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A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a 
Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T - ot. 
 
A Döntőbizottság az Energas Kft. (2318 Szigetszentmárton, Vasút u. 1., a 
továbbiakban: kérelmező) által Csobánka Község Önkormányzata (2014 
Csobánka, Fő út 1., képviseli: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Dr. Laczkó 
Katalin ügyvéd, 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. em. 1., a továbbiakban: 
ajánlatkérő) „Csobánkai Óvoda bővítése és felújítása kiviteli munkák elvégzése 
vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott 
jogorvoslati kérelmet elutasítja.  
 
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A 
határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül 
keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes 
megyei/Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz 
címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a 
keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására 
nincs halasztó hatálya. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A Döntőbizottság a D.291/2011. számú jogorvoslati eljárás iratai, a közbeszerzési 
eljárásban, illetve a jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, valamint a felek 
nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg:  
 
Ajánlatkérő 2011. március 18-án a Közbeszerzési Értesítőben közzétett KÉ-
1815/2011. számú ajánlati felhívásával a Kbt. VI. fejezete szerinti tárgyalás 
nélküli egyszerű közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben 
meghatározott építési beruházás tárgyában. Ajánlatkérő a hirdetményt 2011. 
március 10-én adta fel közzétételre. 
 



 2 
 

Ajánlatkérő a felhívás II.2.1) pontjában meghatározta a beszerzés teljes 
mennyiségét:  
„Épületfelújítás: 323 m², új építés: 264 m², emeleti szint építés: 171 m², külső 
térburkolás: 445 m². 
Árazatlan költségvetés kiírás és a kiviteli tervek, valamint további információk 
az ajánlati dokumentációban.” 
 
A felhívás III.2) pontja tartalmazta az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, 
műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának igazolására kért adatokat és 
tényeket, a szerződés teljesítésére alkalmassá, illetve alkalmatlanná 
minősítésének szempontjait. 
 
Az elbírálás szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat volt, az alábbi 
részszempontok és súlyszámok meghatározásával: 
 
Részszempont Súlyszám 
1./ Ajánlati ár (bruttó Ft)  100 
2./ A kivitelezés időtartama (napokban)    50 
3./ A vállalt késedelmi kötbér összege (Ft/nap)    40 
4./ Vállalt jótállás időtartama (hónap)    30 
 
A felhívás V.7.1) pontjában az ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. §-ban 
foglaltak szerint biztosította.  
 
A felhívás V.7.11) pontjában az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlattevőnek 
tételes kereskedelmi ajánlatot kell tennie a dokumentációban kiadott formalap 
kitöltésével. Az ajánlati árat a dokumentációban található valamennyi tételre 
minden kapcsolódó költség összeadásával kell megadni (tételes kereskedelmi 
ajánlat). Ajánlatkérő a listán szereplő valamennyi tétel beárazását előírta. 
 
Az ajánlattételi határidő 2011. március 30. napja, az összegezés megküldésének 
tervezett időpontja 2011. április 6. napja, a szerződéskötés tervezett időpontja az 
összegezés megküldésének napjától számított 10. nap volt. 
A szerződés teljesítésének végső határideje: 2011. augusztus 22. 
 
Ajánlatkérő dokumentációt is készített, amely tartalmazta a részletes ajánlattételi 
feltételeket (Útmutató), a szerződéstervezetet, a közbeszerzési műszaki leírást, 
tervdokumentációt, az árazatlan tételes költségvetést és az iratmintákat. 
 
Az Útmutató 17. pontjában ajánlatkérő rögzítette, hogy az ajánlattevő az 
árajánlatot egyösszegű nettó átalányáron köteles megtenni. Az egyösszegű 
átalányár magában foglalja mindazon díjakat és költségeket, amelyek a kért 
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beruházás megvalósításához és a szerződésben megfogalmazott feltételek 
teljesüléséhez szükségesek. 
 
Az egyösszegű nettó ellenszolgáltatást a felolvasólapon kellett megadni, és 
csatolni kellett a beárazott tételes költségvetést, valamint a dokumentációban 
kiadott minta szerint kitöltött költségvetési főösszesítőt.  
 
A dokumentációban kiadott szerződéstervezet 3. pontja szerint „A vállalási ár 
tartalmazza a műszaki tartalom megvalósulásának teljes költségét, a kivitelezési 
munkákat, az építési munkával kapcsolatban fizetendő minden díjat, az átadás és 
beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle további, esetleg szükségessé váló terv 
és egyéb dokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb 
szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, egyéb 
közreműködők költségeit, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, biztosítások, 
stb.), valamint a felvonulási-, állagmegőrzési-, vagyonvédelmi költségeket, a 
garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának 
rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka 
ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, stb.”. 
 
Az építési engedélyezési tervdokumentáció részeként kiadott víz-csatorna 
szerelési terv Gvcs-1 jelű földszinti alaprajzon, valamint a „Konyhai 
berendezések beszerelése, meglévők kiegészítése, új berendezésekkel” c. kiviteli 
terven feltüntetésre kerültek a konyhatechnológia által kiírt berendezések, 
külön-külön megjelölve a meglévő és az újonnan beszerelendő eszközök. A 
tervrajzon 2.3. számon jelölt a „2 medencés beépített mosogató csepegtetővel, 3 
szintes polccal 70/210/85” 1 db új eszköz. 
 
A tervdokumentáció tartalmazta a TERC-VIP 2010.3 normagyűjtemény alapján 
készített árazatlan költségvetési kiírásokat is szakáganként, valamint a 
kiegészítő konyhatechnológiai berendezések tételes, árazatlan jegyzékét. 
A szakágankénti költségvetések ún. klasszikus kétoszlopos költségvetések, 
amelyek tartalmaztak tételsorszámot, tételszámot, tételkiírást, egységre jutó 
anyag és munkadíj oszlopot, valamint a tétel ára összesen anyag és munkadíj 
oszlopot. A szakági költségvetések külön táblázatban munkanemenkénti 
összesítőt, valamint a munkanemenként bontott tételes kiírások „munkanem 
összesen” sort is tartalmaztak.  
 
