megjelölt referencia a Swietelsky Magyarország Kft. által 
végzett Palazzo Dorottya Ház kivitelezése, az ellenszolgáltatás nettó 
6.583.099.960 Ft, a hozzá tartozó referenciaigazolás a 161. oldalon található. Ez 
utóbbiból kiderül, hogy részben műemléki védettségű épület átalakításáról és 
rekonstrukciójáról volt szó 24 500 m2 alapterületen. „Az I. emeleten bérelhető 
irodaterületek épültek, melyek egy része a műemléki védettséget élvező, 
restaurátori munkával felújított Dorottya utcai szárnyban található.” Az ajánlat 
163. oldalán az alvállalkozó megjelölte a MÁV Zrt. részére végzett munkát, 
amely a Szeged MÁV Állomás műemléki felvételi épületének (3426 m2) 
rekonstrukciója 536.445.193 Ft ellenszolgáltatásért, amelyben az ORNAMENT 
2000 Kft. teljesítési aránya a teljes 1.072.890.368 Ft-os ellenszolgáltatáson belül 
50%. A 165. oldalon található referenciaigazolás tartalmazza azt is, hogy a 
referenciát az ORNAMENT 2000 Kft. 50-50% részvétellel konzorcium tagjaként 
teljesítette. 
A tételes költségvetésben az 569. oldalon van a Sárrét Múzeum villanyszerelési 
munkáinak beárazott költségvetési tétele. A 361. oldal 6. tétele, az 539. oldal 31. 
tétele „0” Ft-tal került kitöltésre, az 581. oldalon nincs 5. tétel.  
 
Ajánlatkérő már a bontási jegyzőkönyvben hiánypótlási felhívásokat küldött ki az 
ajánlattevőknek, amelyben a kérelmezőtől és a Swietelsky Magyarország Kft.-től 
is kért hiánypótlásokat. A kérelemmel érintett körben hiánypótlást nem kért 
ajálatkérő.  
 
Ajánlatkérő 2009. november 27-én a kérelmezőt hiánypótlási felhívás keretében a 
Kbt. 86. §-ra tekintettel indokolás adására szólította fel az 1. részt illetően a 
kirívóan alacsony árajánlattal összefüggésben. Kérte figyelembe venni az 
indokolás megadása során a dokumentáció 4.2.1. pontjában rögzítetteket, mint az 
ajánlatkérő által lényegesnek tartott ajánlati elemeket.  
 
A kérelmező indokolása - nyilatkozat formájában – tartalmazza, hogy a 
munkabérek elérik az ágazatban szokásos árszintet, a munkadíjak tartalmazzák a 
közvetlen költséget, az általános költséget, a vállalatirányítás általános költségét, 
az előfinanszírozás kamatköltségét, a nyereséget. Hivatkozott arra is, hogy piaci 
helyzete folytán az 1. részt illetően kedvező árszinten és kedvezményekkel képes 
más cégek szolgáltatásainak igénybevételére. Az alvállalkozók árajánlatait üzleti 
titoknak minősítette, nem csatolta. Hivatkozott a Döntőbizottság joggyakorlatára, 
amely a 15%-nál nagyobb áreltérést sem tartja kirívónak. Összehasonlította a 
beérkezett ajánlatok árait %-os eltérések tekintetében.  
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Ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját elhalasztotta.  
 
Ajánlatkérő elbírálta az ajánlatokat, az eredményhirdetés 2009. december 8-án 
volt. Az összegezés szerint az eljárás nyertese az 1. részben a Swietelsky 
Magyarország Kft. lett.  Kérelmező 1. részre tett ajánlata érvénytelen arra 
tekintettel, hogy az indokolása csak általánosságokat tartalmazott, nem tért ki a 
dokumentáció 4.2.1. pontjában meghatározott tartalmi elemekre. Az összegezés 
mellékletét képezik a kérelmező ajánlatából „mintavétel szerűen” kiválasztott 
tételek, amelyeknél az ajánlatkérő bemutatta, hogy milyen óradíjjal tette meg 
ajánlatát a kérelmező, általában ezek 1900 Ft alatti óradíjak.  
 
Ajánlatkérő a szerződéskötést a Döntőbizottság érdemi határozatának 
meghozataláig elhalasztotta.   
 
Kérelmező 2009. december 16. napján nyújtott be jogorvoslati kérelmet  az első 
rész tekintetében, melyben kérte a jogsértés megállapítását, ajánlatkérő eljárást 
lezáró döntésének megsemmisítését az 1. részt illetően, ideiglenes intézkedésként 
a szerződéskötés megtiltását, ajánlatkérő kötelezését költségeinek megtérítésére.  
 
