T 52 343 01/1

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: 25%.
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A vizsgán használható anyagok:
1. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (2014. március 15-től
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. március 15-től 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. március 15-től 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
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.

20

3.

22

4.

18

5.

40
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Megszerzett pontszám
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1. feladat

Összesen: 20 pont

A következőkben egy közbeszerzési pályázatra jelentkezett cég pénzügyi kimutatásait
látja. Végezze el az alábbi feladatokat!
a. Egészítse ki a kimutatások hiányzó adatait!
12 pont
Vakszerencse Zrt.
Mérlegeszközök (aktívák)
adatok ezer Ft-ban
SorA tétel megnevezése
szám
A
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

2012

2013

B
C
E
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
5 700 ……………
I. Immateriális javak
0
0
II. Tárgyi eszközök
5 700
6 000
III. Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
……………
B. FORGÓESZKÖZÖK
80 700
I. Készletek
4 000
11 000
II. Követelések
……………
26 000
III. Értékpapírok
2 000
2 000
IV. Pénzeszközök
31 700
41 700
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
140
0
…………… ……………
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+05.+10.)
„Vakszerencse Zrt.”
Mérlegforrások (passzívák)
adatok ezer Ft-ban

SorA tétel megnevezése
szám
A
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

B
(13.+14.+…+19.)

D. SAJÁT TŐKE
I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (−)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Mérleg szerinti eredmény
E. CÉLTARTALÉKOK
F. KÖTELEZETTSÉGEK (22.+23.+24.)
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
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2012

2013

C
E
…………… ……………
3 000
3 000
0
0
0
0
14 300
18 600
0
0
0
0
…………… ……………
0
0
31 000
56 100
0
0
0
0
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24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek (szállítók)
25. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
26. FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.)

31 000
56 100
4 000
2 400
56 600 ……………

„Vakszerencse Zrt.”
Eredménykimutatás „A” változat (összköltség eljárással)
adatok ezer Ft-ban
Sorszám
A
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
A

VIII.
IX.
B
C
X.
XI.
D
E
XII.
F
G

A tétel megnevezése

2012

B
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Anyag jellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE
(I±II+III-IV-V-VI-VII)
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK
EREDMÉNYE (VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI
EREDMÉNY (±A±B)
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

2013

C
149 420
0
600
……………
8 200
1 800
400

E
198 160
0
500
175 300
8 600
4 000
3 300

4 620
500
0

7 460
400
0

500
5 120
0
0
0
5 120
820
4 300
4 300

400
7 860
0
0
0
7 860
……………
6 600
6 600

Csak a fenti értékek fogadhatók el. Részpontszám nem adható. Nem egyértelmű vagy nem
pontos számadat esetén pont nem adható.
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b) Adja meg a következő mutatók számítási módját, és számítsa ki azokat a vállalkozás
adataiból!
8 pont
a. Szállítók forgási ideje (4 pont)
Számítás:
2012:
2013:
b. Tőkeáttételi mutató (4 pont)
Számítás:
2012. év:
2013. év:
2. feladat
Összesen: 22 pont
Helyi önkormányzat nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő, de uniós közbeszerzési
értékhatárt el nem érő értékű – közszolgáltatási tevékenység biztosításával nem
összefüggő – szolgáltatásmegrendelés tárgyban, amelynek érdekében a Kbt. Harmadik
Része szerinti hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő
rész-ajánlattételi lehetőséget biztosít.
A feladat megoldásakor jelölje meg az alkalmazandó hirdetménymintát és
hirdetményminta rendeletet is!
Válaszában továbbá térjen ki arra is, hogy az ajánlatkérőnek az alábbiakban
meghatározott információkat a hirdetményminta mely pontjaiban kell megadnia!
Pont kizárólag a pontos válaszért adható.
Információ:
- Beszerzés más ajánlatkérők nevében
- Az ajánlattételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
- A tárgyalás lefolytatásának menete
- Értékelési szempontok
- Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
- Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
- A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
- Rész-ajánlattételi lehetőség biztosítása
- Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
- A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az
eljárásban való részvétel feltétele
- A szerződés típusa
- Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok)
- Tárgyalásos eljárás megjelölése
- Fő finanszírozási és fizetési feltételek
- Teljes mennyiség vagy érték
- A szerződés időtartama
- Részvételi határidő
- Ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
A helyes hirdetménymintáért 1 pont, a hirdetményminta rendelet meghatározásáért 3 pont
jár; a felsorolt információk helyének pontos meghatározásáért válaszonként 1 pont, a
feladatra mindösszesen 22 pont jár.
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3. feladat