Az ügy elbírálása szempontjából releváns költségvetési tételek az alábbiak 
voltak:  
Építészet – szerkezetépítés 
21. Irtás, föld- és sziklamunka, 5. ssz. tétel (21-008-2.1.3 (9) ÖN) „Tömörítés 
bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95 %” 
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35. Ácsmunka, 13. ssz. tétel (35-011-1.1.2-0251001 (2) ÖN) „Faanyag gomba és 
rovarkártevő elleni megelőző védelme merítéses, bemártásos fürösztése 
technológiával felhordott anyaggal, BASILIT B flüssig faanyag gomba, rovar 
kártevők elleni megelőző védelmére”. 
 
Víz – csatorna szerelése 
21. Irtás, föld- és sziklamunka, 1. ssz. tétel (21-003-6.1.1) „Munkaárok 
földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban”. 
21. Irtás, föld- és sziklamunka, 6. ssz. tétel (21-008-3.1.1) „Simító hengerelés a 
földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m”. 
21. Irtás, föld- és sziklamunka, 7. ssz. tétel (21-011-1.2.1) „Fejtett föld felrakása 
szállítóeszközre, géppel, elszállítása I-IV. talajosztály”. 
54. Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése, 4. ssz. tétel (54-016-7.1) 
„Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méterig, negatív vízminta ÁNTSZ részére 
használatbavételi engedélyhez”. 
81. Épületgépészeti csővezetékek szerelése, 1. ssz. tétel (81-000-1.1.1) 
„Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről 
vagy padlócsatornából, lángvágással, deponálással, DN 50 méterig”. 
82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, 44. ssz. tétel (82-
009-2.2.2.4-0313662) „Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, 
nagykonyhai (ipari) mosogató, csaptelep nélkül, bűzelzáróval, lábazattal, 
kétmedencés csepptálcás B&K rozsdamentes mosogató 400x500x250 mm-es 
medencével, csepegtetővel, lábazattal, szifonnal, 1400x600x850 mm 
külmérettel, R:BK 21501. Ára a konyhatechnológiában szerepel.” 
 
Fűtésszerelés 
82. Épületgépészeti szerelvén0yek és berendezések szerelése, 41. ssz. tétel (82-
010-5.3.2-0343104) „Gázüzemű lakásfűtő készülék fűtésoldali bekötése, 
Buderus Logamax Plus GB 112 W/60 kW kondenzációs fali gázkazán”. 
 
Elektromos hálózat felújítási munkái 
98. Egyéb járulékos munkák, 1. ssz. tétel „Átadási tervdokumentáció készítése”. 
 
Tűzjelző rendszer 18. ssz. tétel „Tűzjelző rendszer megvalósulási 
tervdokumentáció”. 
 
A konyhatechnológiai tervdokumentációban kiadott árazatlan kiegészítő 
berendezések jegyzékének 7. sora tartalmazta a „2.3. Kétmedencés beépített 
mosogató csepegtetővel, 3 szintes polccal 70/210/85, 1db” tételt. 
 
A kiegészítő tájékoztatás A4. pontjában az ajánlatkérő közölte, hogy „Az 
ajánlattételi dokumentációtól eltérő struktúrájú nem készíthető, viszont a 
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tervezői kiírások külön egységeit egy-egy soron kell szerepeltetni, így új sorok 
beiktatása, ill. törlés is szükséges lehet”. 
Az A5. pontban ajánlatkérő közölte, hogy „A dokumentáció kiírásaiban nem 
szereplő, de a vállalkozó szerint szükséges munkák költségelése külön 
csatolandó az összesítésen kívül (a műszaki válaszok szerint)”. 
 
A B. pont 5. fr. bekezdésében az ajánlatkérő rögzítette, hogy „Az átadás 
megkezdésekor 2 pld. megvalósulási tervet kell mellékelni, az átadási eljárás 
ennek felülvizsgálatára is kiterjed, így a befejezéskor átadott 2 pld. terv ezzel 
azonos is lehet, ill. a hiányok átvezetése után is 2 pld. tényleges dokumentáció 
lesz”. 
A 6. fr. bekezdésben azon ajánlattevői kérdésre, mely szerint „A beépítendő 
anyagokat lehet-e helyettesíteni más anyagokkal?”, az ajánlatkérő az alábbi 
választ adta: 
„A helyettesítés lehetséges az azonos használati érték és esztétikai megjelenés 
elvének figyelembe vételével.” 
A 9. fr. bekezdésben azon ajánlattevői kérdésre, mely szerint „A közmű 
költségeket az építés idején kinek kell fizetni?”, az ajánlatkérő az alábbi választ 
adta: 
„A közmű költségeket ajánlattevőnek kell fizetni. Az építés idején a 
munkaterületen más nem tartózkodik, így külön mérésre nincs szükség.” 
 
Ajánlatkérő 2011. március 25-én értesítette az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 56. § 
(3) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőt 2011. április 8., 12.00 órára 
halasztja.  
 
A halasztott ajánlattételi határidőben 11 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyvben az alábbiak szerint rögzítette az ajánlati 
árat:  
 

Ajánlattevő Ajánlati ár (Ft) 
Primfest Kft. bruttó 109.981.986.- 
Halastó Camping Kft. nettó 95.006.902.- 
Generál Centrál Építőipari Kft. bruttó 118.885.185.- 
Kérelmező nettó 91.465.320.- 
Tisza Joule Kft. nettó 94.564.754.- 
Creo – Team Kft. bruttó 118.745.716.- 
Renovit Kft. nettó 97.975.655.- 
Bria Inter Kft. nettó 95.110.011.- 
E-Builder Kft. nettó 92.936.902.- 
Nova Bau Hungária Kft.  bruttó 107.177.968.- 
Arrtech Kft.  nettó 89.444.444.- 

 
A Renovit Kft. az ajánlatának 20. oldalán csatolta a felolvasólapot, a minta 
szerint kitöltött költségvetési főösszesítőt, megadva az anyagköltség és 
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díjköltség bontást is, valamint a 88-168. oldalon csatolta az árazott tételes 
költségvetést, amelyben a szakágankénti összesítő költségvetési táblázatokat is 
kitöltötte munkanemenként, anyag és díj bontásban. 
Az árazott tételes költségvetés az ügy elbírálása szempontjából a következő 
releváns tételsorokat tartalmazta: 
 