1) Kérelmező előadta, hogy ajánlatkérő a felhívás B. mellékletében meghatározta 
az 1. rész főbb jellemzői között annak becsült értékét, amely 297.288.065 Ft volt. 
A felhívás V.7.21) pontjában előírta, hogy a becsült értéktől való 15%-os eltérés 
esetén a Kbt. 86. §-át fogja alkalmazni. A kérelmező a becsült értéknél 16,5%-kal 
kisebb árajánlatot jelölt meg, így az ajánlatkérő 2009. november 27-én a Kbt. 86. 
§ (1) bekezdés szerinti indokolást kért a dokumentáció 4.2.1. pontjában 
foglaltakra (irányadó az építőiparban használt élőmunka normatíva, a minimális 
szakmunkás alapbér alapján számolt építőipari rezsi óradíj, az ajánlattevői 
indokolás) tekintettel. A kérelmező az indokolást megadta. Az ajánlatkérő a 2009. 
december 8-án megtartott eredményhirdetésen a kérelmező 1. részajánlatának 
érvénytelenségét állapította meg a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontja alapján.  
 

Kérelmező álláspontja szerint az indokoláskérés általánosságban történt, míg az 
érvénytelenség indokai között az ajánlatkérő konkrét tételek vonatkozásában 
állapította meg, hogy a hivatkozott rezsióradíjat, amely 1900 Ft/óra, nem éri el. 
Az ajánlatkérő által hivatkozott jogszabály nem határoz meg rezsióradíjakat, a 
dokumentáció V. fejezet 4.2.1. pontjában hivatkozott Építőipari Kollektív 
Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő 
minimális szakmunkás alapbér alapján számolt és az Építőipari Ágazati 
Párbeszéd Bizottsága által rögzített minimális építőipari rezsióradíj a Nemzeti 
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapján sem volt megtalálható.  
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Az indokolás készítése során a kérelmező a minimális építőipari rezsióradíjról 
nem tudott meggyőződni. Ha az indokolásban az ajánlatkérő konkrétan 
megjelölte volna azokat a tételeket, amelyek álláspontja szerint a hivatkozott 
minimális építőipari rezsióradíj alattiak, akkor a kérelmező okszerű indokolást 
tudott volna adni. Kérelmező hivatkozott arra is, hogy kis volumenű munkánál 
nem képes a korábbi engedmények, kedvező árak meghatározására, mint egy 
nagyobb volumenű munkánál, hiszen a járulékos költségek, például felvonulási 
költség egy kisebb volumenű munkánál is ugyanakként jelentkezik, mint egy 
nagy volumenű beruházásnál. Mindezekre is utalt indokolásában. 

Kérelmező álláspontja szerint ajánlatkérő megsértette a Kbt. 86. § (6) bekezdését, 
valamint a 81. § (3) bekezdésére tekintettel a 88. § (1) bekezdés g) pontját. 
 
2. Kérelmezőnek lehetősége volt megtekinteni a nyertes ajánlatát, ennek alapján 
állítja, hogy az több okból érvénytelen.  
 
a) A nyertes ajánlatban az M/1 pont alatt megjelölt alkalmassági feltételt az 
ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó igazolta együttesen. A megjelölt 
referenciamunkák tartalmi vizsgálatát az ajánlatkérő nem végezte el, holott 
kétséges, hogy a munkák teljes értékén belül valójában mekkora értéket képviselt 
az ajánlattevő és az alvállalkozó konkrét, műemlékvédelem alatt álló épületen 
vagy épületrészen végzett saját munkája. Ajánlattevőnél a Palazzo Dorottya 
épület, az alvállalkozónál a Szeged Vasútállomás felvételi épület 
referenciamunkáinak vizsgálata volt szükséges. Kérelmező álláspontja  szerint az 
ajánlat a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, a Palazzo 
Dorottya Ház kivitelezésére vonatkozó referenciaigazolásból nem állapítható meg 
a műemléki védelem alatt álló épületrész beruházására vonatkozó nagyságrend 
sem az alapterület, sem az érték tekintetében. Kérelmező az Ornament Kft. által 
benyújtott referencia megfelelőségét nem vitatta. 
 
