T 52 343 01/2

A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése
52 343 01

Értékelési skála:
91 – 100 pont
81 – 90 pont
71 – 80 pont
51 – 70 pont
0 – 50 pont

Közbeszerzési referens

5 (jeles)
4 (jó)
3 (közepes)
2 (elégséges)
1 (elégtelen)

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%.
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A vizsgán használható anyagok:
1. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (2014. július 16-ától hatályos
verzió)
2. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (2014. július 16-ától hatályos verzió)
3. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.)
NFM rendelet (2014. július 16-ától hatályos verzió)
4. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták
létrehozásáról és az 1564/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2011. augusztus 19-i 842/2011/EU bizottsági rendelet
5. a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
szóló 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (2014. július 16-ától hatályos verzió)
6. a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2014. évre irányadó
közbeszerzési értékhatárokról
7. 2014. évi naptár

Maximális pontszám: 100 pont.

A javítást követően a pontok az alábbi táblázatban összesítendőek:

Feladat

Elérhető pontszám

1.

25

2.

21

3.

32

4.

22
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Megszerzett pontszám
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1. feladat

Összesen: 25 pont

Az alábbiakban meghatározott válaszok közül válassza ki a helyes megoldást! A válaszok
közül kérdésenként kizárólag egy jó megoldás választható.
A helyes válaszért 1 pont jár. Amennyiben a vizsgázó több választ jelöl meg, úgy az adott
kérdésre pont nem adható.
A helyes választ, illetve annak betűjelét egyértelműen kell megjelölni (bekarikázás, áthúzás,
aláhúzás stb.).
A tesztkérdéseket a 2014. július 16-ától hatályos közbeszerzési jogszabályok alapján
válaszolja meg!
1.) A Kbt. II. része szerint feltétel nélkül alkalmazható közbeszerzési eljárás
a.) a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.
b.) a nyílt eljárás.
c.) a versenypárbeszéd.
2.)Minden esetben kötelező kizárni a Kbt. II. része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásokból azt az ajánlattevőt,
a) akinek a tevékenységét felfüggesztették.
b) aki a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.
c) aki az Európai Unióban, de nem Magyarországon letelepedett.
3.) A versenypárbeszéd a következő sorrend szerint tagolódik szakaszokra:
a.) részvételi szakasz, ajánlattételi szakasz, párbeszéd.
b.) részvételi szakasz, párbeszéd, ajánlattételi szakasz.
c.) párbeszéd szakasz, ajánlattételi szakasz, verseny.
4.) A Kbt. szerinti keretmegállapodás
a.) 2 formában köthető.
b.) 4 formában köthető.
c.) nem köthető egyetlen formában sem.
5.) Tárgyalásos eljárásban ajánlattevő az ajánlatához
a.) az eljárást megindító felhívásban közölt ajánlattételi határidő időpontjától
számított 5. naptól kötve van.
b.) a tárgyalások befejezésének időpontjától kötve van.
c.) nincs kötve.
6.) Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megkezdésén
a) főszabály szerint az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját kell érteni.
b) az eljárás előkészítésének kezdő időpontját kell érteni.
c) a bírálóbizottság kijelölésének időpontját kell érteni.
7.) Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást
a.) korlátlanul, az eljárás bármely pontján visszavonhatja.
b.) az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig vonhatja vissza.
c.) az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártától számított 3 munkanapon belül
vonhatja vissza.
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8.) Ha a szerződés több közbeszerzési tárgyat foglal magában, akkor
a.) ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Hirdetményellenőrzési Főosztályától kér
döntést a szerződés minősítése tekintetében.
b.) közbeszerzési tárgyanként százalékosan kell a szerződést minősíteni.
c.) a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni.
9.) A Kbt. 123. §-a szerinti önálló eljárásrend
a.) esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazható.
b.) nemzeti értékhatárokat elérő, és egyben uniós értékhatárokat el nem érő
közbeszerzések megvalósításakor, valamint szolgáltatási koncesszió esetében
alkalmazható.
c.) főszabály szerint nem teszi kötelezővé azt, hogy az ajánlatkérő az írásbeli
összegezés megküldése napját követő tíznapos időtartam lejártáig várjon a