Tétel száma Tétel szövege 
Anyag 

egységár 
Díj 

egységár 
Anyag 

összesen 
Díj 

összesen 

21-008-2.1.3 
Tömörítés … gépi erővel… 
mennyiség: 60 m3 

0 1.100 0 66.000 

35-011-1.1.2-
0251001 

Faanyag gomba és rovarkártevő elleni 
megelőző védelme … 
TÉTELEKBEN ÁRAZVA! 
mennyiség: 2328 m2 

0 0 0 0 

21-003-6.1.1 
Munkaárok földkiemelése …, gépi 
erővel … 
mennyiség: 64 m3 

0 1.900 0 121.600 

21-008-3.1.1 
Simító hengerelés … gépi erővel 
mennyiség: 66 m2 

0 900 0 59.400 

21-011-1.2.1 
Fejtett föld felrakása … géppel … 
mennyiség: 13 m3 

0 3.000 0 39.000 

54-016-7.1 
Csővezetékek fertőtlenítése … 
mennyiség: 1 db 

0 66.000 0 66.000 

81-000-1.1.1 
Csővezetékek bontása … lángvágással 
mennyiség: 80 m 

0 510 0 40.800 

82-009-2.2.2.4-
0313662 

Mosogató elhelyezése és bekötése, 
hideg-meleg vízre, nagykonyhai (ipari) 
mosogató, csaptelep nélkül, 
bűzelzáróval, lábazattal, kétmedencés 
csepptálcás B&K rozsdamentes 
mosogató 400x500x250 mm-es 
medencével, csepegtetővel, lábazattal, 
szifonnal, 1400x600x850 mm 
külmérettel, R:BK 21501.  
Ára a konyhatechnológiában szerepel. 
mennyiség: 1 db 

8.500 7.200 8.500 7.200 

82-016-12.3 
Kazánház, ill. hőközpont beszabá-
lyozása, beüzemelése 
mennyiség: 1 db 

0 116.000 0 116.000 

81-000-1.1.1 
Csővezetékek bontása … lángvágással 
mennyiség: 30 m 

0 510 0 15.300 

 
Elektromos hálózat felújítási munkái, 
Átadási tervdokumentáció készítése 
mennyiség: 1 tétel 

0 10.000 0 10.000 

 
Tűzjelző rendszer megvalósulási 
tervdokumentáció 
mennyiség: 5 pld. 

0 25.000 0 125.000 

 
Az ajánlattevő kitöltötte az Elektromos hálózat felújítási munkái fejezet 
költségvetési főösszesítőjét: nettó 3.982.716.-Ft anyagköltség és nettó 
9.943.536.-Ft díjköltség bontásban. 
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Megadta továbbá a minta szerint kitöltött munkanem összesítőt: 
 
Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség 
15. Zsaluzás 600 2.880 
21. Föld és sziklamunka  24.000 
33. Falazás és egyéb kőművesmunkák  285.600 
36. Vakolás és rabicolás 70.000 280.000 
71. Elektromos energiaellátás, világítás 3.827.116 2.319.806 
72. Automatika 85.000 21.250 
98. Egyéb járulékos költségek  10.000 
Fejezet munkanemei összesen 3.982.716 2.943.536 

 
Az ajánlattevő csatolta a fejezetben kiadott, beárazott tételes költségvetést is, 
amelyben beárazta a 71. Elektromos energiaellátás, világítás munkanem 
valamennyi, összesen 74 tételsorát. A tételes költségvetésben is szereplő, a 71. 
számú munkanemet összesítő sort az ajánlattevő nem töltötte ki, azt üresen 
hagyta. 
 
Az ajánlattevő az ajánlat 166. oldalán a „Konyhatechnológia, kiegészítő 
berendezések jegyzéke” költségvetés 7. tételsorát az alábbiak szerint árazta be: 
„2.3 Kétmedencés beépített mosogató csepegtetővel 3 szintes polccal 70/210/85, 
1 db, nettó: 243.460.-, bruttó: 304.325.-”. 
 
Ajánlatkérő 2011. április 21-én a Kbt. 87. §-a alapján indokolást kért a Generál 
Centrál Kft.-től, valamint a Renovit Kft.-től a jótállásra és a késedelmi kötbérre 
tett vállalás tekintetében. 
 
Az ajánlattevők az előírt határidőben megadták indokolást.  
 
A 2011. április 29-én megküldött összegezés szerint az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot a Generál Centrál Kft. tette. A nyertest követő 
legkedvezőbb ajánlat benyújtója a Renovit Kft. volt. Ajánlatkérő a Halastó 
Camping Kft. és a Bria Inter Kft. ajánlatát érvénytelenné nyilvánította. 
 
A kérelmező 2011. május 5-én jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Generál 
Centrál Kft. és a Renovit Kft. ajánlatának érvényessé nyilvánítása miatt. A 
Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást D.291/2011. szám alatt lefolytatta, és a 
2011. június 21-én meghozott D.291/18/2011. számú határozatában részben 
helyt adott a jogorvoslati kérelemnek. A határozatában a Döntőbizottság 
megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a 250. § (3) bekezdés g) pontja 
alapján alkalmazandó Kbt. 87. § (1) bekezdését, a Kbt. 88. § (1) bekezdés h) 
pontjára tekintettel a Kbt. 81. § (3) bekezdését, valamint a Kbt. 91. § (1) 
bekezdését, ezért megsemmisítette a közbeszerzési eljárást lezáró döntést, 
továbbá rendelkezett az eljárási költségek viseléséről. 
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Ajánlatkérő folytatta a közbeszerzési eljárását és 2011. július 1-jén megküldte az 
ajánlatok elbírálásáról készített összegezést az ajánlattevőknek. Az eljárást 
lezáró döntés szerint a nyertes ajánlattevő az Arttech Kft. lett. 
 
2011. július 4-én a Renovit Kft. terjesztett elő előzetes vitarendezési kérelmet, 
véleménye szerint az ajánlatkérő a pontszámok kiosztásában súlyos számítási 
hibákat vétett, amelynek következményeként hibás eljárást lezáró döntés 
született, a Renovit Kft. a valós első helyről a harmadik helyre került.  
 
