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FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT 

E dokumentum arra vonatkozóan nyújt útmutatást, hogy hogyan kerülhetőek el az európai 
strukturális és beruházási alapok által társfinanszírozott projektek közbeszerzési eljárásai 
során elkövetett gyakori hibák. Célja az operatív programok végrehajtásának 
megkönnyítése és a helyes gyakorlatok alkalmazásának ösztönzése. Nem bír kötelező jogi 
erővel, ugyanakkor általános érvényű ajánlásokat fogalmaz meg és bevált gyakorlatokat 
ismertet. 
 
Az útmutatóban szereplő fogalmak, ötletek és megoldások nem érintik a nemzeti 
jogszabályokat, és a nemzeti jogi környezet figyelembevételével kell őket értelmezni és az 
adott helyzetre alkalmazni. 
 
Az útmutató nem érinti az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek a Bizottság általi 
esetleges jövőbeli értelmezését. 
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Előszó 

A közbeszerzés a közberuházások kulcsfontosságú eleme: az európai gazdaság fejlődésének ösztönzése mellett központi 
szerepet játszik az egységes piac fellendítésében is. A közbeszerzés súlyát jellemzi, hogy az Európai Unió GPD-jének 
mintegy 19%-át teszi ki, és mindennapi életünk részét képezi. Lényeges, hogy a hatóságok a lehető leghatékonyabb 
módon szerezzék be az árukat és szolgáltatásokat országuk polgárai számára. A közbeszerzés a vállalkozások számára is 
fontos lehetőségeket kínál, ezáltal pedig ösztönzi a magánberuházásokat, és helyi szinten segíti elő a növekedést és a 
munkahelyteremtést. Végül a közbeszerzés jelentős szerepet játszik az európai strukturális és beruházási alapok 
felhasználásában is. 

Becslések szerint az európai strukturális és beruházási alapok mintegy 48%-át közbeszerzés útján költik el. A 
tagállamokban uniós társfinanszírozással végrehajtott projekteknek meg kell felelniük a hatályos közbeszerzési 
szabályoknak, amelyek biztosítják a megfelelő ár-érték arányt és a tisztességes piaci versenyt. A polgárok kormányokba 
vetett bizalmának megőrzéséhez nagyon fontos az is, hogy a kapcsolódó eljárások átláthatóak és feddhetetlenek 
legyenek. 

A fenti okoknál fogva egyértelmű, hogy a közbeszerzési szabályok helyes és egységes végrehajtása a fokozott 
hatékonyság és eredményesség révén mindenkinek előnyös – a nemzeti és regionális szintű hatóságoknak csakúgy, mint 
a vállalkozásoknak és a polgároknak. Segítségével mindannyian a lehető legtöbbet hozhatjuk ki a közberuházásokból, és 
garantálhatjuk az uniós források legelőnyösebb felhasználását. Az adatok mégis arra mutatnak, hogy az uniós alapok 
elköltése során elkövetett hibák jelentős részét összességében az uniós közbeszerzési szabályok helytelen alkalmazása 
okozza. 

E dokumentum útmutatást kíván nyújtani az európai strukturális és beruházási alapok (az úgynevezett esb-alapok) 
igazgatásával foglalkozó köztisztviselőknek, hogy el tudják kerülni a leggyakoribb hibákat, és a közbeszerzési eljárások 
végrehajtása során hasznosíthassák a bevált gyakorlatokat. Az útmutató – bár nem nyújt jogi értelmezést az uniós 
irányelvekhez – gyakorlati tippekkel szolgál a gyakori hibák elkerüléséhez és az egyes helyzetek szabályszerű 
kezeléséhez, így hasznos iránytűt jelenthet a gyakorlati szakemberek számára a legproblémásabb területeken. A 
dokumentum ezenkívül számos bevált gyakorlatot és a valós életből vett példát, konkrét témákhoz fűzött magyarázatot, 
esettanulmányt és sablont is tartalmaz. A kézikönyv használatát megkönnyítik a leggyakoribb hibákat hangsúlyozó 
„riasztások”, valamint a vonatkozó jogszabályok szövegére és más hasznos dokumentumokra mutató hivatkozásokat 
tartalmazó interaktív súgók is. 

Az útmutatót a Bizottság azon kiemelt fellépése keretében készítette el, amely célja a tagállamok támogatása 
közigazgatási kapacitásuk megerősítésében és az uniós források beruházásának és igazgatásának javításában. A 
dokumentum több bizottsági szolgálat együttműködésében, az Európai Beruházási Bankkal egyeztetve készült. Ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett az elkészítésében.  

Őszintén reméljük, hogy az útmutató hasznos segédanyagnak bizonyul majd. 
Corina Creţu,            Elżbieta Bieńkowska, 
Európai Bizottság regionális politikáért felelős                                                     Európai Bizottság Belső piac, 

    ipar-, vállalkozás- és kkv-politika 
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Az útmutató használata 

Kinek szól ez az útmutató? 

Ez az útmutató elsősorban az ajánlatkérők közbeszerzési tisztviselőinek szól, akik az építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások szabályszerű, hatékony, megfelelő ár-érték arányú 
beszerzésének tervezéséért és végrehajtásáért felelősek. Az uniós támogatások 
kedvezményezettjei által végrehajtott közbeszerzések ellenőrzése során az irányító 
hatóságok is hasznát vehetik az útmutatónak, főként a 9. eszköztárban ismertetett 
ellenőrző listának. 

Az útmutató felépítése 

E dokumentum két részből áll: 

 az útmutatóból, amelynek középpontjában a közbeszerzési eljárás hat szakasza áll – 

a tervezéstől a szerződés teljesítéséig –, és amely kiemeli a fokozott figyelmet igénylő 
kérdéseket és az elkerülendő esetleges hibákat, valamint hivatkozásokat is tartalmaz a 
részletesebb eszköztárra; 

 

  az eszköztárból, amely a konkrét témákkal alaposabban foglalkozó és a 
közbeszerzési eljárás során szükséges és elkerülendő lépésekre vonatkozó bevált 
gyakorlatokat ismertető forrásdokumentumokat tartalmazza.  

Gyakorlati szempontból a közbeszerzési eljárás hat szakaszra bontható: 

1. Előkészítés és tervezés 
2. Közzététel 
3. Az ajánlatok benyújtása és az ajánlattevők kiválasztása 
4. Az ajánlatok értékelése 
5. A szerződés odaítélése 
6. A szerződés teljesítése 

Az útmutató lépésről lépésre végigvezeti a közbeszerzési tisztviselőket a folyamaton – 
kezdve a mindennél fontosabb tervezési szakasszal, közben kiemeli azokat a pontokat, 
ahol a leggyakoribb hibák előfordulnak, és tanácsot ad az ilyen hibák elkerülésére. Minden 
fejezet végén található egy lista a leggyakoribb hibákról, néhány példával illusztrálva. Ha 
további források állnak rendelkezésre az eszköztárban vagy egyéb, az interneten 
hozzáférhető hasznos dokumentumok formájában, a fejezet végén megtalálható a 
megfelelő hiperhivatkozás is. 

Az útmutató a 2004/18/EK irányelvben 1  meghatározott építési beruházásokra, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra vonatkozó uniós finanszírozású szerződéseket 
érinti. Az irányelv, az alkalmazandó értékhatárok és a különböző témákról (például a 
keretmegállapodásokról és az értékhatár alatti beszerzésekről) szóló értelmező 
közlemények megtalálhatók az Európai Unió honlapján – lásd a 10. eszköztárat. 

 

                                              
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak 
összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 114. o.). 
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Jelmagyarázat 

Az útmutatóban az alábbi jelölések utalnak a fontos területekre: 

 Vigyázat! Olyan pontot jelöl, ahol a leggyakoribb és legsúlyosabb hibák fordulnak elő. 

 Figyelem! Olyan kockázatos területet jelöl, amelyet tekintetbe kell venni a 
közbeszerzési eljárás gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége érdekében. 

 Súgó Olyan területet jelöl, amelyre vonatkozóan az eszköztárban vagy más 
dokumentumokra mutató hivatkozásokon további háttéranyag áll rendelkezésre. 

Építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásnyújtás? 

Háromfajta közbeszerzési szerződés tartozik a 2004/18/EK irányelv hatálya alá: az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre illetve a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 
szerződések. Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés olyan közbeszerzési 
szerződés, amelynek tárgya a 2004/18/EK irányelv I. melléklete szerinti tevékenységek 
valamelyikéhez kapcsolódó építési projekt vagy egy építmény kivitelezése, illetve tervezése 
és kivitelezése. Az „építmény” magas- vagy mélyépítési munkálatok olyan összességében 
vett eredményét jelenti, amely önmagában alkalmas valamely gazdasági vagy műszaki 
funkció betöltésére, mint például egy út vagy egy szennyvízkezelő üzem. Az árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződés olyan közbeszerzési szerződés, amelynek tárgya 
termékek megvétele, bérlete, haszonbérlete, részletvétele vagy pénzügyi lízingje, vételi 
joggal vagy anélkül. A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés olyan, az 
építési beruházásra és az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződéstől eltérő 
közbeszerzési szerződés, amelynek tárgya a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében említett 
szolgáltatások – például tanácsadás és képzés – nyújtása. 

Szerződésmenedzsment vagy projektmenedzsment? 

A projekt- és szerződésmenedzsment megszervezése terén minden ajánlatkérő saját 
eljárásokkal és gyakorlattal rendelkezik. Az ESB-alapokból származó finanszírozás 
tekintetében a közbeszerzésre egy uniós támogatású projekt keretében kerül sor, amelynek 
megvalósítása történhet egy vagy több szerződés formájában. A többszerződéses 
projektek gondos koordinációt igényelnek. Számos és nem egyszer igen magas szintű, a 
hibák forrásának felderítésére irányuló vizsgálatra került már sor, ahol kiderült, hogy a 
hibákért a – főként a közbeszerzési eljárás elején – nem elég körültekintő tervezés 
okolható. Ennek következtében bevált gyakorlattá vált, hogy az ajánlatkérők egyre nagyobb 
arányban alkalmaznak az összetett, kockázatos és nagy értékű közbeszerzések 
lebonyolítására kifejezetten ezzel foglalkozó projektmenedzsereket. Ennélfogva a hatékony 
és eredményes projekt- és szerződésmenedzsment elvei és gyakorlatai összeolvadóban 
vannak. Ebben az útmutatóban a projektmenedzsment kifejezés olykor 
szerződésmenedzsment értelemben használatos.  
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A belső szabályok és a nemzeti jogszabályok betartása 

Természetesen elengedhetetlen, hogy a közbeszerzési eljárásban részt vevő minden 
tisztviselő betartsa a nemzeti jogszabályokat, saját szervezete belső szabályait, valamint 
az uniós szabályokat. Ez egyformán vonatkozik a Hivatalos Lapban való közzétételre 
vonatkozó értékhatárok feletti és alatti szerződésekre.  

E dokumentum besorolása: „útmutató”. Célja gyakorlati segítséget nyújtani a közbeszerzési 
tisztviselőknek a leggyakoribb hibák és pénzügyi korrekciók elkerüléséhez2. Nem tekintendő 
útmutatónak a 2004/18/EK irányelvben foglalt előírások betartásához. Egyértelműen nem 
célja az uniós jog kötelező erejű értelmezése. Az útmutató rendeltetése nem a belső 
szabályok és eljárások helyettesítése, sokkal inkább azok kiegészítése. Egyenértékű 
nemzeti vagy az adott alapokra vonatkozó iránymutatások híján az irányító hatóságok 
önként elfogadhatják a dokumentumot az uniós támogatások kedvezményezettjeire 
vonatkozó iránymutatásként.  

Az új európai uniós közbeszerzési irányelvek 

Az Európai Unió 2014 februárjában új közbeszerzési irányelveket3 fogadott el, és a 
tagállamoknak 2016 áprilisáig kell nemzeti jogukba átültetniük azokat (ez alól csak az e-
közbeszerzés képez kivételt, amelyre 2018. szeptemberi határidő vonatkozik).  

 

Az új irányelvekről a következő címen kapható bővebb tájékoztatás: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals
/index_en.htm. 

 

 
 

                                              
2
 A „pénzügyi korrekció“ kifejezés azokat az intézkedéseket foglalja magában, amelyeket a Bizottság vagy 

valamely tagállam hoz annak érdekében, hogy az uniós költségvetésből történő társfinanszírozásból kizárja 
azokat a kiadásokat, amelyek szabálytalanság miatt nem felelnek meg a támogatási feltételeknek. Lásd az 
Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok 
megsértése esetén a Bizottság által végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról szóló, a Bizottság 
2013. december 19-i C(2013) 9527 határozatával jóváhagyott iránymutatást: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/publications/cocof-guidance-documents/2013/commission-
decision-of-19122013-on-the-setting-out-and-approval-of-the-guidelines-for-determining-financial-
corrections-to-be-made-by-the-commission-to-expenditure-financed-by-the-union 
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésről és a 
2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 
2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről; valamint az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban 
működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/publications/cocof-guidance-documents/2013/commission-decision-of-19122013-on-the-setting-out-and-approval-of-the-guidelines-for-determining-financial-corrections-to-be-made-by-the-commission-to-expenditure-financed-by-the-union
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/publications/cocof-guidance-documents/2013/commission-decision-of-19122013-on-the-setting-out-and-approval-of-the-guidelines-for-determining-financial-corrections-to-be-made-by-the-commission-to-expenditure-financed-by-the-union
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/publications/cocof-guidance-documents/2013/commission-decision-of-19122013-on-the-setting-out-and-approval-of-the-guidelines-for-determining-financial-corrections-to-be-made-by-the-commission-to-expenditure-financed-by-the-union
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_094_R_0065_01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_094_R_0001_01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_094_R_0001_01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_094_R_0243_01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_094_R_0243_01
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1. Előkészítés és tervezés 

E szakasz célja egy megbízható folyamat tervezése a szükséges építési beruházások, 
szolgáltatások vagy árubeszerzések megvalósításához.  

Egy nyílt, objektív és átlátható módon lefolytatott versenyeljárástól várható általában a 
legjobb ár-érték arány elérése a közbeszerzési folyamatban. Mindez összhangban van az 
Európai Unióról szóló szerződés elveivel és a 2004/18/EK irányelvvel. A közbeszerzési 
eljárások lefolytatásakor figyelembe veendő elvek közé tartozik a diszkrimináció-
mentesség, az egyenlő bánásmód, az átláthatóság, a kölcsönös elismerés, az arányosság 
elve, a szolgáltatásnyújtás szabadsága és a lehetséges ajánlattevők letelepedésének 
szabadsága. A 2004/18/EK irányelv jogi kötelezettségeket ír elő a közigazgatási szervek 
számára a bizonyos értékhatárt meghaladó szerződések meghirdetésével kapcsolatban. 

A folyamat első szakasza kulcsfontosságú, és a szerződéssel kapcsolatos valamennyi 
későbbi tevékenységet befolyásolja. Ha a pályázati eljárás e szakasza rendben lezajlik, a 
többivel sem lehet probléma, ugyanakkor ennek ellenkezője is igaz. Gyakran előfordul, hogy 
az ajánlatkérő nem tulajdonít kellő fontosságot a folyamat tervezési szakaszának, vagy 
egyáltalán nem foglalkozik vele. Az irányító hatóságok és az ellenőrző szervek nagy 
valószínűséggel megvizsgálják ezt a szakaszt, hogy meggyőződjenek arról, hogy a 
támogatásokat jól használták fel, és az ajánlatkérő megfelelően teljesítette a feladatait.  

A szerződés méretétől és összetettségétől függően a folyamatnak ez a szakasza a 
szerződési hirdetmény közzététele előtt akár több hónapig is eltarthat. A megfelelő 
tervezés minimálisra csökkentheti annak kockázatát, hogy a szerződés kiigazítására vagy 
módosítására legyen szükség. A szerződésekkel kapcsolatos legnagyobb (könnyen lehet, 
hogy a legköltségesebb) és leggyakoribb hibák a nem megfelelő tervezésből fakadnak. 
Nagyobb szabású tervek vagy programok esetében meg kell fontolni egy 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, valamint egy előszűrési/tárgykör-
meghatározási szakasz, a tájékoztatást szolgáló tevékenységek és egy nyilvános 
konzultáció lehetőségét. Lásd még a 10. eszköztárat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1. A hatókör előzetes meghatározása 

Az alábbi lépéseket és kérdéseket a kezdetektől fogva figyelembe kell venni. A kérdéskörök 
alábbi felsorolása nem tükrözi fontossági sorrendjüket. 

A legfontosabb érdekeltek bevonása: A (külső) érdekeltek azonosítása alapvető a 
szerződés szempontjából, és a szerződés sikere megköveteli, hogy pontosan azonosítsák és 

 A tervezés kulcsfontosságú. Ha az ajánlatkérő hibát követ el a 

folyamat e szakaszában, az minden valószínűséggel további hibákat és 

problémákat eredményez. Számos hiba vezethető vissza a nem 

megfelelő tervezésre. Ebben a szakaszban ajánlatos 

mintadokumentumokat kidolgozni az ajánlattevőkkel való 

kommunikációhoz, rögzíteni a főbb döntéseket – vagyis az adott 

szakaszban ismert információkat, a rendelkezésre álló lehetőségeket 

és az előnyben részesített lehetőségek indoklását –, valamint 

szabályokat meghatározni a közbeszerzési eljárások tervezésére, 

lefolytatására és ellenőrzésére vonatkozóan.  
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megfelelően kezeljék őket. Az érdekeltek lehetnek egyének, illetve olyan ügyfelek (köztük 
belső ügyfelek), vevők/felhasználók vagy más felek (pl. közműszolgáltatók) csoportjai vagy 
alcsoportjai, akiknek az érdekeit érinti a szerződés. A szerződés előrehaladtával és a 
hangsúlyok változásával az érdekeltek és az ő igényeik is változhatnak. Az 
ügyfelekkel/felhasználókkal és egyéb érdekeltekkel folytatott konzultáció éppoly fontos, 
mint a piaci konzultáció, és a kettőt együtt kell lefolytatni. Az érdekeltekkel folytatott 
konzultáció lehetővé teszi számukra, hogy kifejezzék a véleményüket arról, hogyan kellene 
kidolgozni a szerződést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az igények azonosítása és felmérése: Mi a közbeszerzés tárgya és miért? Melyek az 
elengedhetetlen és melyek a fakultatív jellemzők? Mi a közbeszerzés fő indoka? Melyek a 
kulcsfontosságú sikertényezők? Milyen eredményt kell elérni? Szükségünk van erre az 
építési beruházásra, szolgáltatásra vagy árubeszerzésre? Ki szerint szükséges? Milyen 
lehetőségek vannak kész megoldások beszerzésére? A közbeszerzés alapvető indokainak 
kritikus értékelése gyakran az összes főbb érdekelt bevonásával tartott interaktív 
csoportmegbeszélések keretében végezhető el a legjobban. 

A lehetőségek értékelése: Sor került már a lehetőségek értékelésére az igények 
kielégítésére rendelkezésre álló különböző megoldásokat vizsgálata érdekében? Mérlegelni 
kell például, hogy a közbeszerzés kívánt tárgyát megvásárolni, lízingelni vagy bérelni 
érdemes. Hagyományos közbeszerzést vagy a köz- és magánszféra közötti partnerséget 
(PPP) célszerűbb választani? Keressünk innovatív megoldást az igényeinkre? 

Költségvetés és finanszírozás: Szintén kulcsfontosságú a kívánt eredmények elérése 
érdekében a szerződés reális költségvetésének kidolgozása, valamint a szerződés 
finanszírozásához szükséges források biztosítása. Ennek alapja a követelmények világos 
meghatározása és a piaci árakra vonatkozó naprakész információk. A szerződés jellegétől 
függően bizonyos mértékű előre nem látható kiadásokkal is számolni kell. A költségvetést 
és az előre nem látható kiadásokat a szerződés időtartamának legfontosabb szakaszaiban 
felül kell vizsgálni. Ekkor lehet számításba venni az életciklus-költségeket; ezzel a 
módszerrel felmérhető a szükséges költségvetés.  

Megfizethetőség: Rendelkezik az ajánlatkérő a szerződés jelenlegi becsléseknek 
megfelelő költségvetési forrásával? A megfizethetőség kapcsán mérlegelni kell azt is, hogy 
a szerződés költségei akár olyan mértékben is emelkedhetnek, hogy meghaladják a 
rendelkezésre álló költségvetési forrást; ezzel az eshetőséggel készenléti terv keretében 
kell foglalkozni.  

 Sok szerződés esetében jelent problémát az, hogy az ajánlatkérő nem 

ismerte fel a (külső) érdekeltek bevonásának szükségességét, és ez 

gyakran hátrányosan befolyásolja a szerződés sikerét, és a hiánypótlás 

vagy a hibák kijavítása olykor további költségeket jelent. Ugyanakkor 

az érdekeltek bevonása és a velük folytatott konzultáció – noha nagyon 

fontos – nem sodorhatja veszélybe az ajánlatkérő döntéshozatali 

folyamatának függetlenségét, és/vagy nem eredményezhet esetleges 

összeférhetetlenséget, nem vezethet az egyenlő bánásmód és az 

átláthatóság elveinek megsértéséhez; az érdekeltek észrevételeinek 

nem szabad befolyásolniuk a pályázati eljárás lényegét és célját.  
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Ár-érték arány: Hogyan mutatja be az ajánlatkérő az ár-érték arányt? Mennyire pontos a 
költségbecslés? Milyen források szükségesek a szerződés teljesítéséhez? Melyek a várható 
életciklus-költségek? Vannak más gazdasági jellegű vagy a forrásokat érintő 
következmények (például további karbantartás, működési költségek vagy egyedi 
engedélyek)? 

Referenciaértékek meghatározása: Számos előre meghatározott referenciaértéket kell 
rögzíteni annak szemléltetése érdekében, hogy mi tekinthető elfogadható ajánlatnak, 
vagyis az ajánlatkérőnek előbb ki kell dolgoznia egy optimális mintaajánlatot. Ez 
hasznosnak bizonyulhat, ha szokatlanul alacsony árakat kínáló ajánlatok érkeznek, mivel 
kötelező megkérni az ajánlattevőt, hogy indokolja meg az ajánlat szokványostól eltérő 
részeit. Az ajánlatot el lehet utasítani, ha az ajánlattevő indoklását az ajánlatkérő nem 
találja kellőképpen meggyőzőnek a tekintetben, hogy az ajánlattevő képes teljesíteni a 
szerződést (lásd még a 3.2. pontot). Ezt még a közbeszerzés előtti szakaszban kell 
mérlegelni annak érdekében, hogy biztosan sor kerüljön a szükséges adatok 
összegyűjtésére. 

Megvalósíthatóság: Gyakori hiba, hogy az ajánlatkérő anélkül feltételezi, hogy a piac 
képes a szerződés teljesítésére, hogy konzultálna a piaci szereplőkkel a terveiről. Nem 
minden beszerzés megvalósítható. Felmerülhetnek problémák a technológiai fejlettség, a 
túl nagy kereslet vagy az elfogadhatatlan kockázatáthárítási szintek miatt. Képes a piac 
teljesíteni az elvárásokat? Előfordulhat, hogy az ajánlatkérő a piac (jelenlegi) képességeit 
meghaladó dolgot kér? Reálisak a határidők?  

Piackutatás: A közbeszerzési eljárás során a beszerzés tárgyának meghatározásakor, a 
költségek becslésekor, valamint a kiválasztási és odaítélési szempontok kidolgozása előtt 
gyakran bizonyul hasznosnak, ha a beszerző fél ismeri a piacot. A piackutatás 
információval szolgálhat az ajánlatkérő elvárásainak megfelelő termékek vagy 
szolgáltatások rendelkezésére állásáról, ami lehetővé teszi a legmegfelelőbb közbeszerzési 
megközelítés meghatározását. A piaccal a közbeszerzési eljárás elindítása előtt folytatott 
párbeszéd elősegítheti olyan innovatív megoldások, új termékek vagy szolgáltatások 
azonosítását, amelyekről az ajánlatkérőnek esetleg nem volt tudomása. A hatóság 
információnyújtása az elvárásairól a piacnak is segítségére lehet abban, hogy teljesíteni 
tudja a közbeszerzési eljárásban alkalmazandó szempontokat. A piacot ugyanakkor úgy 
kell megszólítani, hogy közben ne sérüljön az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elve, 
ne kerüljenek nyilvánosságra bizalmas információk és/vagy ne alakuljanak ki előnyös piaci 
pozíciók. Ha egy jelentkező, egy ajánlattevő vagy a jelentkezővel vagy az ajánlattevővel 
kapcsolatban álló vállalkozás tanácsot adott az ajánlatkérőnek, vagy részt vett a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében, az ajánlatkérőnek meg kell tennie a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett jelentkező vagy ajánlattevő 
részvétele folytán ne torzuljon a verseny, és elkerülhető legyen a szereplő pályázati 
eljárásból való kizárása (lásd a C-21/03. és C-34/03. sz., Fabricom egyesített ügyet).  

A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés 4  és a 2004/18/EK irányelv által 
bevezetett versenypárbeszéd eljárás több lehetőséget kínál a hatóságoknak a piaci 
párbeszédre.  

                                              
4  A Bizottság „Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés: az innováció serkentése a 

fenntartható, minőségi európai közszolgáltatások érdekében“ című közleménye (COM(2007) 799, 
2007.12.14.) 
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A szerződés, az egyedi építési beruházás vagy a hirdetmény tárgyának 

meghatározása egyetlen szerződésként vagy részekben:  

Az első lépés a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása.  

A második lépés annak megállapítása, hogy a szerződés tárgya a 2004/18/EK irányelv 1. 
cikke (2) bekezdésének b) pontja és az ítélkezési gyakorlat (lásd a C-16/98. sz., Bizottság 
kontra Franciaország, a C-574/10. sz., Bizottság kontra Németország, a T-358/08. sz., 
Spanyolország kontra Bizottság és a T-384/10. sz., Spanyolország kontra Bizottság 
ügyeket) szerint egyedi építési beruházásnak minősül-e.  

A harmadik lépés annak megállapítása, hogy a szerződés átlépi-e a Hivatalos Lapban való 
közzétételre vonatkozó értékhatárt. Az ajánlatkérő nem oszthatja fel mesterségesen kisebb 
egységekre a nagyobb építési beruházásokat, árubeszerzéseket vagy szolgáltatásokat 
annak érdekében, hogy elkerülje ezeket az értékhatárokat. Építési beruházások esetében 
egyesíteni kell az összes különálló szerződést, ha funkcionális vagy időbeli kapcsolat van 
közöttük. Ha a szerződések együtt ugyanarra a tárgyra vonatkoznak, általános szabályként 
összesíteni kell az értékeket. Ha az összérték túllépi az értékhatárokat, a szerződéseket 
meg kell hirdetni a Hivatalos Lapban. Együttműködésen alapuló, sok partner részvételével 
zajló projektek esetében nem az egyéni partnerek, hanem a projekt szintjén kell 
megvizsgálni a közbeszerzési előírások teljesülését. [Lásd az 1.5. pontot a szerződések 
mesterséges felosztásáról.] 

Amint a fenti lépésekre sor került, az ajánlatkérő eldöntheti, hogy csak egy szerződést 
kíván kötni, vagy felosztja azt több részre. Egyetlen szerződés megkötésének előnye a 
méret- és választékgazdaságosság, továbbá a könnyebb kezelhetőség az ajánlatkérő 
szempontjából. Hátránya, hogy az ajánlattevők által teljesítendő magas szintű pénzügyi 
vagy technikai követelmények miatt a kisebb méretű vagy nagyobb mértékben szakosodott 
vállalkozások részvétele nehézségekbe ütközhet vagy meghiúsulhat. A szerződés kisebb 
részekre osztásának előnye, hogy megnyitja a versenyt több lehetséges ajánlattevő előtt. 
Hátránya, hogy a nagyobb számú szerződés miatt az ajánlatkérő nehezebben tudja azokat 
kezelni. 

A szerződés tárgyáról és a meghirdetés módjáról hozott döntéseket indokolni kell, és ezek 
a projekt ellenőrzései során vizsgálat tárgyát képezhetik. Bővebb információért lásd a 7. és 
9. eszköztárat és az 1.5. pontot. 

Keretmegállapodások: Egyes tagállamokban bevett módszer a keretmegállapodások 
alkalmazása. A keretmegállapodás a beszállítókkal kötött általános megállapodás, amely 
azt határozza meg, hogy a megállapodás időtartama alatt milyen feltételek mellett lehet 
konkrét (egyedi) beszerzéseket megvalósítani. Maga a keretmegállapodás nem szerződés, 

 A bevált gyakorlat azt mutatja, hogy a szerződési hirdetmény 

közzététele előtt 6–12 hónappal elvégzett piackutatás rendkívül 

hasznosnak bizonyulhat. 

 Lásd az európai digitális menetrend honlapjára mutató hivatkozást az 

innovációs beszerzésekről: 10. eszköztár 

 

 Lásd a PPI-platform (közbeszerzési fórum) honlapjára mutató 

hivatkozást: 10. ESZKÖZTÁR - HASZNOS HIVATKOZÁSOK 
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ugyanakkor a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzés az uniós 
közbeszerzési szabályok hatálya alá tartozik. 

A keretmegállapodásokat valamennyi szerződéstípusra lehet alkalmazni. Mindazonáltal ez 
nem jelenti azt, hogy minden esetben ez a legmegfelelőbb mód a szerződések 
odaítélésére. Ezért az ajánlatkérőnek mérlegelnie kell a keretmegállapodás 
alkalmazásának megfelelőségét, figyelembe véve annak az érintett piac helyzetével 
összefüggő előnyeit és hátrányait. A keretmegállapodások alkalmazása megfelelőbb olyan 
szerződések esetében, amelyek rendszeresen felmerülő, ismétlődő igények kielégítésére 
irányulnak, és amelyek összege és az igény felmerülésének pontos ideje nem ismert előre. 

Ez jelentős megtakarítást eredményezhet idő, a termékköltségek és az erőforrások 
tekintetében. Ha az ajánlatkérő keretmegállapodást kíván kötni, az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációnak tartalmaznia kell legalább a szerződés időtartamára, a 
termékekre/szolgáltatásokra, a beszállítók számára és a megrendelés módjára vonatkozó 
feltételeket a 2004/18/EK irányelv 32. cikke (3) és (4) bekezdésének és VII. mellékletének 
megfelelően. A mennyiségekre vonatkozó történeti adatok kulcsfontosságúak minden 
közbeszerzésben, de különösen keretmegállapodások esetében. Minél biztosabb 
információkkal rendelkezik egy beszállító a megrendelések várható mennyiségéről, annál 
valószínűbb, hogy versenyképes árú ajánlatot tud adni. 

 

 

 

 

Menetrend: A tervezési szakaszban ki kell dolgozni az egész közbeszerzési folyamat reális 
menetrendjét, beleértve az esetleges jogorvoslati eljárásokat és az egész folyamatot a 
szerződés odaítéléséig és a végrehajtásig. Gyakoriak a túlzottan optimista menetrendek, 
amelyek a későbbi, végrehajtási szakaszokban hibákhoz vezetnek. Az ilyen menetrendek 
ugyanis a közbeszerzési folyamat sikertelenségét vagy komoly végrehajtási problémákat 
eredményezhetnek, mivel nem áll rendelkezésre elegendő idő az ajánlatok elkészítésére, 
ami korlátozza a benyújtott ajánlatok számát és befolyásolja a minőségüket.  
 

Az ESB-alapokból finanszírozott építési beruházások, árubeszerzések vagy szolgáltatások 
közbeszerzésére gyakran egy nagyobb, uniós finanszírozású projekt keretében kerül sor, 
amelynek megvalósítása több szerződés koordinációjával történik. Ha valamelyik szerződés 
teljesítése késedelmet szenved, az a többi szerződés teljesítését is befolyásolhatja. A 
támogatások jóváhagyásának és kifizetésének időzítése befolyásolhatja a költségvetés 
jóváhagyását és a teljes szerződési folyamatot, amit az ajánlatkérőnek számításba kell 
vennie. Az uniós támogatások a szerződéses kiadások támogathatóságára vonatkozó 
határidőkre és ebből kifolyólag azok megtérítésére is kihathatnak.  

1.2. Szerződés-/projektmenedzsment 

Projektszervezés és erőforrások: A szerződés lebonyolításának megtervezése a 
szerződés méretétől és összetettségétől, valamint a kapcsolódó kockázatoktól függ. 
Minden szerződés esetében – bármekkora vagy bármilyen összetett legyen – szükség van 
legalább egy közbeszerzési tisztviselőre, aki lehet egyben a szerződés-/projektmenedzser 
vagy egy szakértő, akit konkrét folyamatok irányítására válogattak be a csapatba (ez 
utóbbi ajánlott nagy értékű, összetett vagy kockázatos szerződések esetében). A 

 Lásd a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság 

keretmegállapodásokról szóló magyarázó feljegyzésére mutató 

hivatkozást: 10. eszköztár 
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közbeszerzési eljárás során, az ajánlatkérő eljárási kézikönyveiben világosan meg kell 
határozni a szerepeket és felelősségi köröket. A szerződések tervezett számától és 
összetettségétől függően a közbeszerzés bizonyos területei – például a jogi kérdések – 
kapcsán külső szaktanácsadók bevonása is szükséges lehet.  

Ellenőrzések és szakaszos felülvizsgálat: Számos projektmenedzsment eszköz és 
technika – például a dokumentum-ellenőrzési és ügyviteli nyilvántartás – segítheti a 
projekt ellenőrzését és irányítását. Ezek az eszközök és technikák alkotják a 
projektszervezés biztonsági elemeit. A szakaszos felülvizsgálatok alkalmazása hatékony 
projektmenedzsment-technika, amelyet egyre nagyobb arányban alkalmaznak az 
összetettebb közbeszerzéseknél. A szakaszos közbeszerzési felülvizsgálati mechanizmus 
olyan ellenőrzési folyamat, amelynek segítségével az ajánlatkérő meggyőződhet arról, 
hogy a szerződés egyes szakaszait alkotó tevékenységek végrehajtása megfelelően 
történt, mielőtt jóváhagyná azokat és továbblépne a következő szakaszra. A szakaszos 
közbeszerzési felülvizsgálatokat a szerződés teljes életciklusára vetítve, kulcsfontosságú 
pontokon kell elvégezni. A hivatalos (formális) szakaszos felülvizsgálatot főként a nagy 
kockázatú, összetett vagy nagy értékű szerződések esetében alkalmazzák.  

 

 

Emberi erőforrások: Megfelelő emberi erőforrás áll rendelkezésre a közbeszerzés 
lefolytatásához? Az értékelő bizottság az ajánlatkérő megfelelő háttérrel rendelkező 
tagjaiból, valamint projektmenedzseri, közbeszerzési, jogi, pénzügyi, műszaki, ellenőrzési és 
egyéb készségekkel rendelkező emberekből áll? Ki vállalja a végső felelősséget a fő 
döntésekért és a költségvetés elosztásáért? Megtörtént-e a felelős azonosítása, 
eligazítása? Elfogadta a szerződés-/projektgazda szerepét? Ha a szerződés összetett vagy 
magas költségkockázattal jár, a szerződés felügyelete céljából mérlegelni kell egy irányító 
bizottság felállítását. Az irányító bizottság feladata a fő döntések jóváhagyása. Az irányító 
bizottság jellemzően olyan emberekből áll, akik nem vesznek részt a szerződés tényleges 
lebonyolításában. 

Értékelő bizottság: Bevált gyakorlat, hogy a közbeszerzés elindításáról szóló döntés 
meghozatala után rövid idővel felállítják az értékelő bizottságot annak érdekében, hogy a 
közbeszerzési folyamat a legszakszerűbben és az összes szükséges szakképesítéssel 
rendelkező munkatárs bevonásával valósuljon meg. A bizottságban lennie kell néhány 
állandó tagnak. A közbeszerzésért, a pénzügyekért és a jogi kérdésekért felelős tagoknak 
lehetőleg állandó tagoknak kell lenniük. A műszaki munkatársak a szerződés jellegétől 
függően kerülnek kiválasztásra. A bizottság tagjai ideális esetben az ajánlatokon belül 
vizsgálandó különböző területeken tapasztalattal rendelkező személyek. A bizottság elnöke 
gyakran a szerződés-/projektmenedzser. A bizottság olyan szabályok és eljárások alapján 
működik, amelyek a tagok egyéni értékelései alapján kiegyensúlyozott ítéleteket 
eredményeznek. Egyes tagállamokban csak az ajánlatkérő (egyszemélyi/szervezeti 
formában) rendelkezik döntéshozatali hatáskörrel a fenti kérdések terén. Lehetőség van 
arra is, hogy a szerződés eredményében érdekelt külső szervezeteknek az ajánlatkérő által 
megfelelően kinevezett képviselői is részt vegyenek a bizottság munkájában. A döntéseket 
kizárólag a meghirdetett szempontok alapján és bizonyíthatóan politikai vagy bármely más 
indokolatlan befolyástól mentesen kell meghozni. Az értékelő bizottság munkájáról 
feljegyzést kell készíteni (legalább a résztvevők listájának és az ülésen hozott 
döntések/jegyzőkönyv összefoglalásának formájában). 

