T 52 343 01/2/4

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 (2015. július 1-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 (2015. április 24-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 (2012. január 1-től hatályos verzió)
6. A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2015. évre irányadó
közbeszerzési értékhatárokról
7. 2015. évi naptár

Maximális pontszám: 100 pont.

A javítást követően a pontok az alábbi táblázatban összesítendőek:

Feladat

Elérhető pontszám

1.

10

2.

10

3.

20

4.

20

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
70

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

30

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.3.3.1)
pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Számítási módszer az 1., 2. részszempont esetén: A legkedvezőbb ajánlati elem 100 pontot
kap, a többi ajánlati elem pontszáma az 1. részszempont esetében fordított arányosítással; a
2. részszempont esetében egyenes arányosítással kerül kiszámításra az ajánlati
dokumentációban ismertetett módszerek alapján. 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

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
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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 két ajánlattevő tett ajánlatot, az egyes értékelési részszempontokra a
következő megajánlásokat tették:
1.

Ajánlati ár (Ft)

Alfa Kft.
75 000 000

Béta Kft.
70 000 000

2.

Jótállás időtartama (hónap, max. 12 hónap)

9

12

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánította. Állapítsa meg
az ajánlattevők súlyszámmal szorzott pontszámát mindkettő értékelési szempont
vonatkozásában, illetőleg nevezze meg az eljárás nyertesét !
Két tizedesjegyig számoljon.
1. értékelési részszempontra az ajánlattevők pontszáma:

Alfa Kft.=
Béta Kft. =

2. értékelési részszempontra az ajánlattevők pontszáma:
Alfa Kft. =
Béta Kft.=
Az eljárás nyertese:
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2. feladat

Összesen: 10 pont

Egy közbeszerzési eljárásban négy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Állapítsa meg, hogy
melyik ajánlattevő ajánlata tartalmaz automatikusan, a Kbt. 69. § (2) bekezdésében
foglalt mértékre tekintettel aránytalanul alacsony árat, és így melyik ajánlattevő
esetében kell a Kbt. 69. § (1) bekezdését köteles alkalmaznia az ajánlatkérőnek!
Számítsa ki az eltérést, és állapítsa meg annak mértékét!
(Az eltérés mértékének helyes kiszámítása ajánlatonként 2 pontot, a helyes értékelés 2
pontot ér, a feladatra összesen 10 pont adható.)
A Kbt. vonatkozó rendelkezése:
„Kbt. 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.”
Ajánlatkérő az ajánlatok bontása előtt a Kbt. 62.§ (4) bekezdésének megfelelően ismertette a
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, mely nettó 200.000.000,Ft továbbá ismertette a – Kbt. 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított − becsült
értéket, mely 190.000.000.- Ft. Határidőre az alábbi négy ajánlattevő nyújtotta be az ajánlatát:
−
−
−
−

Fehér Kft.:
Fekete Kft.:
Piros Kft.:
Kék Kft.:

ajánlati ár: nettó 189.000.000.-Ft
ajánlati ár: nettó 145.000.000.-Ft
ajánlati ár: nettó 165.000.000.-Ft
ajánlati ár: nettó 185.000.000.-Ft

A fentiek alapján oldja meg a feladatot!
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Eltérés számítása:
Fehér Kft.:

az eltérés mértéke: […]%

Fekete Kft.:

az eltérés mértéke: […]%

Piros Kft.:

az eltérés mértéke: […]%

Kék Kft.:

az eltérés mértéke: […]%

Értékelés:
Fehér Kft.:


az ajánlattevő esetében a Kbt. 69. § (1) bekezdését az ajánlatkérőnek alkalmaznia kell:
igen […] nem […]

Fekete Kft.:


az ajánlattevő esetében a Kbt. 69. § (1) bekezdését az ajánlatkérőnek alkalmaznia kell:
igen […] nem [...]

Piros Kft.:
 az ajánlattevő esetében a Kbt. 69. § (1) bekezdését az ajánlatkérőnek alkalmaznia kell:
igen […] nem […]
Kék Kft.:
 az ajánlattevő esetében a Kbt. 69. § (1) bekezdését az ajánlatkérőnek alkalmaznia kell:
igen […] nem […]
.
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3. feladat

Összesen: 20 pont

Helyi önkormányzatok társulása 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 beszerzését sürgős körülmények nem befolyásolják.
Ajánlatkérő részajánlattételi 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.
A helyes hirdetménymintáért 1 pont, a hirdetményminta rendelet meghatározásáért 1
pont jár; a felsorolt információk helyének pontos meghatározásáért válaszonként 1
pont, a feladatra mindösszesen 20 pont jár.
Információ:
- becsült érték
- fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
- a közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy
- annak megjelölése, hogy az adott szerződésre vonatkozóan sor került-e korábbi
közzétételre
- annak megjelölése, hogy az ajánlatkérő nem más ajánlatkérők nevében végzi a
beszerzést
- teljesítés helye
- a szerződés időtartama
- annak megjelölése, hogy a szerződés teljesítésére nem vonatkoznak különleges
feltételek
- gazdasági és pénzügyi alkalmasság
- a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
- összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésre szolgáló részszempontok
- ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja
- annak megjelölése, hogy ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget biztosít
- a beszerzés rövid meghatározása
- annak megjelölése, hogy ajánlatkérő meghívásos eljárást alkalmaz
- részvételi határidő
- a jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
- európai uniós alapokra vonatkozó információk
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4. feladat

