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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.

10

2.

10

3.

22

4.

18

5.

40
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Megszerzett pontszám
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1. feladat
Összesen: 10 pont
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytat. Az ajánlatokat az összességében
legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja szerint kívánja elbírálni a következő
részszempontok és súlyszámok alapján:
Részszempont

Súlyszám
60

1. Ajánlati ár (Ft)
2. Jótállás időtartama (hónap, max. 12 hónap)

15

3. Vállalt késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap, max. 100.000 Ft/nap)

15

4. ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer megléte (Igen/Nem)

10

A felhívás releváns pontjai a következőket tartalmazták:
„V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa:
Az adható pontszám alsó határa 1, felső határa 100 valamennyi részszempont esetében.
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1)
pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Számítási módszer az 1., 2., 3. részszempont esetén: A legkedvezőbb ajánlati elem 100
pontot kap, a többi ajánlati elem pontszáma az 1. részszempont esetében fordított
arányosítással; a 2., 3. részszempontok esetében egyenes arányosítással kerül kiszámításra
az ajánlati dokumentációban ismertetett módszerek alapján. A 4. részszempont esetén,
amennyiben rendelkezik az ajánlattevő ISO minőségirányítási rendszerrel, 100 pontot,
amennyiben nem rendelkezik, úgy 1 pontot kap. Ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig
számol”.
A dokumentációban ajánlatkérő megismételte a felhívás előírásait, majd a következőket
rögzítette:
a)
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat a következők szerint:
−
−

azaz
=

á

=

(

−
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ahol:
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Alegrosszabb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

b)
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
arányosan számolja ki a pontszámokat a következők szerint:
−
−

azaz

ahol:
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Alegrosszabb:
Avizsgált:

=

á

=

(

−

á

)+

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az eljárásban öt ajánlattevő tett ajánlatot, az egyes értékelési részszempontokra a
következő megajánlásokat tették:
Alfa Kft.
11.000.000.-

Béta Kft.
12.599.000.-

Gamma Kft.
11.550.400.-

Delta Kft.
13.125.000.-

Epszilon Kft.
12.000.300.-

2.
Jótállás időtartama
(hónap, max. 12 hónap)

10

12

12

12

10

3.
Vállalt késedelmi
kötbér mértéke (Ft/nap,
max. 100.000 Ft)

50.000

100.000

75.000

100.000

100.000

4.
ISO
9001:2008
minőségirányítási rendszer
megléte (Igen/Nem)

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

1.

Ajánlati ár (Ft)

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánította. Állapítsa meg
az ajánlattevők súlyszámmal szorzott pontszámát az első értékelési részszempontra! Két
tizedesjegyig számoljon!

Alfa Kft.
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Béta Kft.
Gamma Kft.
Delta Kft.
Epszilon Kft.

2. feladat
Összesen: 10 pont
Egy közbeszerzési eljárásra négy vállalkozás nyújtott be ajánlatot. Állapítsa meg, hogy
melyik vállalkozó ajánlata minősül irreálisan alacsonynak, és melyik ajánlattevő
esetében kell a Kbt. 69. §-át alkalmazni! Számítsa ki az eltérést, és állapítsa meg annak
értékét!
(Az eltérés mértékének számítása ajánlatonként 2 pontot, a helyes értékelés 2 pontot ér,
a feladatra összesen 10 pont adható.)
A Kbt. ide vonatkozó paragrafusa:
69. § (1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát
megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi
ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés
tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az
ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre
kerül.
(2) Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi
tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a
közbeszerzést megelőzően a becsült érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell
figyelemmel lenni. Köteles az ajánlatkérő az (1) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az
ajánlatban foglalt – az (1) bekezdés szerinti – ellenszolgáltatás több, mint húsz százalékkal
eltér a közbeszerzés – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén
az adott elemre eső – 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékétől.

Az ajánlatkérő kertészeti szolgáltatást kíván beszerezni. A szolgáltatás – a Kbt. 18. § (2)
bekezdésének alkalmazása nélkül számított – becsült értékét összesen 20.000.000.-Ft-ban
határozta meg az ajánlatkérő. Határidőre az alábbi négy vállalkozás nyújtotta be az
ajánlatát:
− Rózsa Kft.:
16.500.000.-Ft
− Ibolya Kft.:
18.700.000.-Ft
− Nárcisz Kft.:
14.200.000.-Ft
− Jácint Kft.:
24.500.000.-Ft
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A fentiek alapján oldja meg a feladatot!
Eltérés számítása:
Rózsa Kft.:

az eltérés mértéke:

Ibolya Kft.:

az eltérés mértéke:

Nárcisz Kft.:

az eltérés mértéke:

Jácint Kft.:

az eltérés mértéke:

Értékelés:
3. feladat
Összesen: 22 pont
Költségvetési szerv uniós közbeszerzési értékhatárt elérő értékű – közszolgáltatási
tevékenység biztosításával nem összefüggő – építési beruházást kíván megvalósítani,
amelynek érdekében a Kbt. Második Része szerinti meghívásos eljárást kíván
lefolytatni. Ajánlatkérő meghatározza az ajánlattételre felhívandó részvételre
jelentkezők keretszámát. Ajánlatkérő beszerzését sürgős körülmények befolyásolják, így
gyorsított eljárást alkalmaz.
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:
- a szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása,
- gazdasági és pénzügyi alkalmasság,
- (ajánlattételre felhívandó) jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív
szempontok,
- közös közbeszerzési szójegyzék (CPV),
- (szerződés) meghosszabbításra vonatkozó információk,
- gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása,
- jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ,
- részvételi határidő,
- szerződést biztosító mellékkötelezettségek,
- teljesítés helye,
- teljes mennyiség,
- kiegészítő iratok beszerzésének feltételei,
- ajánlatkérő fő tevékenységének megjelölése,
- annak megjelölése, hogy a hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul,
- a közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk,
- a szerződés időtartama,
- közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk,
- részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok).
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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4. 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:
helyi önkormányzat a Kbt. Harmadik Része szerinti meghívásos eljárást folytat le
árubeszerzés tárgyban,
az eljárást megindító felhívást 2014. május 20. napján küldte meg a Közbeszerzési
Hatóságnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételre,
az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések benyújtására annyi részvételi határidőt
biztosít, amennyi alatt megfelelően lehet részvételre jelentkezni,
a részvételi szakasz eredményes lett, ajánlatkérő 2014. június 10. 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,
az ajánlatok benyújtására ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy a beszerzést sürgős
körülmények befolyásolják, az ilyenkor irányadó törvényi minimumot biztosítja,
ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát a törvényben biztosított maximumban
állapítja meg,
a közbeszerzési eljárást nem külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés
mellett folytatják le,
az ajánlatkérő 2014. augusztus 18. napján szerződést köt a nyertes ajánlattevővel,
ajánlatkérő a törvény által biztosított határidő utolsó napján küldi meg az eljárás
eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt,
az ajánlatkérő – amely esetben releváns – az egyes határidők időpontjait egységesen
11.00 óra időpontban határozza meg,
a határidő számításánál – ahol releváns – figyelemmel kell lenni arra, hogy augusztus
20. munkaszüneti nap.
Megoldás:
1.)

Az eljárás megindításának időpontja:

2.)

Ajánlattételi felhívások megküldésének ideje:

3.)

Ajánlattételi határidő:

4.)

Ajánlati kötöttség ajánlatkérő által meghatározott végső időpontja:

5.)

Eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény megküldésének
határideje:
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5. 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 d) pont szerinti ajánlatkérő saját forrásból, a Kbt. Második Része
szerinti nyílt eljárást indított szolgáltatásmegrendelés tárgyban. A beszerzés becsült értéke
102 millió forint. Az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény 2014. május 6. napján került
feladásra a TED adatbankban történő közzétételre. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban nem
tartotta szükségesnek a teljesítés helyének megjelölését. Ezen túl lehetővé tette a közbeszerzés
egy részére történő ajánlattételt, de az eljárást megindító felhívásban nem írta elő, hogy a
közbeszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot tenni. Az ajánlatkérő az eljárást
megindító felhívásban kizárta a közös ajánlattétel lehetőségét.
A kizáró okokat illetően az ajánlati felhívás rögzítette, hogy az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok hatálya alá esik. Az
ajánlatkérő – mivel nem egy komplex, összetett beszerzésről van szó – nem készített
dokumentációt, a megfelelő ajánlattételhez elegendőnek tartotta az ajánlati felhívásban
előírtakat, ezen kívül csak szerződéstervezetet bocsátott a gazdasági szereplők rendelkezésére.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt
közvetlenül ismertetette a közbeszerzés – a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül
számított – becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét. Az ajánlatok bontásán az ajánlatkérőnek halaszthatatlan elintéznivalója akadt, így a
még fel nem bontott ajánlatok bontását másnapra halasztotta.
Az egyik ajánlat nem egyértelmű nyilatkozatot tartalmazott, így ajánlatkérő felvilágosítást
kért oly módon, amely tárgyalásra irányult.
Egy másik ajánlat hiányossága miatt hiánypótlási felhívást küldött ajánlatkérő az érintett
ajánlattevőnek, amelyről azonban nem értesítette a többi ajánlattevőt.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásnak befejezésekor az eljárás eredményéről, kizárásról,
alkalmatlanság megállapításáról, ajánlat Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné
nyilvánításáról az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés elkészítésével és az
ajánlattevőknek elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatta az ajánlattevőket, az
említett kérdésekben való döntését azonban nem indokolta.
Az ajánlatkérő a szerződést az írásbeli összegezés megküldése napját követő 6. napon belül
kötötte meg a nyertes ajánlattevővel.
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