 A szakaszos felülvizsgálat vonatkozásában lásd a 3. eszköztárat.  
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Integritás és összeférhetetlenség: Az összeférhetetlenség fogalma kiterjed legalább 
azokra az esetekre, amikor az ajánlatkérőnek vagy az ajánlatkérő nevében eljáró 
közbeszerzési szolgáltatónak a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő vagy 
annak eredményét befolyásolni képes alkalmazottai közvetve vagy közvetlenül olyan 
pénzügyi, gazdasági vagy egyéb személyes érdekeltséggel rendelkeznek, amely úgy 
tekinthető, hogy a közbeszerzési eljárás tekintetében befolyásolja a pártatlanságukat és a 
függetlenségüket.  
A költségvetés végrehajtásában és irányításában – beleértve az előkészítő 
tevékenységeket is –, ellenőrzésében vagy felülvizsgálatában érintett pénzügyi szereplők 
és egyéb személyek nem járhatnak el oly módon, hogy saját érdekeik ütközzenek az Unió 
érdekeivel. Összeférhetetlenség áll fenn, ha egy pénzügyi szereplő vagy egyéb személy 
funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlása családi vagy érzelmi okok, politikai vagy 
nemzeti hovatartozással kapcsolatos okok, továbbá gazdasági érdek vagy bármely más, a 
kedvezményezettel közös érdek miatt veszélybe kerül.  
Bevált gyakorlatok: 

  Az értékelő bizottság minden tagja aláír egy összeférhetetlenségi nyilatkozatot 
(bár ezt a 2004/18/EK irányelv nem teszi kötelezővé). Azok a személyek, akik 
esetében összeférhetetlenség állhat fenn, semmilyen formában nem vesznek részt 
a közbeszerzésben.  

  Megfelelő rendszereket, ellenőrzéseket és képzést kell biztosítani annak érdekében, 
hogy a szerződés tárgyköréről vagy odaítéléséről hozott döntéseket befolyásolni 
képes valamennyi kulcsszereplő tisztában legyen azzal, hogy köteles pártatlanul és 
feddhetetlenül eljárni, és lehetőleg összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell velük 
aláiratni. A közbeszerzési folyamat elején az értékelő bizottságot fel kell kérni, 
hogy nyilatkozzon bármilyen tényleges vagy potenciális összeférhetetlenségről. E 
nyilatkozatokat lehetőleg írásba kell foglalni és meg kell őrizni a szerződésre 
vonatkozó iratok között. Minden ajánlatkérőnek megfelelő eljárásokkal kell 
rendelkeznie e téren. 

  Az ajánlattevőket felkérik, hogy az ajánlatuk benyújtásakor nyilatkozzanak 
bármilyen összeférhetetlenségről (beleértve az ajánlattevők hozzátartozóinak 
összeférhetetlenségét is). Ez a nyilatkozat az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban megszabott minimális követelmények közé tartozik.  

Bővebb információért lásd a C-538/13. sz. eVigilo-ügyet, amelyben az az ítélet született, 
hogy az ajánlatkérő köteles megállapítani az esetleges összeférhetetlenségek fennállását 
és megtenni a megfelelő intézkedéseket az összeférhetetlenségek megelőzésére, 
kimutatására és orvoslására (lásd különösen az ítélet 42–44. pontját).  
Az új irányelvek meghatározzák az összeférhetetlenség fogalmát és elvben a kizárási okok 
közé sorolják. 
Az OLAF „Összeférhetetlenségek feltárása a strukturális intézkedések keretében 
megvalósított közbeszerzési eljárásokban“ címmel gyakorlati útmutatót dolgozott ki, mely 
a tagállami szervek munkatársai számára hozzáférhető. 
 
 
 
 
 
 

 

 Ha eltitkolt összeférhetetlenségre derül fény, az kétségbe vonhatja a 

közbeszerzési eljárás pártatlanságát és pénzügyi korrekciókhoz 

vezethet. 

  Lásd a közbeszerzések integritására vonatkozó OECD-elveket: link 

 Bővebb információért az 1303/2013/EU rendelet 125. cikkében foglalt 

csalás- és korrupcióellenes intézkedésekről lásd a 10. eszköztárat. 

http://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf
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Dokumentáció és nyilvántartás: A teljes közbeszerzési folyamat dokumentálása és 
valamennyi fő döntés indoklása alapvető követelmény annak érdekében, hogy a kiadások 
szabályszerűsége később igazolható vagy ellenőrizhető legyen. Az információ 
nyilvántartása történhet manuálisan, elektronikusan vagy a két módszer együttes 
alkalmazásával, azonban egyre inkább a döntéshozatal átláthatóságát biztosító, teljesen 
elektronikus információfeldolgozás és -tárolás kerül előtérbe. Az ajánlatkérőnek 
nyilvántartást kell vezetnie közbeszerzési eljárásairól, valamint minden kapcsolódó 
dokumentumról, beleértve az eljárás valamennyi résztvevőjének valamennyi 
dokumentumát.  

1.3. Az üzleti terv kidolgozása 

Üzleti terv: Az üzleti tervnek ismertetnie kell a szerződés okait és az elvárt hasznot. Az 
ajánlatkérőnek gondoskodnia kell arról, hogy az üzleti tervet a közbeszerzést 
kezdeményező osztály készítse el, és annak felső vezetői hagyják jóvá. Magas kockázattal 
járó közbeszerzési szerződések esetében előfordulhat, hogy a projektgazdának a szervezet 
vezetősége elé kell tárnia az üzleti tervet. Nagy értékű közbeszerzések esetében az üzleti 
tervnek kockázat-nyilvántartást is tartalmaznia kell.  

 

 

Készenléti tervezés, kockázatkezelés és eszkalációs tervek: Melyek a fő kockázatok 
és hogyan kerülnek megosztásra? A szerződés keretében lehet-e/kell-e őket kezelni? Milyen 
hatása lenne az eljárás sikertelenségének? A szerződés-/projektmenedzsernek el kell 
végeznie az egész szerződésre vonatkozó kockázatértékelést, és megfelelő készenléti és 
eszkalációs terveket kell kidolgoznia. A szerződés-/projektmenedzsernek gondoskodnia kell 
arról, hogy a készenléti terv a szerződés életciklusának korai szakaszában elkészüljön, 
valamint hogy bekerüljön a kockázat-nyilvántartásba. A tervnek tartalmaznia kell a 
teendőket arra az esetre, ha a projektet elvetik, nem valósul meg időben vagy a 
végrehajtási szakaszban hiúsul meg. Tartalmaznia kell továbbá a készenléti 
finanszírozással kapcsolatos felelősséget és a terv végrehajtásának megkezdéséhez 
szükséges intézkedéseket.  

 

 

 

1.4. Az eljárás kiválasztása 

Az elindítani kívánt eljárás típusának kiválasztása olyan kulcsfontosságú és stratégiai 
döntés, amely az egész közbeszerzési folyamatra hatással van. A döntést a tervezési 
szakaszban kell meghozni és megindokolni. 

Több lehetőség van, amelyek közül itt hármat említünk. 

 Nyílt eljárás: Olyan eljárás, amelynek keretében a szerződés iránt érdeklődő és a 
hirdetményre jelentkező valamennyi potenciális ajánlattevő benyújthat ajánlatot. 
Minden ajánlatot előzetes kiválasztási folyamat nélkül mérlegelni kell. A kiválasztásra 
és elbírálásra az ajánlatok benyújtását követően kerül sor. 

 Meghívásos eljárás: Ez egy két szakaszból álló folyamat, amelynek keretében csak a 
meghívott ajánlattevők nyújthatnak be ajánlatot. A kiválasztás és az előválogatás az 

 Az üzleti tervre vonatkozó ellenőrző listáért lásd az 1. eszköztárat.  

 A kockázat-nyilvántartás és készenléti terv kidolgozása tekintetében 

lásd a 2. eszköztárat. 
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előminősítő kérdőív alapján történik. Az irányelv előírja, hogy legalább öt jelentkezőt 
meg kell hívni. Az ajánlatkérő meghatározhatja az adott eljárásra meghívott 
ajánlattevők maximális számát.  

 Kivételes tárgyalásos eljárás/versenypárbeszéd: Ebben az esetben a szervezet – 
bizonyos kivételes körülmények fennállása esetén – megtárgyalhatja a szerződési 
feltételeket egy vagy több általa választott ajánlattevővel. A tárgyalásos 
eljárásban/versenypárbeszédben való részvételre rendszerint legalább három 
gazdasági szereplőt meg kell hívni, ha van elég jelölt. A versenypárbeszédre meghívott 
jelölteket meghívásos eljárás keretében lehet kiválasztani. 

A rutinjellegű építési beruházások, szolgáltatások vagy árubeszerzés esetén általában a 
nyílt, vagy a meghívásos eljárást alkalmazzák. A kettő közül a nyílt eljárást leginkább akkor 
használják, amikor a versenyben kevés jelentkező vesz részt, az ajánlattételhez szükséges 
dokumentáció összetett és a teljesítéshez műszaki szakértelemre van szükség. A 
meghívásos eljárás általában akkor használatos, amikor a piacon jelentős a verseny, vagyis 
sok ajánlattevő jöhet szóba – például takarítás, informatika, berendezések, szolgáltatások 
vagy bútorok –, és az ajánlatkérő előválogatással ki kíván választani néhány megfelelő 
jelöltet. Első lépésként az ajánlatkérő által meghatározott követelményeket szerződési 
hirdetményben fogalmazzák meg, majd közzéteszik – a vonatkozó értékhatárok átlépése 
esetén a Hivatalos Lapban –, és a potenciális ajánlattevőket felkérik, hogy jelezzék 
részvételi szándékukat. A benyújtandó információk meghatározhatók a szerződési 
hirdetményben vagy az érdeklődőknek küldött részletes előminősítő kérdőívben. A második 
lépés az ajánlattételhez szükséges dokumentáció rendelkezésre bocsátása és egy ajánlati 
felhívás elküldése kizárólag azoknak, akik a megfelelő szakmai, műszaki, pénzügyi 
szakértelem és kapacitás birtokában előzetesen kiválasztásra kerültek. 

A nyílt és a meghívásos eljárás előnyeit és hátrányait az alábbi táblázat foglalja össze. 

ELJÁRÁS Előnyök: Hátrányok: 

NYÍLT  a korlátlan számú ajánlattevő folytán 
erős versenyen alapul; 

 az ajánlatkérő az ajánlattevők által 
elbírálásra benyújtott minden 
dokumentumot ugyanakkor kap meg, 
és ezzel időt takarít meg; 

 a szerződési hirdetményben a 
kiválasztási és az odaítélési 
szempontok is szerepelnek;  

 gyors eljárás; 

 a jogorvoslatra irányuló panaszok 
valószínűsége kisebb, mivel az 
ajánlatkérő csak egy, egyetlen 
folyamatból álló eljárás keretében hoz 
intézkedéseket és döntéseket;  

 a meghozott döntést könnyebb 
megvédeni azzal az indokkal, hogy a 
folyamat egyértelműen a szerződés 
odaítélésére irányul. 

 

 a folyamat hosszúnak tűnhet, mivel az 
ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia az 
összes ajánlatot, amely megfelel a 
pályázati feltételeknek. Ez 
hosszadalmassá teheti az odaítélési 
eljárást;  

 az ajánlatkérő és az ajánlattevők 
szempontjából egyaránt erőforrás-
igényes eljárás; 
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MEGHÍVÁSOS  kevesebb ajánlatot kell értékelni, ezért 
az értékelő testület / ajánlatkérő 
szempontjából kevésbé erőforrás-
igényes eljárás; 

 lehetővé teszi a résztvevők körének 
korlátozását kizárólag a magas 
szinten szakosodott piaci szereplőkre 
(összetett szerződések esetében, 
amelyeknél az ajánlat kidolgozása 
jelentős költségekkel jár, az 
ajánlattevők számának korlátozása 
előminősítés révén vonzóbbá teheti a 
pályázatot, mivel az előválogatott 
ajánlattevőknek nagyobb esélyük van 
a sikerre, mint egy nyílt eljárás 
keretében); 

 az ajánlattevők korlátozott száma miatt 
kisebb a verseny; 

 több lehetőség van jogorvoslatra irányuló 
panaszokra, mivel az ajánlatkérő egy két 
folyamatból álló eljárás keretében hoz 
intézkedéseket és döntéseket; 

 nehezebb eljárás, komoly átláthatósági 
követelményeknek kell megfelelni. 

 
A tárgyalásos eljárást csak a 2004/18/EK irányelvben meghatározott kivételes 
körülmények között lehet alkalmazni. Az eljárás alkalmazását minden esetben meg kell 
indokolni. Az ajánlatkérőnek minden ajánlattevőt egyenlő bánásmódban kell részesítenie. A 
tárgyalásos eljárás alkalmazását indokló körülményekre vonatkozó bizonyítási teher az 
ajánlatkérő szervet terheli. 
 
A 2004/18/EK irányelv kétfajta tárgyalásos eljárásról rendelkezik: 
 
1) Szerződési hirdetmény előzetes közzétételével induló tárgyalásos eljárás (a 

2004/18/EK irányelv 30. cikke): 
Az ajánlatkérő meghirdeti és megtárgyalja a szerződési feltételeket. A folyamat 
keretében legalább három jelentkező nyújt be hivatalos ajánlatot (a fent ismertetett 
meghívásos eljárással megegyező alapon előválogatott jelöltek, ha van legalább 
három olyan piaci szereplő, amely megfelel a minimális minősítési szempontoknak), 
a végleges feltételekről a felek versenytárgyalás keretében egyeznek meg. Ez az 
eljárás az alábbi esetekben alkalmazható: 
 amikor az igény jellege nem tesz lehetővé átfogó árképzést; 
 amikor egy szolgáltatás tekintetében a követelményeket nem lehet kellő 

pontossággal megállapítani ahhoz, hogy az ajánlattevők pontos árat tartalmazó 
ajánlatot tudjanak benyújtani; 

 olyan építési beruházások esetében, amelyekre kizárólag kutatási, kísérleti vagy 
fejlesztési célból, és nem nyereségtermelés érdekében vagy a kutatás-
fejlesztési költségek fedezése céljából kerül sor; valamint 

 amikor egy nyílt vagy meghívásos eljárásra vagy versenypárbeszédre nem 
érkeztek szabályszerű és elfogadható ajánlatok. (A 2004/18/EK irányelv 30. 
cikke (1) bekezdése a) pontjának értelmezése szerint nem szabályszerű 

ajánlat az az ajánlat, amely nem felel meg a közbeszerzési dokumentációnak, 
amely későn érkezett be, amelynek kapcsán bizonyítottan összejátszás vagy 
korrupció áll fenn, vagy amelyet az ajánlatkérő kirívóan alacsonynak talált. A 
2004/18/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdése a) pontjának értelmezése szerint 
elfogadhatatlan ajánlat az az ajánlat, amely a 4., a 24., a 25. és a 27. cikkel, 
valamint a VII. fejezettel összeegyeztethető nemzeti rendelkezések szerint 
elfogadhatatlan (pl. az előírt képesítéssel nem rendelkező ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat). 
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Az ajánlatkérő megteheti, hogy nem tesz közzé hirdetményt, ha a tárgyalásos 
eljárásba bevonja mindazokat és csakis azokat az ajánlattevőket, akik teljesítik a 
2004/18/EK irányelv 45–52. cikkében foglalt feltételeket, amennyiben a szerződés 
eredeti feltételei tekintetében nincs lényeges változás.  

2) Szerződési hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (a 2004/18/EK 
irányelv 31. cikke) 

Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélkül közvetlenül tárgyal a szerződés 
feltételeiről egy vagy több féllel. Ez az eljárás eltávolodik a nyilvánosság, az 
átláthatóság és a verseny alapvető elvétől, és csak nagyon kivételes esetekben 
alkalmazható. A tárgyalásos eljárás alkalmazását indokló körülményekre vonatkozó 
bizonyítási teher az ajánlatkérő szervet terheli. 

Ez az eljárás főként az alábbi esetekben alkalmazható: 

 előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség esetén. Ez az 
eljárás olyan rendkívül sürgős esetekre vonatkozik, amelyeket az ajánlatkérő 
nem láthatott előre az ajánlattételi eljárás elindításakor és amelyek nem az 
ajánlatkérő intézkedéseinek tudhatók be (pl. természeti csapások, árvizek stb.); 

 olyan kiegészítő építési munkák, szolgáltatások vagy árubeszerzés esetében, 
amelyek annak ellenére váltak szükségessé előre nem látható körülmények 
miatt, hogy az ajánlatkérő kellő gondossággal készítette elő a projektet és/vagy 
a feladatmeghatározást (lásd a T-540/10. és T-235/11. sz., Spanyolország 
kontra Bizottság ügyeket); 

 amikor műszaki vagy művészeti, illetve különleges vagy kizárólagos jogok 
védelmével kapcsolatos okokból a szerződés csak egy meghatározott 
beszállítónak vagy szolgáltatónak ítélhető oda; 

 ha nyílt, vagy meghívásos eljárás keretében nem érkezett be ajánlat vagy 
megfelelő ajánlat (feltéve, hogy valamennyi ajánlattevőt bevonják a 
tárgyalásokba, és a követelményre vonatkozó kiírási feltételek nem változtak 
meg lényegesen. A 2004/18/EK irányelv 31. cikkének (1) bekezdése a) 
pontjának értelmezése szerint nem megfelelő ajánlat az az ajánlat, amely 
használhatatlan, nem tartozik a szerződés tárgyához, nyilvánvalóan nem felel 
meg az ajánlatkérő igényeinek és az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban szereplő feltételeknek; lásd a C-250/07. sz., Bizottság kontra 
Görögország ügyet).  

 fennálló vagy ismétlődő szerződések bizonyos feltételekhez kötött 
meghosszabbítása esetén; valamint 

 akár az üzleti tevékenységét végleg beszüntető beszállítótól, akár egy 
fizetésképtelenné vált vállalkozás vagyonfelügyelőjétől vagy felszámolójától — 
csődeljárás, felszámolási eljárás vagy csődegyezség keretében, vagy más, 
hasonló jogi vagy közigazgatási eljárás keretében — különösen előnyös 
feltételek mellett történő árubeszerzés esetében. 

Ezen eljárások alkalmazása az általános szabályok alóli mentességnek számít, ezért 
meg kell indokolni. Az ajánlatkérőnek az eljárás alkalmazásáról szóló döntés 
meghozatala előtt meg kell győződnie arról, hogy a tárgyalást indokló konkrét 
körülmények – az irányelvnek megfelelően – fennállnak. Alapvető, hogy a 
tárgyalásos eljárás alkalmazására irányuló minden javaslatot az irányelvre való 
részletes hivatkozással indokoljanak. Kétség esetén ajánlott jogi tanácsot kérni (és 
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írásban dokumentálni azt). Megjegyezzük, hogy a „kivételes” és a „sürgős” 
kifejezéseket szűken kell értelmezni. A tárgyalásos eljárás alkalmazását indokló 
körülményekre vonatkozó bizonyítási teher az ajánlatkérő szervet terheli. 

A versenypárbeszéd eljárásának célja, hogy bizonyos mértékű rugalmasságot biztosítson 
a „különösen összetett” projektek közbeszerzése során, amire akkor kerülhet sor, amikor az 
ajánlatkérő ténylegesen nincs abban a helyzetben, hogy: 

 meghatározza azokat a műszaki eszközöket, amelyek igényeinek vagy céljainak 
megfelelnek; és/vagy 

 meghatározza egy projekt jogi és/vagy pénzügyi feltételeit. 

Ezt az eljárást például olyan projektek esetében lehet alkalmazni, amelyekhez hasonlót 
korábban még nem valósítottak meg, például új fejlesztésű informatikai rendszerek, PPP-
projektek, infrastrukturális vagy létesítményberuházások esetében (lásd a 2004/18/EK 
irányelv 1. cikke (11) bekezdésének c) pontját). Az ezen eljárás alkalmazását indokló 
körülményekre vonatkozó bizonyítási teher az ajánlatkérő szervet terheli. 

Műszakilag összetett egy projekt akkor, amikor az ajánlatkérő nincs abban a helyzetben, 
hogy meghatározza azokat az eszközöket, amelyek igényei és/vagy céljai teljesítésének 
megfelelnek. Két eset lehetséges: egyrészt az ajánlatkérő nincs abban a helyzetben, hogy 
meghatározza a kívánt megoldás megvalósításához használandó műszaki eszközöket 
(ritka), vagy másrészt az ajánlatkérő nincs abban a helyzetben, hogy meghatározza, a több 
lehetséges megoldás közül melyik a legalkalmasabb az igényei kielégítésére (gyakoribb). 
Mindkét esetben az adott szerződést különösen összetettnek kell tekinteni. Ilyen helyzetben 
az ajánlatkérő mérlegelheti, hogy elfogad-e ajánlatváltozatokat. Bővebb információért lásd 
a 2.4.4. pontot és a 7. eszköztárat. 

Pénzügyi vagy jogi szempontból összetett egy projekt akkor, ha a finanszírozása 
összetett és strukturált, valamint pénzügyi és jogi feltételei nem határozhatók meg előre. 
Ilyen fajta összetettség igen gyakran merül fel PPP-projektek kapcsán. 
 

1.5. Értékhatárok és hirdetmény közzététele  

Annak eldöntéséhez, hogy egy közbeszerzés az uniós közbeszerzési szabályok hatálya alá 
tartozik-e (és ennek folytán uniós szintű nyilvánosságot és közbeszerzési eljárást tesz-e 
szükségessé), pénzbeli értékét kell megvizsgálni. Ha a szerződés értéke egy bizonyos – 
kétévente módosított – értékhatár fölött van, a 2004/18/EK irányelv rendelkezései szerint 
kell eljárni. A szerződés becsült értékét az aktuális vagy korábbi beszállítók értékesítési 
statisztikái alapján lehet kiszámítani. Példa: Az ajánlatkérő az adott áru/szolgáltatás havi 
költségéből kiindulva kiszámítja a 12 hónapra, majd egy 4 éves időszakra eső költséget; 
ennek alapján a szerződés teljes összege határozza meg, hogy a beszerzés az irányelv 
vagy a nemzeti közbeszerzési jogszabályok hatálya alá tartozik-e. Bővebb információért 
lásd a 2004/18/EK irányelv 9. cikkét. 

A legfrissebb értékhatárok itt találhatók meg: 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/current/index_en.htm 

Építési beruházásokat, árubeszerzést és/vagy szolgáltatásnyújtást egyetlen szerződésben 
egyesítő vegyes szerződések esetében az elv az, hogy az építési beruházásokra, 
árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó értékhatárt a szerződés fő célja 
alapján kell meghatározni. A fő probléma az építési beruházásokat és szolgáltatásokat 
egyesítő vegyes szerződések tekintetében merül fel, mivel a szerződés fő célját nem a 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/current/index_en.htm
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szerződés összes elemének értéke, hanem a szerződés tárgya határozza meg (lásd a C-
145/08. sz., Hotel Loutraki-ügy 48. pontját és a C-331/92., sz. Gestión Hotelera 
Internacional-ügy 23–26. pontját). Ha kétségek merülnek fel, az ajánlatkérőnek szakértői 
tanácsot kell kérnie arról, hogy mely szabályokat kell alkalmaznia a vegyes szerződésekre 
(a közbeszerzésekben főszabályként mindig inkább a túlzott elővigyázatosság a kívánatos).  

Az értékhatárok túllépése esetén kötelező hirdetményt közzétenni a Hivatalos 

Lapban. Az, hogy az ajánlatkérő milyen további médiafelületen teszi közzé a hirdetményt, 
a közbeszerzés stratégiájától függ. A Hivatalos Lap hirdetményeit közzé lehet tenni 
elektronikusan, nyomtatott formában vagy telefaxon, szabványos formátumban; a 
Hivatalos Lap csak elektronikusan jelenik meg. Ha az Európai Bizottság által meghatározott 
értékhatár alatti szerződésekhez potenciális határokon átnyúló érdek fűződik, a 
szabálytalanságok és az esetleges pénzügyi korrekciók elkerülése érdekében a 
legbiztonságosabb lépés az, ha az ajánlatkérő közzéteszi a szerződési hirdetményt a 
Hivatalos Lapban, egy nemzeti közbeszerzési honlapon vagy egy közismert közbeszerzési 
portálon.  

 

 

 

A szerződések mesterséges felosztása alatt az ugyanazon célt szolgáló szerződések 
olyan, kisebb szerződésekre való felosztását értjük, amelynek célja elkerülni a hirdetmény 
Hivatalos Lapban való közzétételére vonatkozó értékhatárok elérését – lásd a 2004/18/EK 
irányelv 9. cikkének (3) bekezdését [lásd az 1.1. pontot – A szerződés, az egyedi építési 
beruházás vagy a hirdetmény tárgyának meghatározása egyetlen szerződésként vagy 
részekben]. Az irányelv hatálya alá tartozik minden olyan közbeszerzési szerződés (a 
szerződés a célja teljesüléséhez szükséges minden rész/tétel együttese), amelynek tárgya 
olyan árubeszerzés, építési beruházás és szolgáltatásnyújtás, amelynek becsült értéke 
megegyezik a rögzített értékhatárral vagy meghaladja azt. Az alkalmazandó eljárás típusát 
és a különböző jogi kötelezettségeket az alábbi jellemzők határozzák meg:  

 a szerződés célja (építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásnyújtás); és 
 a szerződés értéke (hozzáadottérték-adó nélkül).   

Ha például egy ajánlatkérőnek egy 10 helyiségből álló épületet kell kifestetnie, nem 
oszthatja fel a szerződést 10 vagy kevesebb (például 6) szerződésre, és nem ítélheti oda a 
szerződéseket pályáztatás nélkül. Egyesíteni kell az összes olyan 
szolgáltatást/árubeszerzést, amelyek szükségképpen egy funkcionális egészet alkotnak, és 
ha ezt a példát vesszük, a 10 szerződés összértékével kell számolni. Az összérték 
határozza meg, hogy egy eljárásnak a 2004/18/EK irányelv előírásait kell-e követnie.  

 

 

 

Szakaszok meghatározása: Az ajánlatkérő feloszthatja a szerződést szakaszokra, ha 
erről az ajánlattételhez szükséges dokumentáció rendelkezik, és az ajánlattételi folyamat 
tisztességes, nyílt és átlátható. Építési beruházások esetében egyesíteni kell az összes 
különálló szerződést, ha funkcionális vagy időbeli kapcsolat van közöttük. Ha a szerződések 
együtt ugyanazon cél elérését szolgálják, általános szabályként összesíteni kell az 

 A hirdetmény közzétételének elmulasztása az egyik legsúlyosabb hiba. 

Kétség esetén az egész Unióra kiterjedő verseny biztosítása érdekében 

ajánlott közzétenni a hirdetményt a Hivatalos Lapban.  

 A szerződések mesterséges felosztása annak érdekében, hogy ne érjék 

el a hirdetménynek a Hivatalos Lapban való közzétételére vonatkozó 

uniós értékhatárt, jogsértő.  
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értékeket. Például ha egy X várost Y várossal összekötő út építésének végrehajtási ideje 
hosszú, a projektet fel lehet osztani több szakaszra (az 1. szakasz XX ponttól ZZ pontig tart, 
a 2. szakasz ZZ ponttól ... pontig) és több, azokra vonatkozó szerződésre. 

 

1.6. A közbeszerzési eljárás indításának ügyviteli követelményei 

A tervezési szakasz végén az alábbi, az eljárás elindításához szükséges fő ügyviteli 
követelményeknek kell teljesülniük: 

 Az ajánlattételhez szükséges dokumentáció mennyiségi meghatározásához 
szükséges adatok/információk rögzítése (beleértve az információs és 
kommunikációs technológiai adatbázisra vonatkozó igényeket). 

 Az ajánlattételhez szükséges dokumentáció előkészítése (ez magában foglalja az 
ügyfelekkel/felhasználókkal és egyéb érdekeltekkel folytatott konzultációt, Az 
ajánlattételhez szükséges dokumentáció megfogalmazását és a végleges 
dokumentáció jóváhagyását). 

 Bármely további igényt a fő igényektől elkülönítve kell meghatározni (pl. fő igény 
lehet négyajtós gépjárművek beszerzése, míg kiegészítő igény ötajtós gépjárművek 
beszerzése). A kiegészítő és különleges igényekkel a díjtáblázat (vagy 
mennyiségkimutatás) összeállításakor is külön kell foglalkozni, ugyanakkor a 
szerződés teljes értékének becslésekor ezeket hozzá kell számítani a fő igényekhez 
(pl. a beszerzett négyajtós gépjárművek száma + a beszerzett ötajtós gépjárművek 
száma). 

 Reális előzetes költségbecslés elkészítése a közbeszerzés tárgyát képező 
szerződéshez. 

 Bizonyosság szerzése arról, hogy az előírt szintek és normák teljesíthetőek a 
rendelkezésre álló, előirányzott költségvetési forrásokból. 

 A piaccal folytatott konzultáció a javasolt feltételekről, közbeszerzési javaslatokról, 
ajánlattételi követelményekről és határidőkről. 

 A javasolt szintek és szabványok összehasonlítása más hasonló követelményekkel. 

 

Pénzügyi korrekcióhoz vezető gyakori hibák a tervezési szakaszban: 

1. Olyan szerződés közvetlen odaítélése, amellyel kapcsolatban a hirdetmény 

közzététele nem megfelelő indoklás alapján maradt el.  

Példa: Nem került sor a szerződési hirdetmény vonatkozó szabályoknak megfelelő 
közzétételére (pl. a Hivatalos Lapban való közzététel a 2004/18/EK irányelv vagy nemzeti 
szabályok által előírt esetekben), és a szerződést közvetlenül, verseny nélkül ítélték oda 
valakinek. 

A hiba elkerülésének módja: A szerződés értékére vonatkozó számításnak valódi 
előzetes becslésnek kell lennie. Ne feledje, hogy a 2004/18/EK irányelv 9. cikke ismerteti a 
számítási módszereket. Ez a hiba a legegyszerűbben úgy kerülhető el, ha valamennyi, az 
adott szerződéstípusra vonatkozó uniós vagy nemzeti értékhatárt meghaladó szerződéssel 
kapcsolatban közzétesznek hirdetményt.  

A 2004/18/EK irányelv 9. cikkével összhangban: 

Árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló olyan közbeszerzési szerződések 
esetében, amelyek rendszeres jellegűek, vagy amelyek egy adott időszakon belül 
megújíthatók, a becsült közbeszerzési értéket a következők alapján kell kiszámítani: 
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a) az előző 12 hónap vagy költségvetési év során odaítélt, egymást követő, azonos típusú 
szerződések tényleges, lehetőség szerint az első szerződést követő 12 hónap folyamán 
bekövetkező mennyiségi vagy értékbeli változások figyelembevételével kiigazított 
összértéke; 
b) vagy az első szállítást követő 12 hónap, illetve költségvetési év – ha az 12 hónapnál 
hosszabb – folyamán odaítélt, egymást követő szerződések becsült összértéke. 
 
A teljes árat nem tartalmazó szolgáltatási szerződések esetében: 
a) határozott időtartamú szerződés esetében, ha annak időtartama 48 hónap vagy annál 
kevesebb: a teljes időtartamra számított összérték; 
 
b) határozatlan időtartamú vagy 48 hónapot meghaladó időtartamú szerződéseknél: a havi 
érték 48-szorosa. 
 

2. Építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre irányuló 

szerződések mesterséges felosztása. 

Példa: Egy építési beruházásra, vagy bizonyos összmennyiségű áru és/vagy szolgáltatás 
beszerzésére irányuló projektet mesterségesen felosztanak több szerződésre azért, hogy 
ily módon az egyes szerződések értéke ne érje el a 2004/18/EK irányelvben rögzített 
értékhatárt, vagyis szándékosan elkerülik az érintett építési beruházások, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés egészére vonatkozó szerződési hirdetmény 
közzétételét a Hivatalos Lapban. 

A hiba elkerülésének módja: Gondoskodjon róla, hogy a projekt valódi tárgykörét és 
értékét vegyék számításba, valamint hogy a számítás helyesen, a 2004/18/EK irányelv 9. 
cikkének megfelelően készüljön el. Az egyes tételek értékét összesíteni kell annak 
érdekében, hogy kiderüljön, az összérték meghaladja-e az irányelvben rögzített 
értékhatárokat. 

3. Olyan esetek, amelyekben nem indokolt a szerződési hirdetmény előzetes 

közzétételével vagy anélkül induló kivételes tárgyalásos eljárás alkalmazása. 

Példa: Az ajánlatkérő tárgyalásos eljárás keretében ítél oda egy közbeszerzési szerződést, 
de nem tudja bizonyítani, hogy a tárgyalásos eljárás alkalmazása indokolt volt. 

A hiba elkerülésének módja: A tárgyalásos eljárást csak kivételes esetben, nagyon 
pontosan meghatározott körülmények között lehet alkalmazni, amelyekről a 2004/18/EK 
irányelv 30. és 31. cikke rendelkezik. Az eljárás elindítása előtt gondosan ellenőrizni kell, 
hogy az irányelv milyen körülmények között teszi lehetővé a tárgyalásos eljárás 
alkalmazását, és kétség esetén ajánlott tanácsot kérni a nemzeti közbeszerzési 
hatóságoktól. A 30. cikk részletesen ismerteti a szerződési hirdetmény előzetes 
közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazását. A 31. cikk részletesen ismerteti a 
szerződési hirdetmény előzetes közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás alkalmazását. 
A tárgyalásos eljárás alkalmazása az általános szabályoktól való eltérésnek számít. Az 
ajánlatkérőnek meg kell győződnie arról, hogy a tárgyalást indokló pontos körülmények – 
az irányelvnek megfelelően – fennállnak, és kifejezetten ajánlott, hogy dokumentálja a 
tárgyalásos eljárás melletti döntés okait. 
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4. (i) Aránytalan és diszkriminatív kiválasztási és (ii.) odaítélési szempontok, 

amelyek nem kapcsolódnak a szerződés tárgyához. 

Példa: (i.) Amikor bizonyítható, hogy egy szerződés tekintetében a rögzített minimális 
teljesítményszintek nem állnak arányban a szerződés tárgyával vagy diszkriminatívak, és 
ezáltal indokolatlan akadályt képeznek az ajánlattevők számára. Például az ajánlatkérő túl 
magas (aránytalan) pénzügyi feltételeket állapít meg, vagy előírja a szakemberek 
regisztrációját egy nemzeti szervnél, és nem ismeri el a más tagállamokban szerzett 
egyenértékű képesítést. 

(ii.) Az odaítélési szempontok között előírják például az adott ajánlatkérő szervvel kötött és 
teljesített korábbi szerződések számát. Ez a feltétel nem kapcsolódik a szerződés 
tárgyához, és diszkriminatívnak is tekinthető, mivel előfordulhat, hogy a helyi vállalatoknak 
kedvez, amelyek nagyobb valószínűséggel tudják teljesíteni ezt a feltételt. 

A hiba elkerülésének módja: A szerződési hirdetmény közzététele előtt az 
ajánlatkérőnek ellenőriznie kell, hogy a kiválasztási és odaítélési szempontok, valamint a 
hozzájuk kapcsolódó módszerek arányosak és diszkrimináció-mentesek. Fontos 
megjegyezni, hogy a 2004/18/EK irányelv 44–53. cikke rögzíti a kiválasztási és odaítélési 
szempontokra vonatkozó követelményeket. Az 5. és 6. eszköztár tanácsot ad a szempontok 
helyes használatához. 

5. Keretmegállapodás alapján leadott rendelés során elkövetett hibák 

Példa: Egy, több beszállítóval kötött keretmegállapodás keretében az ajánlatkérő 
közvetlen rendelést ad le egy általa kiválasztott beszállítónak. A beszállítók rangsorolása 
nem az ajánlatok eredeti értékelése alapján történt. 

A hiba elkerülésének módja: Az ajánlatkérőnek az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban rögzített odaítélési szempontok alapján kell rangsorolnia a beszállítókat 
(1., 2., 3., 4. stb.). Az ajánlatkérőnek először meg kell határoznia az első helyen rangsorolt 
beszállítótól való közvetlen rendelésre vonatkozó értékhatárt (pl. 30 000 EUR alatti 
rendelések). Ha az első beszállító nem tudja teljesíteni a rendelést (az ajánlatkérő csak 
ritkán, megfelelően indokolt esetekben fogadhat el ilyen választ), a rendelés címzettje a 
második helyen rangsorolt beszállító lesz, stb. Másodszor, az ajánlatkérő meghatározza, 
hogy a közvetlen rendelésre vonatkozó értékhatár feletti rendeléseket a 
keretmegállapodás valamennyi beszállítójának részvételével tartott szűk körű verseny 
keretében, az eredeti ajánlati dokumentumok és odaítélési szempontok alapján ítéli oda. A 
2004/18/EK irányelv 32. cikke rögzíti a keretmegállapodásokra vonatkozó előírásokat.  