Az ajánlatkérő megállapította, hogy a vitarendezési kérelem megalapozott volt, 
ezért a Kbt. 96. § (5) bekezdése alapján javította az összegezését, amelyet 2011. 
július 6-án megküldött az ajánlattevőknek. A javított összegezésben foglalt 
döntés szerint a közbeszerzési eljárás nyertese a Renovit Kft. lett. 
 
Kérelmező 2011. július 11-én terjesztett elő jogorvoslati kérelmet, amelyet 
tárgyalási nyilatkozatában pontosított, módosított. Kérelmező annak 
megállapítását kérte, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 81. § (1) és (3) 
bekezdését, valamint a Kbt. 91. § (1) bekezdését, mivel a Renovit Kft. ajánlata a 
Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen volt. Kérte az eljárást 
lezáró döntés megsemmisítését, az ajánlatkérővel szemben bírság kiszabását és a 
jogorvoslati eljárás költségiben marasztalását. 
 
A jogorvoslati kérelme indokolásában a kérelmező előadta, hogy a 
dokumentációban és a felhívás V.7.11) pontjában előírtakra tekintettel a kiadott 
árazatlan költségvetéshez valamennyi ajánlattevő kötve volt, azt módosítani nem 
lehetett. A költségvetésben anyag és díj bontásban szerepelnek a tételek, eszerint 
kellett az ajánlatot megtenni, az anyagárat nem építheti be a munkadíjba. A 
költségvetést be kellett árazni, az abban megjelölt tételekre vállalást kellett 
tenni, mert vállalás hiányában az ajánlattevő nem ad a kivitelezés teljes műszaki 
tartalmát magában foglaló ajánlatot. Ha a költségvetés egyes elemei nem 
kerülnek beárazásra, a kérelmező álláspontja szerint éppen az ajánlatkérő által 
elvárt összehasonlíthatóság nem biztosítható, mert az ajánlattevők más-más 
műszaki tartalomra adnak ajánlatot. Nem volt arra sem lehetőség, hogy az 
ajánlattevő a költségvetést átszerkessze, és egyes tételek árát más tételeknél 
vegye figyelembe, más tételek árába építse be.  
 
Kérelmező véleménye szerint a nyertes ajánlattevő, a Renovit Kft. ajánlatában 
az alábbi pontokon található eltérés a kiadott költségvetési kiíráshoz képest: 
 
1./ 90. oldal, Irtás, föld- és sziklamunka – 5. tétel, „Tömörítés .. gépi erővel”: 
Anyag: 0.-Ft 
2./ 125. oldal, Víz-csatorna szerelés, Irtás, föld- és sziklamunka – 1. tétel, 
„Munkaárok földkiemelése .. gépi erővel”: Anyag: 0.-Ft. 
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3./ 125. oldal, Víz-csatorna szerelés, Irtás, föld- és sziklamunka – 6. tétel, 
„Simító hengerelés … gépi erővel…”: Anyag: 0.-Ft. 
4./ 125. oldal, Víz-csatorna szerelés, Irtás, föld- és sziklamunka – 7. tétel, 
„Fejtett föld felrakása szállítóeszközre gépi erővel és elszállítása…”: Anyag: 0.-
Ft. 
 
A fenti, 1./-4./ pontokban jelölt tételek vonatkozásában a kérelmező kifejtette, 
hogy a gépi erővel történő munkavégzésnél az energiahordozónak ára van 
(gázolaj). Ajánlattevő ebben a tételben nem szerepeltette az anyag költséget, 
pedig az nyilvánvalóan felmerül. A tétel beárazásának hiánya a költségvetés 
megváltoztatását jelenti és azt, hogy az ajánlat nem a teljes műszaki tartalomra 
vonatkozik. 
 
5./ 101. oldal, Ácsmunka - 13. tétel, „Faanyag gomba és rovarvédő elleni 
megelőző védelme …”: Anyag: 0.-Ft, Díj: 0.-Ft, Tétel szövegéhez hozzáírva: 
„TÉTELEKBEN ÁRAZVA!” 
 
Kérelmező kifogásolta, hogy az ajánlattevő ebben a tételben nem szerepeltette 
sem az anyag, sem a díj költséget, pedig az nyilvánvalóan felmerül. A tétel 
beárazásának hiánya, illetve az adott költségek más tételeknél való 
szerepeltetése a költségvetés megváltoztatását jelenti, illetve azt, hogy az ajánlat 
nem a teljes műszaki tartalomra vonatkozik. Kérelmező véleménye szerint az 
ajánlatkérő az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében írta elő a kezelő 
vegyszer árának feltüntetését. Kérelmező azt nem vitatta, hogy biztosított annak 
a lehetősége, hogy a vegyszerrel már kezelt fát szerezzenek be, azonban formai 
hiba a vegyszer anyagár feltüntetésének hiánya. Amennyiben az ajánlattevő 
kezelt fát vásárol, a beszerzési forrástól informálódhat a felhasznált vegyszer 
áráról, és azt kell a költségvetés megfelelő oszlopában feltüntetnie.  
 
6./ 127. oldal, Víz-csatorna szerelés, Közmű csővezetékek és szerelvények 
szerelése - 4. tétel, „Csővezetékek fertőtlenítése…”: Anyag: 0.-Ft. 
 
Kérelmező szerint a feladat ellátásához szükséges fertőtlenítő anyagnak is ára 
van, azt meg kell venni. Ajánlattevő ebben a tételben nem szerepeltette az anyag 
költséget, pedig az nyilvánvalóan felmerül. A tétel beárazásának hiánya a 
költségvetés megváltoztatását jelenti és azt, hogy az ajánlat nem teljes műszaki 
tartalomra vonatkozik. 
 
7./ 128. oldal, Víz-csatorna szerelés, Épületgépészeti csővezetékek szerelés - 1. 
tétel, „Csővezetékek bontása ….. lángvágással…”: Anyag: 0.-Ft. 
 