szerződés megkötésével.
10.) Építési beruházás becsült értékének meghatározása során döntő szempont
a.) az egyes építmények hasonlósága.
b.) az egyes építmények földrajzi elhelyezkedése.
c.) a gazdasági és egyben műszaki funkció egysége.
11.) Részvételre jelentkező szerepel
a.) nyílt eljárásban.
b.) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban.
c.) meghívásos eljárásban.
12.) Több szakaszból áll
a.) a nyílt eljárás.
b.) a meghívásos eljárás.
c.) a hirdetmény nélkül induló tárgyalásos eljárás.
13.) Ha a Kbt. szerinti határidő utolsó napja nem munkanapra esik,
a.) a határidő ezen a napon jár le.
b.) a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
c.) a határidő az ezt követő naptári napon jár le.
14.) A Kbt. XIV. fejezete szerint, illetve a közszolgáltatók közbeszerzéseire
vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.) Korm.
rendelet szerint ajánlatkérő
a.) hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást csak feltételekkel alkalmazhat.
b.) versenypárbeszédet nem alkalmazhat.
c.) a keretmegállapodásos eljárást a Kbt. 108-110. §-a szerint folytatja le.
15.) A Kbt. kógenciája azt jelenti, hogy
a) a Kbt. rendelkezéseit minden esetben be kell tartani.
b) a Kbt. szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben maga a Kbt. az eltérést
kifejezetten megengedi.
c) a Kbt. csak a végrehajtási rendeletekkel együtt értelmezhető és alkalmazható.
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16.) A Kbt. 122/A §-a – többek között – akkor alkalmazható, ha
a.) az építési beruházás becsült értéke eléri az irányadó uniós értékhatárt.
b.) az eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges.
c.) az árubeszerzés becsült értéke nem éri el a tízmillió forintot.
17.) Eredménytelen az eljárás, ha
a.) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be.
b.) több ajánlatból az egyiket az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.
c.) ajánlatkérő úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárást mégsem kívánja lefolytatni.
18.) Tárgyalásos eljárásban az ajánlattételi felhívásnak mindenképp tartalmaznia
kell
a.) az ajánlatok felbontásának helyét, idejét.
b.) az összes tárgyalás időpontját.
c.) a részvételi felhívás megküldésének időpontját.
Az alábbiakban meghatározott válaszok közül válassza ki a hamis állítást! A válaszok közül
kizárólag egy jó megoldás választható.
A helyes válaszért 1 pont jár. Amennyiben a vizsgázó több választ jelöl meg, úgy az adott
kérdésre pont nem adható.
A helyes választ, illetve annak betűjelét egyértelműen kell megjelölni (bekarikázás, áthúzás,
aláhúzás stb.).
19.) Nemzeti eljárásrendben feltétel nélkül alkalmazható
a.) a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás.
b.) a versenypárbeszéd.
c.) a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.
20.) Az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni
a.) a nyílt eljárást megindító felhívást.
b.) az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót.
c.) a hiánypótlási felhívást.
21.) Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodva igazolhatja
a.) az összeférhetetlenség fennállásának hiányát.
b.) mind a pénzügyi-gazdasági, mind a műszaki-szakmai alkalmasságát.
c.) alkalmasságát az adott szervezet és az ajánlattevő között fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül.
22.) Részvételi felhívással indul
a.) a meghívásos eljárás.
b.) a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás.
c.) a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.
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23.) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban
nem lehet alvállalkozó, aki
a.) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
b.) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének súlyos
megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat
megállapította.
c.) aki a letelepedése, valamint szolgáltatási helyei szerinti országok
nyilvántartásaiban nincs bejegyezve.
24.) A 4. melléklet szerinti jogi szolgáltatások esetében
a.) ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia.
b.) az ajánlatkérőnek az uniós értékhatárt elérő beszerzését az éves statisztikai
összegezésben szerepeltetnie kell.
c.) a Kbt. Harmadik Része alkalmazandó.
25.) Az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni
a.) a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat.
b.) az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót.
c.) a részvételi felhívást.
2. feladat