b) Kérelmező előadta, hogy a nyertes ajánlat tételes költségvetési része hiányos 
az alábbiak szerint: 
- hiányzik az 1. rész tekintetében a Sárrét Múzeum tételes elektromos 
költségvetése, az elektromos költségvetés csak egy sorban szerepel. 
- nem tartalmazza az ajánlat 361. oldalán a 32-003-1.21.1-0111007 tétel 
beárazását, 
- nem tartalmazza az 539. oldalon a 31. tétel beárazását, 
 - nem tartalmazza az 581. oldalon az 5. tétel beárazását. 
Kérelmező álláspontja szerint ezen hiányokra tekintettel az ajánlat a Kbt. 88. § 
(1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. 
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c) Ajánlatkérő az egyenlő elbánás elvét és a Kbt. 86. § (1) bekezdésben 
foglaltakat sértette meg azzal, hogy a nyertes ajánlattevőtől nem kért indokolást a 
kérelmezőtől elvárt 1900 Ft/óra rezsióradíj alatti díjtételek vonatkozásában: 
- építész költségvetés, 565. oldal 14 db tétel, ahol 28Ft a legalacsonyabb óradíj; 
- épületgépész költségvetés, 611. és 429. oldal, 33 db tétel, ahol 500 Ft a 
legalacsonyabb óradíj; 
- elektromos költségvetés, 549. oldal, 19 db tétel, ahol 132 Ft a legalacsonyabb 
óradíj. 
A kérelmező Kbt. 86.§ szerinti indokolását az ajánlatkérő nem fogadta el, holott 
csak 3 tételnél nem érte el az óradíj az 1900 Ft-os mértéket, míg a nyertesnél ez 
számos tételnél előfordult. Mindezekkel az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 1. § (3) 
bekezdését, 81. § (1) és (3) bekezdését,  86. §-át, 88. § (1) bekezdés g) pontját.  
 
Ajánlatkérő észrevételében a megalapozatlan jogorvoslati kérelem elutasítását 
kérte.  
 
1) Az ajánlatkérő a felhívásban előírtaknak megfelelően kért indokolást a 
kérelmezőtől a Kbt. 86. §-a alapján. Nem általánosságban kérte az indokolást, 
hanem a dokumentáció 4.2.1. pontját figyelembe véve adta meg az ajánlatkérő 
által lényegesnek tartott ajánlati elemeket. A kérelmező válasza viszont csak 
általánosságban tett kijelentésekből állt. Azt állította, hogy a munkabérek elérik 
az ágazatban szokásos árszintet, a munkadíjak tartalmazzák a közvetlen költséget, 
az általános költséget, a vállalatirányítás általános költségét, az előfinanszírozás 
kamatköltségét, a nyereséget. Hivatkozott arra is, hogy piaci helyzete folytán az 
1. részt illetően kedvező árszinten és kedvezményekkel képes más cégek 
szolgáltatásainak igénybevételére. Ugyanezt a 2. részt illetően nem állította, sőt 
ott kirívóan magas ellenszolgáltatást tett és erre kellett indokolást adnia. Az 
alvállalkozók árszintjét nem támasztotta alá azok konkrét árajánlataival, mert azt 
üzleti titoknak minősítette. Így viszont állításait semmivel nem támasztotta alá. 
Ezeken kívül a kérelmező indokolásában kitért arra, hogy bebizonyítsa, ajánlati 
ára a többi árhoz képest nem kirívó, holott tőle az ajánlatkérő kifejezetten a 
dokumentáció előírásának körében várt indokolást. Az ajánlat azért lett 
érvénytelen, mert az indokolás nem tartalmazott objektív magyarázatot a 
dokumentáció 4.2.1. pontját illetően. Számítást kellett volna csatolnia arra, hogy 
az élőmunka normák alapján a szükséges munkaóra az ajánlott munkadíjra 
fedezetet nyújt. Konkrétan kellett volna azt is igazolnia, hogy a közterhek és 
egyéb költségek milyen mértékben rakódnak rá egy adott munkabérre.  
 
Mindezek alapján a kérelmező által benyújtott indokolás nem felelt meg a Kbt. 
86. § (6) bekezdésében foglaltaknak, azaz kérelmező nem igazolta, hogy ajánlati 
ára összeegyeztethető-e a gazdasági ésszerűséggel. 
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2 a) Ajánlatkérő álláspontja szerint kérelmező pontatlanul idézi a referenciákkal 
kapcsolatos M/1 pontban meghatározott követelményt, mely szerint nem a 
restaurálási munkának kellett adott értéket és nagyságot elérnie, hanem a feltétel 
az volt, hogy a munka műemlékvédelem alatt álló épületen végzett legyen. Ennek 
pedig megfelelt a nyertes ajánlata 161. oldalán csatolt igazolás, azt ajánlatkérő 
jogszerűen fogadta el.  
 