8./ 148. oldal, Gázszerelés, Épületgépészeti csővezeték szerelése – 1. tétel, 
„Csővezeték bontása…lángvágással”: Anyag: 0.-Ft. 
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A fenti, 7.-8./ pontokban jelölt tételek vonatkozásában a kérelmező kifejtette, 
hogy a feladat végrehajtásához szükséges hegesztő gázoknak (oxigén és dissous 
gáz) is ára van, azt meg kell venni. Ajánlattevő ebben a tételben nem 
szerepeltette az anyag költséget, pedig az nyilvánvalóan felmerül. A tétel 
beárazásának hiánya a költségvetés megváltoztatását jelenti és azt, hogy az 
ajánlat nem a teljes műszaki tartalomra vonatkozik. 
 
9./ 137. oldal, Víz-csatorna szerelés, Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése - 44. tétel, „Mosogató elhelyezése és bekötése … 
nagykonyhai (ipari) mosogató…kétmedencés csepptálcás …. 1400x600x850 
mm külmérettel. Ára a konyhatechnológiában szerepel”: Anyag: 0.-Ft. 
 
Ajánlattevő ebben a tételben nem szerepeltette az anyag költséget, pedig az 
nyilvánvalóan felmerül. A tétel beárazásának hiánya, illetve az adott költségek 
más tételeknél való szerepeltetése a költségvetés megváltoztatását jelenti, illetve 
azt, hogy az ajánlat nem a teljes műszaki tartalomra vonatkozik. Az ajánlat 166. 
oldalán beárazott konyhatechnológiai kiírás 7. tételsorában valóban szerepel a 
kétmedencés mosogató, azonban annak mérete eltér a 137. oldalon feltüntetett 
berendezés méretétől, tehát nem azonosítható be egyértelműen, hogy az 
ajánlatkérő által előírt berendezéseket az ajánlattevő ajánlatot.   
 
10./ 146. oldal, Fűtés szerelés, Épületgépészeti szerelvények és berendezések 
szerelése - 37. tétel, „Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása…”: Anyag: 
0.-Ft. 
 
A feladat végrehajtásához szükséges hegesztő gázoknak (oxigén és dissous gáz) 
is ára van, azt meg kell venni. Ajánlattevő ebben a tételben nem szerepeltette az 
anyag költséget, pedig az nyilvánvalóan felmerült. A tétel beárazásának hiánya a 
költségvetés megváltoztatását jelenti és azt, hogy az ajánlat nem a teljes műszaki 
tartalomra vonatkozik. 
 
11./ 162. oldal, Elektromos hálózat felújítási munkák, Elektromos energia 
ellátás, világítás: „Munkanem összesen:” sor üres. 
 
Kérelmező formai hibaként jelölte meg azt, hogy a munkanem összesítő tételsort 
az ajánlattevő nem töltötte ki, és ez a költségvetés megváltoztatását jelenti. 
Érdemben azt nem vitatta, hogy az ajánlattevő e munkanem körében előírt 
tételeket beárazta, és a megajánlott ellenszolgáltatásba azok értékét 
beleszámította.  
 
12./ 163. oldal, Elektromos hálózat felújítási munkák, Egyéb járulékos munkák - 
1. tétel, „Átadási tervdokumentáció készítése”: Anyag: 0.-Ft. 
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13./ 164. oldal, Gyengeáramú tűzjelző rendszer - 18. tétel, „Tűzjelző rendszer 
megvalósulási tervdokumentáció”: Anyag: 0.-Ft. 
 
A 12./-13./ pontokban jelölt tételek vonatkozásában a kérelmező közölte, hogy a 
többpéldányos tervdokumentációnak is van papír költsége és sokszorosítási 
költsége. Ajánlattevő ebben a tételben nem szerepeltette az anyag költséget, 
pedig az nyilvánvalóan felmerül. A tétel beárazásának hiánya a költségvetés 
megváltoztatását jelenti, illetve azt, hogy az ajánlat nem a teljes műszaki 
tartalomra vonatkozik. 
 
Tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlattevő több ponton módosította a 
rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést, több ponton pedig nem árazta 
be, az ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. 
 
Ajánlatkérő a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte.  
 
Az 1./-4./, 6./-8./, 10./ és 12./-13./ kérelmi elemek vonatkozásában előadta, hogy 
a költségvetési tételek egységára a jelen esetben anyag és munkadíj részekből áll 
össze. A munka egységárát a két rész együttesen adja, ily módon a kérelmező 
által kifogásolt tételek ára álláspontja szerint világos és értelmezhető, a kiírásnak 
és az építési gyakorlatnak megfelelő. Az ÉN, ÖN, ÉKN normagyűjtemények a 
gép és közvetlen munkadíj költséget együtt, díjként kezelik. A gépekhez tartozó 
energiahordozók ára (gáz, elektromos áram, gázolaj, biodízel stb.) a 
gépköltségek egy részét képezik. A költségvetés készítői gyakorlatban anyagárat 
az építési helyre szállított és részben, vagy egészében az építéshez felhasznált 
anyagokra, illetve késztermékekre kell és szükséges megadni. 
 
Az 5./ kérelmi elem vonatkozásában kifejtette, hogy a faanyagok megelőző 
védelme az épület megfelelő élettartama szempontjából elengedhetetlen. A 
gombavédelem jelen időben az építés helyszínén, vagy a faanyag feldolgozó 
telepen készülhet. Amennyiben a gombavédelem a faanyag feldolgozó 
telephelyén készül, a faanyag szállítási árában ez 7.000-8.000.-Ft/m3 közötti 
áron benne szerepel. A gyártói gombavédelem műbizonylatolása megoldott, 
minősége egyenletesebb, mint az építéshelyi. A Renovit Kft. ajánlata ezt 
tartalmazza. A tervezői költségvetés kiírás lehetőséget biztosít a helyi 
gombavédelem elkészítésére is, ebben az esetben ezt kell beárazni, építés 
közben a műszaki ellenőr feladata a helyszíni ellenőrzés a minőség biztosítása. 
Az eljárás esős időben, illetve gondatlan munkavégzésnél környezeti kárt is 
okozhat. A feltehető környezetszennyezési károk és a gyermekek 
egészségvédelme miatt a Renovit Kft. megoldása biztonságosabb, műszakilag 
hosszabb élettartam az építtető igényeinek jobb minőségű kielégítését biztosítja. 
Ajánlatkérő a kérelemmel érintett tételben kifejezetten csak azt a műszaki 
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tartalmat kívánta meghatározni, hogy vegyszerrel kezelt fa építhető be. 
Ajánlatkérő azt külön nem határozta meg, hogy milyen megoldást választ az 
ajánlattevő, kezelt fát vásárol, vagy saját maga végzi el a gomba és rovarölő 
kezelést.   
 