 
 



 
27 

 

 

2. Közzététel 

E szakasz célja, hogy versenyképes árú ajánlatok érkezzenek az ajánlatkérő igényeinek 
megfelelő eredményt biztosító szerződés teljesítésére kiírt eljárásra.  

2.1. Az uniós szintű hirdetmények közzététele 

Az uniós közbeszerzési jog egyik alapelve, hogy minden olyan szerződést, amely meghalad 
egy bizonyos értékhatárt, szabványos formátumban közzé kell tenni uniós szinten, a 
Hivatalos Lapban, hogy valamennyi tagállam gazdasági szereplői benyújthassanak 
ajánlatot azokra a szerződésekre, amely követelményeinek megítélésük szerint 
megfelelnek. Az előzetes tájékoztatás felhívja a piac figyelmét a várható szerződésekre, a 
szerződési hirdetmény elindít egy adott közbeszerzési eljárást, míg a közbeszerzési 
szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény tájékoztatja a piacot egy adott eljárás 
eredményéről. 

Az európai közbeszerzési eljárások során használt szabványűrlapok hozzáférhetők online 
az eNotices oldalán. A Hivatalos Laphoz benyújtott valamennyi hirdetménynek 
egységesített szókészletet kell használnia. A közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) egy 
nyolc számjegyű osztályozási rendszer – kiegészítve egy kilencedik, ellenőrző számjeggyel 
–, amely az építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra és árubeszerzésre irányuló 
valamennyi szerződés tárgyának leírására szolgál. A CPV-kódok hozzáférhetőek online a 
SIMAP honlapján. Lásd a 10. eszköztárat. 

Előzetes tájékoztatás: Előzetes tájékoztatás közzététele nem kötelező. Ugyanakkor egy 
előzetes tájékoztatás év eleji közzétételével le lehet rövidíteni az ajánlatok benyújtására 
nyitva álló határidőt. Az előzetes tájékoztatást azért vezették be, hogy az ajánlatkérők 
tájékoztatni tudják a piacot a – például a következő hat hónapban vagy a következő évben 
– meghirdetendő szerződéseikről. Az utóbbi időben ugyanakkor az ajánlatkérők 
szerződésspecifikus alapon alkalmazták az előzetes tájékoztatást. Fontos tudni, hogy az 
ajánlatkérőnél terveznek-e ugyanarra az időszakra egyéb, építési beruházásra, 
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre vonatkozó és az uniós értékhatárokat 

Valós példák 

A 2004/18/EK irányelv alkalmazásának elkerülésére irányuló mesterséges 

felosztás vagy „szalámitaktika“  

 

1. példa: Egy középület építésére irányuló projekt közbeszerzési tervének felülvizsgálata 
több, nagyon kevéssel az irányelvben rögzített értékhatár alatti tételt mutatott ki, 
egyértelmű műszaki indokok fennállása nélkül. Valamennyi tételre helyi szintű 
közbeszerzési eljárást írtak ki, anélkül, hogy figyelembe vették volna a tételek együttes 
összegét, amely jóval az értékhatár felett volt. 
 
2. példa: Az építési beruházást mesterségesen felosztották egy, az irányelvben rögzített 
értékhatártól 1%-kal elmaradó összegű szerződésre, amelyre közbeszerzési eljárást írtak 
ki, valamint egy „saját építési beruházási“ szerződésre, amelyet közvetlenül az ajánlatkérő 
szerv hajtott végre. 
 

http://simap.europa.eu/enotices/viewFormTypes.do
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megközelítő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre. A következő évre vonatkozó 
előzetes tájékoztatást november-decemberben lehet közzétenni, az előírások szerint 
legalább 52 nappal és legfeljebb 12 hónappal a szerződési hirdetmény közzététele előtt.  

Szerződési hirdetmény: Ha a közbeszerzés értéke meghaladja az uniós értékhatárt – és 
ennélfogva a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozik –, a szerződési hirdetmény 
közzététele kötelező. A hirdetmény közzétételét követően az eljárás fő tartalmát – például 
a termékek műszaki követelményeit, a mennyiséget, a határidőket, a kiválasztási és 
odaítélési szempontokat és a szerződési feltételeket – általában nem lehet lényegesen 
módosítani, máskülönben meg kell szüntetni a közbeszerzési eljárást. Kulcsfontosságú, 
hogy e hirdetmények tartalma pontos legyen (és megfeleljen az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban foglalt követelményeknek). Ha az ajánlattételi szakaszban kisebb 
változások történnek, azokat kötelező közzétenni a Hivatalos Lapban, és ilyen esetben 
mindig ajánlott meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt. 

A 2004/18/EK irányelv értelmében az Európai Unió Kiadóhivatala és a TED által kiadott 14. 
számú helyesbítési formanyomtatványon lehet helyesbíteni a közzétett 
információkat/formanyomtatványokat. Az új, 2014/24/EU irányelv 51. cikke is lehetővé 
teszi helyesbítés közzétételét. A tagállamok ezen felül megkapták a közbeszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos információk közzétételére szolgáló új formanyomtatványok 
tervezetét, amely tartalmazza a helyesbítések közzétételére szolgáló 14. számú 
formanyomtatványt is.  

 

 

 

 

 

 

További hirdetmények: Ha változás áll be a dokumentációban és a hirdetményekben 
(például az ajánlatok beérkezési idejében), mindig tájékoztassa a piaci szereplőket egy 
további hirdetmény formájában (valamint közvetlenül mindazokat, akik jelezték 
érdeklődésüket a szerződés iránt). Ha az ajánlatkérő lényegesen módosítja a műszaki 
leírást, a kiválasztási/odaítélési szempontokat és/vagy a szerződési feltételeket, az eljárást 
meg kell szüntetni. A 2014/24/EU irányelv különbséget tesz a lényeges módosítás és a 
szerződés általános jellegének megváltoztatása között. 
 
2.2. Eljárások és ütemezés 

2.2.1. Minimális határidők 

Az alkalmazni kívánt eljárástípusra vonatkozó döntést a tervezési szakaszban kell 
meghozni és megindokolni. A vonatkozó értékhatárok feletti közbeszerzések esetében a 
leggyakrabban a nyílt és a meghívásos eljárást alkalmazzák. 

A választott eljárástípustól függetlenül a folyamat ütemtervére, a kapcsolattartásra és 
dokumentációra részletes szabályozás vonatkozik. Az ütemtervnek meg kell felelnie a 
2004/18/EK irányelvben foglalt határidőknek (az ajánlattételi határidőket lásd az alábbi 
táblázatban). 

 Kivételes eseteket leszámítva, ha értékhatárt meghaladó értékű 

szerződések esetén az ajánlatkérők elmulasztják közzétenni a szerződési 

hirdetményt, az az uniós közbeszerzési szabályok megsértésének 

minősül, és pénzügyi korrekcióhoz vezethet. A 2004/18/EK irányelv 

közzétételre vonatkozó előírásainak betartása akkor biztosított, ha az 

ajánlatkérő világosan és pontosan feltüntette a formanyomtatványon 

megjelölt valamennyi információt. 
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Minimális határidők  
(a Hivatalos Lapban való közzétételre történő feladástól számított napok száma) 

 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás 
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A nyílt eljárás ütemterve és lépései: 

 Hagyjon legalább 52 napot a hirdetmény feladásától az ajánlatok beérkezéséig. Ezt 
az időszakot le lehet rövidíteni összesen 12 nappal, ha a szerződési hirdetményt 
elektronikusan adják fel, és az ajánlatkérő teljes elektronikus hozzáférést biztosít a 
dokumentumokhoz (így az időszak 40 napra rövidül). Ez az időszak 36 napra is 
rövidülhet a szerződési hirdetmény feladásától számítva, ha legalább 52 nappal és 
legfeljebb 12 hónappal a szerződési hirdetmény feladásának napja előtt előzetes 
tájékoztatást tettek közzé. Elektronikusan feladott hirdetmények esetében az 
előzetes tájékoztatásnak ugyanannyi információt kell tartalmaznia, mint a 
szerződési hirdetménynek, ha az információ az előzetes tájékoztatás elkészítésekor 
már rendelkezésre állt (ilyen információ például a szerződéses mennyiség, a 
kiválasztási és odaítélési szempontok, valamint a szerződés időtartama). Az 
ajánlattevők kérdéseire adott valamennyi választ legkésőbb az ajánlattételi 

határidő előtt 6 nappal névtelenítve el kell küldeni minden érdekelt félnek (a 
2004/18/EK irányelv 39. cikke). Az ajánlattevők által említett kérdések pontosítása 
nem módosíthatja az eredeti ajánlattételhez szükséges dokumentációt (beleértve 
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az eredeti kiválasztási és odaítélési szempontokat). Az ajánlattételi határidő előtti 
teljes átláthatóság biztosítása érdekében minden választ közzé kell tenni az 
ajánlatkérő honlapján, hogy azok valamennyi potenciális ajánlattevő számára 
hozzáférhetőek legyenek. 
  

 Amikor egy szerződést odaítélnek, a szerződés odaítéléséről szóló hirdetményt az 
odaítélés napjától számított 48 napon belül el kell küldeni a Hivatalos Lapnak 
közzététel céljából.  

A meghívásos eljárás ütemterve és lépései: 

 Hagyjon legalább 37 napot a hirdetmény feladásától a részvételi jelentkezések 
beérkezésének határidejéig (elektronikus hirdetmény esetében ez az időszak 30 
napra rövidíthető). 

 Ha az ajánlatkérő korlátozni kívánja az eljárásban részt vevő ajánlattevők számát, 
legalább öt ajánlattevővel kell számolnia. Az ajánlatkérő ugyanakkor nem köteles 
korlátozni a résztvevők számát. 

 Az ajánlatkérőnek egy előminősítő kérdőív alapján ki kell választania azokat a 
jelentkezőket, amelyeket felhív ajánlattételre (lásd a 10. eszköztárat a kérdőívre 
mutató hivatkozással). 

 Ekkor írásbeli ajánlati felhívást kell küldeni a kiválasztott jelentkezőknek. A felhívás 
elküldése és az ajánlatok beérkezésének határideje között legalább 40 napnak el 
kell telnie. Ez az időszak 35 napra csökkenthető, ha az ajánlatkérő teljes 
elektronikus hozzáférést biztosít az ajánlattételhez szükséges dokumentációhoz.  

 Ha az ajánlatkérő legalább 52 nappal és legfeljebb 12 hónappal a szerződési 
hirdetmény feladása előtt elektronikus úton közzétett előzetes tájékoztatást, az 
ajánlattételi határidőig tartó időszak 31 napra csökkenthető. Az előzetes 
tájékoztatásnak ugyanannyi információt kell tartalmaznia, mint a szerződési 
hirdetménynek, ha az információ az előzetes tájékoztatás elkészítésekor már 
rendelkezésre állt (ilyen információ például a szerződéses mennyiség, az odaítélési 
szempontok, valamint a szerződés időtartama). 

 Az ajánlattevők kérdéseire adott valamennyi választ legkésőbb az ajánlattételi 
határidő előtt hat nappal névtelenül el kell küldeni minden érdekelt félnek (a 
2004/18/EK irányelv 39. cikke). 

 Amikor egy szerződést odaítélnek, a szerződés odaítéléséről szóló hirdetményt az 
odaítélés napjától számított 48 napon belül el kell küldeni a Hivatalos Lapnak 
közzététel céljából. 

A szerződési hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás ütemterve és 
lépései: 

 Hagyjon legalább 37 napot a hirdetmény (nem az eredeti, sikertelen hirdetmény) 
feladásától a részvételi jelentkezések beérkezéséig. 

 Az ajánlattevők kérdéseire adott valamennyi választ legkésőbb az ajánlattételi 
határidő előtt hat nappal névtelenül el kell küldeni minden érdekelt félnek (a 
2004/18/EK irányelv 39. cikke). 

 E határidőt követően az ajánlatkérő megkezdheti a tárgyalásokat egy vagy több 
ajánlattevővel. 

 Amikor egy szerződést odaítélnek, a szerződés odaítéléséről szóló hirdetményt 48 
napon belül el kell küldeni a Hivatalos Lapnak közzététel céljából.  
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Ha az eljárás alkalmazása indokolt, az ajánlatkérőnek csak akkor kell szerződési 
hirdetményt közzétennie a Hivatalos Lapban (az eljárás alkalmazásáról), ha a nyílt vagy 
meghívásos eljárás során szabálytalan, vagy az elbírálás során az eljárásból kizárt 
ajánlatokat kapott, és az ajánlatkérő úgy dönt, hogy nem tárgyal valamennyi 
ajánlattevővel. Ha az ajánlatkérő úgy dönt, hogy valamennyi ajánlattevővel tárgyalást 
folytat, nem kell szerződési hirdetményt közzétenni a Hivatalos Lapban.  

Versenypárbeszéd: Ezt az eljárást a „különösen összetett“ közbeszerzések esetére 
vezették be, és csak kivételes körülmények között alkalmazható. Olyan árubeszerzési, 
szolgáltatásnyújtási és építési beruházási szerződéseknél alkalmazható, amelyeknél a 
szerződést nem lehetne nyílt vagy meghívásos eljárás keretében odaítélni, és a 
körülmények nem teszik lehetővé a tárgyalásos eljárás alkalmazását. A folyamatnak 
mindig része a versenytárgyalási eljárás, és a szerződést csak a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat módszere alapján lehet odaítélni. Számos, a köz- és magánszféra 
közötti partnerségre vonatkozó szerződés esetében alkalmazzák a versenypárbeszédet.  

2.2.2. Gyorsított eljárás  

A gyorsított eljárás lehetővé teszi az ajánlatkérő számára, hogy a 2004/18/EK irányelv 38. 
cikke (8) bekezdésének megfelelően felgyorsítsa a meghívásos és a tárgyalásos 
eljárásokat. Ez az eljárás akkor alkalmazható, ha a meghívásos vagy tárgyalásos eljárás 
rendes határidői sürgősség miatt nem tarthatóak.  

Ilyen esetben szerződési hirdetményt kell közzétenni a Hivatalos Lapban, továbbá az 
ajánlatkérőnek objektív érvekkel kell megindokolnia a gyorsított eljárás alkalmazását. A 
részvételi jelentkezések benyújtásának határideje a szerződési hirdetmény közzétételre 
való feladásától számítva legalább 15 nap (a 37 nap helyett), vagy ha a hirdetményt 
elektronikus úton adták fel, legalább 10 nap. Gyorsított eljárás esetén az ajánlatok 
beérkezésének határideje 10 nap, és az ajánlattevők által kért, az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációra vonatkozó minden további információt legkésőbb négy nappal 
az ajánlatok beérkezésének végső határideje előtt biztosítani kell. A 2004/18/EK irányelv 
értelmében a gyorsított eljárás nem alkalmazható nyílt eljárás esetén, a 2014/24/EU 
irányelv azonban lehetővé teszi a sürgősségi intézkedést nyílt eljárásokban is. A gyorsított 
eljárás alkalmazása terén sok visszaélésre kerül sor, és az ajánlatkérőnek megfelelő 
indokkal kell rendelkeznie az eljárás igénybe vételekor. 

A gyorsított eljárás nem tévesztendő össze a 2004/18/EK irányelv 31. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti, előre nem látható események által kiváltott rendkívüli 
sürgősség esetén, szerződési hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárással, 
amely esetben nem kell szerződési hirdetményt közzétenni. A rendkívüli sürgősséget 
indokoló körülményeknek az ajánlatkérő szervtől teljes mértékben függetlennek kell 
lenniük.  

2.3. Ajánlattételhez szükséges dokumentáció 

A szokásos információk (ár, teljesítés, ajánlattételi határidő stb.) mellett az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációnak az alábbi információkat is tartalmaznia kell: 

 hivatkozás a közzétett szerződési hirdetményre; 
 a szerződési hirdetményben ismertetett kiválasztási és odaítélési szempontok 

további részletei; 
 az ajánlatok nyelve. 
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Az ajánlattételhez szükséges dokumentáció összeállításakor mérlegelni kell az alábbi 
lépéseket és kérdéseket. 

2.3.1. A kiválasztási szempontok meghatározása  

Sok közbeszerzési kérdéshez hasonlóan lényeges, hogy az ajánlatkérő minél korábban, 
lehetőleg a közbeszerzés tervezési szakaszában hozza meg a szükséges döntéseket a 
kiválasztási folyamatról, de ennek mindenképpen a hirdetmények közzététele előtt és a 
módszerek kipróbálása után kell megtörténnie. A cél az, hogy a szerződést olyan 
ajánlattevőnek ítéljék oda, amely képes azt teljesíteni. Az ajánlattevők kiválasztására 
szolgáló módszernek átláthatónak kell lennie. Ajánlatos egy előzetes megállapodáson 
alapuló pontozási mechanizmust kialakítani, amely átlátható azok számára is, akik 
kifogásokkal élnek. Az ajánlatkérőnek érdemes meggyőződnie az ajánlattevők pénzügyi 
helyzetéről, műszaki és irányítási kapacitásáról, az egészségvédelemmel és a biztonsággal, 
a környezetvédelemmel vagy a szociális kérdésekkel kapcsolatos jellemzőiről.  

A kiválasztási szakaszban számos gyakori hiba merülhet fel. Az ajánlatkérőnek tilos a 
jelentkezőket/ajánlattevőket az alapján kiválasztania, hogy a helyi vagy az adott országban 
működő beszállítókat részesítse előnyben, mivel ez diszkriminatív eljárás lenne, amely 
ellentétes az Európai Unióról szóló szerződés alapelveivel. Az ajánlatkérő által ebben a 
szakaszban elvárt információnak arányos terjedelműnek kell lennie, és a szerződés 
tárgyához kell kapcsolódnia. Nem szabad például ésszerűtlenül magas biztosítási és 
pénzügyi követelményeket állítani, ami automatikusan kizárna minden, minden más 
tekintetben tökéletesen alkalmas ajánlattevőt, vagy – és ez a gyakoribb – a magas szint 
előírásakor nem szabad elmulasztani az általa gyakorolt hatás valódi mérlegelését. 
Gyakori, hogy az ajánlatkérők az árbevétel/forgalom vagy a benyújtandó referenciamunkák 
száma/értéke tekintetében aránytalanul szigorú követelményeket fogalmaznak meg. 
Általában az a bevált gyakorlat, hogy az ajánlattevők éves forgalmának elvárt szintje ne 
haladja meg a szerződés értékének kétszeresét. Ez a követelmény nem szerepel a 
2004/18/EK irányelvben, a 2014/24/EU irányelv 58. cikke azonban rögzíti. A követelménytől 
el lehet tekinteni, ha az árubeszerzés, szolgáltatásnyújtás vagy építési beruházás 
megvalósításához például a teljesítéssel, a termék minőségével vagy árával kapcsolatos 
magas kockázat miatt jelentős pénzügyi és műszaki kapacitással rendelkező ajánlattevőre 
van szükség.  

Valamennyi kiválasztási szempontnak arányosnak kell lennie, és kapcsolódnia kell az 
ajánlattevők szerződés teljesítésére való képességének felméréséhez.  

 

 

 

 

 

 

 

 Az ajánlatkérők a szerződési hirdetmény közzététele után nem 

módosíthatják a kiválasztási vagy odaítélési szempontokat kivéve, ha 

ezt helyesbítés közzétételével teszik meg. Az értékelő bizottság 

kizárólag a közzétett szempontok alapján dönthet. 

 A 2004/18/EK irányelv értelmében az a szempont, amely 

diszkriminatívnak vagy aránytalannak tekinthető, nem elfogadható, és 

pénzügyi korrekcióhoz vezethet. A már rögzített kiválasztási szempontok 

lényeges módosítása nem elfogadható. A közzétételt követően a fő 

kiválasztási szempontokon belül csak apró változtatásokra van 

lehetőség, például a megfogalmazást vagy a pályázatok benyújtására 

szolgáló címet lehet módosítani. Az olyan követelmények módosítása, 

mint a megfelelő pénzügyi helyzet (éves bevétel vagy sajáttőke-arány), a 

referenciák száma vagy a biztosítási fedezet, lényeges változtatásnak 

minősül, és az ajánlattételi határidő meghosszabbítását vagy az eljárás 

megszüntetését teszik szükségessé.  
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2.3.2. Az előminősítő kérdőív kidolgozása  

Ha a meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd célja az ajánlattevők 
előválogatása, azt mindenki számára egyenlő bánásmódot biztosító, tisztességes és 
átlátható (és dokumentált) eszközökkel kell megtenni. A kiválasztás során felhasználandó 
információkat az előminősítő kérdőív segítségével lehet beszerezni az ajánlattevőktől 
egységesített formátumban. Az előminősítő kérdőív a 2004/18/EK irányelv 44–52. cikkének 
megfelelően valamennyi kiválasztási szempontra vonatkozóan tartalmazhat kérdéseket és 
dokumentációs követelményeket.  

Ellenőrizni kell, hogy a kitöltendő előminősítő kérdőív nem ütközik-e az átláthatóságra és 
az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályokkal. A Hivatalos Lapban közzétett szerződési 
hirdetményben és/vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációban mindig kifejezetten 
szerepelnie kell annak, hogy az egyik kiválasztási szempont a jelentkező által az 
előminősítő kérdőívben szolgáltatott információ. Ez lehetővé teszi az előminősítő 
kérdőívben szolgáltatott információ figyelembevételét. Ha pontrendszert vagy súlyozást 
alkalmaznak, azokról teljes körű információt kell nyújtani a szerződési hirdetményben és az 
ajánlattételhez szükséges dokumentációban. Az egységesített kérdőívek (előminősítő 
kérdőívek) beszerezhetők az ajánlatkérő közbeszerzési osztályától vagy a nemzeti 
közbeszerzési hivataltól.  

 

 

2.3.3. Az odaítélési szempontok meghatározása és súlyozása 

A benyújtott ajánlatok elbírálása a közbeszerzési folyamat döntő része, ezért figyelemmel 
kell lenni annak biztosítására, hogy helyes eredmény szülessen, illetve a döntést 
tisztességes és átlátható módon hozzák meg.  

A szerződés odaítélésének feltételei: 

 kizárólag a legalacsonyabb ár; vagy 
 a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat.  

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat módszerének alkalmazása esetén a szerződési 
hirdetménynek, vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációnak részletesen 

 Számos ajánlatkérő összetéveszti a kiválasztási szakaszt (és a 

kiválasztási szempontokat) az értékelési szakasszal (odaítélési 

szempontok). Nem szabad elfelejteni, hogy a közbeszerzési eljárásoknak 

két része van: a kiválasztás (az ajánlattevők kiválasztása) és az 

értékelés (az ajánlatok értékelése). Két külön folyamatról van szó, 

amelyeket nem szabad összetéveszteni. A kiválasztási szakasz azon 

ajánlattevők kiválasztására irányul, amelyek képesek teljesíteni a 

megbízást. Az értékelési szakasz célja megállapítani, hogy melyik a 

legjobb a kiválasztott ajánlattevők által benyújtott ajánlatok közül. 

Kifejezetten ajánlott a közbeszerzés tervezési szakaszában kidolgozni a 

megfelelő kiválasztási és odaítélési szempontokat.  

 
 A kiválasztási szempontokról bővebb információért lásd az 5. 

eszköztárat. 

 

 Az előminősítő kérdőívekről és az előválogatásról lásd a 4. eszköztárat. 
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ismertetnie kell valamennyi alkalmazandó szempontot. Bevált gyakorlatként értékelhető, 
ha az ajánlatkérő a szerződési hirdetményben vagy az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban az értékelési módszerek mellett a pontozási mátrixot, vagy az 
alkalmazott súlyozás részleteit is ismerteti. 

A tenderértékelésnek: 

 a fontosságot/prioritást tükrözve kell súlyozást alkalmaznia, és a dokumentáció 
követelményeire összpontosító odaítélési szempontokon (nem a legalacsonyabb ár 
szerinti súlyozás) kell alapulnia;  

 a szerződés tárgyához kell kapcsolódnia; 
 lehetőleg olyan modellen kell alapulnia, amely mérlegeli az ár és a minőség közötti 

egyensúlyt, ahol bizonyos százalékban az ár a meghatározó szempont. Gondoskodni 
kell arról, hogy az ár és a minőség aránya tükrözze a szerződés követelményeit; 

 megfelelően jóváhagyott odaítélési szempontokkal és értékelési modell alapján kell 
történnie (beleértve az egyes szempontok súlyozását); és 

 az elvégzését a szükséges tapasztalattal, műszaki készségekkel és szaktudással 
rendelkező személyekből álló, megfelelő és a tárgyhoz kapcsolódó összetételű 
értékelő bizottságra kell bízni. 

Az értékelő bizottság tagjai között lennie kell a tárgyhoz kapcsolódó szakértelemmel 
rendelkező személyeknek, vagy fel lehet kérni az ajánlatkérő egyéb, szakképesítéssel 
rendelkező munkatársát szavazati joggal nem rendelkező tanácsadónak. Ajánlott a 
bizottság leendő tagjaival idejekorán felvenni a kapcsolatot, hogy biztosan rendelkezésre 
álljanak.  

A közbeszerzés tervezési szakaszában alaposan mérlegelni kell az odaítélési szempontok 
adott szerződésnek megfelelő elfogadását. Az odaítélési szempontokat fontossági 
sorrendben kell felsorolni (adott esetben a vonatkozó súlyozással együtt), például: ár – 
50%, minőség – 30%, szolgáltatás – 20%. 

 

 

2.3.4. Díjtáblázat 

A közbeszerzés típusa befolyásolja az elkészített árdokumentációt. Az építési beruházásra 
vonatkozó szerződések esetében például gyakran alkalmaznak díjtáblázatot vagy még 
inkább mennyiségkimutatást. Az árképzésnek összhangban kell lennie az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációval. Bevált gyakorlatként értékelhető, ha az ajánlatkérő az 
árdokumentáció és az ajánlattételhez szükséges dokumentáció alapján, házon belül 
részletes mintaajánlatot dolgoz ki. Ez lehetővé teszi az ajánlatkérő számára, hogy az 
ajánlott árból azonnal észrevegye azt, amikor az ajánlattevők felismertek egy olyan hibát a 
dokumentációban – és ezért ajánlottak „alacsony“ árat –, amelyet később kihasználhatnak 
(a költségbecslésnél), ha nekik ítélik oda a szerződést. Ez a gyakorlat segíthet kimutatni az 
ajánlattételhez szükséges dokumentációban fellelhető esetleges hibákat is. Például a 
szokatlanul alacsonynak tűnő árak alapján segíthet kimutatni azt, hogy egy vagy több 
ajánlattevő egyértelműen félreértette a közbeszerzés tárgyát képező igényt. Ha egy 
ajánlattevő szokatlanul alacsony árú ajánlatot nyújt be, egy megfelelően árazott 
mintaajánlat referenciaként kulcsszerepet játszhat az ajánlat elutasításának indoklásában 
(ugyanakkor a szokatlanul alacsony árú ajánlatot csak azt követően lehet elutasítani, hogy 

 Az odaítélési szempontokról szóló információért lásd a 6. eszköztárat. 
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az ajánlatkérő felkérte az ajánlattevőt a szokatlanul alacsony árú ajánlat megindoklására, 
és elemezte az indokolást). 

2.3.5. A szerződés 

Az ajánlattételhez szükséges dokumentációhoz mellékelni kell egy szerződéstervezetet is, 
hogy valamennyi ajánlattevő azonos feltételek ismeretében dolgozhassa ki ajánlatát. A 
nyílt és a meghívásos eljárásban a sikeres ajánlat kiválasztását követően nem folytatható 
tárgyalás a szerződés részleteiről (az ugyanis sértené az egyenlő bánásmód elvét). A 
bevált gyakorlat szerint egy jól megszövegezett szerződés az éves árindexálásra, a 
szabályozásra, a kötelességszegésre, a felelősségre és a titoktartási kötelezettségre 
vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. A szerződésnek a kockázatmegosztás 
szempontjából tisztességesnek és kiegyensúlyozottnak kell lennie. A konkrét kikötésekben 
vagy a szerződési feltételekben kerülni kell azon kockázatoknak az ajánlattevőre hárítását, 
amelyek teljes mértékben rajta kívül állnak, mivel ez korlátozhatja a benyújtott ajánlatok 
számát, jelentősen befolyásolhatja az árat vagy jogvitához vezethet. Az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációt annak mellékleteivel, valamint a nyertes ajánlattevő azok 
teljesítésére vonatkozó javaslataival együtt át kell ültetni a végleges szerződésbe, 
amelynek alapján a szerződés teljesítése megtörténik. 

 

 

Vitarendezés: A szerződésnek tartalmaznia kell a vitarendezési mechanizmusra 
vonatkozó rendelkezéseket. Mindig mérlegelni kell közvetítő bevonásának lehetőségét. A 
szabványos sablonszerződések gyakran tartalmaznak kikötéseket a vitarendezésről (és sok 
más olyan kérdésről, amelyet az ajánlatkérő kezdetben nem mérlegelt, mint például a 
szellemi tulajdonjogok kérdése). Az ajánlatkérőnek megfelelő ismeretekkel kell 
rendelkeznie a szerződések kötbérre vonatkozó rendelkezéseiről is; ilyen jellegű ismeretek 
hiányában megfelelő jogi tanácsot kell kérnie. 

A szerződés módosítására vonatkozó kikötések:  

Főszabály szerint a szerződések módosítása új közbeszerzési eljárás elindítását teszi 
szükségessé. A 2004/18/EK irányelv 31. cikkének értelmében csak kivételes esetekben 
alkalmazható a tárgyalásos eljárás egy szerződés módosítására. Kulcsfontosságú kérdés, 
hogy a szerződés miként kezeli a szükségessé váló módosításokat. A tervezési szakaszban 
alaposan mérlegelni kell a szerződésmódosítások lehetőségét (a költségek és a tárgykör 
módosításának körülményeit és korlátait). Ezt követően megfelelő rendelkezéseket kell 
beépíteni az ajánlattételi és a szerződési dokumentációba.  

A 2014/24/EU irányelv meghatározza, hogy milyen szintű jóváhagyás szükséges a 
szerződés módosításához és milyen változások engedhetőek meg anélkül, hogy új eljárást 
kellene indítani. Az alapelv az, hogy „lényeget érintőnek“ tekintendők az eredeti eljárás 
olyan módosításai, amelyek jelentősen, oly mértékben módosítják a szerződés tárgyát az 
érték, a határidők vagy a tárgykör tekintetében, hogy az az eredeti eljárás eredményének 
megváltozásával járna, ennélfogva új eljárást kell kiírni kiegészítő építési beruházásra vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló új szerződés megkötésére. Az eredeti szerződés 
rendelkezhet opcionális kiegészítő építési beruházásokról, szolgáltatásokról vagy 
árubeszerzésről, és az ajánlattételi szakaszban kérhet erre vonatkozó árakat. Az okokat a 
2014/24/EU irányelv 72. cikke fejti ki. Lásd a 6.2. Szerződésmódosítások pontot és a 8. 
eszköztárat. 

 Lásd a 10. eszköztárban szereplő hivatkozásokat. 
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2.4. Ajánlattételhez szükséges dokumentáció és szabványok 

2.4.1. Az ajánlattételhez szükséges dokumentáció elkészítése  

A dokumentáció a közbeszerzési eljárás legfontosabb dokumentuma. Tartalmaznia kell a 
közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás, áru vagy építési beruházás leírását, az elvárt 
szinteket, az előírásokat és inputokat, valamint az outputokat és eredményeket. A 
dokumentáció megfogalmazásakor szem előtt kell tartani, hogy az közvetlen befolyást 
gyakorol a költségekre. 

Egy jól elkészített dokumentáció: 

 pontosan leírja a követelményeket; 

 könnyen érthető az ajánlattevők és valamennyi érdekelt számára; 

 világosan meghatározott, elérhető és mérhető inputokat, outputokat és 
eredményeket tartalmaz; 

 nem említ konkrét márkát vagy olyan követelményt, amely korlátozná a versenyt 
(vagy ha megemlít egy márkát, utána hozzáteszi, hogy „vagy azzal egyenértékű“); 

 kellőképpen részletes információt nyújt, amely reális ajánlatok benyújtását teszi 
lehetővé az ajánlattevők számára; 

 külön-külön megnevezi a kiegészítő vagy magasabb szintű igényeket, értéküket 
ugyanakkor beleszámítja a teljes értékbe; 

 (a lehetőségekhez mérten) számításba veszi az ajánlatkérő szerv, az 
ügyfelek/felhasználók és egyéb érdekeltek véleményét, valamint a piac 
elképzeléseit/észrevételeit; 

 elkészítésében megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek vesznek részt, akik 
lehetnek az ajánlatkérő munkatársai vagy külső szakértők; 

 elkészítésekor figyelembe veszik a fogyatékkal élők akadálymentes hozzáférésének 
kritériumait, vagy mindenki számára használható kialakítással készül, ha a 
közbeszerzés tárgyát természetes személyek – akár a lakosság, akár az ajánlatkérő 
munkatársai – fogják használni; 

 jóváhagyása a vonatkozó belső szabályoktól függően az értékelő bizottság és/vagy 
az ajánlatkérő felső vezetői által történik; 

 (építési beruházások dokumentációja esetén) tartalmazza legalább a következőket: 
műszaki munkák leírása, műszaki jelentés, tervcsomag (tervrajzok, tervhez 
kapcsolódó számítások, részletes rajzok), feltevések és szabályzatok, (adott 
esetben) mennyiségkimutatás, árlista és ütemterv. 

Az ajánlatkérők számos bevált gyakorlata között szerepel az is, hogy beépítik a 
dokumentációba a szerződés költségvetésére vonatkozó adatokat, hogy az ajánlattételhez 
szükséges dokumentáció a lehető legátláthatóbb legyen. A költségvetésnek ugyanakkor a 
kívánt építési beruházások, szolgáltatások vagy áruk szempontjából reálisnak kell lennie. A 
minőségre nagy hangsúlyt fektető szerződések – például szakmai szolgáltatások – 
költségvetésének meghatározásakor számítani kell arra is, hogy a legtöbb ajánlat 
gyakorlatilag a dokumentációban szereplő összeggel megegyező vagy kevéssel az alatt 
maradó költségvetéssel fog készülni. Meg lehet hirdetni nyílt eljárást megadott 
költségvetés nélkül, az ajánlattételhez szükséges dokumentációban azonban szerepelnie 
kell annak, hogy az ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás megszüntetésére, ha nem 
érkeztek ésszerű árú ajánlatok (vagy bármilyen más objektív oknál fogva). A közbeszerzési 
eljárás elindítása előtt az ajánlatkérőnek meg kell határoznia legalább egy elfogadható 



 
37 

maximális árat, amelyet nem tesz közzé. A dokumentációt pontosan kell megfogalmazni. 
Konkrét márkák és termékek megnevezése ellentétes a tisztességes és nyílt verseny 
szabályaival. Ha ezt nem lehet elkerülni, lényeges, hogy a megnevezett márka vagy termék 
neve mellett szerepeljen a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés, és hogy az „azzal 
egyenértékű” ajánlatokat tisztességesen bírálják el.  

A dokumentáció nem megfelelő, a szerződés valódi terjedelmét nem tükröző 
megfogalmazása gyakran vezet későbbi szerződésmódosításhoz. Ha jelentős mennyiségű 
„kiegészítő“ feladatot kell hozzáadni a szerződéshez (módosítás/változatok formájában) 
annak aláírását követően, az az eredeti tervhez képest egyaránt növeli a szerződés 
terjedelmét és költségeit. Ilyen esetben, ha e feladatok elvégzésével új közbeszerzési 
eljárás nélkül a korábbi nyertes ajánlattevőt bízzák meg, a tisztességes és nyílt versenyt 
biztosító rendelkezések sérülnek, mivel a szerződés már nem fog hasonlítani az eredetileg 
meghirdetett szerződésre. Ha a közbeszerzés tervezését és a dokumentáció kidolgozását 
szakszerűen végzik, a kiegészítő feladatok mennyisége minimálisra csökkenthető. Az 
ajánlatkérőnek ajánlatos fontossági sorrendbe állítani a különböző projekteket és elegendő 
időt hagyni az összes kérdés és kockázat mérlegelésére, szükség esetén belső vagy külső 
szakértőket bevonva a dokumentáció és a szerződés megszövegezésébe. 

 

2.4.2. Az ajánlattételhez szükséges dokumentáció elkészítése során használandó 

szabványok 

Főszabályként a közbeszerzést valamely vonatkozó európai szabványra hivatkozva kell 
meghatározni. Ha nincs vonatkozó európai szabvány, az ajánlatkérőnek figyelembe kell 
vennie a saját országában előállított termékekkel azonos teljesítményt nyújtó, más 
tagállamokból származó termékeket. Ezért az ajánlatkérő köteles az alábbiak valamelyikét 
alkalmazni: 

 egy európai szabványt végrehajtó nemzeti szabványt; 
 európai műszaki jóváhagyásokat; vagy 
 valamely közös műszaki leírást, vagyis valamennyi tagállamban egyformán 

használandó műszaki leírást; 
 mindegyik esetben hozzá kell tenni a „vagy azzal egyenértékű“ kifejezést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az ajánlattételhez szükséges dokumentáció a legfontosabb 

dokumentum, amely befolyásolja az egész közbeszerzési eljárás 

minőségét és versenyképességét. Elfogadhatatlanok azok a feltételek, 

amelyek diszkriminatív módon értelmezhetőek, főként a más országból 

származó ajánlattevőkkel szemben hátrányos feltételek, vagy olyan áru 

előírása, amelyet csak egy beszállító vagy egy adott ország beszállítói 

tudnak szállítani. 