Összesen: 21 pont

Az alábbiakban megadott információk alapján határozza meg, hogy az ajánlatkérőnek kell-e
közbeszerzési eljárást megindítania! Amennyiben igen, úgy határozza azt is meg, hogy
melyik, a Kbt. szerinti eljárási rendet kell alkalmaznia!
Ezt követően indokolja meg döntését, a döntés indokolása során térjen ki valamennyi olyan
információra, körülményre, amely a válaszadáskor relevanciával bír, illetve az információt
követően feltett kérdésekre is! Az indokolás, illetve a megoldás megadásakor a Kbt.
jogszabályi helyére nem kell hivatkozni, feltüntetése esetén plusz pont sem jár.
Információ:
Budapesti közkórház takarítási szolgáltatást kíván beszerezni. A beszerzés –a szerződés teljes
időtartamára általános forgalmi adó nélkül számított – ellenértéke 21 millió forint.
-

Kell-e a közkórháznak (alanyiságára tekintettel) közbeszerzési eljárást lefolytatnia?

-

Mi lesz a beszerzés tárgya?

-

Ha a közkórháznak közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, a Kbt. melyik eljárási
rendjét (melyik Részét) kell alkalmaznia?

-

A közkórház alkalmazhat-e hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást?

-

A közkórház alkalmazhatja-e a Kbt. 122/A § szerinti eljárást?
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3. feladat

Összesen: 32 pont

Felsőoktatási intézmény ajánlatkérő egy 2014. szeptember 15-én megindított, a Kbt. XII.
fejezete szerinti közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők vonatkozásában kizáró okokat, a
szerződés teljesítésére való alkalmasság vizsgálatára, valamint az ajánlatok értékelésére
szempontokat határoz meg.
A következőkben meghatározott információk szerint, a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései alapján - a vonatkozó jogszabályi hely pontos feltüntetésével (jogszabály, §,
bekezdés, pont, alpont) - azonosítsa be, hogy a vizsgálni kívánt feltételek, körülmények kizáró
oknak, alkalmassági kritériumnak vagy értékelési részszempontnak minősülnek-e! (Pont
kizárólag a pontos, előzőek szerint feltüntetett jogszabályhely megadásáért adható.)
Információ: Felsőoktatási intézmény ajánlatkérő árubeszerzés megvalósítása érdekében, uniós
eljárási rendben lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásában - egyebek mellett - az
alábbiakban meghatározott körülményeket kívánja vizsgálni a kizáró okok, illetőleg a
szerződés teljesítésére való alkalmasság megállapítása, illetve az ajánlatok értékelése körében
(az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontját alkalmazva):
-

-

megrendelés kézhezvételétől számított szállítási határidő munkanapban;
ajánlati ár;
a beszerzendő áru leírása, mintapéldányának, illetve fényképének bemutatása;
ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan
hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát
veszélyezteti;
az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
műszaki segítségnyújtás;
műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedéseknek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírása;
teljes árbevétel.

A táblázatban csak azokat a rovatokat töltse ki, amelyek az adott körülmény (feltétel)
tekintetében értelmezhetőek! Egy sorban kettő információt: egy helyes választ és a pontos
jogszabályi helyet kötelező megadni, jelölni. Amennyiben egy sor a fentiektől eltérő módon
kerül kitöltésre, úgy az adott sorra pont nem adható, függetlenül attól, hogy a feltüntethető
válaszokhoz képest kevesebb, vagy több került megadásra.
A válasz megadására szolgáló rovatba egyértelmű jelölést (X-et vagy igent) kell feltüntetni.
A jogszabályi hely megjelölésekor a pontos válasz megadása (a pont megszerzése) érdekében
a vonatkozó jogszabályt, úgy mint Kbt. vagy 310/2011. Korm.r. is jelölni kell. Alkalmassági
kritérium esetén a 310/2011. Korm. rendelet vonatkozó pontja jelölendő.
A táblázat vonatkozó rovatainak helyes kitöltése 1, illetve 3 pontot ér, tehát soronként 4 pont,
összesen 32 pont érhető el.
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Az előírt
feltétel
(körülmény)
kizáró ok