Összesen: 20 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:
központi költségvetési szerv meghívásos eljárást folytat le nemzeti értékhatárt elérő
értékű – közszolgáltatási tevékenység biztosításával nem összefüggő – építési
beruházás tárgyban,
az eljárást megindító felhívást ajánlatkérő 2015. október 15. napján adta fel a
Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételre,
a részvételi határidőt ajánlatkérő 2015. október 27. napjában állapította meg,
a részvételi szakasz eredményes lett, ajánlatkérő az eredményről 2015. november 4.
napján közli a részvételre jelentkezőkkel,
ajánlatkérő a törvényben az ajánlattételi felhívások megküldésére biztosított határidő
utolsó napján küldi meg az ajánlattételi felhívásokat az alkalmasnak minősített
jelentkezők részére,
ajánlatkérő beszerzését sürgős körülmények nem befolyásolják,
az ajánlatkérő dokumentációt készít,
nincs folyamatba épített ellenőrzés,
az ajánlatkérő - amely esetben releváns - az egyes határidők időpontjait egységesen
9.00 óra időpontban határozza meg.
Megoldás:
1.)

eljárás megindításának időpontja (2 pont):

2.)

részvételi jelentkezések bontásának időpontja (3 pont):

3.)

ajánlattételi felhívások megküldésének ideje (5 pont):

4.)

ajánlattételi határidő (4 pont):
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5.)

dokumentáció beszerzésének határideje (3 pont):

6.)

ajánlati kötöttség ajánlatkérő által meghatározott végső időpontja (3 pont):

5. feladat

Összesen: 40 pont

Az ajánlatkérőnek minősülő szervezet, illetve a gazdasági szereplő a közbeszerzési
eljárás lefolytatása során a következő feladatban leírt eljárási cselekményeket végezte,
döntéseket hozta. Állapítsa meg, hogy az ajánlatkérő, gazdasági szereplő mely eljárási
cselekményei, döntései minősülnek jogsértőnek. A feladat megoldása során térjen ki
arra is, hogy mi lett volna a Kbt. rendelkezéseinek megfelelő cselekmény, döntés.
[1 pont jár válaszonként a jogsértő cselekmény, döntés meghatározásáért, és 3 pont jár a
megfelelő cselekmény, döntés meghatározásáért. Az indokolásban meg kell jelölni a
megsértett jogszabályi rendelkezést is.]
Feladat:
A Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezet a Kbt. 122/A. §
szerinti eljárást indított szolgáltatás-megrendelés tárgyban. Az ajánlattételi felhívást
ajánlatkérő kettő – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő
megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek küldte meg, az egyiknek 2015.
október 19-én, a másik gazdasági szereplőnek 2015. október 20-án. Az ajánlattételi határidőt
ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 10 napban állapította meg. A
kizáró okok tekintetében ajánlatkérő előírta, 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 alkalmasság
igazolása tekintetében ajánlatkérő előírta, hogy az alkalmassági követelményeknek
ajánlattevők csak önállóan felelhetnek meg. Ajánlatkérő kizárta, hogy az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők olyan gazdasági szereplővel tegyenek közösen ajánlatot,
amelynek nem küldött ajánlattételi felhívást.
Az egyik ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően, 3 perces késedelemmel érkezett
meg, ajánlatkérő azonban – annak érdekében, hogy így két ajánlattal biztosítsa a versenyt –
nem nyilvánította érvénytelenné ezt az ajánlatot, hanem felbontotta és ismertette a
felolvasólapon szereplő adatokat.
Az ajánlatok bírálata során ajánlatkérő előre nem látott akadályba ütközött, amely miatt nem
tudta az ajánlati kötöttség lejártának időpontjáig az ajánlatokat elbírálni, így felhívta az
ajánlattevőket ajánlataik fenntartására. Az egyik ajánlattevő nem nyilatkozott az ajánlatkérő
által megadott határidőben, amelyet ajánlatkérő úgy tekintett, hogy az érintett ajánlattevő nem
tartja fenn ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig.
A másik ajánlatban ajánlatkérő a bírálat során ellentmondó nyilatkozatokat talált, azonban –
mivel az adott ajánlattevő honlapján ellenőrizte a kérdéses információt és ez alapján azt
fogadta el érvényesnek, amelyet az érintett ajánlattevő honlapján megismert – nem fordult
ajánlattevőhöz.
Az értékelés körébe bevont – végül – egyetlen ajánlat érvénytelen lett, így ajánlatkérő
eredménytelenné nyilvánította az eljárást.
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