 A verseny korlátozásának elkerülése érdekében használja a „vagy azzal 

egyenértékű” kifejezést a dokumentációban. 

 A dokumentáció megírásáról szóló bővebb információért lásd a 7. 

eszköztárat. 
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2.4.3. Társadalmi, etikai és környezetvédelmi szempontok  

Az ajánlatkérők egyre nagyobb mértékben használják a közbeszerzést olyan célok 
elérésére, amelyek túlmutatnak a puszta ár-érték arányon. E célok magukban foglalhatnak 
a környezetre5, a helyi gazdaságra (például fiatalok vagy hosszú ideje a munkaerőpiacon 
kívül rekedt emberek alkalmazása), társadalmi vagy etikai értékekre vonatkozó 
szempontokat. Noha e célok elérésére jogszerűen használható a közbeszerzés, az 
ajánlattevőkkel való tisztességes és egyenlő bánásmód biztosítása érdekében gondoskodni 
kell arról, hogy a különleges rendelkezések összhangban legyenek a 2004/18/EK 
irányelvvel és a nemzeti szabályokkal. Az új uniós közbeszerzési irányelvek jóval 
egyértelműbben fogalmazzák meg, hogy miként lehet e szempontokat beépíteni a 
közbeszerzési eljárásba. Lásd még a C-225/98. sz., Bizottság kontra Franciaország (Nord-
Pas-de-Calais) ügyet, a C-19/00. sz. SIAC Construction-ügyet, a C-448/01. sz. EVN and 
Wienstrom-ügyet, a C-368/10. sz., Bizottság kontra Hollandia ügyet, a C-513/99. sz. 
Concordia Bus-ügyet és a 31/87. sz. Beentjes-ügyet. 

 

 

 

 

2.4.4. Változatok 

Az ajánlattevőknek az ajánlattételhez szükséges dokumentáció alapján kell kidolgozniuk 
ajánlatukat. Ha stratégiai döntés születik arról, hogy az ajánlattételhez szükséges 
dokumentáción alapuló ajánlatokon túl az ajánlatkérő egy további változatot (az eredeti 
ajánlattételhez szükséges dokumentációban nem említett alternatív megoldást) is kész 
mérlegelni, az ajánlattételhez szükséges dokumentációnak rögzítenie kell a változatra 
vonatkozó minimumkövetelményeket. Ebben az esetben az odaítélési szempontokban az 
ajánlattételhez szükséges dokumentáción alapuló ajánlatokon túl egyéb változatok 
beérkezésének lehetőségét is figyelembe kell venni. Ez nem könnyű feladat, hiszen 
megfelelő műszaki szakértelmet követel az értékelő bizottságtól, így a közbeszerzés 
tervezési szakaszában kell vele foglalkozni és döntést hozni. Bővebb információért lásd: 
1.4. Műszakilag összetett projektek. 

 

 

Az ajánlatkérőnek ésszerű – legalább a 2004/18/EK irányelv 38. cikkében meghatározott 
minimális határidőknek megfelelő – időt kell hagynia arra, hogy az ajánlattevők 
beszerezzék az ajánlattételhez szükséges dokumentációt és benyújtsák ajánlatukat. A 
minimális határidők szükség esetén – például ha a szerződés tárgya összetett – 
meghosszabbíthatók. Az ajánlattételhez szükséges dokumentációért lehet díjat kérni, de az 
nem lehet aránytalanul magas. A bevált gyakorlat szerint az ajánlattételhez szükséges 
dokumentáció ingyenes és egy adott honlapról tölthető le. Az ajánlatokat írásban, 

                                              
5 A Bizottság több mint 20 termékcsoportra vonatkozóan zöld közbeszerzési kritériumokat dolgozott ki, 
amelyek legnagyobb része hozzáférhető valamennyi uniós nyelven; lásd: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

 A különböző témákat lásd a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-

politikai Főigazgatóság honlapján: link 

 A konkrét környezetvédelmi szempontokat lásd a Környezetvédelmi 

Főigazgatóság honlapján: link 

 Lásd a változatokról szóló fejezetet a 7. eszköztárban. 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/other_aspects/index_en.htm#green
http://ec.europa.eu/environment/gppinternal_market/publicprocurement/other_aspects/index_en.htm#green
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közvetlenül vagy postán kell benyújtani. Elektronikus eljárás esetén – amely egyre inkább 
bevett módszerré válik – be kell vezetni bizonyos biztosítékokat a titoktartás és a 
beérkezés visszaigazolása terén. Az elektronikus aláírásokat is el kell fogadni. Az 
ajánlatokat az ajánlattételhez szükséges dokumentációban meghatározott módon kell 
benyújtani. A határidőket a szerződés összetettségét figyelembe véve kell megállapítani. 
Az összetett, tervezési/építési vagy a köz- és magánszféra partnerségére irányuló 
szerződések esetén nem ritka, hogy az ajánlat elkészítésére 4–6 hónap áll az ajánlattevők 
rendelkezésére. 

 

 

 

2.6. Panaszok, jogorvoslat és felelősség  

Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, a 2007/66/EK irányelv által 
módosított 89/665/EGK irányelv (az ún. jogorvoslati irányelv) lehetővé kívánja tenni, hogy 
az ajánlatkérő által elkövetett állítólagos hibák miatt a beszállítók és az ajánlattevők 
számos különböző kérdést illetően panaszt tehessenek, és hogy ez ügyben intézkedéseket 
lehessen hozni. A jogorvoslat jelentheti az ajánlatkérő határozatainak felfüggesztését, a 
jogellenes határozatok – akár a szerződés – érvénytelenítését és kártérítés megítélését az 
ajánlattevőknek. A jogorvoslati irányelv rendelkezéseinek be nem tartása hátrányosan 
befolyásolhatja a szervezet által a jövőben megpályázni kívánt támogatásokat, vagy a már 
kifizetett támogatások visszafizettetését eredményezheti. A közbeszerzési szabályok be 
nem tartása pénzügyi következményekkel járhat, például az ajánlatkérő és munkatársai 
számára, akiket egyes jogrendszerekben személyes felelősség terhelhet. Szükség esetén 
jogi tanácsot lehet kérni a panaszkezelés kapcsán. 

 
Pénzügyi korrekcióhoz vezető gyakori hibák az ajánlati felhívás szakaszában: 

1. A szerződés tárgyának hiányos meghatározása, amely a szerződés későbbi, 

szabálytalan módosításához vezet 

Példa: A szerződési hirdetményben és/vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációban 
szereplő leírás nem elég részletes ahhoz, hogy a potenciális ajánlattevők/részvételre 
jelentkezők számára megállapítható legyen a szerződés tárgya. Az ajánlattételhez 
szükséges dokumentáció például csak „bútorról” vagy „gépjárművekről” szól, anélkül, hogy 
kifejtené, milyen típusú bútort vagy gépjárműveket kíván beszerezni az ajánlatkérő szerv. 

A hiba elkerülésének módja: A dokumentáció szerzőinek megfelelő készségekkel kell 
rendelkezniük a szerződés pontos meghatározásához, és ehhez segítségül kell hívniuk 
egyéb érdekelteket. A dokumentációt ugyanakkor semleges nyelvezettel, a szerződés 
tárgyára vonatkozó követelmények világos leírásával és konkrét márkákra vagy normákra 
való megkülönböztető jellegű utalás nélkül kell elkészíteni. A követelményeket a 
2004/18/EK irányelv 23. cikke ismerteti. A dokumentáció megírásához további segítséget 
nyújt a 7. eszköztár. 

2. Szerződési hirdetmény közzétételének elmulasztása 

 A rövid határidő a versenyt korlátozó tényezőnek tekinthető.  

 Az ajánlattételhez szükséges dokumentációért kért magas vagy 

aránytalan díj a versenyt korlátozó tényezőnek tekinthető.  
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Példa: Nem került sor a szerződési hirdetmény vonatkozó szabályoknak megfelelő 
közzétételére, például a Hivatalos Lapban való közzétételre a 2004/18/EK irányelv által 
előírt esetekben, vagy az értékhatár alatti szerződések esetében a nemzeti szabályok 
szerinti közzétételre. 

A hiba elkerülésének módja: Vesse össze a szerződés üzleti terv szerinti értékét a 
2004/18/EK irányelv 9. cikkének rendelkezéseivel. Ha a szerződés értéke meghaladja a 
pénzügyi értékhatárokat, szerződési hirdetmény formájában közzé kell tenni a Hivatalos 
Lapban. 

3. Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések beérkezésére vonatkozó minimális 

határidők be nem tartása  

Példa: Az ajánlattételi határidő (vagy a részvételi jelentkezések beérkezésének határideje) 
rövidebb volt a 2004/18/EK irányelvben meghatározott határidőnél.  

A hiba elkerülésének módja: Ez akkor fordul elő, amikor az ajánlatkérő nem hagy 
elegendő időt az ajánlattevőknek a részvételre. A 2004/18/EK irányelv 39. cikke foglalkozik 
a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó határidőkkel (lásd a 2.2.1. pont alatti 
táblázatot). Az ajánlatkérőnek a hirdetmény közzététele előtt mérlegelnie kell a 
határidőket, és reális ütemtervet kell kidolgoznia a tervezési szakaszban. Ha az előzetes 
tájékoztatás közzététele miatt rövidebb határidőket alkalmaznak, gondoskodni kell arról, 
hogy az előzetes tájékoztatás tartalmazza a szerződési hirdetményhez szükséges 
valamennyi információt, beleértve a kiválasztási és odaítélési szempontokat, ha már 
rendelkezésre állnak. Ha az ajánlatkérő elmulasztja a Hivatalos Lapban közzétenni a 
határidők meghosszabbításáról szóló hirdetményt, és csak azokat az ajánlattevőket 
értesíti, akik már megkapták az ajánlattételhez szükséges dokumentációt, az a 
hosszabbításról nem tájékoztatott potenciális ajánlattevőkkel szembeni egyenlőtlen 
bánásmódnak minősülhet. 

4. Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések meghosszabbított határidejére 

vonatkozó hirdetmény közzétételének elmulasztása 

Példa: Az ajánlattételi határidőt (vagy a részvételi jelentkezések beérkezésének 
határidejét) a vonatkozó szabályoknak megfelelő közzététel (vagyis – ha a közbeszerzés a 
2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozik – a Hivatalos Lapban való közzététel) nélkül 
hosszabbították meg.  

A hiba elkerülésének módja: A határidők meghosszabbítását mindig közzé kell tenni a 
Hivatalos Lapban azon szerződések esetében, amelyekről a 2004/18/EK irányelv 2., 35. és 
38. cikkének megfelelően szerződési hirdetményt kellett közzétenni a Hivatalos Lapban.  

5. A kiválasztási és/vagy odaítélési szempontok (és súlyozás) kihagyása a 

szerződési hirdetményből vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációból 

Példa: A szerződési hirdetmény és/vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentáció a 
2004/18/EK irányelv 44. cikkének (2) bekezdését és/vagy 53. cikkének (2) bekezdését 
megsértve egyáltalán nem tartalmazza a kiválasztási és odaítélési szempontokat 
(beleértve a súlyozást), vagy nem a kellő részletességgel tartalmazza azokat. 

A hiba elkerülésének módja: A kiválasztási és odaítélési szempontokat (és a súlyozást) 
ismertetni kell a szerződési hirdetményben és a dokumentációban vagy az eljárás egyéb 
dokumentumaiban. Az ellenőrző listák és a sablonosított szerződési hirdetmények és 
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ajánlattételhez szükséges dokumentáció használata segít ezt elkerülni.  

6. Jogellenes és/vagy diszkriminatív kiválasztási szempontok a szerződési 

hirdetményben vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációban  

Példa: Olyan esetek, amelyekben egyes gazdasági szereplőket a 2004/18/EK irányelv 2. 
cikkét és 44. cikkének (1) bekezdését sértő, a szerződési hirdetményben vagy az 
ajánlattételhez szükséges dokumentációban foglalt jogellenes kiválasztási szempontok 
gátolták meg az ajánlattételben. Ilyen szempont lehet például az, hogy az ajánlattevő az 
adott országban vagy régióban már rendelkezzen irodával, képviselővel vagy 
tapasztalattal, éves árbevétele érje el a 10 millió EUR-t akkor is, ha a szerződés értéke 
mindössze 1 millió EUR, vagy legalább öt hasonló közbeszerzési referenciával 
rendelkezzen, pl. takarítási szerződések esetében.  

A hiba elkerülésének módja: A kiválasztási szempontok nem lehetnek diszkriminatívak 
vagy tisztességtelenek más tagállamok gazdasági szereplőivel szemben. A fenti esetekben 
az ajánlatkérőnek ésszerű követelményt kell meghatároznia az éves árbevételre 
vonatkozóan, és nem tehet különbséget a köz- vagy a magánszférából származó 
referenciák között. Kétség felmerülése esetén jogi tanácsot kell kérni. További útmutatás 
az 5–9. eszköztárban található.  

7. Diszkriminatív műszaki leírás 

Példa: Berendezés beszerzésére vonatkozó műszaki leírást egy konkrét márka 
megnevezésével készítenek el anélkül, hogy hozzátennék a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezést, vagy a műszaki leírást – szándékosan vagy akaratlanul – konkrét beszállítóknak 
kedvező módon, testreszabottan határozzák meg. Ez sérti a 2004/18/EK irányelv 23. 
cikkének (2) és (8) bekezdését. Ez néha azért fordul elő, mert a berendezés műszaki 
leírásának elkészítéséért felelős tapasztalatlan munkatárs egyszerűen közvetlenül 
kimásolja egy gyártó kiadványából a műszaki adatokat anélkül, hogy felismerné, hogy ez 
korlátozhatja az adott berendezést beszállítani képes vállalatok számát.  

A hiba elkerülésének módja: Minden esetben használni kell a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezést, amikor egy konkrét márka megemlítését nem lehet elkerülni. A leírás 
elkészítésekor bizonyosodjon meg arról, hogy az nem egy konkrét gyártó valamely 
termékéről szóló műszaki leírás egyszerű másolata, valamint használjon elég általánosan 
megfogalmazást ahhoz, hogy valódi versenyt tegyen lehetővé több beszállító között. Lásd 
a 7. eszköztárat.  

8. Aránytalan kiválasztási szempontok: 

Példa: Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az adott szerződésnél jelentősen 
nagyobb értékű és szélesebb tárgykörű korábbi megbízásokról adjanak referenciát. Ez 
aránytalan követelmény, és a 2004/18/EK irányelv 44. cikkének (2) bekezdését megsértve 
szükségtelenül korlátozhatja az ajánlattevők számát.  

A hiba elkerülésének módja: Bizonyosodjon meg arról, hogy a közbeszerzés tárgyához 
hasonló jellegű és terjedelmű megbízásokról kérjenek referenciát az ajánlattevőktől.  

9. Megfelelő indokolás nélkül (szerződési hirdetmény előzetes közzétételével 

vagy anélkül) induló tárgyalásos eljárás  

Példa: Az ajánlatkérő tárgyalásos eljárás keretében ítél oda közbeszerzési szerződést – 
szerződési hirdetmény közzétételével vagy anélkül –, holott a vonatkozó rendelkezések 
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nem indokolnak ilyen eljárást. 

A hiba elkerülésének módja: Ez alapvetően sérti a tisztességes és nyílt verseny 
szabályait; ne feledje, hogy az üzleti tervben mindig meg kell indokolni az eljárásra 
irányuló választást. Szem előtt kell tartani, hogy a 2004/18/EK irányelv 30. és 31. cikke 
meghatározza azokat az nagy mértékben korlátozott körülményeket, amelyek fennállása 
esetén a tárgyalásos eljárás kivételesen alkalmazható, valamint az azt indokló, nagyon 
szigorú követelményeket, amelyek a szerződési hirdetmény előzetes közzététele nélkül 
induló tárgyalásos eljárás esetében különösen szigorúak. Az ezen eljárás alkalmazását 
indokló körülményekre vonatkozó bizonyítási teher az ajánlatkérő szervet terheli. 

10.  Diszkriminatív kiválasztás (például nemzeti szabványok/képesítések előírása 

az „azzal egyenértékű” szabványok/képesítések elismerése nélkül) 

Példa: Olyan esetek, amelyekben egyes gazdasági szereplőket a 2004/18/EK irányelv 2. 
cikkét, valamint 44. cikkének (1) és (2) bekezdését sértő, a szerződési hirdetményben vagy 
az ajánlattételhez szükséges dokumentációban foglalt jogellenes kiválasztási szempontok 
gátolták meg az ajánlattételben. Diszkriminatívnak minősül például az az előírás, hogy az 
ajánlattevő már az ajánlat benyújtásakor rendelkezzen az ajánlatkérő országának 
valamely hatósága által elismert képesítéssel/szakmai tanúsítvánnyal, mivel ennek a 
követelménynek a külföldi ajánlattevők nehezen tudnának megfelelni az ajánlat 
benyújtásakor.  

A hiba elkerülésének módja: Az ajánlatkérőnek a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés 
használatával el kell ismernie az egyenértékű szabványokat/képesítéseket. Gyakran 
elegendő, ha a képesítések regisztrációja és elismerése az ajánlattételi határidő után 
történik meg. További tanácsokért lásd az 5. és 6. eszköztárat. 

11.  A kiválasztási és odaítélési szempontok összekeverése  

Példa: Olyan esetek, amikor az ajánlatkérő egy gazdasági szereplő hasonló szerződés 
kapcsán szerzett korábbi tapasztalatát kiválasztási és odaítélési szempontként is 
figyelembe veszi. Ez sérti a 2004/18/EK irányelv 44. és/vagy 53. cikkét. 

A hiba elkerülésének módja: Egy hasonló szerződés kapcsán szerzett korábbi 
tapasztalat nem használható odaítélési szempontként, mivel az ajánlattevőnek a szerződés 
teljesítésére vonatkozó képességéhez kapcsolódik, amelyet nem az odaítélési, hanem a 
kiválasztási szakaszban kell értékelni. Az odaítélési szakaszban kizárólag közvetlenül a 
szerződés tárgyára vonatkozó szempontokat lehet használni.  
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Valós példák 

Helyi tartalomhoz kapcsolódó jogellenes és/vagy diszkriminatív szempontok 

alkalmazása  

1. példa: Odaítélés. Egy pályázat egyik része azt írta elő, hogy az ajánlat benyújtásakor „a 
berendezésnek már rendelkezésre kell állnia”. E követelmény teljesítése több mint 30%-os 
súllyal számított az odaítélési szempontok között.  
 

2. példa: Kiválasztás. Az eljárás követelményei között szerepelt, hogy az ajánlatok 
benyújtásakor minden ajánlattevő munkatársai között lennie kell egy mérnöknek, aki tagja 
az adott ország mérnöki kamarájának, ami jelentős mértékben korlátozta a nemzetközi 
versenyt. Ez a követelmény nem írható elő az ajánlatok benyújtásához, hanem a 
közbeszerzési eljárás egy későbbi szakaszára (vagyis a szerződés aláírása előttre) lehet 
csak előirányozni. Megszabható a szerződés megkötésének feltételeként.  
 
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések beérkezésére vonatkozó minimális 

határidők be nem tartása  
 
3. példa: A pénzügyi korrekcióra vonatkozó iránymutatások előírásai szerint pénzügyi 
korrekcióra van szükség, ha az ajánlattételhez szükséges dokumentáció beszerzésére 
megállapított idő kevesebb, mint az ajánlatok benyújtására rendelkezésre álló idő 80%-a. 
Az ajánlattételhez szükséges dokumentáció hozzáférhetőségi idejének korlátozását 
minden esetben ennek alapján kell értékelni, főleg akkor, amikor az ajánlattételi határidő 
a szerződési hirdetmény elektronikus közzététele vagy egy előzetes tájékoztatás 
közzététele miatt lerövidül. Ha egy ajánlatkérő szerv valamilyen oknál fogva az 
ajánlattételi határidőt megelőző 10 nap alatt nem teszi hozzáférhetővé az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációt, az az ajánlattételhez szükséges dokumentáció 
hozzáférhetősége tekintetében ésszerűtlen korlátozásnak tekinthető. Ha például az 
ajánlatok benyújtására nyílt eljárás keretében főszabály szerint rendelkezésre álló 52 nap 
45 napra csökken az ajánlattételhez szükséges dokumentáció elektronikus közzététele 
folytán, és a dokumentáció beszerzésére rendelkezésre álló idő is 10 nappal rövidebb 
(vagyis 45 nap – 10 nap = 35 nap), a két időszak aránya 35/45=77%, ami pénzügyi 
korrekcióhoz vezethet, mivel a dokumentumok hozzáférhetőségének ideje nem éri el az 
ajánlatok benyújtására rendelkezésre álló idő 80%-át.  



 
44 

3. Az ajánlatok benyújtása és az ajánlattevők 

kiválasztása 
A benyújtási és kiválasztási szakasz célja biztosítani azt, hogy a követelményeket teljesítő 
ajánlatok érkeznek be és kerülnek kiválasztásra az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban meghatározott szabályoknak és szempontoknak megfelelően.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Az ajánlat útmutatásoknak megfelelő elküldése 

Az ajánlatok elküldési idejét és helyét a szerződési hirdetmény tartalmazza. Ha egy 
ajánlattevő határidő-hosszabbítást kér, a kérelem mérlegelése és elbírálása az értékelő 
bizottság és/vagy az ajánlatkérő hatáskörébe tartozik. Ha meghosszabbítják az 
ajánlattételi határidőt, minden ajánlattevőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni kell, és 
hirdetményt kell közzétenni a Hivatalos Lapban / a közzétételre használt honlapon, hogy 
valamennyi potenciális ajánlattevő értesüljön az új határidőről, arra az esetre, ha a 
meghosszabbított határidő folytán ajánlatot kívánnának benyújtani. Ez vonatkozik azokra 
az ajánlattevőkre is, akik már benyújtották ajánlataikat; és ha úgy gondolják, az új 
határidőn belül másik ajánlatot nyújthatnak be. Ha az ajánlatkérő meghosszabbítja a 
határidőket, azt megfelelő indoklással, valamint nyílt és átlátható eljárásban kell 
megtennie. A határidő meghosszabbítása indokolt lehet például akkor, ha az ajánlatkérőnek 
több időre van szüksége egy ajánlattevő kérdésének megválaszolására.  

Az ajánlati felhívásnak egyértelműen tartalmaznia kell az ajánlatok kézbesítési helyét (név, 
cím, iroda- vagy szobaszám), és azt a kikötést, hogy a nem az előírásoknak megfelelő 
módon kézbesített ajánlatokat nem veszik figyelembe. Az ajánlattevő felelőssége 
gondoskodni arról, hogy az ajánlatot az ajánlati felhívásnak megfelelő módon kézbesítsék. 
Az ajánlattevők figyelmét fel kell hívni arra, hogy az ajánlatot tartalmazó borítékon fel kell 
tüntetni a feladó nevét, az ajánlatkérő nevét, címét, iroda- vagy szobaszámát és az alábbi 
szöveget: „Ezt a borítékot kizárólag a közbeszerzési tisztviselő (név) bonthatja fel.” 

3.2. Az ajánlattételi előírások betartása 

Az értékelő bizottság első feladata, hogy ellenőrizze az összes ajánlatot és meggyőződjön 
arról, hogy „megfelelnek a követelményeknek“, vagyis hogy szó szerint az ajánlattevőknek 
szóló előírások szerint készültek el. Az előírásoknak meg nem felelő ajánlatokat azonnal el 
kell utasítani ebből az okból, és az ajánlattevő számára indoklást kell adni az ajánlat 
elutasításának okáról. Az elutasítás tényét és az oko(ka)t rögzíteni kell. Ez lényeges, mivel 
az ajánlattevőkben azt a tudatot alakítja ki, hogy az előírások be nem tartása az ajánlat 

 Tanácsos az ajánlat benyújtása előtt kizárólag írásban kommunikálni 

az ajánlattevőkkel, és minden ajánlattevőnek ugyanazt az információt 

elküldeni. Az ajánlattevők által feltett kérdésekre adott válaszokat 

névtelenül el kell küldeni minden ajánlattevőnek, egyben világos 

határnapokat is ki kell jelölni (a kérdésfeltevésre és a válaszadásra 

egyaránt). Az ajánlattevőkkel az ajánlattételi határidő után folytatott 

kommunikáció a nyílt és meghívásos eljárásokban kizárólag az 

ajánlatra vonatkozó kérdések pontosítására korlátozódik. Az ajánlatok 

lényegi elemeit érintő párbeszéd elfogadhatatlan (és tárgyalásnak 

minősül). 
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elutasítását eredményezi, és így az ajánlatra értékes erőforrásokat pazaroltak el, ami 
elkerülhető lett volna.  

3.3. Az ajánlattételi dokumentumok biztonságos megőrzése 

Az ajánlatkérőnek gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő rendszerrel rendelkezzen a 
benyújtott ajánlatok bizalmas és biztonságos megőrzésére (akkor is, ha az ajánlatokat 
elektronikusan nyújtották be). Az ajánlatkérőknek ajánlatos átvételi elismervényt adniuk a 
személyesen kézbesített ajánlatokról. A bevált gyakorlat szerint az ajánlatkérő 
nyilvántartást vezet a beérkező ajánlatokról (szám, idő), és átvételi elismervénnyel igazolja 
vissza az ajánlattevő felé az ajánlat beérkezését. 

3.4. Ajánlatbontás 

Sok ajánlatkérő hivatalos esemény keretében bontja fel az ajánlatokat, ami ajánlott 
gyakorlatnak tekinthető. A rendszer országonként eltérő. Az értékelő bizottság legalább két 
tagjának jelen kell lennie az ajánlatok részleteinek rögzítése céljából. Az ülésre a 
nyilvánosságot is meg lehet hívni. Valamennyi olyan ajánlatot el kell utasítani, amely nem 
felel meg az előírásoknak.  

3.5. Kiválasztás, minimumkövetelmények és kiegészítő iratok 

Ha egy ajánlat nem felel meg a kiválasztási/minimumkövetelményeknek, el kell utasítani. 
Ebben a szakaszban az ajánlatkérő csak arra kérheti meg az ajánlattevőket, hogy erősítsék 
meg a benyújtott információkat vagy pontosítsák az ellentmondásokat, például abban az 
esetben, ha valamely információ nem világos vagy egyértelműen nem helytálló. A 
2004/18/EK irányelv 51. cikke a következőket mondja ki: „Kiegészítő iratok és további 
információ: Az ajánlatkérő felhívhatja a gazdasági szereplőket arra, hogy egészítsék ki 
vagy pontosítsák a [...] benyújtott igazolásokat és iratokat”. Az ajánlatkérő élhet mérlegelési 
jogkörével és kiegészítő információt kérhet az ajánlattevőktől a verseny fokozása 
érdekében, ha a kiegészítő információ nem változtatja meg a benyújtott ajánlatot. Például 
az ajánlatkérő bekérhet egy konkrét iratot (pl. egy meglévő igazolást), amelyet az 
ajánlattevő figyelmetlenségből nem mellékelt az ajánlathoz. Ugyanakkor, ha így tesz, 
valamennyi ajánlattevőt köteles egyenlő bánásmódban részesíteni, vagyis köteles 
kiegészítő iratokat kérni minden olyan ajánlattevőtől, amelynek iratai kiegészítésre 
szorulnak. A pontosítás nem tekintendő tárgyalásnak. A véletlen számítási, matematikai 
hibák, helyesírási hibák vagy elírások javítása kiegészítésnek vagy pontosításnak 
tekintendő. Az ajánlat lényeges megváltoztatása vagy módosítása nem megengedett. A 
bekért kiegészítő információk értékelését követően az értékelő bizottságnak az 
előírásoknak megfelelő összes ajánlat értékelésével kell folytatnia a munkáját. 

 

 

Pénzügyi korrekcióhoz vezető gyakori hibák az ajánlatok benyújtásának és az 

ajánlattevők kiválasztásának szakaszában: 

1. A jelentkezők/ajánlattevők jogellenes kiválasztási szempontok alapján történő 

kizárása, amely sérti a 2004/18/EK irányelv 2. és 44. cikkét.  
A hiba elkerülésének módja: Az ilyen jellegű hibák kiküszöböléséhez a kiválasztási 
szempontok és az értékelési módszerek jobb tervezése és vizsgálata, valamint az értékelő 
bizottság és/vagy az ajánlatkérő általi szakaszos felülvizsgálatok nyújthatnak segítséget. 

 A kiválasztási folyamat leírását lásd az 5. eszköztárban. 
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Összetett szerződések esetében az ajánlatkérők alkalmazhatnak szaktanácsadókat. Lásd az 5. 

eszköztárat.  

2. Az ajánlattevőkkel szembeni egyenlőtlen bánásmód 

Példa: A kiválasztási folyamat során az értékelő bizottság nem minden ajánlattevőt kér meg 
arra, hogy az ajánlatok azonos pontjaira vonatkozó, kimaradt információkat pontosítsa. Ha 
például az ajánlatkérő az egyik ajánlattevőt megkéri, hogy pótolja a benyújtott ajánlatból 
egyértelműen kimaradt adóigazolást, de nem kéri ugyanezt egy másik ajánlattevőtől, az 
egyenlőtlen bánásmódnak tekintendő és sérti a 2004/18/EK irányelv 2. és 44. cikkét 
(kiválasztás).  

A hiba elkerülésének módja: Gondoskodjon arról, hogy minden érintett ajánlattevőt 
egyformán felkérjenek a kiválasztási szempontokkal kapcsolatok információk pontosítására 
vagy kiegészítő iratok benyújtására.  

3. Olyan ajánlattevők elfogadása, akiket a kiválasztási szakaszban ki kellett volna 

zárni 

Példa: Több esetben az értékelő bizottság értékelésre alkalmasnak talált olyan ajánlattevőket, 
akiket ki kellett volna zárni, mivel valamelyik konkrét kiválasztási szempontnak nem feleltek 
meg. Előfordultak olyan esetek, amikor ilyen ajánlattevők nyerték el a szerződést. Ez 
egyértelműen egyenlőtlen bánásmódnak minősül és sérti a 2004/18/EK irányelv 2. és 44. cikkét.  

A hiba elkerülésének módja: Győződjön meg arról, hogy az értékelő bizottságon belül 
működik olyan minőség-ellenőrzési mechanizmus, amelynek keretében legalább a nyertes 
ajánlattevő pályázatát újból megvizsgálják annak megállapítására, hogy az megfelel-e minden 
kiválasztási szempontnak.  

4. A kiválasztási szempontoknak az ajánlatok felbontása utáni módosítása, amely 

bizonyos ajánlattevők szabálytalan elutasítását eredményezi. 

Példa: A kiválasztási szempontokat az értékelési szakaszban megváltoztatták, aminek 
következtében olyan ajánlattevőket utasítottak el, akiket a közzétett szempontok alapján el 
kellett volna fogadni.  

A hiba elkerülésének módja: A kiválasztási szempontoknak az ajánlatok benyújtását 
követően történő módosítása jogellenes és sérti a 2004/18/EK irányelv 2. és 44. cikkét.  

5. A jelentkezők körének szűkítését célzó objektív kiválasztási szempontok hiánya 

Példa: A szerződési hirdetmény közzétételével induló meghívásos vagy tárgyalásos eljárás 
során az ajánlatkérő nem határozott meg konkrét kiválasztási szempontokat, ezért nem 
egyértelmű, hogyan szűkíti az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott jelentkezők körét a 
2004/18/EK irányelv 1. cikke (11) bekezdésének b) pontja alapján. Az ajánlatkérőnek például 
legalább öt jelentkezőt ki kell választania a végső közbeszerzési eljárásban való részvételre. Az 
ajánlatkérőnek ezért objektív és diszkriminációmentes kiválasztási szempontokat kell 
kidolgoznia, hogy a jelentkezők tudják, milyen szempontok alapján értékelik majd őket. 

A hiba elkerülésének módja: Dolgozzon ki olyan átlátható és objektív kiválasztási 
szempontokat, mint például a szerződés tárgyának területén az utolsó három évben elért 
legmagasabb éves árbevétel vagy a meghirdetett szerződés tárgyához legközelebb álló három 
tapasztalat (ezeket az ajánlatkérő értékeli és határoz róluk). Az objektív szempontok kiválasztási 
folyamat során fennálló hiánya jogellenes és sérti a 2004/18/EK irányelv 2. és 44. cikkét.  
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4. Az ajánlatok értékelése 

E szakasz célja a nyertes ajánlattevő kiválasztása a közzétett odaítélési szempontok 
szigorú alkalmazásával.  

 Tilos a közbeszerzési folyamat közben megváltoztatni az odaítélési 

szempontokat és az értékelési módszert. 

4.1. Legalacsonyabb ár 

Az ajánlatkérő a közbeszerzés tervezési szakaszában határoz arról, melyik értékelési 
módszert alkalmazza, amit egyértelműen fel kell tüntetnie a szerződési hirdetményben és 
az ajánlattételhez szükséges dokumentációban. A legátláthatóbb módszer, ha az 
ajánlatkérő a legalacsonyabb árat választja (így ez esetben az ajánlattevők is nehezen 
kifogásolhatják a határozatot). A minőséget viszont kizárólag az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban foglalt minőségi minimumkövetelményeken keresztül veszi figyelembe. 
A legalacsonyabb árra vonatkozó követelményt tehát azzal a feltétellel ajánlatos 
alkalmazni, hogy az ajánlatkérő előre rögzíteni tudja a műszaki leírást, amelynek ezért 
minden ajánlatban azonosnak kell lennie. 
 
4.2. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat mindinkább a legnépszerűbb értékelési módszerré 
lép elő annak köszönhetően, hogy az ajánlatkérők egyre jártasabbá válnak az 
alkalmazásában. Az ajánlatkérőknek képesnek kell lenniük értékelést végezni ár és 
minőség, műszaki tartalom és funkcionális jellemzők alapján, az ajánlattevőknek pedig 
azzal kell tisztában lenniük, hogyan készítsenek ajánlatot e szempontok szerint. A műszaki 
leírás előzetes rögzítése, az ajánlatok összevetése annak kritériumaival, valamint az 
ajánlatok ár és minőség alapján történő kiértékelése nagyfokú műszaki szakértelmet 
igényel. Ha az ajánlatkérő nem rendelkezik ilyen ismeretekkel, akkor képzésre és az 
ajánlattevőktől független szakértők által nyújtott támogatásra van szükség. A 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat iránti követelményen alapuló értékelés során 
lehetőség van a környezetvédelmi, illetve társadalmi kérdések, valamint a működési 
költségekkel kapcsolatos kritériumok figyelembevételére is (sőt adott esetben ezt 
ösztönözni is kell). 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat iránti követelmény alkalmazása 

esetén kötelező közölni az összes szempont (valamint a javasolt 

értékelési módszer) részleteit – fontossági sorrendben – a szerződési 

hirdetményben, az ajánlattételhez szükséges dokumentációban vagy 

mindkettőben.  

 
 Összetett szerződés esetében a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 

szempontjainak meghatározása jelentős műszaki felkészültséget 

igényel, és előfordulhat, hogy az ajánlatkérőnek külső szakember 

tanácsát kell kérnie. A műszaki tanácsadó szavazati joggal nem 

rendelkező tagként akár az értékelő bizottság munkájába is bevonható, 

de feltétlenül ügyelni kell arra, hogy ne álljon fenn összeférhetetlenség 

közte és a lehetséges ajánlattevők között.  
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4.3. Kirívóan alacsony összegű ajánlatok kezelése 

E téren az ajánlatkérők bizonyos nehézségekkel szembesülnek. Mielőtt az ajánlatkérő a 
„kirívóan alacsony összegűnek” talált ajánlat elutasításáról dönthetne, először meg kell 
határoznia, mit tekint „kirívóan alacsony összegű ajánlatnak” minden ajánlatot illetően. Az 
ajánlatkérőnek tisztáznia kell az ajánlattevővel, hogy ajánlatának összege miért olyan 
alacsony, és vannak-e ezt ésszerűen igazoló, különös körülmények, például innovatív 
műszaki megoldások vagy különösen kedvező feltételekkel való beszerzésre lehetőséget 
adó körülmények. Az ajánlatkérő az ajánlattevő indoklásának vizsgálata alapján dönt arról, 
hogy visszautasítja vagy elfogadja-e az ajánlatot. Az ajánlatkérő mindig köteles indoklást 
kérni a kirívóan alacsony összegű ajánlatra, tehát nem csak akkor, ha visszautasítja az 
ajánlatot. 