Válasz
Az előírt
feltétel
(körülmény)
alkalmassági
feltétel

Megrendelés
kézhezvételétől
számított szállítási
határidő
munkanapban
Ajánlati ár
A beszerzendő áru
leírása,
mintapéldányának,
illetve fényképének
bemutatása
Ajánlattevő,
alvállalkozó, illetve az
alkalmasság
igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő az
adott eljárásban előírt
adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése
során olyan hamis
adatot szolgáltat vagy
hamis nyilatkozatot
tesz, amely a verseny
tisztaságát
veszélyezteti
Az ajánlattevő,
alvállalkozó, illetve az
alkalmasság
igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő
tevékenységét
felfüggesztette, vagy
akinek tevékenységét
felfüggesztették
Műszaki
segítségnyújtás
Műszaki-technikai
felszereltségének, a
minőség biztosítása
érdekében tett
intézkedéseknek,
illetve vizsgálati és
kutatási eszközeinek
leírása
Teljes árbevétel
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Az előírt
feltétel
(körülmény)
értékelési
részszempont

Jogszabályi hely
pontos megjelölése
(§, bekezdés, pont,
alpont)
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4. feladat

Összesen: 22 pont

1. Válaszoljon röviden az alábbi – jogorvoslattal kapcsolatos – kérdésekre!

14 pont

1. Nyilvános-e a Közbeszerzési Döntőbizottság által tartott tárgyalás (főszabály
szerint)? (1 pont)

2. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának kézbesítésétől számított hány
napon belüli időpontban kell a Közbeszerzési Döntőbizottság számára a
keresetlevelet megküldeni a határozat elleni jogorvoslat esetén? (1 pont)

3. Főszabály szerint hány biztosból áll a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati
ügyekben eljáró tanácsa? (1 pont)

4. Mettől meddig terjedhet a Döntőbizottság által kiszabható eljárási bírság
összege? (2 pont)

5. Sorolja fel, hogy mikor sújthatja a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárási
bírsággal a kérelmezőt vagy a jogorvoslati eljárás egyéb résztvevőjét! (4 pont)

6. Soroljon fel öt hivatalból kezdeményezőt! (5 pont)

T 9/10

T 52 343 01/2

2. Az alábbi információk alapján határozza meg az adott – jogorvoslati – ügyben
rendelkezésre álló határidőket, szükség szerint megjelölve, hogy a határidőt mely
körülmény bekövetkezésének időpontjától kell számítani.
8 pont
1. A közbeszerzésekért felelős miniszter – közbeszerzési eljárás mellőzése esetén
– hivatalból megindítja a Döntőbizottság eljárását (4 pont)
A jogorvoslati eljárás megindításának szubjektív és objektív határideje (a
határidő-számítás kezdetét is megjelölve):

2. Közbeszerzési Döntőbizottság határozata ellen keresetlevelet nyújtottak be a
bírósághoz (1 pont)
A keresetlevél megvizsgálására nyitva álló határidő:

3. Az érdekelt ajánlattevő benyújtotta jogorvoslati kérelmét, azonban nem
jelölte meg a megsértett jogszabályi rendelkezést, így a Közbeszerzési
Döntőbizottság e hiány pótlására hívta fel (1 pont)
Hiánypótlási határidő:

4. Közbeszerzési Döntőbizottság tárgyalás tartásáról dönt (2 pont)
Tárgyalás tartására nyitva álló határidő (a határidő-számítás kezdetét is
megjelölve):
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