Ajánlatkérő előadta, hogy a Palazzo Dorottya épület teljes egésze műemléki 
védelem alatt áll, jelenleg is egy törzsszámon van bejegyezve, egy helyrajzi 
számon van nyilvántartva, egy építési beruházással került felújításra, mindezeket 
bizonyítják az ingatlan nyilvántartás adatai, a műemléki kivitelezés tervezőjének 
nyilatkozata, Lipótváros B-LVSZ 29/2004. (VI. 04.) B-LÖ számú rendeletének 
6/1. számú melléklete.  
Az alvállalkozó a referenciamunka értékét 50%-on jelölte meg, tekintettel a 
konzorciumi munkavégzésre. A 165. oldalon csatolt referencia is megfelelő volt, 
csak a mennyiségi adat hiányzott, amit azért nem hiánypótoltatott az ajánlatkérő, 
mert a 161. oldal szerinti munkával az M/1 feltétel már teljesült.  
 
2 b) Ajánlatkérő a dokumentáció IX. fejezetében előírta, hogy ha az ajánlattevő 
valamely tétel költségét másik tételbe építi be, akkor mind az egységár, mind az 
összeg rovatba „0” –t kell beírni. A nyertes ajánlatának vizsgálata a fentieknek 
megfelelően történt. A Sárrét múzeum elektromos költségvetése az 569. oldalon 
található egy tételen belül (mint ahogy a kérelmezőnél is az 507. oldalon).  
Az 1. részben nem volt a CD-n kiadott kiírásban 5. számú költségvetés, amely 
egyébként útburkolati jelek felfestésére vonatkozik más részeknél, ami az 1. 
részben nincs.  
A nyertes ajánlata megfelelt a felhívásnak és a dokumentációnak, tehát érvényes 
volt.  
 
2 c) A nyertes ajánlattevőtől nem kellett indokolást kérnie, mert az ajánlati árának 
eltérése a tervezői becsült árhoz képest nem érte el a 15%-ot és egyébként is 
átalányáras szerződést kíván kötni, tehát a teljes ár alacsony voltát akarta 
vizsgálni, nem az egyes elemek viszonyát a tervezői költségvetéshez. A 
kérelmező indokolása sem azért nem volt elfogadható, mert az egyes elemek 
voltak kirívóan alacsonyak voltak, hanem mert indokolását ajánlatkérő a fentiek 
miatt nem tudta elfogadni.  
 
Egyéb érdekeltként a Swietelsky Magyarország Kft. észrevételében a 
megalapozatlan jogorvoslati kérelem elutasítását kérte.  
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1 ) A Swietelsky Magyarország Kft. előadta, hogy ajánlatkérő a kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatás vizsgálata vonatkozásában mind az ajánlattételi felhívás V.7.21), 
mind a dokumentáció 4.2.1. pontjában egyértelműen rendelkezett arról, hogy 
mely esetben fogja alkalmazni a Kbt. 86. § (1) bekezdését.  
 
Kérelmezőnek kellett volna bizonyítania, hogy az általa kért ellenszolgáltatás a 
gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető, annak elfogadása nem veszélyezteti a 
közbeszerzés megvalósulását, a szerződés teljesítését. A kérelmező által adott 
indokolás nem tartalmazott konkrét tényeket, igazolt számításokat, amelyek 
alapján ajánlatkérő meggyőződhetett volna az ajánlata elfogadhatóságáról.  
 
2 a) A Swietelsky Magyarország Kft. megerősítette, hogy az ajánlat 161. oldalán 
becsatolt referencia igazolásban szereplő teljes épületegyüttes műemléki védelem 
alatt áll, melyet alátámaszt az a körülmény is, hogy a beruházás vonatkozásában 
az építési hatóság a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.  
 
2 c) A Swietelsky Magyarország Kft. álláspontja szerint árajánlatát és 
költségvetését a dokumentáció 4.2.1. pontjának figyelembevételével állította 
össze. Ajánlatkérőnek nem kellett volna tőle indokolást kérnie, mivel ajánlati ára 
a tervezői becsült értéktől való eltérése a 15 %-ot nem haladta meg. A 15 %-os  
eltérés mértékét nem a beárazott költségvetés egyes tételei alapján, hanem az 
egyösszegű átalányár tekintetében kellett ajánlatkérőnek vizsgálnia. 
 
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárását a Kbt. VI. fejezete szerinti közbeszerzési 
eljárásra vonatkozó szabályok szerint folytatta.  
 
A Döntőbizottság az alábbi indokok alapján megállapította, hogy a jogorvoslati 
kérelem nem megalapozott. 
 
1) A Döntőbizottság abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a kérelmező 
kirívóan alacsony ellenszolgáltatásra benyújtott indokolása alapján ajánlatának 
érvénytelenségét jogszerűen állapította-e meg ajánlatkérő.  
 