Ezzel az eshetőséggel a közbeszerzés tervezési szakaszában kell foglalkozni. A következő 
kérdést kell feltenni: „Mit teszünk, ha egy vagy több kirívóan alacsony összegű ajánlat 
érkezik?” A kirívóan alacsony összegű ajánlatok felhívhatják a figyelmet az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációban előforduló hibákra, vagy az jelezhetik, hogy az ajánlatkérő 
esetleg helytelenül határozta meg a szerződés teljes becsült értékét. Előfordulhat, hogy az 
ajánlattevő félreértette, vagy az ajánlatkérő rosszul fogalmazta meg az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációt (amely emiatt visszaélésre ad lehetőséget a szerződés 
megkötése után). 

4.4. Tisztázandó kérdések 

Nyílt vagy meghívásos eljárás során az ajánlatkérő pontosabb tájékoztatást kérhet az 
ajánlattevőktől ajánlatuk bizonyos részleteiről. Az ajánlatokról azonban nem folytathatók 
tárgyalások. Az ajánlattevők mindössze az általuk közölt információk kisebb pontosítására 
kérhetők.  

Bizonyos körülmények között az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt az általa benyújtott 
dokumentumok pontosítására vagy kiegészítésére kérni. E kötelezettség abban az esetben 
áll fenn, ha az ajánlattevő által benyújtott ajánlat homályos vagy nem egyértelmű, és az 
ajánlatkérő tudomására jutott körülmények arra utalnak, hogy ez a kétértelműség könnyen 
megmagyarázható vagy feloldható. Ebben az esetben a jó kormányzás elvének 
ellentmondana, ha az ajánlatkérő az ajánlattevőt anélkül kizárná, hogy előtte pontosítást 
vagy kiegészítő dokumentumok benyújtását kérné.  
Lásd a C-599/10 sz., SAG ELV Slovensko ügyet, amelyben az az ítélet született, hogy az 
ajánlatkérő írásban felhívhatja az ajánlattevőket ajánlatuk pontosítására anélkül, hogy az 
ajánlatok módosítását kérné vagy elfogadná. Az ajánlatkérőnek egyenlő feltételekkel és 
tisztességesen kell bánnia az ajánlattevőkkel, hogy még látszólag se hozza előnybe vagy 
hátrányba az ajánlattevőt vagy ajánlattevőket, amelyhez vagy amelyekhez a kérést intézi. 
Lásd még a C-42/13. sz., Cartiera dell’Adda ügy 45. és 46. pontját.  
 
 
 
 
 

 

 Lásd az ajánlatok értékeléséről, többek között a gazdaságilag 

legelőnyösebb ajánlatról és a pontozásról szóló 6. eszköztárat.  

 

 A pontosítással tilos lényegi információkat, például az ár, a minőség 

vagy a szolgáltatás elemeit megváltoztatni a már benyújtott 

ajánlatban. Az ajánlattevőkkel folytatott mindennemű kapcsolattartást 

dokumentálni kell. 
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4.5. Ajánlattétel utáni tárgyalások 

Meghívásos vagy nyílt eljárásban nem folytathatók tárgyalások, és a közbeszerzési 
tisztviselő semmiképpen sem tárgyalhat az ajánlattevőkkel a szerződés feltételeiről, mivel 
az esetleges módosítások érvénytelenítenék az értékelést. Ha az ajánlat egyértelműen 
számtani hibát tartalmaz az ajánlati árban, az ajánlatkérő az ajánlattevőhöz fordulhat 
pontosításért és az ajánlati ár kiigazításáért. 
 
4.6. Az értékelő bizottság határozata  

Az értékelő bizottság elnökének intézkednie kell arról, hogy az értékelő bizottság által az 
ajánlatok értékelése nyomán meghatározott eredményeket az irányítóbizottság elé 
terjesszék (ha létrehoztak ilyen bizottságot). Az értékelő bizottság tanácskozásainak 
lebonyolításáról és kimeneteléről teljes és átfogó jelentést kell készíteni, és azt el kell 
helyezni a szerződés dokumentációjában. Az ajánlatokról készült értékelő jelentéseknek 
világosan és kellő részletességgel kell bemutatniuk, hogyan született meg a határozat a 
szerződés odaítéléséről.  

 
Pénzügyi korrekcióhoz vezető gyakori hibák az értékelési szakaszban: 

1. Az odaítélési szempontoknak az ajánlatok bontása utáni, az ajánlatok nem 

szabályos elfogadását eredményező megváltoztatása 

Példa: Az odaítélési szempontokat módosították, aminek következményeként nem a 
közzétett szempontok alapján értékelték az ajánlatokat. Ez esetenként olyankor fordul elő, 
ha az értékelő bizottság alszempontokat állapít meg az értékelés során. 

A hiba elkerülésének módja: Ha az odaítélési szempontokat a szerződési hirdetmény 
közzététele után módosítani kell, akkor az ajánlatkérőnek vissza kell vonnia az ajánlati 
felhívást, és új felhívást kell közzétennie, vagy hibajavítást kell kiadnia, és esetleg meg kell 
hosszabbítania az ajánlatok benyújtásának határidejét. Az odaítélési szempontoknak az 
ajánlatok benyújtási határidején túli módosítása sérti a 2004/18//EK irányelv 2. és 53. 
cikkét. 

2. Az átláthatóság, illetve az egyenlő bánásmód alapelve nem érvényesül az 

értékelés során 

Példa: Az egyes ajánlatokra adott pontszámok nem világosak, indokolatlanok, nem 
átláthatóak, nem rögzítették őket teljes körűen, nem készült értékelő jelentés, vagy az nem 
tartalmazza az összes elemet annak bemutatásához, hogyan született meg a határozat a 
szerződés adott ajánlattevőnek való odaítéléséről. A 2004/18//EK irányelv 43. cikke előírja 
az ajánlatkérők számára, hogy minden szerződésről rendelkezzenek elegendő 
információval ahhoz, hogy a gazdasági szereplők kiválasztására és a szerződések 
odaítélésére vonatkozó határozatukat indokolni tudják.  

A hiba elkerülésének módja: Ez sérti a 2004/18/EK irányelv 2., 43. és 53. cikkét. Az 
értékelő bizottság elnökének ügyelnie kell arra, hogy az ajánlatok értékelése során 
meghatározott összes pontszámot írásbeli indoklással lássanak el. Az egyes ajánlattevőkre 
vonatkozó pontszámokat és észrevételeket kötelező levélben közölni az ajánlattevőkkel, és 
belefoglalni az értékelő jelentésbe.  

3. Rejtett összeférhetetlenség  
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Példa: Egy visszaélést bejelentő személy arra hívta fel a figyelmet, hogy az értékelő 
bizottság egy tagja be nem jelentett kapcsolatban áll az egyik ajánlattevővel. Ez a C-
538/13 sz., e-Vigilo-ügyben foglalt értelmezés szerint sérti a 2004/18/EK irányelv 2. cikkét.  

A hiba elkerülésének módja: Az értékelő bizottság minden tagjának írásban kell 
nyilatkozatot tennie arról, hogy esetében nem áll fenn összeférhetetlenség. Az 
ajánlatkérőnek emellett külön figyelmeztetőjelzés-rendszert vagy adatbányászati 
technikákat kell alkalmaznia a célból, hogy felderítse és kivizsgálja az ajánlatkérő és az 
ajánlattevők munkatársai közötti, esetleg be nem jelentett kapcsolatokat.  

4. Az ajánlat módosítása az értékelés során 

Példa: Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során megengedte az egyik ajánlattevőnek, 
hogy lényeges kiegészítő információk közlésével módosítsa az ajánlatát.  

A hiba elkerülésének módja: Ez sérti a 2004/18/EK irányelv 2. cikkét és 44. cikkének (1) 
bekezdését. A közbeszerzési tisztviselőnek és az értékelő bizottság elnökének 
gondoskodnia kell arról, hogy kizárólag az ajánlati felhívás ideje alatt közölt információkat 
vegyék figyelembe az értékeléskor.  

5. Tárgyalás az odaítélési szakaszban 

Példa: Az ajánlatkérő nyílt vagy meghívásos eljárással összefüggésben az értékelési 
szakasz során tárgyalt az ajánlattevővel vagy ajánlattevőkkel, aminek eredményeképpen 
lényegi módosítást hajtottak végre a szerződési hirdetményben vagy az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációban eredetileg megfogalmazott feltételekben (például jelentősen 
megváltoztatták a projekt tárgykörét vagy a szerződéses árat).  

A hiba elkerülésének módja: Ez a 2004/18/EK irányelv 2. cikke szerint nem 
megengedett. Az ajánlat benyújtását követően a pontosításnak és az ajánlattevővel való 
kapcsolattartásnak írásban kell történnie. Ha az ajánlatkérőnek aggályai vannak az 
ajánlattételhez szükséges dokumentáció érthetőségét illetően, akkor mérlegelnie kell annak 
a lehetőségét, hogy átdolgozott dokumentációval újra közzéteszi az ajánlati felhívást.  

6. Kirívóan alacsony összegű ajánlatok indoklás nélküli elutasítása 

Példa: A szerződés tárgyát képező áruk, az építési beruházás vagy a szolgáltatások 
tekintetében kirívóan alacsony árak szerepelnek az ajánlatokban, azonban az ajánlatkérő – 
az ilyen ajánlatok elutasítását megelőzően – nem kéri írásban az ajánlat azon elemeinek 
részletes bemutatását, amelyeknek jelentőséget tulajdonít. Egyes ajánlatkérők minimális 
ajánlati referenciaárat alkalmaznak, amelyet sok esetben matematikai képlettel 
számítanak ki, és automatikusan kizárják az e referenciaár alatti ajánlatokat anélkül, hogy 
azok indoklását kérnék. Ez a 2004/18/EK irányelv 55. cikke szerint nem megengedett.  

A hiba elkerülésének módja: Számos ajánlatkérő kerül ilyen helyzetbe. Az ilyen esetek 
elkerülhetők, a közbeszerzési eljárás előtti gondos tervezéssel, többek között 
referenciaárak meghatározásával. Az ajánlatkérőnek lehetőséget kell biztosítania az 
alacsony árú ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek, hogy indokolják az alacsony árat, és az 
ilyen ajánlatok nem zárhatók ki automatikusan. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőtől 
írásbeli indoklást kérni az alacsony árú ajánlatot alátámasztó tények tisztázására. 
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Valós példák 

 

Összeférhetetlenség az ajánlatok értékelése során 
A szerződés odaítélése után kiderült, hogy az ajánlatkérő szerv ajánlatértékelő bizottságát 
vezető elnök felesége vezető beosztásban dolgozik a nyertes ajánlattevőnél. Az 
ajánlatkérő szerv nem rendelkezett iránymutatásokkal vagy eljárásrenddel az ilyen 
egyértelmű összeférhetetlenség kezelésére. 
 
A szerződés tárgykörének jelentős szűkítése az ajánlattételi eljárás során 
Egy hozzávetőleg 600 millió EUR költségű projekt előminősítési szakasza után az 
ajánlatkérő szerv úgy döntött, hogy szűkíti a szerződés tárgykörét, és ezáltal az új 
szerződés értékét 60 millió EUR-ra csökkenti, de közben megtartja az előminősített 
ajánlattevőket. Ez a verseny korlátozását eredményezte, mivel az előminősítési 
szempontok nem voltak arányban a csökkentett tárgykörrel, emiatt pedig új ajánlattételi 
felhívást kellett volna közzétenni. További ajánlattevők is részvételi szándékukat fejezték 
volna ki, ha tisztában lettek volna a projekt valós értékével. 
 
A szerződés tárgykörének jelentős módosítása az ajánlattételi eljárás során 
Mivel az ajánlatkérő szerv nem határozta meg világosan a szerződés tárgyát, az 
ajánlattételi eljárás során több módosítást is végeznie kellett, miközben az eredeti 
szerződési hirdetmény pontatlanságával indokolta a szerződés tárgykörének bővítését 
olyan szolgáltatásokra is, amelyek eredetileg nem képezték részét a szerződésnek. 
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5. Elbírálás 

5.1. Hirdetmény a szerződés odaítéléséről 

Miután az ajánlatkérő eldöntötte, kinek ítéli oda a szerződést, minden ajánlattevőt 
tájékoztatnia kell az eredményről. A mennyiben nem érkezik panasz, a szerződéskötési 
tilalmi időszakot (lásd lent) követően megköthető a szerződés. Az ajánlatkérőnek közzététel 
céljából a szerződéskötést követő 48 napon belül meg kell küldenie a szerződés 
odaítéléséről szóló hirdetményt a Hivatalos Lapnak (akkor is, ha nem érkezett válasz a 
Hivatalos Lapban megjelent hirdetményre). 

 

 

 

 

 

 

5.2. Szerződéskötési tilalmi időszak és az ajánlattevők tájékoztatása  

A 2007/66/EK irányelvvel módosított 89/665/EGK irányelv (a továbbiakban: a jogorvoslati 
irányelv) előírja, hogy az ajánlatkérő által a szerződés odaítéléséről hozott határozat 
vizsgálata céljából szerződéskötési tilalmi időszakot kell biztosítani (a panaszokról, a 
jogorvoslati lehetőségekről és a felelősségről lásd még a 2.6. pontot). Minden ajánlattevő 
számára a szerződés odaítéléséről hozott határozatról tájékoztató levelet (az úgynevezett 
„szerződéskötési tilalomról szóló levelet”) kell küldeni, és tájékoztatni kell őket arról, hogy 
az ajánlatkérő a szerződést a (legalább 10 naptári napból álló) szerződéskötési tilalmi 
időszak leteltével ítéli oda.  

A szerződéskötési tilalomról szóló levélben tájékoztatni kell a részvételre jelentkezőt a 
2004/18/EK irányelv 41. cikke szerint hozott határozatról, és világosan meg kell jelölni a 
jogorvoslati irányelvet átültető nemzeti jogszabályok értelmében alkalmazandó 
szerződéskötési tilalmi időszak pontos tartamát. 

Az ajánlatkérő bármikor dönthet úgy, hogy az ajánlattételi eljárást megfelelő indoklással 
megszünteti. Az ajánlattételi eljárás megszüntetéséről minden ajánlattevőt értesíteni kell. A 
bevált módszer szerint az új ajánlattételi eljárás ütemezését is érdemes megjelölni az 
értesítésben. 

 

 

 

Pénzügyi korrekcióhoz vezető gyakori hibák szerződés-odaítélési szakaszban: 

1. Tárgyalás a szerződésről 

Példa: Az ajánlatkérő tárgyalásokat folytat az ajánlattevővel a szerződés tárgyköréről, és 
a meghirdetett szerződés tárgykörének bővítéséről/szűkítéséről és árának 
növeléséről/csökkentéséről állapodik meg vele. A szerződés odaítélésének alapvető elemei 

 A szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény közzétételének 

elmulasztása viszonylag gyakori hiba, amely ellenőrző lista 

használatával és az eljárás fő szakaszainak ellenőrzésével 

orvosolható. Amint az ajánlatkérő észleli, hogy elmulasztotta 

közzétenni a szerződés odaítéléséről szóló hirdetményt, még a 48 

napos határidő lejárta után is haladéktalanul intézkednie kell a 

közzétételről.  

 

 Az ajánlatkérőnek a szerződés odaítélésekor el kell tárolnia és iktatnia 

kell az ajánlatértékelési szakaszra vonatkozó összes dokumentumot, 

így minden beérkezett ajánlatot és az értékelő bizottság jelentését.  
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közé többek között az ár, az elvégzendő munka jellege, a teljesítési határidő, a fizetési 
feltételek és a felhasznált anyagok tartoznak. Mindig eseti alapon kell vizsgálni, mi minősül 
alapvető elemnek.  

A hiba elkerülésének módja: Az ilyen jellegű tárgyalás sérti a 2004/18/EK irányelv 2. 
cikkét, és tiltott, mivel a meghirdetett szerződés lényegi változásához vezet, és megfoszt 
más ajánlattevőket attól a lehetőségtől, hogy a „módosított” szerződésre ajánlatot 
tegyenek. Ha az ajánlatkérő szerződéskötés előtt észleli, hogy a szerződés tárgykörét 
módosítani kell, akkor köteles megszüntetni az ajánlattételi eljárást, és új felhívást 
közzétenni, lehetővé téve a piaci szereplőknek, hogy ajánlatot tegyenek a módosított 
szerződésre. A szerződés tárgykörének jelentős szűkítése és bővítése esetén is ennek 
megfelelően kell eljárni.  

 
 
 
 

 Valós példa 

 

Ártárgyalás a nyílt eljárás keretében legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat 

benyújtójával 
A nyílt eljárás keretében nyertes ajánlatban szereplő ár ugyan nem haladta meg az 
ajánlatkérő szerv előzetes költségvetését, az ajánlatkérő szerv mégis arra kérte az 
ajánlattevőt, hogy tárgyaljanak az ajánlati ár csökkentéséről.  
 

A hiba elkerülésének módja: Az ilyen jellegű tárgyalás nyílt vagy meghívásos eljárás 
keretében jogszerűtlen. A 31. cikk szerinti kivételes eljárások során lehet kizárólag egy 
ajánlattevővel tárgyalni. 
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6. A szerződés teljesítése  

Az eljárás e szakaszában gondoskodni kell arról, hogy a szerződés az ajánlattételi eljárás 
végeredményének megfelelően, kielégítően teljesüljön.  

6.1. Beszállító-vállalkozó kapcsolat 

A nyertes ajánlattevővel folytatandó első megbeszélés során tisztázni kell a felek közötti 
kapcsolattartás részleteit, ideértve a megbeszélések gyakoriságát, a részvételt, a 
jegyzőkönyv készítését, az előrehaladási jelentések készítését és az eszkalációs terveket. A 
szerződésteljesítési szakasz során az ajánlatkérőnek a szerződés megfelelő végrehajtása 
érdekében rendszeresen megbeszéléseket kell tartania a vállalkozóval, és az elkerülhető 
viták kiküszöbölése céljából a folyamatos ellenőrzésről és visszajelzésről is gondoskodnia 
kell az eljárás során. Rendkívül fontos, hogy a felek a szerződés aláírása előtt kölcsönösen 
elfogadják és tudomásul vegyék a szerződés szerinti szerep- és feladatkörüket. 

6.2. Szerződésmódosítások  

Megfelelő tervezéssel, átfogó, jól megírt dokumentációval és a körültekintő ajánlatkérő 
által gondosan kidolgozott szerződéssel a lehető legkisebbre csökkenthető annak a 
valószínűsége, hogy a szerződésteljesítési szakaszban módosítani kell a szerződést, vagy 
kiegészítő építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre irányuló 
szerződést kell kötni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. A szerződés lezárása 

Lényeges, hogy a felek a szerződés teljesítését követően áttekintő megbeszélés keretében 
értékeljék, hogy az eredeti elvárásokhoz viszonyítva hogyan sikerült végrehajtani a 
szerződést. A szerződés lezárásakor feltétlenül ki kell térni arra, hogy a szerződés sikeresen 
megvalósult volt-e, és el kell ismerni mindazok munkáját, akik hozzájárultak a sikerhez, 
valamint a felmerült kockázatok mellett a leküzdött problémákból is tanulságot kell vonni. 
Többek között az alábbi kérdéseket kell feltenni a projektet lezáró áttekintés részeként: 

 

 A leggyakoribb és legsúlyosabb hibák közé tartozik a szerződés 

módosítása, illetve tárgyalásos eljárás lefolytatása kiegészítő építési 

beruházással kapcsolatosan egy már kiválasztott vállalkozóval anélkül, 

hogy e beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan új 

ajánlattételi eljárás indulna. Ha kiegészítő építési beruházásra, illetve 

szolgáltatásnyújtásra van szükség, akkor az esetek többségében új 

szerződésre kell ajánlatokat kérni. Az e főszabály alóli kizárólagos 

kivételeket a 2004/18/EK irányelv 31. cikke rögzíti. Mivel azonban a 31. 

cikk eltérésnek minősül a kiegészítő építési beruházásra vagy 

szolgáltatásnyújtásra vonatkozó új ajánlattételi eljárás indítását előíró 

főszabály alól, csak kivételes esetben alkalmazható, alkalmazását 

pedig indokolni kell. Az ezen eljárás alkalmazását indokló 

körülményekre vonatkozó bizonyítási teher az ajánlatkérő szervet 

terheli. Az ellenőrzések is kiemelten foglalkoznak e kérdéskörrel.  

 Lásd a szerződésmódosításokról szóló 8. eszköztárat. 
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 Azt kaptuk, amit kértünk? 
 Azt kaptuk, amire ténylegesen szükségünk volt? 
 Látunk különbséget a kettő között? 
 Magyarázatot tudunk adni a kettő közötti különbségre? 
 Tisztában vagyunk azzal, hogyan befolyásolja ez közbeszerzéseinket és a 

szerződéskezelési módszereinket a jövőben? 
 Levonhatunk olyan tanulságokat, amelyek lényegesek lehetnek későbbi 

szerződéseknél, illetve projekteknél? 

 
Pénzügyi korrekcióhoz vezető gyakori hibák szerződésteljesítési szakaszban: 

1 A szerződés tárgykörének szűkítése 

Példa: A szerződést a 2004/18/EK irányelvnek megfelelően ítélték oda, de ezt követően 
szűkítették a szerződés tárgykörét. A szerződés teljesítése során az ajánlatkérő és a 
vállalkozó megállapodtak abban, hogy jelentősen csökkentik az építési beruházás 
tárgykörét és ezzel együtt a szerződéses árat is. Mivel emiatt a szerződés jelentősen 
módosult, feltételezhető, hogy más, kisebb vállalkozások is tettek volna ajánlatot a 
szűkített tárgykörű szerződésre. Az ajánlatkérőnek vissza kellett volna vonnia az eredeti 
ajánlati felhívást, és a szűkített tárgykörű szerződésről új felhívást kellett volna 
közzétennie, amint világossá vált, hogy a szerződés tárgyköre szűkebb lesz.  
 

A hiba elkerülésének módja: Ez sértheti a 2004/18/EK irányelv 2. cikkét, ezért a 
legcélszerűbb már a tervezési szakaszban kiküszöbölni azzal, hogy minden érintett 
bevonásával megvizsgálják a tárgykört és a kockázatokat, többek között azt, hogy 
elegendő költségkeret áll-e rendelkezésre. A tárgykör jelentős szűkítése esetén a szerződés 
tárgykörét módosítani kell, és az ajánlatkérő köteles megszüntetni a szerződésre 
vonatkozó ajánlattételi eljárást, és új felhívást közzétenni, hogy a piaci szereplőknek 
lehetőségük nyíljon ajánlatot tenni a módosított szerződésre.  

2 Kiegészítő építési beruházásra, illetve szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 

szerződések versenyeztetés nélküli odaítélése előre nem látható események 

miatt előállt, indokoltan sürgős eset hiányában  

Példa: A főszerződést a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően ítélték oda, azt azonban 
egy vagy több kiegészítő építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre 
irányuló (írásban vagy egyéb módon kötött) szerződés követte, amelyet a 2004/18/EK 
irányelv rendelkezéseinek – vagyis az előre nem látható események miatt előállt rendkívüli 
sürgősségre tekintettel indított, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó 
rendelkezések – megsértésével ítéltek oda.  

A hiba elkerülésének módja: Ez a 2004/18/EK irányelv 31. cikke (1) bekezdésének c) 
pontja szerint nem megengedett akkor, ha „sürgős eset” nem indokolja. A közbeszerzés 
tervezési szakaszát szakszerűen kell lebonyolítani, és minden kockázatot figyelembe kell 
venni az ajánlattételhez szükséges dokumentáció összeállítása során.  

3. A kiegészítő építési beruházásra, árubeszerzésre vagy 

szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan odaítélt szerződés érzéke meghaladja a 

vonatkozó rendelkezésekben meghatározott határértéket 

Példa: A főszerződést a 2004/18/EK irányelvnek megfelelően ítélték oda, azt azonban egy 
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vagy több kiegészítő építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés 
követte, amelyet versenyeztetés nélkül ítéltek oda ugyanannak a vállalkozónak, és 
amelynek összértéke meghaladta az eredeti szerződés értékének 50%-át.  

A hiba elkerülésének módja: A 2004/18/EK irányelv 31. cikke (4) bekezdésének a) pontja 
abban az esetben is az eredeti szerződés értékének 50%-ában határozza meg a 
határértéket, ha a kiegészítő építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra valóban előre 
nem látható események miatt van szükség. 

Mindenekelőtt körültekintőbben kell megtervezni a projektet, mivel így megelőzhető, hogy 
kiegészítő építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra legyen szükség. Másrészről a 
szerződésekbe eleve beépíthetők készenléti rendelkezések, amelyek alapján a szerződéstől 
való rendes eltérések megengedhetők. A készenléti rendelkezések célját azonban eleve 
pontosan meg kell határozni a szerződésben. A 31. cikk emellett olyan rendelkezéseket is 
tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő építési beruházást 
vagy szolgáltatásnyújtást a már kiválasztott vállalkozónak ítélje oda, ha e beruházások 
vagy szolgáltatások hasonló beruházás vagy szolgáltatás megismétléséből állnak. 

Emellett a szerződés teljesítése során az ajánlatkérőnek fokozottan oda kell figyelnie ilyen 
esetleges kiegészítő építési beruházásokra vagy szolgáltatásokra a célból, hogy azok 
megfeleljenek a 31. cikk feltételeinek, ellenkező esetben pedig az ajánlatkérőnek a 
szerződésteljesítés korai szakaszában tervbe kell vennie az ilyen feladatok pályáztatását a 
szükségtelen késedelmek elkerülése érdekében.  



 
57 

 

Valós példa 

 
Az ajánlatkérő szerv egy építési beruházásra vonatkozó szerződés (közlekedési projekt) 
teljesítésének felügyeletére irányuló, az uniós küszöbértéket meghaladó, a már 
kiválasztott műszaki ellenőrrel fennálló szolgáltatási szerződés teljesítésének időbeli 
hatályát anélkül hosszabbította meg, hogy ajánlati felhívást tett volna közzé a nyújtandó 
kiegészítő szolgáltatásokról. Ez azt eredményezte, hogy az eredeti szerződéses ár több 
mint 40%-kal emelkedett. Az ajánlatkérő szerv úgy ítélte meg, hogy a felügyeleti 
szerződés időbeli hatályának meghosszabbítását előre nem látható körülmények 
indokolták, és ezért a 2004/18/EK irányelv alapján megengedett volt. Az útépítési 
beruházásra vonatkozó szerződés teljesítése amiatt húzódott el, mert az ajánlatkérő szerv 
késve tudta megvásárolni az útépítéshez szükséges földterületeket azok tulajdonosaitól. A 
földterületek jelentős része az útépítési beruházásra irányuló szerződés hatálybalépésekor 
még nem volt az ajánlatkérő szerv tulajdonában, emellett további jelentős késedelmet 
okozott, hogy komoly ellenállásba ütközött egyes földtulajdonosok részéről, akik nem 
voltak hajlandóak eladni a földjüket, és elhúzódó jogi eljárásokkal próbálták meghiúsítani 
földjük ajánlatkérő szerv általi felvásárlását.  
 
Ebben az esetben az Európai Bizottság nem ismerte el, hogy előre nem láthatónak 
tekinthetők azon körülmények, amelyek a tárgyalásos eljárásnak a kiegészítő műszaki 
ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó ajánlati felhívás közzététele nélküli alkalmazását 
indokolták. Ha az ajánlatkérő szerv körültekintő lett volna, számítania kellett volna arra, 
hogy egyes földtulajdonosok nem lesznek hajlandók eladni a földjüket, ezért meg kellett 
volna tennie a szükséges lépéseket azért, hogy még az építési beruházás megkezdése 
előtt a tulajdonába kerüljön minden földterület. Amikor később nyilvánvalóvá vált, hogy a 
földvásárlás jelentősen elhúzódik, már előrelátható volt, hogy a kiegészítő műszaki 
ellenőri szolgáltatásokra lesz szükség, és e szolgáltatás különálló szerződésként való 
megpályáztatásáról kellett volna dönteni.  
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ESZKÖZTÁRAK 
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1. ESZKÖZTÁR – ÜZLETI TERV 

Az eszköztár leírása: 
Az eszköztár célja annak biztosítása, hogy gazdasági szempontból szilárd alap álljon 
rendelkezésre egy adott közbeszerzés megindításához, és a szerződés kezdetén hozott 
döntéseket megfelelő igazoló dokumentumok támasszák alá. 
 
Gyakori hibák: 
Ez a fázis sok esetben elmarad. Az igény felmérésekor és az eljárás elindításakor 
egyáltalán nem dokumentálják az egyes döntések indokait és a szükséges jóváhagyások 
meglétét. Az összetett közbeszerzések jelentős mennyiségű időt és erőfeszítést igényelnek. 
Ezért elengedhetetlen, hogy az adott közbeszerzési projekt elindításáról az érintett 
kérdéskörök és a rendelkezésre álló lehetőségek alapos és átfogó felmérése alapján 
döntsenek. A nem kellően körültekintő kutatáson és ellenőrizetlen feltételezéseken alapuló 
közbeszerzési projektekkel nem érhetők el az célkitűzések.  
 
Bevált gyakorlat: 
Az ajánlatkérőnek üzleti tervet kell készítenie (mindig a projekt méretéhez és 
összetettségéhez kell igazítva, kisebb projekteknél nincs szükség minden részletre), 
amelyben világosan megindokolja, miért van szükség a közbeszerzésre, és amely 
alátámasztja, hogy az összes alapvető tervezési szempontot figyelembe vették.  
 
Az üzleti terv arra szolgál, hogy egyértelműen alátámassza a javasolt intézkedéseket 
annak bizonyításával, hogy a projekt/szerződés: 
 

 kielégíti a szervezet igényét; 

 a legmegfelelőbb ajánlattételi eljárás kiválasztásával jön létre; 

 végrehajtható; 

 megfizethető; 

 hatékony és eredményes üzleti megállapodást testesít meg; és 

 fenntartható. 
 
Az üzleti tervnek tartalmaznia kell a következőket: 
 

 a projekttel elérhető előnyök, illetve orvosolható problémák; 

 vázlatos ütemezés; 

 a projekt indoklása;  

 a becsült költségek és a rendelkezésre álló költségkeret; 

 a szükséges anyagokra és mennyiségekre rendelkezésre álló költségkeret; 

 a szükséges munkaerő és az ügyfeleket/felhasználókat érintő hatások; és  

 a főbb kockázatok. 
 

A szükséges költségkeret biztosítása érdekében az üzleti tervet az ajánlatkérő szervezeti 
hierarchiájának megfelelő szintjén jóvá kell hagyni a közbeszerzés tervezési szakaszában, 
de mindenképpen a tényleges közbeszerzési eljárás megindulása előtt.  
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Az üzleti terv szokványos tartalma, illetve ellenőrző listája az alábbiakra terjed ki: 
 
1. STRATÉGIAI ILLESZKEDÉS  

 az elérendő eredmények hozzáigazítása a belső tervekhez és stratégiákhoz; 

 külső stratégiák figyelembevétele; 

 a projekt/szerződés célkitűzései; 

 a legfőbb elérendő előnyök;  

 a legjelentősebb feltárt kockázatok; 

 a sikerben döntő szerepet játszó tényezők és azok mérésének módszere; 

 a fő érdekeltek. 
 
2. A LEHETŐSÉGEK MÉRLEGELÉSE 

 a számba vett lehetőségek felsorolása; 

 magas szintű költség-haszon elemzés; 

 nem pénzügyi „immateriális” előnyök; 

 az előnyben részesített változat és kiválasztásának indokai; 

 az előnyben részesített tervcsomag és kiválasztásának indokai; 

 az előnyben részesített változat rendelkezésre áll közbeszerzéssel már odaítélt 
szerződés útján? 

 
3. ÜZLETI SZEMPONTOK 

 beszerzési lehetőségek és kiválasztásuk indokai; 

 beszerzési stratégia és az alkalmazott megközelítés indokai. 
 
4. MEGFIZETHETŐSÉG 

 rendelkezésre álló finanszírozás és források; 

 vázlatos költségbecslés; 

 életciklus-költség. 
 
5. MEGVALÓSÍTHATÓSÁG 

 magas szintű terv a feladatokról és a szerződés teljesítésének ütemezése. 
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2. ESZKÖZTÁR – KOCKÁZATI ÉS KÉSZENLÉTI TERVEZÉS 

Az eszköztár leírása: 
Célja annak biztosítása, hogy megfelelő alap álljon rendelkezésre az elvárt hasznokat 
nyújtó projekt/szerződés kockázatainak folyamatos értékeléséhez, illetve a szerződés 
időtartama alatt végzett kockázatértékelést és elrendelt intézkedéseket megfelelő igazoló 
dokumentumok támasszák alá. Az alábbiakban találhatók a kockázat-nyilvántartási 
értékelésre és készenléti tervere vonatkozó, szokványos ellenőrző listák, amelyeket az 
ajánlatkérők saját sablonjaikhoz és eljárásaikhoz igazíthatnak.  
 
Gyakori hibák:  
Az összetett közbeszerzési projektek jelentős mennyiségű időt és erőfeszítést igényelnek. 
Fontos, hogy az egyes intézkedéseket megfelelő indokok támasszák alá, a 
projektek/szerződések kockázatait pedig folyamatosan értékeljék. Számos jelentős és 
különösen jelentős kockázatú projektnél hiányoznak a kockázat-nyilvántartásban 
jelentősként megjelölt kockázatokra vonatkozó készenléti intézkedések, így többek között a 
készenléti költségvetési tételek. Az egyik legnagyobb hiba, amelyet a vezetők el szoktak 
követni, hogy az ismeretek vélt hiányára hivatkozva vagy a folyamat e lépésének 
szükségességét figyelmen kívül hagyva mellőzik ezt a feladatot.  
 
Bevált gyakorlat: 
Az ajánlatkérőnek gondoskodnia kell arról, hogy a projekt/szerződés életciklusának elején 
kockázat-nyilvántartást és kapcsolódó készenléti tervet dolgozzanak ki, és azokat 
rendszeresen, a projekt/szerződés életciklusának főbb szakaszaiban aktualizálják, így 
többek között készítsenek jelentést a jelentős és az újonnan felmerülő kockázatok 
kezeléséről. A helyes kockázatkezelésnek köszönhetően ritkábban kell majd megszakítani 
az eljárásokat, teljesítés során kevesebbszer kell módosítani a szerződéseket, és annak a 
veszélye is csökken, hogy az uniós támogatásoknál pénzügyi korrekcióra legyen szükség.  
 
A kockázatértékelésnek: 

 alkalmasnak kell lennie a projekttel járó összes kockázat felismerésére és 
számszerűsítésére; 

 magában kell foglalnia az egyes kockázatokért való felelősség kijelölését; 

 tartalmaznia kell kockázat-nyilvántartást; 

 a szakaszos közbeszerzési felülvizsgálati mechanizmus (ha van ilyen) szerves 
részét kell képeznie. Lásd a 3. eszköztárat; és 

 tartalmaznia kell a felelősségi körök felosztását az alábbiakat illetően: 
 a kockázat-nyilvántartás elkészítése; és 
 a nyilvántartás rendszeres ellenőrzése és felülvizsgálata. 

 
A kockázatértékelés az alábbi hat elemből áll: 

 a lehetséges problémák és okaik megállapítása; 

 előfordulásuk valószínűségének felmérése (nagy/közepes/csekély); 

 a szervezetre és annak megítélésére gyakorolt hatások felmérése arra az esetre 
vonatkozóan, ha a felismert kockázatok valóra válnának (nagy/közepes/csekély); 

 a kockázatok minimalizálására irányuló alternatív stratégiák viszonylagos 
költségeinek és előnyeinek értékelése, valamint álláspont kialakítása arról, hogy e 
stratégiákat alkalmazni kell-e; 

 a kockázat kezelésére legalkalmasabb fél megjelölése; 
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 a kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák kidolgozása (ütemezéssel és 
felelősségi körökkel együtt). 

 

Az egyes kockázatokkal kapcsolatosan mérlegelni kell az alábbi kérdéseket:  

 Ki a legalkalmasabb azon események kezelésére, amelyek kockázat kialakulásához 
vezethetnek? 

 Ki kezelheti az esetleg kialakuló kockázatokat? 
Az ajánlatkérőnek érdemes-e közvetlenül részt vennie a kockázatkezelésben? 

 Ki vállaljon felelősséget a kockázatért, ha nem kezelhető? 

 Ha a kockázatot áthárítják a vállalkozóra, az ajánlatkérőnél felmerülő összköltség 
várhatóan csökkenni fog-e? 

 A kockázatviselő képes lesz-e viselni minden következményt, ha a kockázat valóban 
kialakul? 

 Előfordulhat-e, hogy más kockázatok (például a szerződéses ár emelkedése) 
visszahárulnak az ajánlatkérő szervre? 

 A kockázat áthárítása jogilag biztonságos lenne-e? 