A 7./ kérelmi elem vonatkozásában közölte, hogy a rezsianyag elszámolását a 
díjtétel tartalmazza. 
 
A 9./ kérelmi elemhez előadta, hogy a tervezői kiírásban szerepel a kérés, hogy 
ezen tétel csak a mosogató beállítását, és az előre kialakított elzáró, illetve 
csatorna szerelvényekhez történő csatlakozás munkadíját tartalmazza, hiszen a 
konyhatechnológiában szerepeltetett mosogató új, minden szükséges alkatrészt 
tartalmaz. A költségvetést az ajánlattevő nem változtatta meg. Ajánlatkérő 
közölte, hogy a tervdokumentációból egyértelműen azonosítható, hogy milyen 
méretű berendezést kell elhelyezni az árazatlan költségvetésben a berendezés 
méretét elírta, de azt egyértelművé tette, hogy a berendezés árát a 
konyhatechnológiai költségvetésben kell feltüntetni. A kérelmező által 
kifogásolt tételben kizárólag a beszerelés, beállítás költségét kellett megadni. 
 
A 10./ kérelmi elemhez kapcsolódóan közölte, hogy a vállalkozói szerződés 
szerint a felhasznált víz, gáz és elektromos áram árát a műszaki átadás 
befejezéséig a kivitelezőnek kell fizetnie a mérőórák leolvasása alapján. Ez a 
vállalási díjból is levonásra kerülhet. E tételnél szükséges gázfelhasználás 
ugyanezen elven oldható meg. 
 
A 11./ kérelmi elemhez kapcsolódóan közölte, hogy a Renovit Kft. 
költségvetésében az összesítő táblázatban a helyes összeg szerepel. 
 
A 12./-13./ kérelmi elem vonatkozásában kifejtette, hogy a megvalósulási 
dokumentációt megrendelő 2 példányban kérte. Amennyiben kivitelező a 
rendelkezésére bocsátott (szerződés szerint 6 példány) kiviteli terven átjelöli a 
tervhez képest végrehajtott változásokat, egyáltalán nincs szükség papír 
költségelésére. Ha a kivitelező a tervek és saját ajánlata alapján épít, a tervlapok 
nagy részén csak a címkét kell átpecsételni és aláírni. 
 
Egyéb érdekeltként, a Renovit Kft. nyertes ajánlattevő kérte a jogorvoslati 
kérelem elutasítását. Előadta, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésnek megfelelően 
járt el, a részletesen kalkulált, egységáras költségvetési kiírásban sem tartalmi, 
sem mennyiségi módosítást nem alkalmazott, minden feladatra kalkulált 
költséget. 
 
Az 1./-4./, 6./-8./, 10./ és 12./-13./ kérelmi elemek vonatkozásában előadta, hogy 
a dokumentációban kiadott költségvetési kiírást az ajánlatkérő a Terc-VIP 
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Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Program alapján készítette el. Az 
ajánlattevőknek ezen normarendszerben kellett az ajánlatukat összeállítani. Az 
alkalmazott program a következő árképzési alapelveket foglalja magában: 
 
Anyagköltségnek (a) tartalmaznia kell minden tételre kivetítve: beépítendő 
anyagok termelői ára, fuvarköltség, rakodási költség, depónia képzés költsége. 
Munkadíjnak (d) tartalmaznia kell minden tételre kivetítve: bérköltséget 
(alapbér, bérkiegészítések, pótlékok, közterhek), gépköltségek 
teljesítményarányos vagy időarányos használatának díját (energia, üzem-, kenő- 
és segédanyagok, gépkezelők bére és járulékai, gépszállítás, rakodás, átállás, gép 
fel- és leszerelés, erőátvitel kiépítése és bontása, gépalap, gépállvány, belső 
mozgatás és szerelés, beruházási hányad (amortizáció), fenntartás és javítás) és 
építésvezetői általános költségeit („Rezsi”), az építésvezetőségi személyzet bére 
és közterhei, védőételek, italok, tisztálkodó-szerek, védőöltözetek és 
felszerelések, munkahelyi épületek amortizációja, karbantartása és üzemeltetése, 
munkahelyi berendezések (munkapadok, korlátok, jelzések, fel-leszerelések, 
irodai szerek, és berendezések anyag és energiaszükséglete, stb.), munkaterek és 
keverőtelepek karbantartása, világítás, rezsianyagok, mintavételek és 
vizsgálatok, téli munkavégzéshez kapcsolódó további kiadások). 
 
A fentiek alapján az egyéb érdekelt szerint megállapítható, hogy - a kérelmező 
által az anyagköltségből hiányolt – a segédanyagok és energiahordozók költsége 
a munkadíj részei, azok költségeit a díj rovatban kell szerepeltetni. Egyéb 
érdekelt becsatolta a kérelemmel érintett költségvetési tételekre vonatkozó, a 
költségvetés készítő program árképzési lapjait, annak igazolására, hogy a tételek 
anyagköltségként energiahordozót, illetve irodaszereket nem tartalmaznak. Ezen 
tételek esetében az egyéb érdekelt a segédanyagok és anyagdíjak költségeit a 
normarendszer alapján a munkadíj rovatban szerepeltette. 
 