A Kbt. 250. § (3) bekezdés d) és g) pontja szerint az egyszerű közbeszerzési 
eljárásban  
d) az ajánlatra a 70. § (1) és (2), valamint (4) bekezdése, a 71. § (1) és (2), 
valamint (4) és (5) bekezdése, továbbá a 73. §; 
g) az ajánlatok elbírálására a 81-89/A. § és a 90. § (5) bekezdése, továbbá a 91. és 
92. § megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett 
ajánlattételi felhívást kell érteni. 
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A Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatkérő formai 
követelményt legfeljebb a megfelelő ajánlattételhez ténylegesen szükséges 
mértékig írhat elő, és a közbeszerzési eljárást megindító felhívás, valamint a 
dokumentáció magyar nyelven történő elérhetőségét, illetve a magyar nyelven 
történő ajánlattétel lehetőségét minden esetben biztosítania kell. 
 
A Kbt. 73. §-a szerint: 
„(1) Az ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, 
mellékletben - közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró 
rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 
(2) Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy 
adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati 
szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg 
üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a 
közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, 
külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség 
alá esik.” 
 
A Kbt. 86. § (1) (6) bekezdései szerint: 
„(1) Ha az ajánlat kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást 
tartalmaz, az ajánlatkérő az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a 
kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell. 
(2) Indokolást és az ajánlati elemre vonatkozó adatokat köteles kérni az 
ajánlatkérő különösen akkor, ha az ajánlati ár alapján kalkulálható bérköltség nem 
éri el az adott ágazatban általában szokásos béreket vagy azokat kirívóan 
meghaladja, illetve, ha a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő eszköz- és 
anyagköltségek (beszerzési értékek) nem érik el az ágazatban általában szokásos 
árszintet vagy azokat kirívóan meghaladják. 
(3) Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles 
meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, ennek során írásban 
tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. 
(4) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely 
különösen 
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatásnyújtás 
módszerének gazdaságosságára, 
b) a választott műszaki megoldásra, 
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 
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d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás 
eredetiségére, 
e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének 
helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való 
megfelelésre, vagy 
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére 
vonatkozik. 
(5) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 
elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 
(6) A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás 
különösen akkor, ha az ajánlati ár - a szerződés teljesítéséhez szükséges 
élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a külön 
jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, 
alágazatra kiterjesztett szerződésben megállapított munkabérre és az ahhoz 
kapcsolódó közterhekre.” 
 
A Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha kirívóan 
alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (86. § (5) bekezdése).  
 
A Döntőbizottság rámutat arra, hogy a közbeszerzési eljárás célja a szerződés 
megkötése, amelynek révén az ajánlatkérő beszerzési igényét az ajánlatkérő által 
meghatározott szempontok szerint kiválasztott, legmegfelelőbb ajánlattevő 
teljesíti. A közpénzekkel gazdálkodó felelős ajánlatkérő számára nemcsak jog, de 
a Kbt. alapján kötelesség is annak elősegítése, hogy az eljárásban csak olyan 
ajánlattevők vegyenek részt, csak olyan ajánlattevők versenyezzenek, akik 
ténylegesen teljesíthető ajánlatokat tesznek, és irreális ajánlatok megtételével nem 
veszélyeztetik az eljárás esetleges nyerteseként a szerződés megfelelő teljesítését.  
 
A Kbt. 86. § (1) bekezdése abban az esetben állapítja meg az ajánlatkérő adatok 
és indokolás kérési kötelezettségét, amennyiben az ajánlat kirívóan alacsonynak 
vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz.  
 
A Kbt. rendelkezései nem határozzák meg konkrétan a kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatás fogalmát, hanem minden egyes esetben egyedileg a konkrét 
közbeszerzési eljárás tárgya, a teljesítés feltételei, a piaci viszonyok, az ajánlat 
tartalma és egyéb körülmények alapján kell azt vizsgálni.  
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy jelen esetben ajánlatkérő a felhívásában 
közölte, hogy az első rész tekintetében a tervezői költségbecslés, azaz a becsült 
érték nettó 297.288.065,- Ft. Ajánlatkérő a felhívásában egyértelmű előírást 
atekintetben is, hogy a tervezői becsült értéktől való 15 %-os eltérés esetén 
alkalmazni fogja Kbt. 86. §-át. Kérelmező az első részre nettó 248.553.306,- Ft 
ellenszolgáltatással tett ajánlatot.  
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A Döntőbizottság megállapította, hogy kérelmező ajánlati ára 15 %-ot meghaladó 
mértékben alatta marad a tervezői becsült értéknek, így ajánlatkérőnek 
alkalmaznia kellett a Kbt. 86. § (1) bekezdése szerinti indokoláskérést.  
 