 
Kifejezetten az adott szerződére vonatkozó kockázat-nyilvántartást kell kidolgozni. Az 
ajánlatkérőnek a kockázat-nyilvántartás elkészítésekor figyelembe kell vennie az alábbi 
tényezőket: 

 a szervezet vállalati kockázat-nyilvántartásához való illeszkedés; 

 az üzleti terület prioritásai – ennek keretében a jövőre vonatkozó tervek áttekintése 
és az üzleti terület képviselőivel folytatott megbeszélések; 

 üzletmenet-folytonossági tervezés; 

 más szerződésekkel való kölcsönös összefüggés – milyen káros hatások 
fordulhatnak elő, ha a) az X szerződés teljesítésében bekövetkező mulasztás az Y 
szerződésre is kihat, vagy b) a szerződésekkel kapcsolatos munkát nem hangolják 
össze; 

 árucikkekkel kapcsolatos szempontok – a vonatkozó dokumentációban foglaltak 
szerint (például bútorbeszerzés esetében a hírnevet érintő kockázat a nem 
fenntartható forrásból származó faanyag felhasználása miatt); 

 az eszközök nélkülözhetetlensége – az eszközközpontú kockázatértékelés különösen 
azoknál a szerződéseknél fontos, amelyek kulcsfontosságú infrastruktúra 
kezelésére, például berendezések karbantartására vonatkoznak; 

 mobilizálási időszak – az ideiglenes szerződéses megállapodásokról az új 
szerződéses megállapodásokra való zökkenőmentes áttérés elősegítése; 

 a teljesítés viszonyítási alapja – a szolgáltatásnyújtás aktuális szintjének felmérése 
belső erőforrásokkal vagy külső vállalkozó bevonásával. 

 

A szerződés időtartama alatt a szerződés menedzserének folyamatosan figyelemmel kell 
kísérnie a kockázatokat, és haladéktalanul jeleznie kell a kialakulóban lévő problémákat. 
Számos kockázat azt idézheti elő, hogy a vállalkozó nem vagy nem a megfelelő 
minőségben teljesít. Ilyen mutatók többek között: 

 a kapacitáshiány; 

 a vállalkozónál kulcspozícióban lévő munkavállalókat máshova helyezik át, ami 
rontja a nyújtott szolgáltatás minőségét; 



 

 

63 

 a vállalkozó a szerződés elnyerése után más területekre csoportosítja át üzleti 
erőforrásait, ami csökkenti az ajánlatkérő számára a megállapodásban biztosított 
hozzáadott értéket; 

 a vállalkozó pénzügyi helyzete a szerződés elnyerését követően annyira megromlik, 
hogy már a megállapodás szerinti szolgáltatási színvonal fenntartása is veszélybe 
kerül; és 

 a vállalkozó saját ellátási láncában felmerülő problémák. 
 
A szerződést fenyegető egyéb kockázatok a vállalkozó befolyásán kívül állnak, köztük a 
leggyakoribbak: 

 az ajánlatkérő eleve pontatlanul fogalmazta meg a követelményt; 

 a szolgáltatás iránti igény a vártnál sokkal nagyobb, és a vállalkozó nem tud 
megbirkózni ezzel; 

 túlságosan csekély igény mutatkozik a szolgáltatás iránt, ami miatt nem érvényesül 
a méretgazdaságosság, és a működési költségek aránytalanul magasakká válnak; 

 az ajánlatkérőnél „megalapozott ügyfélismeretekkel” rendelkező alkalmazottakat 
áthelyezik vagy ezek az alkalmazottak távoznak (ugyanez vonatkozik a vállalkozóra 
is); 

 vis maior: a vállalkozó befolyásán kívül álló körülmények, amelyek megszakítják a 
teljesítést; ilyen például, ha a vállalkozó természeti katasztrófa miatt nem tud 
bejutni a munkavégzés helyére; 

 az ajánlatkérő követelményeinek alapvető változása, adott esetben az 
üzletpolitikában bekövetkező változások miatt, ami a megállapodás prioritásának 
növekedéséhez vagy csökkenéséhez, vagy a szolgáltatás iránti kereslet mértékének 
változásához vezet; és 

 az ajánlatkérő szervet terhelő szerződéses kötelezettségek teljesítésének 
ellehetetlenülése. 

 
A készenléti tervnek: 

 meg kell határoznia a végrehajtandó készenléti intézkedéseket; 

 meg kell állapítania a készenléti intézkedések iránti felelősséget; 

 meg kell határoznia a végrehajtás módját; 

 a projektkezdeményezési dokumentum, valamint az átmeneti és végrehajtási terv 
szerves részét kell képeznie; és 

 szerepelnie kell az ajánlattételhez szükséges dokumentációban. 
 
A készenléti tervezés fő lépései az alábbiak: 

 annak megállapítása, mely körülmények között mely szolgáltatásokat – vagyis 
alapvető ügyviteli funkciókat – kell fenntartani; 

 üzleti készenléti terv készítése annak meghatározására, hogyan folytassa a 
vállalkozás kritikus fontosságú szolgáltatásait különféle vészhelyzetek esetén; 

 ezután az ebből fakadó, üzletmenet-folytonosság iránti követelmények 
meghatározása a vállalkozás számára kritikus fontosságú szolgáltatásokat illetően; 

 a szolgáltatásokra vonatkozó készenléti (üzletmenet-folytonossági) tervek 
esetleges kidolgozása; és 

 finanszírozás megállapítása arra az esetre, ha túllépnék a meglévő költségkeretet. 
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3. ESZKÖZTÁR – SZAKASZOS FELÜLVIZSGÁLATOK 

Az eszköztár leírása: 

A szakaszos felülvizsgálatok olyan mechanizmust alkotnak, amellyel a közbeszerzések 
előrehaladásuk kritikus állomásain, kulcsfontosságú döntések meghozatala előtt 
felülvizsgálhatók, ezzel lehetővé téve az egyik szakaszból a másikba való továbblépést és 
szükség esetén a folyamat módosítását vagy akár leállítását is. A cél ezzel egy sor 
„állapotfelmérés” beiktatása a projekt/szerződés ütemezésébe. A szakaszos 
felülvizsgálatokkal biztosítható, hogy a célkitűzések elérése érdekében a közbeszerzés 
szilárd alapokon álljon, jól megtervezett legyen, és minden érintettet bevonjanak. Ez a 
mechanizmus emellett egységes megközelítés kialakítását is elősegíti a különböző 
szerződéseket és projekteket illetően. Mindegyik szakaszos felülvizsgálat egy kérdéssorból 
áll, amely a döntések megalapozottságát hivatott vizsgálni. Információt kell szolgáltatni az 
értékelő bizottság vagy az ajánlatkérő számára annak alátámasztására, hogy a szakaszos 
felülvizsgálat kérdéseivel érintett témakörökkel kellőképpen foglalkoztak, mielőtt a 
közbeszerzés a következő szakaszába léphetne. A lenti ellenőrző lista egyszerűsítve írja le 
egy szakaszos felülvizsgálat formai elemeit.  

Gyakori hibák: 

A szakaszos közbeszerzési felülvizsgálat (mint gyűjtőfogalom) csak nemrég került be a 
közbeszerzésbe a projektirányítás területéről. Alkalmazását azokból a főként kormányzati 
projektekből (a „hogyan fordulhatott ez elő?” kérdésre adott válaszok alapján) levont 
tanulságok indokolták, amelyek különböző okok miatt súlyosan félresiklottak, és emiatt 
jelentősen túllépték a költség- vagy az időkeretüket, vagy nem tudták biztosítani az elvárt 
hasznokat. Ha a folyamatban nem iktatnak be döntési pontokat, ahol kötelezően át kell 
tekinteni, hogy tovább lehet-e lépni vagy sem, hiányozni fog a jól működő ellenőrző 
rendszer egyik lényeges eleme.  

Bevált gyakorlat: 

A szakaszos felülvizsgálat lényege, hogy meg kell próbálni kiiktatni a lehető legtöbb olyan 
veszélyt, amely eleve benne rejlik a folyamatban. E veszélyek a kellő időben kezelhetők 
annak előírásával, hogy az ajánlatkérő a folyamat minden szakaszában (felülvizsgálati 
pontnál) meggyőződik arról, hogy tovább lehet haladni, mielőtt a következő szakasz 
megindulna. Ha az értékelő bizottság vagy az ajánlatkérő ezt nem találja indokoltnak, az 
ajánlattételi eljárás nem haladhat tovább. Számos szakaszos felülvizsgálati rendszer áll 
rendelkezésre.  

A hivatalos szakaszos felülvizsgálati eljárást kizárólag az összetett, stratégiai jelentőségű 
vagy nagy kockázatú projekteknél kell alkalmazni, alkalmazásának szükségességét pedig 
mindegyik közbeszerzési projekt megindítása előtt fel kell mérni (lásd a 2. eszköztárat). Az 
e kategóriába tartozó projekteknél értékelő bizottságot vagy ajánlatkérő szervet kell 
létrehozni a szakaszos felülvizsgálatok elvégzése céljából. A szakaszos felülvizsgálatról 
készült jegyzőkönyvet a projekt dokumentációjában kell tartani. 

A felülvizsgálati pontok 

Az alkalmazott formátumtól függően több szakaszos felülvizsgálatra kerülhet sor. Az 
alábbi példa a felülvizsgálati szakaszokat mutatja be: 

 

 



 

 

65 

 0. felülvizsgálati pont – A tervezés befejezése 

Ezt a felülvizsgálatot a korai szakaszban kell elvégezni annak megállapítása céljából, hogy 
reális, koherens és elérhető mérföldköveket határoztak-e meg a közbeszerzési eljáráshoz. 

 1. felülvizsgálati pont – A szerződés tárgyköre és közbeszerzési stratégia 

Ezt a felülvizsgálatot a projekt elején, az értékelő bizottság vagy az ajánlatkérő első 
ülésén kell elvégezni azt megelőzően, hogy közzétették volna az ajánlati felhívást, 
vagy kidolgozták volna az ajánlattételhez szükséges dokumentációt.  

 2. felülvizsgálati pont – Előválogatás 

 Ezt a felülvizsgálatot az előminősítési kérdőívek kiértékelése után kell elvégezni, 
amikor már elfogadták az előválogatási listára tett ajánlásokat, és a teljes 
ajánlattételhez szükséges dokumentáció elkészült, de még nem tették közzé az 
ajánlatételi felhívást. 

 3. felülvizsgálati pont – Ajánlatértékelés 

Ezt a felülvizsgálatot a preferált ajánlattevő elfogadása után, de a szerződés 
odaítélése, vagy kétlépcsős ajánlattételi eljárás esetén a végső ajánlattétel előtt kell 
elvégezni. 

 4. felülvizsgálati pont – Szerződés  

Ezt a felülvizsgálatot a második lépcsős ajánlat értékelése után, de szerződéskötés 
előtt kell elvégezni.  
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4. ESZKÖZTÁR – ELŐVÁLOGATÁS 

Az eszköztár leírása: 
Az eszköztár azt ismerteti, hogyan használható fel az előminősítési kérdőív meghívásos, 
tárgyalásos és versenypárbeszédes eljárás keretében a pályázók előválogatására, valamint 
nyílt eljárás keretében az ajánlattevő kapacitásával kapcsolatos információk beszerzésére. 
 
Vonatkozó jogi háttér:  
A 2004/18/EK irányelv 44–52., és különösen 45–48. cikke.  
 

Gyakori hibák: 
Az ajánlatkérők legnagyobb hibái az alábbiak:  

 nem ellenőrzik, hogy minden kérdés lényeges-e (vagy arányos-e) az adott 
közbeszerzés vonatkozásában;  

 a lehetséges válaszok átgondolása nélkül vesznek fel kérdéseket a kérdőívre; vagy  

 nem fogadják el előre a bizottsági értékelés keretében végzett pontozás módszerét.  
 
Bevált gyakorlat: 
A fenti hibák elkerülése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a közbeszerzési eljárás 
előtti tervezésre. Az ajánlatkérőnek ajánlatos az előminősítési kérdőívek valamely sablonját 
használnia, mivel így a saját és a pályázók dolgát is megkönnyíti. Kiválasztási 
szempontként kizárólag a 2004/18/EK irányelv 45–48. cikkében foglalt, az ajánlattevők 
személyes helyzetével, pénzügyi kapacitásával, műszaki kapacitásával, szakirányú 
tapasztalatával, szakértelmével és alkalmasságával kapcsolatos kritériumok állapíthatók 
meg. 
 
Az előminősítési kérdőívnek tartalmaznia kell az alábbiakkal kapcsolatos kérdéseket és 
követelményeket: 

 a szervezet profilja;  

 kizárási okok; 

 biztosítás; 

 pénzügyi információk; 

 egészség és biztonság;  

 egyenlőség és sokféleség; 

 műszaki kapacitás; 

 referenciák; 

 a vállalat társadalmi felelősségvállalása; 

 kötelezettségvállalás; és   

 banki referenciák.  
 
Az ajánlatkérők dönthetnek úgy, hogy csak korlátozott számú minősített ajánlattevőt 
választanak ki előre, ezt azonban jelezni kell a szerződési hirdetményben, amelyben 
szerepelnie kell a részvételre előre kiválasztandó jelöltek számának vagy körének. A 
minősítési minimumkövetelményeknek megfelelő ajánlattevők előválogatását 
megkülönböztetésmentes és átlátható szabályok és szempontok alapján kell elvégezni, 
amelyekről tájékoztatni kell a részvételre jelentkezőket. A 2004/18/EK irányelv előírja, hogy 
a megfelelő verseny biztosításához elegendő számú, de legalább öt jelentkezőt kell ajánlat 
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benyújtására felhívni (feltéve, hogy legalább ennyi ajánlattevő megfelel az előminősítési 
szempontoknak).  
 
Az értékelő bizottságnak az előminősítési kérdőívet kitöltő pályázók előválogatásakor az 
alábbi lépéseket kell követnie. 

 Mindegyik pályázóra vonatkozóan a „pályázói előminősítési kérdőív értékelésére 
szolgáló mátrixot” kell kitölteni. Ezen szerepelnek a kért információk, és mindegyik 
fejezeténél van hely a pontszámok és észrevételek számára. 

 A pontozás szempontjait a pontozás megkezdése előtt egyeztetni kell az értékelő 
bizottságon belül. Meg kell állapodni például abban, hogy egyénileg vagy 
csoportosan pontoznak-e, és hogyan osztják ki a pontokat. Egyéni pontozás esetén 
az előminősítési kérdőív értékelésére szolgáló mátrix egyéni összesítő 
pontozólapján mindegyik pályázóra vonatkozóan szerepelnie kell az egyes 
bizottsági tagok által adott pontszámoknak és az összpontszámnak. Ha 
előnyösebbnek találja, az értékelő bizottság megállapodhat együttes pontozásban 
ahelyett, hogy az egyéni pontszámokat átlagolná. Erre a célra az előminősítési 
kérdőív értékelésére szolgáló egyesített bizottsági pontozólapot ajánlatos használni. 
A pontozási mechanizmust ismertetni kell a szerződési hirdetményben és az 
ajánlattételhez szükséges dokumentációban, és a későbbiekben nem lehet 
módosítani.  

 Minden egyes értékelő nevét fel kell tüntetni a pontozólapon.  

 Mindegyik pályázót egyenlő bánásmódban kell részesíteni, és a pontozásnál 
alkalmazott megközelítésnek következetesnek, megkülönböztetésmentesnek és 
tisztességesnek kell lennie. 

 Az előminősítési kérdőívek kizárólag a bennük foglalt információk alapján 
pontozhatók, az értékelő bizottság pedig nem vehet figyelembe egyéb módon 
tudomására jutott információkat, például személyes ismertséget vagy a pályázóval 
kapcsolatos tapasztalatot. 

 Az értékelő bizottság egyéni vagy csoportos pontozásának tartalmát tilos a 
bizottság tagjain kívül más személyek előtt felfedni. 

 A kérdésekre adott válaszokat „megfelel/nem felel meg” (elfogadhatóság) alapon 
kell értékelni, vagy a meghirdetett kiválasztási szempontok alapján pontozni kell. 

 Ha a pályázó nem tesz eleget az előre meghatározott követelményeknek, például 
minimális árbevételre vonatkozóan, akkor pályázatát elfogadhatatlannak kell 
tekinteni, és az általa benyújtott többi anyagot nem szabad értékelni. 

 Az előválogatási listán adott esetben minden olyan pályázó szerepelhet, aki a 
pontozott szempontok tekintetében eléri vagy meghaladja a vonatkozó 
küszöbértéket. 

  
 Lásd az előminősítési kérdőív mintájára mutató hivatkozást a 10. eszköztárban. 
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5. ESZKÖZTÁR – A KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK ÉS A KIVÁLASZTÁSI SZAKASZ 

KIDOLGOZÁSA 

Az eszköztár leírása:  
Az eszköztár célja, hogy segítséget nyújtson az ajánlattevők kiválasztására irányuló eljárás 
magas színvonalon történő kidolgozásához és lebonyolításához. Az első szakasz az 
ajánlattételhez szükséges dokumentációban foglalt kiválasztási szempontok 
kidolgozásához szolgál tanácsokkal. A második szakasz bevált gyakorlatokat mutat be arra 
vonatkozóan, hogyan kell alkalmazni a kiválasztási szempontokat a legmegfelelőbb 
pályázatok vagy a legalkalmasabb ajánlatok azonosítására.  
 
Vonatkozó jogi háttér:  
A 2004/18/EK irányelv 44–52. cikke.  
 

Gyakori hibák: 
A javasolt szempontok nem a szerződés tárgyához kapcsolódnak, ahhoz viszonyítva 
aránytalanok, vagy diszkriminatívak. Az alábbiakban a helytelen gyakorlatokra olvasható 
néhány példa. 

 Legalább 10 millió EUR éves bevétel megkövetelése évi 1 millió EUR értékű 

szerződésnél. 

 Bizonyos szabványok teljesítésének előírása a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés 

nélkül. 

 Kirívóan magas vagy alacsony fizetőképességi hányad megkövetelése, amely 

bizonyos gazdasági szereplőknek kedvez. 

 A legjobb ajánlattevők kiválasztására szolgáló világos, objektív szempontok hiánya. 

Ha az ajánlatkérő például csak korábbi tapasztalat meglétét írja elő anélkül, hogy 

részletesebb tájékoztatást kérne a referenciákban többek között a szerződések 

jellegéről és időtartamáról, értékéről és eredményéről. 

 Annak megkövetelése, hogy ajánlattételkor létesítsenek fiókirodát (ez kizárólag a 

szerződéskötéskor írható elő). 

 Annak előírása, hogy ajánlattételkor jegyeztessenek be társaságot a tagállamokban. 

 Az ajánlatkérők a folyamat mindkét szakaszában elmulasztanak szimulációs próbát 

végezni, amellyel kiküszöbölhetők lennének a tervezési szakaszban felmerülő 

esetleges hibák.  

 Az ajánlatkérők rendszeresen összekeverik a folyamat két különálló szakaszát. A 

kiválasztási szakasz lezárulása után az ajánlatkérő már nem térhet vissza rá. 

Emellett bizonyos kérdésekkel csak a kiválasztási szakaszban lehet foglalkozni 

(más kérdésekkel pedig kizárólag az értékelési szakaszban). A részvételi 

dokumentumok és műszaki ajánlatok felnyitása és értékelése (kiválasztási szakasz) 

előbb, a gazdasági ajánlatok felnyitása és értékelése (odaítélési szakasz) pedig 

később következik.  

 

Kiválasztási szempontok: 
Fontos megjegyezni, hogy a gazdasági szereplők kiválasztása és a szerződések odaítélése 
két eltérő feladat a közbeszerzési szerződések odaítélése során. A kiválasztás célja annak 
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megállapítása, mely gazdasági szereplők alkalmasak az odaítélendő szerződés teljesítésére 
az ajánlatkérő által előzetesen meghatározott kiválasztási szempontok alapján. Az adott 
szerződés szempontjából lényeges összes kiválasztási szempontot figyelembe kell venni 
annak érdekében, hogy kizárólag a szerződés teljesítésére képes gazdasági szereplőket 
válasszák ki arra, hogy továbblépjenek az ajánlatértékelési szakaszba. A kiválasztási 
feltételek meghatározása során figyelembe kell venni, hogy: 

 megfeleljenek az EU Szerződés alapelveinek, különösen az átláthatóság, az egyenlő 
bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elveinek; 

 arányosak legyenek a szerződés terjedelmével és jellegével;  

 tükrözzék az adott ajánlattételi felhívás sajátosságait és kapcsolódjanak az 
odaítélendő szerződéshez. nem lehet őket absztrakt módon meghatározni; 

 ne tartsák távol a részvételtől azokat a gazdasági szereplőket, köztük kkv-kat, akik 
hatékonyan és eredményesen teljesítenék a szerződést;  

 megfogalmazásuk legyen egyszerű, hogy a gazdasági szereplők könnyen 
megérthessék őket; és 

 szabványok, márkanevek vagy eredet meghatározásakor a kiválasztási 
szempontokban mindig meg kell említeni a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést.  

 
Hogyan kell kidolgozni a kiválasztási szempontokat? 
A kiválasztási szempontokat a közbeszerzés jellegétől függően kell alkalmazni. A bevált 
gyakorlat szerint a dokumentációval együtt érdemes kidolgozni őket. A kiválasztási 
szempontokra vonatkozó feltételek az alábbiakat érintik: 

 a kínált építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásnyújtás műszaki értéke; 
és 

 az ajánlattevőnek a dokumentációban szereplő előírások teljesítésével kapcsolatos 
képessége, ideértve a műszaki és vezetési felkészültséget, a pénzügyi 
életképességet, a kulcsfontosságú munkatársak szakirányú képzettségét, 
tapasztalatát és rendelkezésre állását.  

 
Mikor kell kidolgozni a kiválasztási szempontokra vonatkozó feltételeket és az 

alkalmazandó módszert? 

 Az ajánlattételi eljárásban való részvételre vonatkozó feltételeket és az 
alkalmazandó módszert a közbeszerzés tervezési szakaszában kell kidolgozni és 
jóváhagyni, mivel ezeknek a szerződési hirdetmény közzétételekor már 
egyértelműnek kell lenniük. 

Az ajánlatkérő az alábbiak közlését kéri: 

 a társaság története, például a termékválasztékának meghatározása, működésének 

ideje években kifejezve, valamint a személyzet fluktuációja; 

 a műszaki kapacitás dokumentációja, például korábbi tapasztalat, 

eszközök/berendezések és a munkaerő összetétele. 

 Például legalább 2 millió EUR éves bevétel, ha a szerződés éves értéke 

1 millió EUR. (A gazdasági szereplőktől megkövetelhető éves árbevétel az új 

2014/24/EU irányelv 58. cikke szerint legfeljebb a szerződés aktuális értékének 

kétszerese lehet. A 2004/18/EK irányelvben az egyenlő bánásmód, az átláthatóság, 

a megkülönböztetésmentesség és az arányosság elvén kívül nem szerepel más 

egyedi követelmény.);  
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 az éves fizetőképességi mutató az elmúlt három év viszonylatában 

(minimumszintként meghatározható például 25% vagy magasabb érték); 

 referenciák hasonló szerződésekről/projektekről az utóbbi három évből. Mindegyik 

referenciának részletes adatokat kell tartalmaznia; főszabály szerint legalább két 

referenciának a szerződés tárgyához kell kapcsolódnia (minimumkövetelmény);  

 érvényes biztosítási igazolások; érvényben lévő biztosítást igazoló dokumentumok 

(a szerződéskötéskor is bekérhetők).  

 

Az alkalmasnak ítélt gazdasági szereplők közül ajánlattételre, tárgyalásra vagy 
versenypárbeszédre felhívható gazdasági szereplők kiválasztására alkalmazható 
szempontoknak (vagy módszereknek) objektívnek és megkülönböztetésmentesnek kell 
lenniük, továbbá nem lehetnek az uniós irányelvben megengedett szempontoknál 
szigorúbbak.  
 
Közös ajánlat 
A gazdasági szereplő más szervezetek erőforrásait is igénybe veheti saját gazdasági és 
pénzügyi helyzetének, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolása 
érdekében. A gazdasági szereplőnek adott esetben bizonyos szerződésekkel kapcsolatban 
lehetősége van más személyek kapacitására is támaszkodni, tekintet nélkül a hozzájuk 
fűződő kapcsolatának jogi természetére. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek 
bizonyítania kell, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésére fognak állni, például olyan 
módon, hogy bemutatja az említett szervezetek erre vonatkozó kötelezettségvállalását. 
Ezzel a lehetőséggel élve a gazdasági szereplő a kapcsolt vállalkozásai, valamint 
alvállalkozói vagy a számára erőforrásokat biztosító egyéb szervezetek gazdasági 
erőforrásaira és pénzügyi forrásaira támaszkodhat. Ugyanezen feltételek mellett a 
gazdasági szereplők csoportja is támaszkodhat a csoport tagjainak vagy más 
szervezeteknek a kapacitására (a 2004/18/EK irányelv 47. cikkének (3) bekezdése). Ha a 
gazdasági szereplő ilyen csoport vagy egy konzorcium tagja, elegendő, ha a teljes csoport, 
nem pedig az egyes tagok teljesítik a gazdasági és a pénzügyi helyzetre vonatkozó 
követelményt. Ez a lehetőség a kkv-kat is ösztönözheti a közbeszerzési eljárásban való 
részvételre. 
 
Ajánlattevők kiválasztása 

Az ajánlattevők kiválasztása az a szakasz, amelyben azonosítani kell azokat a 
legmegfelelőbb pályázókat vagy ajánlattevőket, akiket ajánlat benyújtására alkalmasak, 
vagy továbbléphetnek a nyílt eljárás végső értékelési szakaszába.  
 
Hogyan kell kidolgozni a kiválasztási módszert? 
Az alkalmazott értékelési módszer a közbeszerzés jellegétől és összetettségétől függ. A 
kiválasztott módszernek lehetővé kell tennie, hogy az ajánlatkérő objektíven és átláthatóan 
állapítsa meg, mely ajánlattevő kínálja a legjobb lehetőséget a megvalósítási képesség 
tekintetében (kiválasztás) az alábbiakat illetően: 

 a részvételi feltételeknek (kötelező követelményeknek) való megfelelés – 
„igen/nem” vagy „megfelelt/nem felelt meg” válasz; 

 milyen mértékben felel meg az ajánlat a minőségi szempontoknak;  

 egy adott ajánlat kiválasztásával járó kockázatok szintje; és 
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 a szempontokat (fontossági sorrendben) kötelező felsorolni a dokumentumokban 
(rendszerint a leírásban), feltüntetve (adott esetben) a vonatkozó súlyszámokat és 
az értékelési módszert is.  

A 2004/18/EK irányelv 44. cikkének (1) és (2) bekezdése (az egyenlő bánásmód elve) 
értelmében a nyílt eljárásokban mindazonáltal a kiválasztási feltételeknek megfelelő 
összes ajánlatot értékelni kell az odaítélési szakaszban.  

 

Hogyan kell alkalmazni a számszerűsített pontozási módszert? 
Meghívásos eljárásban a minimális kiválasztási szempontoknak meg nem felelő 
ajánlattevők kiszűrése után számszerűsített pontozást kell alkalmazni, ha a pályázók 
számát előválogatási lista készítése céljából csökkenteni kell. Az ajánlatkérőnek a 
szerződési hirdetményben vagy a részvételi felhívásban közölnie kell azokat az objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat, amelyeket alkalmazni kíván, 
továbbá közölnie kell a részvételre felhívni kívánt jelentkezők minimális – és adott esetben 
maximális – számát. A pályázók pontozása során a pontszámra vonatkozó döntést mindig 
az értékelési észrevételeknek kell követniük, amelyekkel a pályázók tájékoztathatók az 
eredményről. 

 

Bevált gyakorlat 
Az alábbi kiválasztási szempontok váltak be a gyakorlatban: 

 a leghasonlóbb megbízások során szerzett legmegfelelőbb tapasztalat; 

 a legjobb konkrét gazdasági adatok, például fizetőképesség; 

 a kulcsfontosságú munkatársak végzettsége és szakképesítései. 
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6. ESZKÖZTÁR – AZ ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK ÉS AZ ODAÍTÉLÉSI SZAKASZ 

KIDOLGOZÁSA 

Az eszköztár leírása: 
Az eszköztár célja, hogy segítséget nyújtson az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban szereplő odaítélési szempontok magas színvonalon történő 
kidolgozásához és az odaítélési szakasz lebonyolításához. 
 

Vonatkozó jogi háttér:  
A 2004/18/EK irányelv 53–55. cikke.  
 

Gyakori hibák:  
A leggyakoribb hibák között szerepel, hogy összekeverik a kiválasztási és az odaítélési 
szempontokat, illetve nem határoznak meg világos követelményeket. Néhány példa 
helytelen gyakorlatokra: 

 A szempontok leírása túlságosan homályos (nem fogalmazták meg őket világosan), 

csak minimumkövetelményeket határoztak meg, amelyek nem kapcsolódnak a 

szerződés tárgyához; lásd a C-340/02 sz., Bizottság kontra Franciaország ügy 34. 

pontját. Az alábbi példák helytelen gyakorlatokat mutatnak be. 

 A minőség értékelésének alapja: 

 a termék élettartama (túlságosan homályos abban az esetben, ha az 

ajánlatkérő nem definiálta egyértelműen a termék élettartamát); 

 5 éves jótállási idő (csak minimumkövetelmény, túlságosan 

homályos, a szerződés tárgyához kapcsolódik); 

 a kék szín (csak minimumkövetelmény); vagy 

 az anyag tartóssága (túlságosan homályos abban az esetben, ha az 

ajánlatkérő nem definiálta egyértelműen az anyag tartósságát); 

 

 A szolgáltatás értékelésének alapja: 

 a hétnapos szállítási idő (csak minimumkövetelmény, homályos); 

 megalapozott tanácsok adása (túlságosan homályos abban az 

esetben, ha az ajánlatkérő nem definiálta egyértelműen a 

megalapozott tanács fogalmát); 

 éjjel-nappal leadható rendelés (a szerződés tárgyához kapcsolódik); 

vagy 

 a termék használatával kapcsolatos képzés (túlságosan homályos 

abban az esetben, ha az ajánlatkérő nem definiálta egyértelműen a 

képzést). 

  

 Nincs összefüggés az odaítélési szempontok és a szerződés tárgya között. 

 Túl sok szempontot állapítottak meg a szerződés tárgykörére és az igényekre való 

tekintet nélkül. 
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 Összekeverik a kiválasztási szempontokat és az odaítélési szempontokat, vagyis 

odaítélési szempontokként használják a kiválasztási szempontokat (például korábbi 

tapasztalat), vagy a kiválasztási szakaszban már alkalmazott szempontokat 

használják újra az odaítélési szakaszban. 

 Átlagár alkalmazása, amely esetben az összes ajánlat átlagárához közel álló 

ajánlatok több pontot kapnak, mint az átlagtól távolabbiak. Az ajánlati ár ugyan 

objektív szempont lehet az odaítélési szakaszban, ennek az átlagáras módszernek 

az alkalmazása viszont egyenlőtlen bánásmódot eredményez az ajánlattevőkkel, 

különösen az érvényes keretek között alacsony ajánlatot adó ajánlattevőkkel 

szemben. Ez a gyakorlat ezért nincs összhangban a 2004/18/EK irányelvvel. 

 

Az odaítélési szakaszban előforduló jellegzetes hibák az alábbiak: 

 elmulasztják az odaítélési szempontokat és módszert a szerződés egyedi 

jellemzőihez igazítani; 

 felcserélik a folyamat kiválasztási és értékelési szakaszait; 

 bizonyos körülmények között elmulasztják közzétenni az értékelési módszert az 

ajánlattételhez szükséges dokumentációban; lásd a C-532/06. sz. Lianakis-ügyet; 

 számtani hibát vétenek a pontszámok összeadásakor és az ajánlatok 

rangsorolásakor; 

 a 2004/18/EK irányelv 55. cikkét megsértve azért utasítják el az ajánlatokat, mert 

túlságosan alacsony összegűek, holott erre nem állapítottak meg előre 

szempontokat vagy módszert. 

 

Az odaítélési szempontok kidolgozása 

 

Mikor kell kidolgozni az odaítélési szempontokat és módszert? 
Az odaítélési szempontokat és módszert az ajánlati felhívás közzététele előtt kell 
véglegesíteni és jóváhagyni. 
 

Hogyan kell kidolgozni az odaítélési szempontokat? 
Az odaítélési szempontok segítségével egyrészt értékelhető, mennyire felelnek meg az 
egyes ajánlatok az ajánlatkérő elvárásainak, másrészt rangsorolhatók ezek az ajánlatok. Az 
odaítélési szempontokat a közbeszerzés jellegétől függően kell alkalmazni. Célszerű a 
dokumentációval együtt kidolgozni őket. Az odaítélési szempontoknak az alábbi 
szempontokra kell kiterjedniük: 

 a szerződési feltételeknek való megfelelés;  

 a kínált áruk és szolgáltatások műszaki értéke; 

 életciklusköltségek; 

 az ajánlathoz kapcsolódó kockázatok vagy megkötések; és 

 a szervezet és a társadalom kapcsolatában jelentkező szélesebb körű előnyök 
(például környezetvédelmi szempontok). 
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Bevált gyakorlat: 
Az odaítélési szempontok (a 2004/18/EK irányelv 53. cikke) azok a szempontok, amelyek 
alapján az ajánlatkérő kiválasztja a legjobb – vagyis a dokumentációban meghatározott 
követelményeket legjobban teljesítő – ajánlatot, és a szerződést ennek megfelelően ítéli 
oda. Ezeket a szempontokat előre, lehetőleg a tervezési szakaszban kell meghatározni úgy, 
hogy ne sérüljön a tisztességes verseny.  

Az 53. cikk (1) bekezdése előírja, hogy a szempontoknak, amelyek alapján az ajánlatkérő az 
árubeszerzésre, építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést 
odaítéli, az alábbi két kategória valamelyikébe kell tartozniuk: 

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat: a szerződés odaítéléséhez a szerződés 
tárgyával összefüggő különböző szempontok, például a minőség, az ár, a műszaki 
érték, a teljesítési idő és a vevőszolgálat vehető figyelembe; 

b) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: a szerződést odaítélése kizárólag 

a legalacsonyabb ár alapján történik. 

Az alábbiakban néhány olyan esetet mutatunk be, amikor a legalacsonyabb ár 
szempontjának alkalmazása helyénvaló.  

 Árubeszerzésre irányuló közbeszerzés: egyszerű, szabványos késztermékek (például 
írószerek) beszerzése esetén az ár alapesetben rendszerint az egyetlen lényeges 
tényező, amely alapján határozatot hoznak a szerződés odaítéléséről. 

 Építési beruházásra irányuló beszerzés: gyakran alkalmazzák a legalacsonyabb ár 
szempontját olyan beruházások esetében, amelyeknél az ajánlatkérő gondoskodik a 
tervekről, vagy a tervek már eleve készen vannak. 

 Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzés: bizonyos szolgáltatások (például 
épülettakarítási vagy könyvkiadási szolgáltatások) esetében az ajánlatkérőnek 
érdemes részletesen meghatároznia a pontos követelményeket, majd az ezeknek 
megfelelő ajánlatok közül a legalacsonyabb árat kínálót kiválasztania. 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat szempontját akkor alkalmazzák, ha az ár-érték 
arány kifejezhető az ár és a minőség egyensúlyaként. Az „ár-érték arány” azon különböző 
(költségekkel és nem költségekkel kapcsolatos) szempontok optimális együttese, amelyek 
együttesen megfelelnek az ajánlatkérő követelményeinek. Az e különböző szempontok 
optimális együttesét alkotó elemek azonban közbeszerzésenként eltérőek, és az 
ajánlatkérő által elvárt eredménytől függenek. 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat szempontjának alkalmazása a legalacsonyabb ár 
szempontjával szemben számos előnyt hordoz. Lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérők 
minőségi szempontokat vegyenek figyelembe. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
szempontját jellemzően akkor alkalmazzák, ha az ajánlatkérő számára fontos a minőség. A 
hosszabb időtávra szóló megoldásokkal kapcsolatos követelmények esetében lehetővé 
válik, hogy az ajánlatkérő ne csak a vásárlás közvetlen költségeit (vagy az eredeti 
vételárat), hanem a megvásárolt termék életciklusköltségeit (vagyis a termék élettartama 
során felmerülő költségeket) is figyelembe vegye a végleges dokumentációban. 

Az alábbiakban néhány olyan esetet mutatunk be, amikor a gazdaságilag legelőnyösebb 

ajánlat szempontjának alkalmazása helyénvaló. 



 

 

75 

 Árubeszerzésre irányuló közbeszerzés: rendszerint a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat szempontja alapján ítélik oda azokat az árubeszerzésre irányuló 
közbeszerzési szerződéseket, amelyeknél jelentős és speciális felkészültségre van 
szükség a termék üzembe helyezése, karbantartására, illetve a felhasználók 
képzése tekintetében. Az ilyen jellegű szerződéseknél a minőség rendszerint 
különösen fontos. 

 Építési beruházásra irányuló közbeszerzés: az ajánlattevő tervei alapján 
kivitelezendő beruházások esetében gyakran alkalmazzák a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontját. 

 Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzés: tanácsadási és tágabban véve 
szellemi szolgáltatásokra irányuló közbeszerzéseknél a minőség rendszerint nagyon 
fontos. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy ilyen jellegű szolgáltatások 
beszerzésénél a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat szempontjának 
alkalmazásával érhetők el a legjobb eredmények ár-érték arány szempontjából. 