Az 5./ kérelmi elem vonatkozásában kifejtette, hogy a minőségi és 
környezetvédelmi előírások hatására általánosan elterjedt gyakorlat, hogy a 
beépítésre kerülő mindennemű faanyagot már a kereskedő telephelyén gomba- 
és rovarmentesítéssel látják el, és forgalmazzák. A faanyag minőségi 
tanúsítványa tartalmazza a kártevő-mentesítés megtörténtét is. Az ajánlatban 
szereplő faanyagok árában a gombamentesítés szerepeltetve van, mivel a 
szükséges faanyagokat az egyéb érdekelt már faanyagvédelemmel ellátva 
rendeli meg a beszállítótól. A szállító a faanyagról és a felhasznált védőszerről 
megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. Egyéb érdekelt kifejtette, hogy a helyszínen 
készített merítő kádak és csöpögtető tálcák az egészségügyi előírásoknak nem, 
vagy alig felelnek meg. A faanyag forgalmazójával végezteti el szakszerűen a 
kezelést a környezeti károk elkerülése érdekében. Erre tekintettel a műszaki 
tartalmat nem változtatta meg, mivel a faanyagvédelem és annak költsége 
szerepel az ajánlatban, a kétszeri költségelés elkerülése érdekében 0.-Ft-tal 
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árazta a hivatkozott tételt. 
 
A 9./ kérelmi elemhez előadta, hogy költségvetési kiírás tévesen két helyen 
szerepelteti a tételt, a víz- és csatornaszerelési költségvetés tételcsoportban és a 
konyhatechnológiai költségvetési tételcsoportban. A mosogató a 
konyhatechnológiai kiírásban szerepel.  
 
A 11./ kérelmi elemhez kapcsolódóan közölte, hogy a költségvetési kiírás 
elektromos hálózatára irányuló tételek mindegyike árazott. A munkanem 
részösszesítője nem tekinthető tételkiírásnak. A költségvetési kiírás munkanem 
összesítőjében és a főösszesítőben a megadott érték után helyes összeg szerepel. 
A költségvetési kiírást nem változtatta meg.  
 
A Döntőbizottság az alábbi indokok alapján megállapította, hogy a jogorvoslati 
kérelem nem alapos. 
 
A Döntőbizottságnak a jogorvoslati kérelem alapján abban kellett állást 
foglalnia, hogy jogszerű volt-e az ajánlatkérő döntése a nyertes ajánlat 
érvényességének megállapítása, ezzel összefüggésben a közbeszerzési eljárás 
eredménye vonatkozásában. A kérelmező a tételes költségvetés beárazása 
vonatkozásában vitatta a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelőségét, az 
érvényességet. A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelemben kifogásolt 
valamennyi ajánlati tartalmat megvizsgálta. 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. VI. fejezete szerinti tárgyalás nélküli egyszerű 
közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás megkezdésének 
időpontja 2011. március 10. napja, így ezen időpontban hatályos Kbt. szabályai 
alkalmazandóak. 
 
A Kbt. 250. § (3) bekezdés d) pontja alapján az ajánlatra a 70. § (1) és (2), 
valamint (4)-(7) bekezdése, a 70/A. §, a 71. § (1) és (2), valamint (4) bekezdése, 
továbbá a 73. § megfelelően alkalmazandóak. 
 
A Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott tartalmi, és a 70/A. § (1)-(3) bekezdései 
szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 
benyújtania. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban egyszerűbb formai 
követelményeket is előírhat. A dokumentáció magyar nyelven történő 
elérhetőségét, illetve a magyar nyelven történő ajánlattétel lehetőségét minden 
esetben biztosítani kell. 
 
A Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontja értelmében az egyszerű közbeszerzési 
eljárásban az ajánlatok elbírálására a 81-89/A. § és a 90. § (5) bekezdése, 
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továbbá a 91-93. megfelelően alkalmazandóak azzal, hogy az eljárás 
eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 
harminc - építési beruházás esetében hatvan - napon belül kell megküldeni az 
ajánlattevőknek. 
 
A Kbt. 81. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatok elbírálása során az 
ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 
 
A Kbt. 81. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy 
mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az 
eljárásból ki kell zárni. 
 
A Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. § (1) bekezdés a)-
d) pontjainak vagy a 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat 
csomagolásával kapcsolatban a 79. § (1) bekezdésének való meg nem felelést, 
illetőleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel 
kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést. 
 
A Kbt. kógens rendelkezései alapján érvénytelenné kell nyilvánítani az olyan 
ajánlatot, amely nem felel meg az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban vagy 
a dokumentációban meghatározott előírásoknak, így a közbeszerzés tárgyával 
kapcsolatos részletes műszaki feltételrendszerrel kapcsolatos 
követelményeknek. Az egyszerű közbeszerzési eljárásban is érvényesül a Kbt. 
70. § (1) bekezdésének azon alapvető követelménye, hogy az ajánlattevőknek 
az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és 
benyújtaniuk. 
 
A közbeszerzési eljárások lényegi eleme, hogy ajánlatkérők meghatározott 
beszerzési tárgyra kérnek ajánlatokat az ajánlattevőktől. Ajánlatkérőknek a 
közbeszerzésük tárgyára vonatkozó műszaki leírásokat a Kbt. 58. §-a alapján 
kötelező megadni, mely konkrét eljárásban az ajánlattételi dokumentációban 
valósult meg. A közbeszerzési eljárás építési beruházási tárgyára tekintettel a 
Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérőnek kötelezettsége volt, hogy a 
dokumentáció részeként árazatlan költségvetést is az ajánlattevők 
rendelkezésére bocsásson, amit kiegészített és pontosított a kiegészítő 
tájékoztatás keretében. 
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A Kbt. 70. § (1) bekezdésében előírtak, az ajánlattételi felhívás V.7.11) 
pontjában, valamint a dokumentációban előírtak alapján az ajánlattevőknek az 
ajánlatuk részeként az ajánlattételi dokumentációban kiadott tételes 
költségvetést kellett beárazva benyújtaniuk, valamint a kiegészítő költségvetést. 
Megállapítható, hogy a tételes költségvetés egésze foglalja magában az 
ajánlatkérő beszerzése tárgyának összességét, a beszerzés teljes műszaki 
tartalmát. Erre tekintettel a Döntőbizottság jogi álláspontja szerint az ajánlattevő 
abban az esetben tesz eleget a közbeszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatadási 
kötelezettségének, ha az kiterjed a teljes műszaki tartalomra. 
 