A Döntőbizottság azt is megállapította, hogy ajánlatkérő az indokoláskérést 
kérelmező számára egyértelműen megfogalmazta azzal, hogy az 
indokoláskérésben az ajánlatkérő kérte figyelembe venni az indokolás megadása 
során a dokumentáció 4.2.1. pontjában rögzítetteket, mint az ajánlatkérő által 
lényegesnek tartott ajánlati elemeket. A dokumentáció 4.2.1. pontjában a 
290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletre hivatkozott, az a) - c) pontok alatt e 
jogszabály 3. § (5) bekezdés a) - c) pontjaiban meghatározott tartalmi elemekre 
kérte az indokolást.  
 
A Döntőbizottság megjegyzi, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 41. § (7) bekezdése 2008. szeptember 1. 
napjával hatályon kívül helyezte a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 3. § (6) bekezdése szerint építőipari kivitelezési tevékenység végzésére 
irányuló szerződéses ár vizsgálata során az irreálisan alacsony ár mérlegelése 
tekintetében 

a) mérvadónak kell tekinteni az építésügyért felelős miniszter által működtetett 
honlapon található - ellenszolgáltatás nélkül használható - elektronikus 
közbeszerzési költségvetési kiírási programban meghatározott élőmunka 
szükségleti normatívákat, illetve 

b) irányadónak kell tekinteni az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben 
évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális 
szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített építőipari 
rezsióradíjat, 

c) figyelembe kell venni az ajánlatot tevő vállalkozó kivitelező indokolását 
ajánlata tekintetében. 
 
A korábban hatályos és a jelenleg hatályban lévő, a fentiekben idézett jogszabályi 
rendelkezések tartalmukban lényegében megegyeznek azon rendelkezések 
tekintetében, amelyek az irreálisan alacsony ár mérlegelésére vonatkoznak.  
 
A Döntőbizottság álláspontja szerint erre tekintettel az indokoláskérés 
megfelelően konkrét volt, az ajánlatkérő egyértelműen kérelmező tudomására 
hozta, hogy az élőmunka szükségleti normákra és a minimális rezsióradíjra 
tekintettel kell ajánlati árát objektív módon megindokolnia.  
 
 



 14 

 
Mindezek alapján kérelmezőnek az indokolásban ki kellett volna térnie 
konkrétumokkal alátámasztva az ajánlatkérő által hivatkozott Építőipari Kollektív 
Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő 
minimális szakmunkás alapbér alapján számolt rezsióradíjra, és az Építőipari 
Ágazati Párbeszéd Bizottsága által rögzített minimális építőipari rezsióradíjra, 
amely 2009. évben 1.900,- Ft volt, s amely közismert az építőiparban, s az 
Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság honlapján elérhető. A kérelmezőnek ki 
kellett volna mutatnia a kért adatokat, ekkor lett volna az indokolása megfelelő és 
objektív. Kérelmező a beszállítói árajánlatokat sem csatolta. Kérelmezőnek az 
üzleti titokra való hivatkozása a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján nem volt 
elfogadható, ugyanis a beszállítói árajánlat a bírálati szempontként megjelölt 
vállalási ár alapját képezte. 
 
A Döntőbizottság álláspontja szerint a kérelmező által benyújtott indokolás nem 
volt alkalmas arra, hogy abból ajánlatkérő megnyugtató módon meg tudott volna 
győződni arról, hogy kérelmező ajánlata a gazdasági ésszerűséggel 
összeegyeztethető, elfogadható.  
 
A kérelmező által benyújtott indokolásból ajánlatkérő nem tudott meggyőződni 
arról, hogy a kérelmező ajánlati ára, a szerződés teljesítéséhez szükséges 
élőmunka ráfordítás mértékére tekintettel fedezetet nyújt-e a munkabérre és az 
ahhoz kapcsolódó közterhekre.  
 
A Döntőbizottság a fenti indokokra tekintettel megállapította, hogy ajánlatkérő 
kérelmező ajánlatának érvénytelenségét megállapító döntése jogszerű volt, így a 
kérelmező e kérelmi elemét elutasította. 
 
2 a) A Döntőbizottság azt vizsgálta meg, hogy a Swietelsky Magyarország Kft. 
megfelelő referenciát nyújtott-e be műszaki, szakmai alkalmassága igazolására.  
 
A Kbt. 70. § (3) bekezdés második mondata kimondja, hogy az ajánlattevő 
továbbá köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és 
gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre 
vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. 
 
A Kbt. 81. § (1) – (3) bekezdései szerint: 
„(1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az 
ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
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(2) Az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, 
valamint - ha ezt az ajánlatkérő előírta - a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére 
való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások 
eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet. 
(3) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, 
illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.” 
 
A Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az 
ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan 
igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek; 
 
A Kbt. fentiekben idézett kógens rendelkezései szerint az ajánlattevőknek 
ajánlataikban igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat, az 
ajánlatkérőt az a kötelezettség terheli, hogy az ajánlatok bírálata során 
meggyőződjék arról, hogy az ajánlattevő az ajánlati felhívásában előírtaknak 
igazolták-e alkalmasságukat. Az alkalmassági követelmények igazolásának 
elmulasztása az ajánlat érvénytelenséget képező okot jelent. 
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő a felhívás III.2.3) pontjának 
M/1. alpontjában az 1. részajánlati körben olyan műemlékvédelem alatt álló 
épületen végzett épület-felújítási munkát írt elő referenciaként, amelyet az 
ajánlattevő legalább nettó 300 millió forint értékben és 1500 m2 hasznos 
alapterületen teljesített, azt is előírta, hogy az előírt szerződéses érték, illetve 
mennyiségi adat maximum 2 referenciával teljesíthető. 
 
A Swietelsky Magyarország Kft. műszaki, szakmai alkalmasságának igazolására 
két darab referenciát nyújtott be, az ajánlat 159. oldalán megjelölt referencia a 
Swietelsky Magyarország Kft. által végzett Palazzo Dorottya Ház kivitelezése, az 
ellenszolgáltatás nettó 6.583.099.960 Ft, a hozzá tartozó referenciaigazolás a 161. 
oldalon található. Ez azt igazolja, hogy részben műemléki védettségű épület 
átalakításáról és rekonstrukciójáról volt szó 24 500 m2 alapterületen, közli, hogy 
az I. emeleten bérelhető irodaterületek épültek, melyek egy része a műemléki 
védettséget élvező, restaurátori munkával felújított Dorottya utcai szárnyban 
található. Az ajánlat 163. oldalán az alvállalkozó megjelölte a MÁV Zrt. részére 
végzett munkát, amely a Szeged MÁV Állomás műemléki felvételi épületének 
(3426 m2) rekonstrukcióját igazolja 536.445.193 Ft ellenszolgáltatásért, 
amelyben az ORNAMENT 2000 Kft. teljesítési aránya a teljes 1.072.890.368 Ft-
os ellenszolgáltatáson belül 50%. A 165. oldalon található referenciaigazolás 
tartalmazza azt is, hogy a referenciát az ORNAMENT 2000 Kft. 50-50% 
részvétellel konzorcium tagjaként teljesítette. 
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Ajánlatkérő e két referenciát megfelelőnek tartotta a műszaki, szakmai 
alkalmasság igazolására, kérelmező az alvállalkozói referencia megfelelőségét 
nem vitatta.  
 
Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 
szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint műemlékkel 
kapcsolatos építési beruházásnak minősül az olyan építési beruházás, amellyel 
kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban:KÖH) hatósági jogkörébe tartozik. 
 
E Kormány rendelet 15. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Kbt. 67. §-a (2) 
bekezdésének a) pontjának alkalmazása során az ajánlatkérő az előző legfeljebb 
öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése körében kizárólag 
műemlékkel kapcsolatos, a beszerzés tárgyát képező műemlékkel kapcsolatban 
megrendelt munkálat jellegének és nagyságrendjének megfelelő építési 
beruházásra vonatkozó igazolást jogosult elfogadni. 
 
A fentiekben idézett jogszabályi rendelkezések alapján műemlékvédelem alatt 
álló épületen végzett referenciaként, a 10. § (2) bekezdésben és a 15. § (1) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel a műemlékkel kapcsolatos építési 
beruházáson végzett korábbi tevékenységet lehet elfogadni. Ilyennek minősülnek 
a 10 § (2) bekezdése szerint az olyan építési beruházások, amelyekben építési 
hatóságként a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal járt el. 
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő 
nyilatkozatai alátámasztják az ajánlatban csatolt referenciaigazolás tartalmát. A 
nyertes által megjelölt műemléki referencia egységes egészként kezelendő, mert 
mind a helyrajzi számot illetően, mind az engedélyező építésügyi hatóságot 
illetően, amely valóban Kulturális Örökségvédelmi Hivatal volt, egységes egészet 
képező épületcsoportról van szó, szétbontása nem indokolt és a felhívás 
feltételrendszerére tekintettel nem is lehetséges. A műemléki referencia ennek 
megfelelően igazolást nyert, tehát ajánlatkérő jogszerűen állapította meg e 
tekintetben a nyertes ajánlattevő műszaki, szakmai alkalmasságát.  
 