Az ajánlatkérő különféle szempontokat vehet figyelembe a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat meghatározásához. A 2004/18/EK irányelv 53. cikkének (1) bekezdése e 
szempontok szemléltető jellegű felsorolását tartalmazza az alábbi elemekkel: 

 ár, 

 minőség, 

 műszaki érték, 

 esztétikai és a funkcionális jellemzők, 

 környezetvédelmi jellemzők, 

 folyó költségek, 

 költséghatékonyság, 

 vevőszolgálat és technikai segítségnyújtás, 

 a szállítási határnap vagy határidő, illetve a teljesítési határidő. 

A szerződés jellegéhez igazodva azonban egyéb szempontok is megadhatók, például a 
szerződés teljesítésére javasolt munkatársak végzettségével és szakirányú tapasztalatával 
kapcsolatosan (de kizárólag a C-601/13 sz. Ambisig-ügyben meghatározott feltételek 
mellett). 

Az odaítélési szempontok nem keverhetők a kiválasztási szempontokkal. A 2004/18/EK 
irányelv értelmében kizárólag akkor nyújthatók be ugyanazok a dokumentumok a 
kiválasztási és az odaítélési szakaszban is, ha ez a legjobb ár-érték arányt kínáló ajánlat 
megállapítását szolgálja (eseti alapon), nem pedig annak tisztázását, hogy az ajánlattevő 
képes-e teljesíteni a szerződést, mivel ez a kiválasztási szakaszban már megállapítást 
nyert. Ha valamely szempontot az előminősítési szakaszban kiválasztási szempontként 
használnak, akkor nem használható újra odaítélési szempontként. Lásd a C-31/87 sz. 
Beentjes-ügyet, a C-532/06 sz. Lianakis-ügyet és a T-402/06 sz., Spanyolország kontra 
Bizottság ügyet.  

Az odaítélési szempontokról a 2014/24/EU irányelv 67. cikke nyújt tájékoztatást.  

Az ajánlatkérő dönthet úgy is, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat szempontjain 
belül alszempontokat állapít meg. Az alszempontok azokra a konkrét tényezőkre 
vonatkoznak, amelyeket az ajánlatkérő egy adott szemponton belül figyelembe vesz. A 
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szempontoknak/alszempontoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük (lásd például a 
C-513/99. sz., Concordia Bus, ügyet): 

 kapcsolódniuk kell az ajánlat tárgyához; 

 nem adhatnak az ajánlatkérőnek „korlátlan választási szabadságot”; 

 szerepelniük kell a szerződési hirdetményben vagy az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban;  

 mérhetőnek kell lenniük és minden egyes szempontra meg kell határozniuk egy 
tartományt, amely tartalmazza az ajánlatkérő számára elfogadható minimum- és 
maximumértéket;  

 oly módon kell őket kialakítani és megfogalmazni, hogy az összes résztvevő 
ugyanúgy értelmezze őket; és 

 meg kell felelniük az uniós jog alapelveinek, különösen az EU Szerződés 
alapelveinek (egyenlő bánásmód, átláthatóság, megkülönböztetésmentesség, 
arányosság). 

Az alkalmazandó szempontokat (és az esetleges alszempontokat) kellő körültekintéssel kell 
megállapítani a tervezési szakaszban, az értékelési folyamatban való használatukat pedig 
a különféle lehetséges ajánlatokra és szempontok együttesére tekintettel át kell gondolni 
annak érdekében, hogy elérhető legyen a kívánt ár-érték arány. A megfelelő szempontok 
kihagyása vagy tévedésből nem megfelelő szempontok megadása azt eredményezheti, 
hogy nem a legkedvezőbb ár-érték arányt kínáló ajánlatot választják ki. A szempontokat 
általában véve olyan pontozási rendszer vagy „pontozási szabály” használatával kell 
pontozni, amely súlyozza az alkalmazott szempontokat.  

A szempontokat és alszempontokat emellett egyértelműen kell megfogalmazni, hogy az 
ajánlattevők világosan és azonos módon értelmezzék őket. Ezért például ajánlott a 
minőségre vonatkozó szempontot egy vagy több alszempont útján megfogalmazni, az 
egyes alszempontokat pedig a rájuk vonatkozó minimum- és maximumszintek leírásával 
kifejezni. Az ajánlattevőnek az ajánlattételhez szükséges dokumentációban szereplő leírás 
alapján át kell látnia azt, hogyan kell összeállítania az ajánlatát annak érdekében, hogy jó 
pontszámot érjen el, és az ajánlathoz dokumentációt kell mellékelnie, amelyben 
elmagyarázza, hogyan biztosítja majd az ígért minőséget és szolgáltatást.  

Példák alszempontokra: 
szolgáltatás: 

 teljesítés (meg kell jelölni a minimum- és maximumszintet) 

 fizetési feltételek (minimum- és maximumszint) 

minőség: 

 anyagok (minimum- és maximumszint) 

 színek (minimum- és maximumszint) 
 

Példák helytelen gyakorlatokra – nem 

követendők 

Példák bevált gyakorlatokra – 

követendők 
1. A beszállítónak legalább 08:00 órától 16:00 óráig 

tartó nyitvatartási időt kell ajánlania – az 

ajánlattevőnek ismertetnie kell nyitvatartási 

idejét – a hosszú nyitvatartási időt pozitívan 

1. A beszállítónak legalább 08:00 órától 16:00 óráig 

tartó nyitvatartási időt kell ajánlania – az 

ajánlattevőnek ismertetnie kell az általa ajánlott 

nyitvatartási időt – az éjjel-nappali nyitva tartást 
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értékelik (az ajánlatkérő nem határozta meg a 

hosszú nyitvatartási időt; például éjjel-nappali 

nyitva tartás). 

 

 

2. Az ajánlatkérőnek meg kell jelölnie a 

megrendeléstől számított szállítási időt napokban 

mérve – a rövid szállítási időt pozitívan értékelik 

(az ajánlatkérő nem határozta meg a rövid 

szállítási időt; például a napok maximális és kínált 

számát pozitívan súlyozza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Az ajánlatkérőnek közölnie kell, hogy sürgős 

megrendelésekkel kapcsolatosan felmerülnek-e 

többletköltségek (a költségek kiszámításához az 

ajánlatkérőnek előre jeleznie kell az éves szinten 

várható „sürgős megrendelések” becsült számát). 

 

 

 

4. Az ajánlatkérőnek meg kell jelölnie a termék 

elvárt élettartamát – a minimális élettartam a 

gyártástól számított 2 év (az ajánlatkérő nem 

jelölte meg a kívánt élettartamot). 

 

 

 

 

5. Kötbér: Nem javasolt a kötbér odaítélési 

szempontként való alkalmazása (vagyis minél 

magasabb kötbért hajlandó fizetni az ajánlattevő 

a késedelmes teljesítésért, annál több pontot 

kap). A kötbérről mindössze a szerződéses 

feltételek között érdemes rendelkezni.  

6. Nemek közötti egyenlőség: Az ajánlatkérő nem 

alkalmazhatja a nemet odaítélési szempontként, 

például szolgáltatási típusú szerződés esetében 

nem adhat pontokat az ajánlattevő által javasolt 

szakértői csapat nemek szerinti összetétele 

alapján (mivel ez hátrányos megkülönböztetést 

jelent, és a Szerződés alapelveibe ütközik). 

pozitívan értékelik és súlyozzák. (Az ajánlattevő 

ajánlata így a 16:00 óra és az éjjel-nappali nyitva 

tartás közötti időt tartalmazó ajánlatokkal 

versenyez.) 

 

2. Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie a 

megrendeléstől számított szállítási időt napokban 

mérve – a szállítás ideje a megrendeléstől számítva 

legfeljebb 12 nap lehet – a 4 napon belüli szállításra 

szóló ajánlatot pozitívan értékelik és súlyozzák. (Az 

ajánlattevő ajánlata így a 4–12 napos szállítási időt 

tartalmazó ajánlatokkal versenyez, a 4 napnál 

rövidebb szállítási időért nem jár többletpont.) 

Lehetőség van a pontozási modell közzétételére is: 

  

<4 nap – 5 pont 

5–6 nap – 4 pont 

7–8 nap – 3 pont 

9–10 nap – 2 pont 

11 nap – 1 pont 

>12 nap – 0 pont 

 

3. Az ajánlattevőnek közölnie kell, hogy sürgős 

megrendelésekkel kapcsolatosan felmerülnek-e 

többletköltségek. A „sürgős megrendelések” becsült 

száma éves szinten 500. (Az ajánlatkérő így 

kiszámíthatja a sürgős megrendelésekre jutó éves 

összköltséget: ez átlátható és világos.) 

 

 

4. A kínált termékek élettartamának a gyártástól 

számított legalább 2 évnek kell lennie 

(minimumkövetelmény). Az ígért 5 éves élettartamot 

pozitívan értékelik és súlyozzák (az ajánlattevő 

ajánlata így a 2–5 éves élettartamot kínáló 

ajánlatokkal versenyez, az 5 évnél hosszabb ígért 

élettartamért nem jár többletpont.) 
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7. Többletszolgáltatások: Az ajánlatkérő nem 

használhatja a „szerződéses 

többletszolgáltatásokat” a szerződések 

odaítélésekor figyelembe vett tényezőként, tehát 

például nem adhat többletpontokat azoknak az 

ajánlattevőknek, akik az igényelt termékeken felül 

ingyen árucikkeket kínálnak.  

8. Átlagár: Átlagár használata (vagy többletpontok 

kiosztása az összes beérkezett ajánlat értékének 

átlagához közelebb álló ajánlatokra) nem 

megengedett, mivel nem a szerződés tárgyához 

kapcsolódó, objektív szempont. 

9. Alvállalkozási szint: Az ajánlatkérő nem 

használhatja az alvállalkozás szintjét az 

alvállalkozók alkalmazásának korlátozására, 

tehát például nem adhat magasabb pontszámot 

azoknak az ajánlattevőknek, akik nem tesznek 

javaslatot alvállalkozó bevonására, mint azoknak, 

akik alvállalkozót vonnának be a teljesítésbe. Az 

ajánlatkérő nem jogosult korlátozni az 

ajánlattevő által ajánlott alvállalkozási szintet. 

(Ennek a szempontnak a kiválasztáskor van 

jelentősége.) 

 

Ajánlatértékelési és szerződés-odaítélési szakasz 

Ez a szakasz a közbeszerzési eljárás ajánlatértékelési szakaszának lebonyolítását ismerteti. 
 

Melyek az alkalmazható különböző értékelési módszerek? 
Az alkalmazott értékelési módszer a közbeszerzés jellegétől és összetettségétől függ. A 
kiválasztott módszernek lehetővé kell tennie, hogy az értékelő bizottság objektíven és 
átláthatóan állapítsa meg, mely ajánlattevő kínálja a legjobb ár-érték arányt az alábbiakat 
illetően: 

 milyen mértékben felel meg az ajánlat a minőségi szempontoknak; 

 életciklusköltségek;  

 egy adott ajánlat kiválasztásával járó kockázatok szintje; és 

 a szempontokat (fontossági sorrendben) kötelező felsorolni a dokumentumokban 
(rendszerint a leírásban), feltüntetve (adott esetben) a vonatkozó súlyszámokat és a 
pontozási módszert is. 

 
A főbb értékelési módszerek az alábbiak: 
A. Legalacsonyabb ár  

A legalacsonyabb ár módszere egyszerű vagy szabványosított közbeszerzéseknél hasznos. 
E módszer mindössze annak a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatnak a 
kiválasztásából áll, amely az összes részvételi feltételnek megfelel. 
B. Gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat: ár/minőség – számszerűsített pontozás 
Ez a módszer olyan, mérsékelten összetett közbeszerzések értékelésénél hasznos, 
amelyeknél a minőségi szempontok hozzávetőleg egyformán fontosak. A részvételi 
feltételeknek meg nem felelő ajánlatok kiszűrése után mindegyik előírt, nem költségekkel 
kapcsolatos vagy minőségi odaítélési szemponthoz számszerű osztályzatot kell rendelni a 
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megfelelés mértéke szerint. Az osztályzatokat mindegyik ajánlatnál összesíteni kell, így 
kapható meg a minőségi összpontszám. Az ajánlatokat ezután az ár-minőség pontszámuk 
aránya alapján rangsorolni kell.  
C. Gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat: súlyozásos pontozási módszer 
Ez a módszer olyan összetett közbeszerzések értékelésénél hasznos, amelyeknél az 
odaítélési szempontok eltérő fontossággal bírnak. A részvételi feltételeknek meg nem 
felelő ajánlatok kiszűrése után mindegyik szemponthoz százalékos súlyozási értéket kell 
rendelni (amelyek összege 100 százalék). Az egyes szempontokhoz rendelt súlyozást az 
ajánlattételhez szükséges dokumentációban közölni kell, és a későbbiekben nem szabad 
módosítani. A többi szemponthoz hasonlóan az árhoz is számszerű súlyozást kell társítani, 
és ezen értékeket összeadva kell megállapítani a végső osztályzatot.  
D. Gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat: számszerűsített pontozási módszer 
Ez a módszer olyan összetett közbeszerzések értékelésénél hasznos, amelyeknél a 
különböző minőségi tényezőket 0-tól 5-ig terjedő osztályozási rendszerben lehet pontozni. 
A kiválasztási szempontoknak meg nem felelő ajánlatok kiszűrése után mindegyik 
minőségi odaítélési szemponthoz az értékelés által mutatott megfelelési szinttől függően 
számszerűsített osztályzatot kell rendelni, például egy 0-tól (elfogadhatatlan) 5-ig (kiváló) 
terjedő skála használatával. Az ár figyelembe vétele és pontozása az ár-érték arány 
megállapításának részeként történik. A legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat rendszerint 
100%-os osztályzatot kap, a többi ajánlathoz pedig arányosan alacsonyabb százalékos 
értéket kell rendelni. A pontszámokat összesíteni kell, majd az összpontszám, az 
életciklusköltségek és a kapcsolódó kockázatok összevetésével el kell végezni az ár-érték 
arány felmérését.  
 
Felvehető-e a kapcsolat az ajánlattevőkkel az értékelési szakaszban?  
Az ajánlatok értékelése során pontosítás kérhető az ajánlattevőktől, az ajánlatkérőnek 
azonban ügyelnie kell az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvének 
tiszteletben tartására. A legcélszerűbb írásban, e-mail útján pontosítást kérni, amelyben 
meg kell jelölni az ajánlat megfelelő szakaszát, és konkrét kérdést kell feltenni. Kerülni kell 
az olyan kérdéseket, amelyek alapvetően lehetőséget teremtenek az ajánlattevőnek arra, 
hogy bármilyen egyéb kiegészítő információt közöljön, vagy módosítsa az ajánlatát, mivel 
az esetleges módosítások érvénytelenné tehetik az értékelési eljárást. Ha az ajánlat 
egyértelmű számtani hibát tartalmaz az ajánlati árban, az ajánlatkérő az ajánlattevőhöz 
fordulhat az ajánlati ár pontosításáért. 
 
Hogyan kell határozatot hoznia az értékelő bizottságnak? 
Az értékelő bizottság a benyújtott ajánlatokat kizárólag a bennük foglalt információk és az 
esetleges pontosítások alapján értékelheti. A bizottság tagjainak már birtokában lévő 
egyéb információkat, például személyes tapasztalatokat nem szabad figyelembe venni.  

Az értékelő bizottság mindegyik tagja köteles az egyes ajánlatok értékelését önmaga 
kezdeményezni, lefolytatni és lezárni. Az értékeléseket összesíteni kell, és a teljes bizottság 
szintjén egyetlen közös pontszámot kell elfogadni. Előfordulhat, hogy a bizottság tagjai 
nem ugyanarra a következtetésre jutnak. Ilyen esetben a bizottságnak a lehetőségekhez 
mérten egyeztetnie kell az egyéni vélemények közötti különbségekről. Az egyeztetések 
során egyetértésre juthatnak, vagy mindegyik tag fenntarthatja saját álláspontját az 
osztályzatot illetően, amelyet ilyenkor a többi értékeléssel együtt átlagolni kell. Ha e 
módszerek bármely tag számára elfogadhatatlan eredményt hoznak, az adott tag saját 
megítélése szerint kérheti ezen álláspontjának feltüntetését a zárójelentésben. Ha az ilyen 
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véleménykülönbségek tényekkel kapcsolatosak (számítási jellegűek vagy alátámasztó 
dokumentumokat érintenek), és nem oldhatók fel konszenzussal, akkor a bizottság 
elnökének kell döntenie, és ezen eseményeket és döntéseket jegyzőkönyvben kell 
rögzítenie.  

A pontozólapon rögzíteni kell a pontozás indoklására szolgáló észrevételeket, és ügyelni 
kell arra, hogy a tag ezen észrevételekkel megfelelő magyarázatot tudjon adni a 
pontszámra. A tag emellett az ajánlat vizsgálata közben feljegyezheti észrevételeit annak 
egy példányára, de megjegyzendő, hogy az ilyen észrevételek esetleg hivatkozási alapul 
szolgálhatnak egy későbbi utóértékelés során vagy a határozattal szemben emelt 
kifogásban. Minden tagnak tisztában kell lennie azzal, és az értékelés összes részét annak 
tudatában kell kezelnie, hogy észrevételei és ajánlásai nyilvánosságra kerülhetnek. 

Az értékelő bizottságnak előre döntenie kell az alábbiakról: 

 egyénileg pontoznak, majd átlagolják a pontszámokat; vagy 

 mindegyik ajánlattevő tekintetében együttesen állapodnak meg egy konszenzusos 
pontszámban. 

Az ajánlatok odaítélési szempontok alapján történő pontozásakor azelőtt kell döntést hozni 
a pontozási elvekről, mielőtt az értékelő bizottság tagjai hozzálátnának az értékeléshez. 
Erre vonatkozóan egy lehetséges megoldás az alábbi táblázatban bemutatott fokozatok 
alkalmazása: 

 
PONTSZÁM OSZTÁLYZAT 

5 kiváló 
4 elvárásokon felüli 
3 elvárásoknak megfelelő 
2 elvárásokon aluli 
1 jóval az elvárásokon aluli 
0 elfogadhatatlan 

 
Az egyes ajánlattevők pontszámait ezután fel kell jegyezni az összesítő pontozólapra, ahol 
megszületik a végleges pontszám és osztályzat. Ezzel a módszerrel elkerülhető, hogy az 
értékelő bizottság egyik tagjának pontozása miatt részrehajló eredmény szülessen. Az 
értékelő bizottság összes tagjának alá kell írnia és kelteznie kell a pontozólapokat. Az 
értékelő bizottság elnökének aláírásával kell tanúsítania, hogy a pontozási eljárás 
eredményét pontosan rögzítették, és meg kell erősítenie, hogy a hozott határozatokat 
világosan dokumentálták, hogy ismertetni lehessen őket az ajánlattevőkkel. 
 
Hogyan kell tájékoztatni az ajánlattevőket az eredményről? 
Az értékelési folyamat lezárása után a 2004/18/EK irányelv 41. cikke értelmében minden 
ajánlattevőt értesíteni kell az eredményről.  
E tájékoztatást a szerződés odaítélésére irányuló határozat meghozatala után 
haladéktalanul, és legalább 10 nappal a szerződés odaítélése előtt kell közölni (ez az 
úgynevezett „szerződéskötési tilalmi” időszak).  
 

Ha valamely személy az első két munkanap folyamán utóértékelő megbeszélés 
összehívását kéri, az ajánlatkérőnek annyi időn belül kell tájékoztatást nyújtania, hogy az 
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információk a szerződés odaítélését megelőzően legalább három munkanappal az 
ajánlattevő vagy az érdekelt rendelkezésére álljanak. Ez az úgynevezett „gyorsított 
utóértékelés”, amely szükség esetén azzal jár, hogy a szerződés odaítélését a minimálisan 
megadott 10 napnál későbbre kell halasztani.  

A gyorsított utóértékelés során fel kell világosítani a sikertelen ajánlattevőt a 
sikertelenségének okáról, és ha elfogadható ajánlatot tett, akkor a nyertes ajánlat 
jellemzőiről és relatív előnyeiről. A közzétett információk köre és típusa a körülményektől 
függ, az ajánlatkérőnek pedig ajánlatos a jogi csoporttól tanácsot kérnie arról, milyen 
információk közölhetők. 
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7. ESZKÖZTÁR – A DOKUMENTÁCIÓ MEGSZÖVEGEZÉSE  

Az eszköztár leírása:  
Az eszköztár célja, hogy egy sor kérdéssel és válasszal, valamint egy ellenőrző listával 
segítséget nyújtson a szakembereknek egy mindenre kiterjedő, színvonalas dokumentáció 
elkészítésében. 
 

Vonatkozó jogi háttér: 
A 2004/18/EK irányelv 23. és 24. cikke.  
 

Gyakori hibák: 
A műszaki leírás kidolgozása terén számos hiba merül fel, gyakran az ilyen dokumentumok 
kidolgozásában szerzett ismeretek/tapasztalat hiányában. Az alábbiakban azokat a 
területeket mutatjuk be, ahol rendszeresen fordulnak elő hibák. 

 Előfordul, hogy a munka lényeges elemeit kihagyják a dokumentációból, és ezeket 
csak valamely későbbi szakaszban adják hozzá, ami összezavarhatja a pályázókat 
vagy tisztességtelen versenyhez vezetnek.  

 Gyakran a helytelenül összeállított dokumentáció az oka, hogy a piac reakciója 
elmarad a várttól, vagy az ajánlattevők kirívóan alacsony árakat kínálnak (vagy 
szélsőséges eltérések vannak az ajánlati árak között, habár ez rendellenes piaci 
körülményekre is visszavezethető). Mindegyik félnek tisztában kell lennie a 
követelményekkel (consensus ad idem). 

 A fő szerződésből fakadó kiegészítő építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy 
árubeszerzésre irányuló szerződések odaítélése, amit előre kellett volna látni. 

 Az állítólagosan „előre nem látható” események miatt előállt rendkívüli sürgősség, 
aminek a valódi oka tarthatatlan ütemterv, illetve a helytelen tervezés. 

 Az egyenlő bánásmód, a megkülönböztetésmentesség és az átláthatóság iránti 
követelmény teljesítésének elmulasztása (különösen termékek nevesített 
említésével vagy korlátozó tartalmú leírás közzétételével). 

 Jogszerűtlen, helytelen vagy nem megfelelő rendelkezések (ez különösen a 
kiválasztási és az odaítélési szempontoknál, valamint a helyi vállalkozók előnyben 
részesítésével fordul elő). 

 A dokumentáció nem tartalmazza az ajánlattétel és a projekt ütemtervét vagy a 
kiválasztási és az odaítélési szempontokat. 

 

Kérdések és válaszok 

Mi a dokumentáció, és mikor, hogyan és kinek kell elkészítenie?  
A dokumentáció a legfontosabb közbeszerzési dokumentum, amely a közbeszerzés által 
kielégítendő igényeket határozza meg. Alapul szolgál a nyertes ajánlattevő 
kiválasztásához, és beépül a szerződésbe, amely az ajánlattevő által teljesítendő 
kötelezettségeket határozza meg. A leírás végső felülvizsgálata és jóváhagyása ezért 
kulcsfontosságú döntési pont a közbeszerzési eljárásban, ezért elengedhetetlen, hogy az e 
feladatokat végzők rendelkezzenek a szükséges ismeretekkel, szakértelemmel és 
tapasztalattal. A dokumentáció jóváhagyása rendszerint a szakaszos felülvizsgálati eljárás 
döntő mozzanata. A dokumentáció arra szolgál, hogy világos, pontos és teljes körű 
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tájékoztatást nyújtson az ajánlatkérő igényeiről a lehetséges beszállítóknak, ezzel lehetővé 
téve, hogy az ezen igényeket kielégítő megoldásra tegyenek ajánlatot.  
 
Összetettségétől függően a dokumentációt készítheti az ajánlatkérőnél dolgozó személy 
vagy csapat, illetve külső tanácsadók is. A dokumentáció kidolgozásában részt vevőknek a 
legegyszerűbb esetektől eltekintve több érdekelttől és forrásból, többek között korábbi 
hasonló beszerzések dokumentációjából kell információkat gyűjteniük.  
Egyszerű közbeszerzéseknél a dokumentációt a szerződési hirdetmény (a Hivatalos Lapban 
való) közzététele előtt kell kidolgozni. Összetettebb közbeszerzéseknél a dokumentációt az 
üzleti követelményeket tartalmazó nyilatkozat alapján, az üzleti terv elkészítése során kell 
részleteiben kidolgozni. A tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd kivételes eseteiben 
a leírás a projekt előrehaladása során is kidolgozható. 

A dokumentációt rendszerint egy folyamat során kell tökéletesíteni. A magas szintű 
követelményeket lépésről lépésre kell pontosítani mindaddig, amíg kellően részletes 
tájékoztatást nem nyújtanak a beszállítóknak a követelmények megértéséhez és megfelelő 
megoldás kialakításához. A követelmények pontosíthatók a beszállítókkal folytatott 
konzultáció keretében a piackutatás részeként vagy a beszállító kiválasztásának szakaszát 
követően. Ez különösen akkor hasznos, ha innovatív megoldások kerülnek szóba. Ezt az 
eljárást körültekintően és tisztességesen kell kezelni a lehetséges beszállítókkal való 
egyenlő bánásmód fenntartása és a részrehajlás (gyakran panaszokhoz vezető) vádjának 
elkerülése érdekében. A dokumentáció nyelvezetében nem utalhat jogvédett megoldásra 
vagy nevesített termékekre. Mindig használni kell a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést.  

A dokumentáció ezen felül háttéranyagokat is tartalmaz, amelyek segítségével a 
beszállítók összefüggéseiben értelmezhetik a követelményeket, emellett segédanyagokkal 
is szolgál. A leírás adott esetben jelentős mennyiségű háttéranyagot foglalhat magában, 
ami megnehezítheti a gyakorlatban, hogy ezeket az anyagokat minden lehetséges 
beszállítónak lemásolják és megküldjék. Rendkívül összetett közbeszerzéseknél a 
háttéranyagok rendelkezésre bocsáthatók külön CD-n, vagy fizikailag hozzáférhetővé 
tehetők egy „adatszobában”. 

A dokumentációt véglegesíteni kell, mielőtt az ajánlati felhívással együtt közzéteszik a 
beszállítók számára. Mérlegelni kell, ki a legalkalmasabb a dokumentáció felülvizsgálatára 
annak biztosítása érdekében, hogy az hiánytalan és pontos legyen, és ki vegyen részt a 
leírásra érkező válaszok értékelésében. 

Lásd még a 2.4. pontot. 

 

A követelményeket a 2004/18/EK irányelv 23. cikke és VI. melléklete 

tartalmazza.  

Ezek a programok többek között a következőkre terjednek ki: 

 A műszaki leírásnak szerepelnie kell az ajánlattételhez szükséges dokumentációban. 

 A műszaki leírásnak kellően pontosnak kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye az 
ajánlattevők számára a szerződés tárgyának meghatározását, az ajánlatkérők számára 
pedig a szerződés odaítélését. 
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 A műszaki leírásnak egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie valamennyi ajánlattevő 
számára, és nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a közbeszerzés 
verseny előtti megnyitását. 

 A dokumentációt nemzeti szabványok, európai szabványok, európai műszaki 
engedélyek, nemzetközi szabványok, európai szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek vagy egyéb, az építési beruházási munkák 
tervezésére, számítási módszerére és kivitelezésére, valamint a termékek 
felhasználására vonatkozó nemzeti szabványok, nemzeti műszaki tanúsítványok, illetve 
nemzeti műszaki leírások alapján kell kidolgozni. Valamennyi hivatkozást a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezésnek kell követnie.  

 A műszaki leírás környezetvédelmi jellemzőkkel kapcsolatos funkcionális 
követelményeket is előírhat. 

 Az ajánlatkérő köteles elfogadni minden olyan ajánlatot, amely az ajánlatkérő számára 
kielégítő módon bizonyítja, hogy egyenértékű módon megfelel a dokumentációnak, a 
funkcionális vagy ökocímkével meghatározott követelményeknek vagy az 
ajánlattételhez szükséges dokumentációban hivatkozott szabványoknak. Megfelelő 
eszköz lehet a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely elismert 
szervtől származó vizsgálati jelentés. 

 A műszaki leírás nem hivatkozhat olyan adott márkára vagy forrásra, illetve különleges 
eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, típusra vagy adott származásra vagy gyártási 
folyamatra, amely egyes vállalkozások vagy termékek előnyben részesítését vagy 
kiszorítását eredményezné.  

 Az ilyen hivatkozás kizárólag kivételes esetekben megengedhető, ha nem lehetséges a 
szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása; az ilyen hivatkozást a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezésnek kell kísérnie. Az ajánlatkérőnek indokolnia kell például a 
védjegyek vagy szabadalmak műszaki leírásban való használatának okát. 

 A dokumentációt a fogyatékkal élők számára való hozzáférhetőség szempontjai és a 
valamennyi felhasználó számára alkalmas kialakítás figyelembevételével kell 
meghatározni. 

 A műszaki leírások és a szabványok meghatározását a 2004/18/EK irányelv VI. 
melléklete tartalmazza. 

 

Melyek a dokumentáció lehetséges fajtái? 
Háromféle dokumentáció készíthető (a neve alkalmanként eltérő lehet): instrukcióalapú, 
teljesítményalapú és eredményalapú.  

 Az instrukcióalapú dokumentáció (időnként műszaki leírás névvel is illetik) a megbízás 
elvégzésére vonatkozó utasításokat tartalmaz. E leírások használata (az egyszerű 
közbeszerzésektől eltekintve) háttérbe szorult, mivel nem kellően rugalmasak, gyakran 
nem tükrözik az ár-érték arányt, és nem adnak lehetőséget az ajánlattevőknek az 
innovációra. A később igénybe vett többletszolgáltatásokért rendszerint felárat kell 
fizetni. E leírásoknál az értékelés általában csak a legalacsonyabb ár alapján történik. 

 A teljesítményalapú dokumentáció üzleti szempontból egy adott szolgáltatás 
kívánalmaknak megfelelő teljesítésére összpontosít ahelyett, hogy részletes műszaki 
leírást adna arról, hogyan kell nyújtani a szolgáltatást. Ezzel teret enged annak, hogy a 
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szolgáltatók olyan innovatív megoldásokat ajánljanak, amelyek esetleg nem jutott 
volna a közbeszerzési csoport tagjainak eszébe. 

 Az eredményalapú dokumentációt a legkönnyebb elkészíteni, de a legnehezebb 
értékelni (és ellenőrizni). Az elérendő előnyöket határozza meg a vállalkozó számára 
előírt instrukciók vagy teljesítmény helyett.  

Ez utóbbi két leírástípushoz rendszerint kapcsolódik az ajánlattevő ajánlattal együtt 
benyújtott módszertani ismertetője, amelyben az ajánlattevő ismerteti a dokumentációban 
foglalt követelmények teljesítésére vonatkozó elképzeléseit. Az ajánlattevők elképzelései 
eltérőek lehetnek, ezért az értékelő bizottságnak képesnek kell lennie értékelni az 
alternatívákat. 
 

Hogyan kell értékelni, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a dokumentációnak?  
Az értékelési stratégia határozza meg az értékelés során követendő megközelítést, az 
értékelési mátrix pedig ismerteti, hogyan kell lebonyolítani az eljárást. Az értékelési tervet 
és az értékelési modellt a dokumentációval együtt kell kidolgozni az alábbiak biztosítása 
érdekében: 

 az értékeléshez szükséges összes információt bekérjék a beszállítóktól; 

 az értékelés kiterjedjen a dokumentációban foglalt követelményekre és 
információkérésekre; és 

 a beszállítók az értékelési modellnek megfelelő formában válaszoljanak. 

 
Megengedettek az ajánlatváltozatok? 
A 2004/18/EK irányelv 24. cikke értelmében az ajánlatkérők (saját belátásuk szerint) 
biztosíthatják a dokumentációban az ajánlatváltozatok benyújtásának lehetőségét, ha a 
szerződést a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján ítélik oda. A 
változatok benyújtásának lehetőségét akkor szokták biztosítani, ha az ajánlatkérő 
kidolgozta a dokumentációt, de úgy véli, hogy a kívánt ár-érték arány elérésének lehet jobb, 
hatékonyabb módja is, vagy előtte nem ismert, innovatív megoldást lehetne találni a 
projekt megvalósítására. A változatok segítségével különböző módon adhatók válaszok az 
ajánlati felhívásra. Az irányelv ellenőrzött körülmények között engedélyezi az 
ajánlatváltozatokat, de ha egy ajánlattevő ajánlatváltozatot nyújt be, a szempontoknak és 
az értékelési tervnek alkalmasnak kell lennie annak értékelésére. 
Az ajánlattételhez szükséges dokumentációnak (és a szerződési hirdetménynek) 
egyértelműen tájékoztatnia kell arról, hogy megengedettek-e az ajánlatváltozatok. Ha az 
ajánlatváltozatok megengedettek, akkor az ajánlatkérőnek gondoskodnia kell az 
alábbiakról: 

 Tervezés – az ajánlatváltozatok benyújtásának lehetőségével a közbeszerzés 
tervezési szakaszában kell foglalkozni. Piackutatással kideríthető, hogy a vállalkozó 
a dokumentáció tervezetében foglaltakat a várttól eltérő módszerekkel is 
teljesítheti-e. Ha igen, és az ajánlatkérő hajlandó elfogadni a lehetőséget, akkor a 
dokumentációt ennek megfelelően kell elkészíteni. 

 Dokumentáció – az ajánlatkérő csak teljesítmény- vagy eredményalapú leírás 
esetében engedélyezheti az ajánlatváltozatok benyújtását.  

 Odaítélési szempontok és módszer – az odaítélési szempontokat úgy kell 
kidolgozni, hogy a leírásnak megfelelő ajánlatokat és a változatokat is ugyanazon 
szempontok alapján lehessen értékelni. Az odaítélési szempontokat mindenképpen 
alapos vizsgálatnak kell alávetni a közbeszerzés tervezési szakaszában. 



 

 

86 

Előfordulhat, és elő is fordul, hogy az odaítélési szempontok nem kellően 
megalapozottak ahhoz, hogy tisztességes, nyílt és átlátható értékelés alapjául 
szolgáljanak, azonban nem dolgozhatók át azt követően, hogy a tervezési 
szakaszban elfogadták, majd közzétették őket. Ez szélsőséges esetben az 
tendereljárás megszüntetéséhez és újraindításához vezethet.  

 

A 2004/18/EK irányelv 24. cikke szerinti követelmények 

 Az ajánlatváltozatok engedélyezéséhez a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kell 
tekintetbe venni odaítélési szempontként. 

 Az ajánlatkérőnek az ajánlattételhez szükséges dokumentációban kell közölnie, 
hogy engedélyezi-e változatok benyújtását. 

 Ha változatok benyújtása megengedett, az ajánlatkérő jegyzéket készít a 
minimumkövetelményekről, amelyeket az változatoknak teljesítenie kell. 

 Csak a minimumkövetelményeknek megfelelő változatok vehetők figyelembe. 
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A dokumentációra vonatkozó ellenőrző lista 
A dokumentációnak összhangban kell állnia az alábbiakkal: 

 üzleti terv, 

 a Hivatalos Lapban közzétett hirdetmény, 

 közbeszerzési és a szerződéskötési stratégia, 

 értékelési módszer. 

 

A dokumentáció általában véve: 
 támogatja-e az árubeszerzés vagy szolgáltatásnyújtás szabványosítását és 

ésszerűsítését? 
 korlátozza-e a versenyt? 
 lehetővé teszi-e, hogy a vállalkozó gyorsan eldöntse, hogy benyújt-e ajánlatot? 
 akadályozza-e alternatív termékek, illetve új vagy fejlettebb technológia 

használatát? 
 ösztönzi-e az innovációt? 
 összhangban van-e a szervezetnél alkalmazott szabványelőírásokkal? 
 tartalmaz-e olyan elemeket, amelyeket célszerűbb lenne másik szerződésbe 

foglalni?  
 tükrözi-e a szervezeti prioritásokat, például a helyi kkv-stratégiát?  
 lehetővé teszi-e, hogy konzorciumok is ajánlatot tegyenek? 
 megállapítja-e a közbeszerzési útvonalat? 
 tartalmaz-e a szükséges erőfeszítésekkel és a várható előnyökkel kapcsolatos 

rendelkezéseket a teljesítmény ösztönzése céljából? 
 foglalkozik-e a titoktartással és az adatvédelemmel? 
 ésszerű ütemtervet határoz-e meg a közbeszerzésre és a végrehajtásra?  
 megjelöli-e a kezdő- és a záródátumot, illetve az szerződés időtartamát és a 

hosszabbítás lehetőségét? 
 konkrét mennyiséget ad-e meg (esetleg sávokat)? 
 engedélyezi-e alvállalkozó bevonását? 
 van-e verziókövető mechanizmusa? 

 
A dokumentáció: 

 egységes-e az azonos vagy hasonló követelmények tekintetében? 
 világos, hiánytalan, megbízható és lektorált-e? 
 azonnal beépíthető-e szerződésbe? 
 biztosan nem ad okot kifogás bejelentésére? 
 nem kér-e lényegtelen információkat? 