Összesen: 18 pont

Az alábbiakban meghatározott információk alapján számítsa ki a közbeszerzési eljárás
megjelölt eljárási cselekményeinek időpontját!
A megoldás részét képezi az adott határidő számításakor figyelembe vett tényezők
leírása és a pontos időpont (határidő) megadása is. Ahol a megoldáshoz indokolás
szükséges, a maximális pontszám csak a helyes indokolás és a helyes időpont megadása
esetén érhető el. Minden, a feladatban megadott információra ki kell térni az indokolás
körében.
Az eljárási határidőket azok legkorábbi időpontjában kell megjelölni (például: a
hirdetmény feladásától számított 40. nap).
Információk:
A Kbt. 6. § (1) bekezdés d) pont szerinti ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerinti
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást folytat le árubeszerzés tárgyban.
Az eljárást megindító felhívást a Közbeszerzési Hatóság 2014. április 7. napján adta
fel a TED adatbankban való közzétételre.
Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések benyújtására a törvényi minimumot biztosítja
(sürgősség nem áll fenn).
A részvételi szakasz eredményes lett, ajánlatkérő 2014. május 13. napján közli a
részvételre jelentkezőkkel a részvételi szakasz eredményét.
Ajánlatkérő a törvényben az ajánlattételi felhívások megküldésére biztosított határidő
utolsó napján küldi meg az ajánlattételi felhívásokat az alkalmasnak minősített
jelentkezők részére.
Ajánlatkérő dokumentációt készít.
Ajánlatkérő 24 napot biztosít az ajánlatok benyújtására.
Az ajánlatkérő – amely esetben releváns – az egyes határidők időpontjait egységesen
9.00 óra időpontban határozza meg.
A közbeszerzési eljárást nem külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés
mellett folytatják le.
Megoldás:
1.)

Az eljárás megindításának időpontja:

2.)

Részvételi határidő:

3.)

Ajánlattételi felhívások megküldésének ideje:

4.)

Ajánlattételi határidő:

5.)

Dokumentáció beszerzésének határideje:
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4. feladat

Összesen: 40 pont

Az ajánlatkérőnek minősülő szervezet a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a
következő feladatban leírt eljárási cselekményeket végezte, döntéseket hozta. Állapítsa
meg, hogy az ajánlatkérő mely eljárási cselekményei, döntései minősülnek jogsértőnek!
A feladat megoldása során térjen ki arra is, hogy mi lett volna a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelő eljárás, döntés! A helyes döntés feltüntetésekor a vizsgázónak hivatkoznia kell
a megfelelő döntés indokára is.
(1 pont jár válaszonként a jogsértő döntés meghatározásáért, és 3 pont jár a megfelelő
indokolásért.)
Feladat:
A Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pont szerinti ajánlatkérő saját forrásból a Kbt. Harmadik Része
szerinti meghívásos eljárást indított építési beruházás tárgyban. A beszerzés becsült értéke
200 millió forint. A részvételi felhívásban a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok
hiányának igazolását írta elő. Az alkalmasság igazolása tekintetében ajánlatkérő kikötötte,
hogy azokat a részvételre jelentkezőknek saját maguknak kell igazolniuk, figyelemmel arra,
hogy „enyhe” alkalmassági követelményeket határozott meg. Az ajánlatkérő már a részvételi
szakaszban készített dokumentációt. Az eljárásban való részvételt a dokumentáció átvételéhez
kötötte. A dokumentáció ellenértékét 200 000 forintban határozta meg, és előírta, hogy közös
részvételre jelentkezés esetén minden egyes közös részvételre jelentkezőnek külön-külön át
kell vennie egy-egy dokumentációt.
A részvételi szakaszban három részvételre jelentkezést nyújtottak be, egy részvételre
jelentkező ajánlatot tett, amelyet ajánlatkérő elfogadott. Az eredményes részvételi szakaszt
követően ajánlatkérő közvetlenül megküldte az ajánlattételi felhívást az általa alkalmasnak
minősített részvételre jelentkezőknek.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 15.
napban állapította meg. A beszerzést sürgős körülmények nem befolyásolták.
Az ajánlatok értékelési szempontjaként az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelölte meg az ajánlatkérő, az alábbi részszempontokkal: teljesítési határidő, jótállás
időtartama.
Az egyik ajánlattevő az ajánlattételi határidőn túl nyújtotta be ajánlatát, ajánlatkérő azonban
azt is elfogadta és nem zárta ki az eljárásból.
Az ajánlatkérő a bírálat elvégzése során észlelte, hogy – rajta kívül álló okból – nem tudja
befejezni az ajánlatok bírálatát az ajánlati kötöttség lejártáig, így az ajánlattevőket ajánlatuk
fenntartására hívta fel. Az egyik ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem
nyilatkozott, amelyet ajánlatkérő úgy tekintett, hogy az adott ajánlattevő az ajánlatát nem
kívánja fenntartani az ajánlatkérő által megjelölt időpontig. Az ajánlatkérő az ajánlatok
elbírálásnak befejezésekor az eljárás eredményéről, kizárásról, alkalmatlanság
megállapításáról, ajánlat Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról,
illetve ezek részletes indokáról külön jogszabály szerinti, eljárás eredményéről szóló
tájékoztatót tartalmazó hirdetmény-minta kitöltésével és az ajánlattevőknek elektronikus úton
történő megküldésével tájékoztatta az ajánlattevőket.

T 7/7