A Döntőbizottság a fentiek alapján a kérelmező e kérelmi elemét annak 
megalapozatlansága miatt elutasította. 
 
2 b) A Döntőbizottságnak abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a nyertes 
ajánlattevő, a Swietelsky Magyarország Kft. ajánlatában szereplő költségvetés 
megfelelő volt-e.  
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A Kbt. 70. § (1) bekezdés első mondata szerint az ajánlattevőnek az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.  
 
A Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő azt írta elő, hogy az 
ajánlattevőnek a CD-n kiadott árazatlan költségvetést kell beárazva benyújtania.  
 
Ajánlatkérő azt is előírta, hogy ha az ajánlattevő valamely tétel költségét másik 
tételbe építi be, akkor mind az egységár, mind az összeg rovatba „0”–t kell beírni, 
közölte, hogy ha az ajánlattevő elmulaszt egy tételt beárazni, az ajánlatkérő 
előbbieket feltételezve fogja azt a tételt is értelmezni. 
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő fenti előírásaira tekintettel a 
költségvetési tételek árazását lehetett „0” forinttal is végezni, amely nem okozott 
érvénytelenséget.  
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő által biztosított tételes 
árazatlan költségvetésben a Sárrét Múzeum elektromos munkáira egyrészt 
található egy 58 tételből álló részletes költségvetési kiírás, másrészt a munka 
egyetlen tételben jelenik meg a teljes feladatra kiterjedő tételes költségvetési 
kiírásban az alábbi tételsoron, az alábbiak szerint: 1) 71-914-001-001-07-29081 
Belső villanyszerelés, 1,00 klt, összesen:…” 
 
A Döntőbizottság megállapította, hogy a nyertes ajánlatban ez utóbbi tétel került 
kitöltésre, a részletes tételes költségvetés nem jelenik meg az ajánlatban.  
Miután az ajánlatkérő előírása szerint az egyes tételek beárazása nem volt 
érvényességi feltétel, valamint az ajánlat műszaki tartalma kétséget kizáróan 
kiterjed ezen munkákra, és a kérelmező által vitatott további munkanemekre is, 
nem áll fenn a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerinti érvénytelenségi ok.  
 
A Döntőbizottság e kérelmi elemet megalapozatlannak találta, így azt elutasította. 
 
2 c) A Döntőbizottság e kérelmi elem tekintetében azt vizsgálta, hogy 
ajánlatkérőnek kellett volna-e indokolást kérni a nyertes ajánlattevőtől kirívóan 
alacsony ellen szolgáltatás miatt.  
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Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 
szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése szerint a 
dokumentációjában az ajánlatkérő meghatározhatja, hegy mely ajánlatokat tekint 
kirívóan alacsony értékű ellenszolgáltatást vagy kötelezettségvállalást 
tartalmazónak. 
 
A Döntőbizottság az 1) kérelmi elem indokolása körében részletesen kifejtette, 
hogy ajánlatkérő, élve az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos 
részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § (3) 
bekezdésében biztosított lehetőségével, felhívásában meghatározta, hogy mely 
esetben fogja alkalmazni a Kbt. 86. § (1) bekezdése szerinti indokoláskérést.  
 
A felhívás alapján akkor kellett indokolást kérnie az ajánlatkérőnek, ha a 15%-os 
mértéket elérte az egyösszegű ajánlati ár eltérése a tervezői költségtől, tehát nem 
az egyes költségvetési tételek árai alapján kellett ebben a kérdésben döntenie. A 
Döntőbizottság megállapította, hogy nyertes 276.947.214,- Ft-os ajánlati árának 
különbsége a becsült értékhez képest mindössze 7 %-os eltérést mutat, így nem 
terhelte ajánlatkérőt a Kbt. 86. § (1) bekezdése szerinti indokoláskérési 
kötelezettség.  
 
A Döntőbizottság e kérelmi elemet is elutasította, annak megalapozatlansága 
miatt.  
 
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 
a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján a kérelmező megalapozatlan 
jogorvoslati kérelmét elutasította. 
 
A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mert annak törvényi 
feltételei nem álltak fenn.  
 
A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 340 § (2) bekezdés g) pontja és a 
Kbt. 341. § (4) bekezdése alapján rendelkezett. 
 
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja. 
 
 
Budapest, 2010. január 26. 
 

Dr. Puskás Sándor sk 

közbeszerzési biztos 

Kalmárné Diósy Ildikó sk 

közbeszerzési biztos 

Dr. Szántó Veronika sk 

közbeszerzési biztos 
 

 

A kiadmány hiteléül:                                                               Tóth Zoltánné 
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