 
Az ajánlatkérő szerv: 

 egyeztetett-e kulcsfontosságú partnerekkel, ágazati érdekeltekkel, érdekelt 
jogszabályalkotókkal, helyi közösségekkel, a civil szféra képviselőivel és 
szakszervezetekkel? 

 felmérte-e a felhasználói igényeket, ideértve a helyi igényeket is? 
 mérlegelte-e, hogyan lehetne innovációt vinni a teljesítésbe? 
 végzett-e piackutatást – teljesíthető-e a projekt a várt költség- és időkereten 

belül? 
 mérlegelt-e alternatív teljesítési mechanizmusokat? 
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 végzett-e kockázatértékelést, és gondoskodott-e megfelelő 
kockázatmegosztásról? 

 figyelembe vette-e a beszállító esetleges nemteljesítésének hatásait? 
 megállapította-e, mire kell irányulnia a közbeszerzésnek, és az megfelel-e a 

ügyféligényeknek?  
 fontolóra vette-e a piaci szereplőkkel és az érdekeltekkel folytatott konzultációk 

eredményeit és a vállalati prioritásokat a szerződés összeállításakor? 
 meghatározta-e a szükséges áruk, szolgáltatások vagy beruházás tárgykörét és 

terjedelmét? 
 meghatározta-e a kiválasztási és odaítélési szempontokat, ideértve a 

súlyszámokat, a pontozási mechanizmusokat és a módszert (és dokumentálta is 
őket)? 

 ügyelt-e arra, hogy az odaítélési szempontok mindenki számára világosak 
legyenek?  

 vizsgálta „próbaüzem” keretében a kiválasztási és odaítélési szempontokat? 
 mérlegelte-e a más ajánlatkérőkkel való együttműködés lehetőségét? 
 gondoskodott-e arról, hogy készüljenek érdekeltségi/összeférhetetlenségi 

nyilatkozatok (különösen a tanácsadók és az értékelő bizottság tagjai 
esetében)? 

 átgondolta és megállapította-e a dokumentáció kötelező/kívánt elemeit? 
 foglalkozott-e társadalmi felelősségvállalási kérdésekkel? 
 mérlegelte-e a szerződés részekre bontásának lehetőségét? 
 gondoskodott-e megfelelő finanszírozásról? 
 van-e kommunikációs terve?  
 tett-e intézkedéseket arra, hogy a dokumentációt (és a költségkeretet) a 

megfelelő időben „befagyassza”? 
 
Az aktuális dokumentáció felülvizsgálata: 

 A dokumentáció pontosan megfogalmazta-e az elvárt teljesítményt/eredményt? 
 A dokumentáció pontosan megállapította-e az ügyfél által támasztott 

követelményeket? 
 Vannak-e a későbbi dokumentációkhoz felhasználandó információk gyűjtésére 

vonatkozó rendelkezések? 
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8. ESZKÖZTÁR – SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

Az eszköztár leírása: 
Az eszköztár kérdések ás válaszok formájában tárgyalja azt a témakört, hogy mikor 
módosítható a szerződés, továbbá mikor ítélhető oda közvetlenül kiegészítő építési 
beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés a már kiválasztott vállalkozónak. 
Mindezek mellett példákkal szolgál bevált gyakorlatokra azzal kapcsolatosan, hogy 
alapvetően hogyan kerülhetők el az ilyen helyzetek hatékonyabb tervezéssel és 
ellenőrzéssel, illetve a kiegészítő követelményekről szóló új szerződésre vonatkozó 
ajánlattételi eljárás indításával.  
 

Vonatkozó jogi háttér:  
A 2004/18/EK irányelv 30. és 31. cikke (és a kiegészítő beruházás koncesszióban történő 
elvégzéséről szóló 61. cikke).  
 
Gyakori hibák:  
Az ajánlatkérők tévesen feltételezik, hogy a végrehajtási szakaszban szükségessé váló 
változások életbe léptethetők mindössze azzal, hogy módosítják a meglévő szerződést, 
vagy kiegészítő beruházásra vagy szolgáltatásra szóló szerződést kötnek a szerződést már 
teljesítő vállalkozóval, feltéve, hogy e változások nem növelik meg a szerződés értékét 
több mint 50%-kal.  
 
Bevált gyakorlat:  
Az általános alapelv szerint az ajánlatkérő a szerződés végrehajtási szakaszában nem 
módosíthatja az alapvető szerződési feltételeket. Az ilyen módosításokat új szerződés 
kötésével egyenértékűnek kell tekinteni, ami elvben új ajánlattételi eljárás indítását teszi 
szükségessé. A szerződésmódosítás, illetve a kiegészítő beruházásról vagy szolgáltatásról 
szóló szerződés kapcsolódhat a szerződés tárgyában vagy jellegében bekövetkező 
változáshoz, az árhoz, az időbeli hatályhoz vagy a beruházás volumenéhez. A kiegészítő 
beruházásról vagy szolgáltatásról szóló szerződés (vagy szerződésmódosítás) kizárólag 
akkor ítélhető oda „közvetlenül” (vagyis meghirdetés nélkül), ha a 2004/18/EK irányelv 31. 
cikke (4) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételek együttesen teljesülnek. Ennek 
alapjául az az elv szolgál, hogy ha a szerződés értékét, ütemezését vagy terjedelmét 
(mennyiség, tárgy vagy jelleg) érintő módosítás megváltoztatná az eredeti ajánlattételi 
eljárás kimenetelét, akkor azt „lényeget érintőnek” kell tekinteni, és új eljárást kell indítani 
kiegészítő építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre irányuló új 
szerződés megkötésére.  
 
Kiegészítő beruházások vagy szolgáltatások kizárólag előre nem látható körülmények 
felmerülésekor megengedettek. Az előre nem látható körülményeket nagyon szűken kell 
értelmezni, és ezekhez megfelelő indoklást kell adni.  
 

A közbeszerzési folyamat során számos intézkedés hozható a szerződés módosításának, 
illetve a kiegészítő beruházásra vagy szolgáltatásra irányuló szerződés elkerülésére. Nem 
minden ilyen intézkedés bír jelentőséggel minden esetben. Az ajánlatkérőnek mérlegelnie 
kell az egyes intézkedéseket, és döntenie kell arról, melyik bír jelentőséggel:  
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 szakaszos felülvizsgálat annak felmérésére, hogy a szerződés teljesítésének 
megkezdése előtt szükséges összes vizsgálatot és ellenőrzést elvégezték-e;  

 a dokumentáció és a költségkeret „befagyasztása” a közbeszerzés tervezési 
szakaszában; 

 annak biztosítása az ajánlattételi szakaszban, hogy az eredeti szerződés 
rendelkezzen opcionális kiegészítő építési beruházásokról, szolgáltatásnyújtásról 
vagy árubeszerzésről, és tartalmazza a vonatkozó árakat; 

 szabványosított sablonszerződések használata, amelyek tartalmazzák a 
módosításokra és az éves ármegállapításra vonatkozó rendelkezéseket; 

 a módosításoknak az ajánlatkérő felső vezetése, illetve az értékelő bizottság általi 
dokumentálását és jóváhagyását megkövetelő hivatalos eljárások. 

 
Egy körültekintő ajánlatkérőnek építési beruházásra irányuló szerződésnél például 
talajmechanikai vizsgálatokat kell végeznie a talajviszonyok előzetes feltárása érdekében, 
vagy a kockázatot át kell hárítani a vállalkozóra, ám elegendő időt hagyva az 
ajánlattevőknek arra, hogy elvégezzék saját vizsgálataikat, amelyek alapján meg tudják 
állapítani a kockázatokat és az árat. Egy körültekintő ajánlatkérő az építési beruházás 
megkezdése előtt beszerez minden szükséges építési és egyéb engedélyt, aminek 
elmulasztására nem szabad, illetve nem lehet „előre nem látható körülményként” 
hivatkozni a kiegészítő építési beruházásra vonatkozó szerződés közvetlen odaítélésekor. 
 
A leghatékonyabb módszer a lényeget érintő módosítások elkerülésére, ha az ajánlatkérő 
körültekintőbben tervez, így ajánlatkérés előtt elvégez minden szükséges vizsgálatot, 
helyénvaló ajánlattételi eljárást választ, és megfelelő árazást, ösztönző tényezőket és 
kockázatáthárítást tartalmazó szerződési forma mellett dönt. Készenléti terveket kell 
készíteni arra az eshetőségre, ha kiegészítő építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy 
árubeszerzés válna szükségessé, és fel kell készülni új ajánlattételi eljárás indítására ezen 
„többletszolgáltatásokra” vonatkozóan, ha erre szükség lenne.  
 

Kérdések és válaszok 

1. kérdés: Mikor ítélheti oda az ajánlatkérő közvetlenül a kiegészítő beruházásról 

vagy szolgáltatásról szóló szerződést a végrehajtási szakasz során? 
1. válasz: A 2004/18/EK irányelv 31. cikke határozza meg azokat a körülményeket, 
amelyek beálltakor az ajánlatkérő szerződési hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos 
eljárást indíthat a kiegészítő építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy 
árubeszerzésre irányuló szerződés közvetlen odaítélése céljából. Az alábbiakban 
ismertetett feltételeknek kell teljesülniük (31. cikk (4) bekezdés).  

a) Az eredeti projektben vagy szerződésben nem szereplő, és előre nem látható 
körülmények miatt az ott leírt építési beruházások, illetve szolgáltatások 
teljesítéséhez szükségessé vált kiegészítő építési munkák vagy szolgáltatások 
esetében, azzal a feltétellel, hogy a szerződést az ilyen építési beruházást 
kivitelező, illetve szolgáltatást teljesítő gazdasági szereplőnek ítélik oda:  

 ha az ilyen kiegészítő építési munkák, illetve szolgáltatások műszaki vagy 
gazdasági szempontból nem választhatók külön az eredeti szerződéstől 
anélkül, hogy az ne okozna jelentős nehézségeket az ajánlatkérő számára; 
vagy 
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 ha az ilyen építési munkák, illetve szolgáltatások, bár az eredeti szerződés 
teljesítésétől különválaszthatók, feltétlenül szükségesek a teljesítés 
befejezéséhez. 

A kiegészítő építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítése 
céljából odaítélt szerződések egybeszámított értéke azonban nem haladhatja meg 
az eredeti szerződés értékének 50%-át. 

 
E feltételek (vagyis (i.) „előre nem látható”, (ii.) „nem különválasztható” vagy, 
amennyiben különválasztható, „feltétlenül szükséges” és (iii.) legfeljebb az eredeti 
szerződés értékének 50%-a) mindegyikének teljesülnie kell, hogy a kiegészítő 
építési beruházásra, illetve szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés közvetlen 
odaítélése indokolt legyen. A 2004/18/EK irányelvben megjelölt kivételeket szűken 
kell értelmezni.  

 
b) Olyan új építési munkákat, illetve szolgáltatásokat illetően, amelyek attól a 

gazdasági szereplőtől megrendelt munkák megismétléséből állnak, akinek ugyanaz 
az ajánlatkérő már odaítélt egy korábbi szerződést, feltéve, hogy ezek az építési 
munkák, illetve szolgáltatások megfelelnek egy olyan alapprojektnek, amelyre az 
eredeti szerződést nyílt vagy meghívásos eljárást követően ítélték oda. Az első 
projekt tekintetében ajánlati felhívás közzétételekor közzé kell tenni, hogy sor 
kerülhet ezen eljárás alkalmazására, és az ajánlatkérőnek a szerződés becsült 
értékének kiszámításakor figyelembe kell vennie a későbbi építési beruházások 
vagy szolgáltatások becsült összköltségét. Ezt az eljárást csak az eredeti szerződés 
megkötését követő három éven belül lehet alkalmazni. 

 
A 31. cikket hivatkozási alapnak tekintő ajánlatkérőnek ügyelnie kell arra, hogy a fennálló 
körülmények egyezzenek az irányelvben foglaltakkal. 
 
2. kérdés: Az ajánlattételhez szükséges dokumentációban lehet-e későbbi 

módosításokról rendelkezni? 
2. válasz: Az ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges dokumentációban kifejezetten 
rendelkezhet arról az eshetőségről, hogy az eredeti szerződés feltételeit a jövőben 
módosítani kell. Az erről az eshetőségről szóló rendelkezést világosan, pontosan és 
egyértelműen kell megfogalmazni, és meg kell állapítani benne a lehetséges módosítások 
terjedelmét és jellegét, valamint azokat a feltételeket, amelyek esetén ezek alkalmazhatók. 
Érvénytelennek minősülnek azok a rendelkezések, amelyek homályosak, pontatlanok, vagy 
lehetővé teszik, hogy az ajánlatkérő tetszés szerint vezessen be módosításokat. 
 

3. kérdés: Mikor módosítható a szerződés lényegi változás nélkül, és hogyan 

valósítható ez meg a gyakorlatban? 
3. válasz: A közbeszerzési szerződés elvben csak akkor módosítható, ha ezt a 2004/18/EK 
irányelv vagy a vonatkozó ítélkezési gyakorlat lehetővé teszi.  
 
A 2004/18/EK irányelv és a jelenlegi ítélkezési gyakorlat a fent említett helyzetektől 
(vagyis a kiegészítő építési beruházás vagy szolgáltatás és megfelelő felülvizsgálati 
rendelkezés) eltekintve tiltja a szerződés új közbeszerzési eljárás indítása nélküli, lényegi 
módosítását. A szerződéskötés utáni módosítás lehetősége ugyanúgy korlátozott, mint a 
szerződési hirdetmény közzététele és a szerződés odaítélése közötti időszakban. A 
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szerződés aláírását követően eszközölt változtatások akár a 2004/18/EK irányelvben 
foglaltak megkerülésének is tekinthetők. Az alábbi iránymutatásokat kell szem előtt tartani:  

 az egyenlő bánásmód és az átláthatóság alapelvének a szerződés teljes időtartama 
alatt (a kezdetétől a végéig) érvényesülnie kell; 

 az ajánlatkérő szervet kötik az ajánlattételhez szükséges dokumentációban foglalt 
rendelkezések; 

 a szerződés lényegét érintő módosítás esetében új ajánlattételi eljárást kell kiírni; 

 az ajánlatkérő a szerződéskötést követően csak akkor eszközölhet módosításokat, 
miután tanácsot kért a joghatásokról. 

 
A kulcskérdés: mi számít „lényegi” módosításnak?  
 
4. kérdés: Melyik az a három vizsgálat, amellyel megállapítható, hogy egy 

módosítás a lényeget érinti-e? 
4. válasz: A módosítás a szerződés lényegét érinti, ha valamely alábbi vizsgálat pozitív 
eredménnyel zárul: 

 a változtatás hatással lett volna arra, kinek ítéli oda az ajánlatkérő az eredeti 
szerződést. Ha a szerződés időtartama alatt olyan módosításokat eszközölnek, 
amelyek más ajánlattevőket is részvételre ösztönöztek volna, vagy lehetővé tették 
volna, hogy az ajánlatkérő másik ajánlatot fogadjon el, akkor e módosítások a 
szerződés lényegét érintik, és nem megengedettek;  

 a módosítás minőségi és mennyiségi szempontból jelentősen kiterjesztette volna a 
szerződést olyan elemekre is, amelyek az ajánlattételi eljárás során még nem 
képezték a részét;  

 a módosítások az eredeti szerződési feltételekkel ellentétes módon gazdaságilag 
előnyösebb helyzetbe hozzák a magánfelet.  

 
A fentiek közül bármelyik körülmény fennállása esetén a módosítás lényeget érintőnek 
minősül, és nem megengedett. E téren kiterjedt ítélkezési gyakorlat alakult ki, amelyet az 
ajánlatkérőnek ismernie kell, és amelyről kétség esetén tanácsot kell kérnie.  
 
Az említett ítélkezési gyakorlat az egyenlő bánásmód, a megkülönböztetésmentesség és az 
átláthatóság elvén alapul. A 2014/24/EU irányelv kodifikálja a módosításokról szóló 
szabályokat, köztük a lényegi módosítás fogalmát is.  

 
5. kérdés: Mik az „előre nem látható körülmények”?  
5. válasz: Az előre nem látható körülmények olyan körülmények, amelyeket egy 
körültekintő ajánlatkérő kezdettől fogva nem láthatott volna előre ésszerűen, és amelyek 
nem az ajánlatkérő tevékenységének, például helytelen tervezésnek tudhatók be (lásd a T-
540/10 és T-235/11 sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyet). Ezt a vizsgálatot szűk 
értelmezéssel kell alkalmazni. Az előre nem látható körülményeket eseti alapon kell 
felmérni, mindazonáltal (nem kizárólag) az alábbiak sorolhatók ide: 

 új jogszabályok, illetve előírások (esettől függően), 

 sztrájk. 
 
6. kérdés: Mely esetekre vonatkozik az „50%-os” kritérium?  
6. válasz: A 2004/18/EK irányelv 31. cikke egy különleges helyzetre vonatkozik a 
tárgyalásos eljárás szerződési hirdetmény közzététele nélküli alkalmazását, vagyis a 
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közvetlen tárgyalást illetően. Az eredeti szerződés összértékének 50%-ában megállapított 
felső határ korlátozásként került be az irányelvbe. Az ajánlatkérő kizárólag akkor 
hivatkozhat az 50%-os lehetőségre, ha előre nem látható körülmények álltak be, az 
ajánlatkérő azokat alaposan dokumentálja és megindokolja, miért nem lehetséges új 
ajánlattételi eljárást indítani. Az ajánlatkérő feladata bizonyítani, hogy előre nem látható 
körülmények álltak be, és azok nem az ő tevékenységének tudhatók be.  
 
7. kérdés: A kiegészítés lehetőségének szerződésbe való belefoglalása-e a 

legjobb módszer? 
7. válasz: A szerződés újabb elemekkel való kiegészítésének egyik módja, hogy előre be 
kell őket tervezni lehetséges kiegészítő építési beruházásként, szolgáltatásnyújtásként vagy 
árubeszerzésként. Az irányelv lehetővé teszi, hogy a szerződésekbe opciókat foglaljanak 
bele, ezeket azonban világosan kell megfogalmazni, kiszámítani, beárazni és értékelni az 
eredetileg elképzelt szerződés részeként. Az opció az ajánlatkérő joga kiegészítő áruk, 
munkák vagy szolgáltatások beszerzésére. Az opció egyéb, vagy további munkák, 
szolgáltatások, illetve áruk beszerzésére és az aktuális szerződés meghosszabbítására is 
feljogosíthat. Az opciót világosan ismertetni kell az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Az opciót az ajánlattevőknek kell beárazniuk, és azt az odaítélési eljárás 
során bele kell számítani a teljes volumenbe. Ha valamely módosításra nem terjed ki opció, 
a módosítás kizárólag akkor hajtható végre, ha nem érinti a szerződés lényegét. Az 
ajánlatkérőnek ebben az esetben is tanulmányoznia kell a 2004/18/EK irányelv 31. cikkét, 
és ellenőriznie annak alkalmazhatóságát. Az irányelv tehát csak akkor engedélyez 
módosításokat, ha azokra módosítást lehetővé tevő opció vonatkozik, és ezen opciót ennek 
megfelelően beárazták. Új közbeszerzési eljárást kell indítani, ha a módosítás az eredeti 
szerződés lényegét érintené. A bevált gyakorlat szerint érdemes kiegészítő szerződések 
kötésére opciókat használni. Az opciókat bele kell számítani a szerződés összértékébe. 
 
8. kérdés: Hogyan kell a módosításokat jóváhagyni és dokumentálni? 
8. válasz: Az ajánlatkérő belső eljárásai keretében és magukban a szerződésekben is meg 
kell határozni a módosítások jóváhagyásának és dokumentálásának módszerét. A 
szerződéseknek tartalmazniuk kell módosításokra (változtatásokra) vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyeknek ismertetniük kell a módosítások rendszerének működését. A 
módosításokat rendszerint a szerződés kezelésére kinevezett személy javasolhatja, illetve 
hagyhatja jóvá. Építési szerződés esetében ez a személy az építész vagy a mérnök, aki 
szabványos űrlapon rendeli el a változtatást, amelynek értékét a minőségellenőr állapítja 
meg. A szerződésnek tartalmaznia kell olyan rendelkezést, amelynek alapján a vállalkozó 
kétségbe vonhatja a változtatás értékét. A szolgáltatási szerződésekbe is hasonló ellenőrző 
mechanizmusokat kell beépíteni. A bevált gyakorlat szerint a bizonyos küszöbérték feletti 
többletköltségekkel járó módosításoknál elő kell írni, hogy az ajánlatkérő felső vezetése 
hagyja jóvá az ilyen változtatásokat.  
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9. ESZKÖZTÁR – MEGFELELÉSI ELLENŐRZŐ LISTA  

Az eszköztár leírása: 

Az alábbiakban egy végső ellenőrző lista olvasható a legfontosabb elemekkel, amelyek 
gyakran szerepelnek a közbeszerzés minimumkövetelményeknek való megfelelőségét 
vizsgáló utólagos ellenőrzésekben.  

Ellenőrző lista 

Tervezési szakasz 

1) Közzé kellett volna-e tenni szerződési hirdetményt a Hivatalos Lapban, de ez 
elmaradt? 

2) A szerződést mesterségesen több részre bontották-e, hogy elkerüljék a szerződési 
hirdetmény Hivatalos Lapban való közzétételét? 

3) A szerződés értékét a tényleges szerződéses árhoz képest szándékosan vagy 
akaratlanul alábecsülték-e, különösen akkor, ha a költségvetésben szereplő ár éppen 
az irányelvben meghatározott küszöbérték alatt van, a tényleges szerződéses ár 
azonban meghaladja a küszöbértéket? 

4) Ha az ajánlatkérő meghirdetés nélkül, közvetlenül ítélte oda a szerződést – például a 
2004/18/EK irányelv II B. mellékletében (a nem kötelezően meghirdetendő 
szolgáltatások jegyzékében) szereplő szolgáltatásra vonatkozó szerződést –, akkor 
meg kell vizsgálni, hogy a szerződés iránt nem mutatkozna-e érdeklődés más 
tagállamokból, vagyis nem szeretnének-e más tagállamokban működő gazdasági 
szereplők is részt venni az ajánlattételi eljárásban. 

5) Küszöbérték alatti közbeszerzések esetében vannak-e olyan elemek, amelyek a 
nemzeti közbeszerzési jogszabályok megsértését igazolják? 

6) Ha a szerződést hirdetmény közzététel nélküli, tárgyalásos eljárás útján ítélték oda, 
bizonyítható-e valamely megengedett eset (a 2004/18/EK irányelv 31. cikke) 
fennállása? 

7) Ha a szerződést szerződési hirdetmény előzetes közzétételével megindított 
tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd útján ítélték oda, az ezen eljárások 
alkalmazására vonatkozó feltételek (a 2004/18/EK irányelv 30. cikke) teljesültek-e? 

8) A „kivételekre” vagy a „sürgősségre” vonatkozó rendelkezéseket a közzététel 
elkerülése, a verseny korlátozása, illetve az eljárások felgyorsítása céljából 
alkalmazták-e, amit nem indokoltak az ajánlatkérő befolyásán kívüli, előre nem 
látható tényezők? 

9) Ha versenypárbeszédet folytattak, megfelelő indokokkal támasztották-e alá a 
szerződés összetettségét (a 2004/18/EK irányelv 29. cikke) a projekt műszaki vagy 
jogi, illetve pénzügyi összetevői alapján? 

10) Létrehoztak-e értékelő bizottságot az eljárás megfelelő pontján, és e bizottság vagy 
az ajánlatkérő felső vezetése jóváhagyta-e a közbeszerzési eljárás kulcsfontosságú 
lépéseit? 

11) Az értékelő bizottság összetétele a szerződés tárgyának megfelelő volt-e, és tett-e 
minden tag írásban összeférhetetlenségi nyilatkozatot? 
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12) A szerződés összetétele tükrözi-e a piaci szereplőkkel és az érdekeltekkel folytatott 
konzultációk eredményeit és a szervezet vállalati prioritásait, továbbá tényleges 
versenyt biztosít-e? 

Közzétételi és ajánlattételi szakasz 

13) Betartották-e a 2004/18/EK irányelvben megállapított minimális határidőket (attól 
függően, hogy közzétettek-e előzetes tájékoztatást)? 

14) Minden kötelező elem (a 2004/18/EK irányelv VII A. melléklete) szerepelt-e a 
szerződési hirdetményben? 

15) Az uniós finanszírozás igénybevételét jelezték-e a szerződési hirdetményben 
(megjegyzendő, hogy ez nem kötelező, de bevett gyakorlat az uniós finanszírozással 
támogatott projekteknél)? 

16) A szerződési hirdetmény vagy a kapcsolódó ismertető dokumentumok világosan 
közlik-e az alkalmas ajánlattevők és a legjobb ajánlat kiválasztásához alkalmazandó 
szempontokat? 

17) Ha a szerződést a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő nyeri el, 
a szerződési hirdetményben vagy a kapcsolódó ismertető dokumentumban 
szerepeltek-e az odaítélési szempontok súlyszámai, vagy ha ez nem volt kivitelezhető, 
a szempontokat csökkenő fontossági sorrendben sorolták-e fel? 

18) Adott esetben és lehetőség szerint a műszaki leírásban figyelembe vették-e a 
fogyatékossággal élő felhasználók számára való hozzáférhetőség iránti szempontot 
(a 2004/18/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdése)?  

19) A műszaki leírásban minden ajánlattevőnek egyenlő lehetőséget biztosítanak-e a 
versenyre anélkül, hogy indokolatlanul akadályoznák azt (a 2004/18/EK irányelv 23. 
cikke), például nemzeti szabványoknak való megfelelést írnak elő anélkül, hogy 
elfogadnák az „egyenértékű” szabványoknak való megfelelést?  

20) Megengedettek-e az ajánlatváltozatok, és ezt közölték-e a szerződési hirdetményben?  

21) A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat szempontját alkalmazzák-e, és ezt feltüntették-
e a szerződési hirdetményben? 

22) Meghívásos eljárás esetében egyszerre legalább öt (versenypárbeszéd és hirdetmény 
közzétételével indult tárgyalásos eljárás esetében három) társaságot kiválasztottak és 
meghívtak-e írásban ajánlattételre, tárgyalások lefolytatására vagy párbeszédben 
való részvételre (a 2004/18/EK irányelv 44. cikkének (3) bekezdése)? 

23) Az ajánlattevők információkéréseire az egyenlő bánásmód biztosításával, a 
2004/18/EK irányelvben megadott határidőn belül (a kéréstől számított hat napon 
belül és legalább hat nappal az ajánlatok kézhezvételére nyitva álló határidő előtt) 
válaszoltak-e? 

24) Minden ajánlatot egyszerre nyitottak-e fel az értékelő bizottság legalább két 
tisztségviselőjének jelenlétében, megfelelő jegyzőkönyvet készítettek-e, és a 
záródátum/-időpont után beérkezett ajánlatokat elutasították-e? 

Kiválasztási szakasz 

25) Meghívásos, hirdetmény előzetes közzétételével megindított tárgyalásos vagy 
versenypárbeszédes eljárás esetében: ha az előválogatás után meghívandó résztvevők 
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száma korlátozott volt, akkor az előválogatáshoz használt szempontok szerepeltek-e a 
szerződési hirdetményben vagy a kapcsolódó ismertető dokumentumokban, és az 
előválogatandó résztvevők minimális vagy maximális számát közölték-e? 

26) A szerződés teljesítésére képes jelentkező kiválasztásához használt szempontok az 
irányelvben megengedettekre – például személyes helyzet, pénzügyi kapacitás, 
műszaki kapacitás, szakirányú tapasztalat, szakértelem és alkalmasság – 
korlátozódtak-e? 

27) Kizárólag az ajánlattevőknek szóló utasításokban és a szerződési hirdetményben 
meghatározott szempontokat alkalmazták-e? 

28) A kiválasztási szempontokat tisztességesen és egyenlően alkalmazták-e a jelentkezők 
körében?  

29) Ha valamely jelentkezőt elutasítottak a kiválasztási szakaszban, az elutasítás indoka 
megalapozott volt-e? 

Odaítélési szakasz 

30) Az értékelő bizottság a szerződési hirdetményben vagy a kapcsolódó ismertető 
dokumentumokban foglalt módszernek megfelelően, megkülönböztetésmentes módon 
folytatta-e le az értékelést a szerződés odaítélése céljából? 

31) Kizárólag az ajánlattevőknek szóló utasításokban és a szerződési hirdetményben 
meghatározott odaítélési szempontokat és a kapcsolódó súlyszámokat alkalmazták-e 
az ajánlatok értékeléséhez? 

32) Meghívásos, tárgyalásos vagy versenypárbeszédes eljárás esetében újra 
felhasználták-e az előválogatási szakaszban alkalmazott szempontokat az értékelési 
szakaszban? 

33) Ha a szerződést a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján ítélték oda, 
az odaítélési szempontok a szerződés tárgyával függtek-e össze (például minőség, ár, 
műszaki érték, esztétika, funkcionális vagy környezetvédelmi jellemzők, folyó 
költségek, költséghatékonyság, vevőszolgálat, teljesítési ütemterv), nem pedig az 
ajánlattevők felkészültségével? 

34) Ha valamely ajánlatot azért utasították vissza, mert „kirívóan alacsony” volt, 
teljesültek-e a feltételek, konkrétan az ajánlatkérő kérte-e írásban az ajánlat azon 
elemeinek részletes bemutatását (a 2004/18/EK irányelv 55. cikke), amelyeket 
relevánsnak ítélt meg a kirívóan alacsony összegű ajánlat indoklásához? 

35) A szerződéssel kapcsolatos összes kulcsfontosságú döntést világosan dokumentáltak-
e, és főként rendelkezésre áll-e az értékelő bizottság minden tagja által aláírt, 
hiánytalan értékelő jelentés? 

36) Ténylegesen az értékelő bizottság által kiválasztott ajánlattevőnek ítélték-e oda a 
szerződést? 

37) A szerződés odaítélésének eredményét a szerződés megkötésétől számított 48 napon 
belül közzétették-e a Hivatalos Lapban? 

38) Minden sikertelen ajánlattevőt értesítettek-e a megadott határidőn belül, helytálló 
információk közlésével, és alkalmazták-e a „szerződéskötési tilalmi időszakot” a 
szerződés aláírása előtt? 
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39) Tett-e panaszt vagy fellebbezett-e bármely ajánlattevő az ajánlatkérőnél vagy egyéb 
illetékes szervnél, és megalapozott volt-e a panasz? 

Végrehajtási szakasz 

40) Ha verseny nélkül ítéltek oda kiegészítő építési beruházást, szolgáltatásnyújtást vagy 
árubeszerzést, az minden vonatkozó feltételnek (a 2004/18/EK irányelv 31. cikkének 
(4) bekezdése) megfelelt-e, azaz: (i.) az ajánlatkérő által „előre nem látható”, (ii.) „nem 
különválasztható” vagy, amennyiben különválasztható, „feltétlenül szükséges” és (iii.) a 
többletérték legfeljebb az eredeti szerződés értékének 50%-a volt-e?  

41) Ha közzététel nélküli, tárgyalásos eljárás útján ítéltek oda kiegészítő építési 
beruházást, szolgáltatásnyújtást vagy árubeszerzést, az eredeti szerződés és a 
kiegészítő beruházásra vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződések összértéke ez 
utóbbiak értékével együtt meghaladja-e az irányelvben megállapított küszöbértéket? 

42) Szűkítették-e a projekt tárgykörét, vagy módosították-e a szerződésben meghatározott 
időkeretet úgy, hogy amiatt kétségbe lehetne vonni a szerződés vállalkozónak való 
odaítélésére vonatkozó eredeti határozatot? 
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10. ESZKÖZTÁR – HASZNOS HIVATKOZÁSOK 

A Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság közbeszerzési weboldala az 
Unión belüli közbeszerzési ügyekkel kapcsolatos elsődleges információforrás: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/index_en.htm 
 
Hatályos szabályok, küszöbértékek és iránymutatások: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules/current/index_en.htm 
 
Magyarázó feljegyzés – keretmegállapodások:  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/explan-notes/classic-dir-
framework_en.pdf 
 
 
Az uniós közbeszerzésben használt szabványűrlapok az eNotices internetes oldalán érhetők 
el:  
http://simap.europa.eu/enotices/viewFormTypes.do 
 
A SIMAP weboldal számos hasznos közbeszerzési anyagot, többek között 
kiadványsablonokat és kulcsfontosságú dokumentumokat tartalmaz: 
http://simap.ted.europa.eu/ 
 
A közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) magyarázatai és kódjai az alábbi címen érhetők el: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/  
 
Jogszabályszövegek: 
http://eur-lex.europa.eu/ 
2004/18/EK irányelv: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:HU:PDF 
2014/24/EU irányelv: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.HUN 
http://uk.practicallaw.com/6-422-3174 
http://gettingthedealthrough.com/books/33/public-procurement/ 
 
Regionális politikai és közbeszerzési hivatkozások: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/ 
 
1303/2013/EU rendelet: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/legislation/regulations/ 
http://europeanfundingnetwork.eu/policy/procurement 
http://admin.interact-
eu.net/downloads/1909/Public_procurement_in_IPA_cross_border_cooperation_programme
s_with_EU_Member_States_in_shared_management.pdf 
 
Fenntartható közbeszerzés és környezetvédelem: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm 
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 
http://ec.europa.eu/environment/newprg/ 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules/current/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/explan-notes/classic-dir-framework_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/explan-notes/classic-dir-framework_en.pdf
http://simap.europa.eu/enotices/viewFormTypes.do
http://simap.ted.europa.eu/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.HUN
http://uk.practicallaw.com/6-422-3174
http://gettingthedealthrough.com/books/33/public-procurement/
http://ec.europa.eu/regional_policy/
http://ec.europa.eu/regional_policy/
http://europeanfundingnetwork.eu/policy/procurement
http://admin.interact-eu.net/downloads/1909/Public_procurement_in_IPA_cross_border_cooperation_programmes_with_EU_Member_States_in_shared_management.pdf
http://admin.interact-eu.net/downloads/1909/Public_procurement_in_IPA_cross_border_cooperation_programmes_with_EU_Member_States_in_shared_management.pdf
http://admin.interact-eu.net/downloads/1909/Public_procurement_in_IPA_cross_border_cooperation_programmes_with_EU_Member_States_in_shared_management.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
http://ec.europa.eu/environment/newprg/
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http://www.iclei-europe.org/topics/sustainable-procurement 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/116601/0053331.pdf 
 

Innováció a közbeszerzésben: 

https://www.innovation-procurement.org/ 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovation-procurement  

  

Közbeszerzési fórum / Közbeszerzési Innovációs Platform: 
https://procurement-forum.eu/ 
 
Egyéb közbeszerzési útmutatók – gyakorlati kérdések a közbeszerzésről: 
Az OECD és a közbeszerzésben tanúsított tisztességes magatartás alapelvei: 
http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm 
http://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf 
http://www.eib.org/epec/resources/epec-procurement-and-cd-public.pdf 
http://www.procurementportal.com/ 
http://www.etenders.gov.ie/generalprocguide.aspx 
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/Procurement 
Egy előminősítési kérdőív mintája: 
http://www.wandsworth.gov.uk/downloads/file/4441/template_pqq 
 

http://www.iclei-europe.org/topics/sustainable-procurement
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/116601/0053331.pdf
https://www.innovation-procurement.org/
https://www.innovation-procurement.org/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovation-procurement
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovation-procurement
https://procurement-forum.eu/
http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf
http://www.eib.org/epec/resources/epec-procurement-and-cd-public.pdf
http://www.procurementportal.com/
http://www.etenders.gov.ie/generalprocguide.aspx
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/Procurement
http://www.wandsworth.gov.uk/downloads/file/4441/template_pqq
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Köszönetnyilvánítás 

E dokumentum az európai strukturális és beruházási (ESB) alapok kezeléséért felelős 
európai bizottsági főigazgatóságokat (név szerint a Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóságot, a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás 
Főigazgatóságát, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságot és a Tengerügyi és 
Halászati Főigazgatóságot), a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai 
Főigazgatóságot és az Európai Beruházási Bankot képviselő munkacsoport felügyelete 
alatt készült.  



 

 

HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ? 

Ingyenes kiadványok: 

• egy példány:  
az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu), 

• több példány, valamint plakátok, térképek rendelése:  
az Európai Unió képviseletein keresztül (http://ec.europa.eu/represent_hu.htm), 
nem uniós országokban a küldöttségektől (http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm), 
a Europe Direct szolgáltatáson keresztül (http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm) vagy a 00 800 6 
7 8 9 10 11 telefonszám tárcsázásával (ingyenesen hívható az EU egész területéről) (*). 
 
(*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül,  
 telefonfülkékből és hotelekből a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni). 

Megvásárolható kiadványok: 

• az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu). 

Előfizetéses kiadványok: 

• az Európai Unió Kiadóhivatalának forgalmazó partnereitől 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm). 

 

http://bookshop.europa.eu/
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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