Ajánlatkérő az egyösszegű ellenszolgáltatást mint átalányárat határozta meg az 
elbírálás szempontjaként. A dokumentációban kiadott Útmutató 17. pontja és a 
szerződéstervezet 3. pontja alapján az átalányár tartalmazza mindazon díjakat és 
költségeket, amelyek a beruházás megvalósítása, a szerződés teljesítése körében 
felmerülnek. A kiegészítő tájékoztatás B9. fr. bekezdésében közöltek alapján az 
ajánlatkérő azt egyértelművé tette, hogy a teljesítés során igénybe vett 
közüzemi szolgáltatások díját is a vállalkozó fizeti meg, annak várható 
költségeivel is kalkulálniuk kellett az ajánlattevőknek. 
 
A jogorvoslati kérelem 1./-4./, 6./-8./, 10./ és 12./-13./ kérelmi elemeiben a 
kérelmező azt sérelmezte, hogy a kérelemmel érintett költségvetési tételekben 
meghatározott tevékenységek ellátása során felmerülő költségeket, a felhasznált 
üzemanyag, gázok, irodaszerek, fertőtlenítőszer költségeit a Renovit Kft. a 
költségvetés adott tételsorában elkülönítetten, mint anyagárat nem tüntette fel, 
ezért nem a minta szerint töltötte ki a költségvetést, illetőleg nem a teljes 
műszaki tartalomra tette meg az ajánlatát, így nem volt biztosított az 
összehasonlíthatóság.  
 
A Döntőbizottság megvizsgálta a nyertes ajánlatot, és megállapította, hogy az 
1./-4/. kérelmi elemekkel érintett költségvetési tételekben a gépi erővel 
végzendő földmunkáknál, a 6./ kérelmi elemmel érintett csővezetékek 
fertőtlenítése munkánál, a 7./-8./ kérelmi elemekkel érintett csővezetékek 
bontása lángvágással munkáknál, a  10./ kérelmi elemmel érintett kazánház, 
hőközpont beszabályozása munkánál, és a 12./-13./ kérelmi elemekkel érintett 
átadási, illetőleg megvalósulási tervdokumentáció készítésénél a nyertes 
ajánlattevő a teljes műszaki tartalomra, az előírt mennyiségben adott 
megajánlást az elvégzett munkára, és a költségvetésben megadta az ajánlati árat. 
E tevékenységek a beszerzés tárgyához, az építési beruházáshoz kapcsolódó 
szolgáltatások, amelyekhez értelemszerűen hozzátartozik az, hogy az igénybe 
vett gépek üzemanyaggal működnek, a tervdokumentációt papírra nyomtatják 
ki, a lángvágáshoz dissous gázt használnak fel, a kazán beszabályozásakor 
földgázt égetnek el. Ezen tevékenységek elvégzése során szükségszerűen 
felhasznált üzemanyagok, irodaszerek, energiahordozók költségei ugyanakkor 
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értelemszerűen kalkulálhatóak a munkadíjban, ezek szolgáltatás ellátásához 
egyértelműen és értelemszerűen kapcsolódnak, nem életszerű annak külön 
történő megjelenítése. Ezen anyagok ugyanis nem az építési beruházás során 
szállítandó, beépítésre kerülő, külön beárazandó anyagok (építőanyagok, 
bútorok, berendezések).  
A jogorvoslati eljárás során nem volt az vitatott, hogy az árazatlan költségvetés 
elkészítése során figyelembe vett normagyűjtemény alapján az anyagköltség 
kalkulációjánál a beépítendő anyagok árát és szállítási költségeit kell figyelembe 
venni, minden más költség, így az energia, üzem-, segédanyagok, tisztítószerek, 
irodaszerek, rezsianyagok, stb. ára a munkadíjban veendő figyelembe. Erre 
tekintettel rögzíthető, hogy szakmai szempontból is helytálló, a gyakorlatnak 
megfelelő volt az ajánlattevő költségelése, az ajánlat sem formai, sem tartalmi 
szempontból nem volt hiányos. Az ajánlatok megfelelő összehasonlíthatóságát 
pedig nem zárja ki önmagában az a tény, hogy egy költségvetési tételsoron belül 
az ajánlattevő elkülönítetten szerepelteti-e a tevékenység ellátása során elégetett 
üzemanyag, energiahordozó, tisztítószer, kinyomtatott papír költségét, 
amennyiben az a feladat elvégzése során szükségszerűen felmerül.  
 
Erre tekintettel a Döntőbizottság a kérelmező megalapozatlan 1./-4./, 6./-8./, 10./ 
és 12./-13./ kérelmi elemeit elutasította. 
 
Az 5./ kérelmi elem vonatkozásában a Döntőbizottság az alábbiakat állapította 
meg.  
 
E kérelmi elem kapcsán a kérelmező azt sérelmezte, hogy a nyertes ajánlattevő 
az ajánlat 101. oldalán, az Ácsmunka munkanem 13. számú, a faanyag gomba és 
rovarkártevő elleni megelőző védelme tételt nem árazta be, hanem azt külön 
jelezte, hogy e tétel ára más tételekben került beárazásra.  
 
A Döntőbizottság a dokumentáció, a költségvetési kiírás és a kiegészítő 
tájékoztatásban közöltek alapján elsődlegesen rögzíti, hogy az ajánlatkérő 13. 
számú tételben meghatározott tevékenységet arra vonatkozóan írta elő, hogy az 
Ácsmunka munkanemnél előírt beépítendő faanyagok gomba és rovarkártevők 
ellen kezeltek legyenek. A felek egybehangzó nyilatkozata alapján tényként 
rögzítendő, hogy általánosan elterjedt az, hogy a kereskedelmi forgalomban már 
előre kezelt faanyagok szerezhetőek be, így a faanyag szükséges előkezelését 
nem az építés helyszínén, nem az építési vállalkozó végzi el. Az ilyen esetekben 
az előkezelés során felhasznált vegyszer ára értelemszerűen a kezelt fa 
anyagárában jelenik meg, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő is a faanyagot ily 
módon szerzi be, tehát annak külön feltüntetése szükségtelen, arról külön adatot 
nem kell közölnie, sem ismernie az ajánlattevőnek. A Döntőbizottság rögzíti 
továbbá, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás A4. pontjában és a B6fr. 
pontjában közöltek alapján annak lehetőségét sem zárta ki, hogy ilyen esetben az 
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ajánlattevő a költségvetést átszerkessze és a költségvetésben kiírt anyagokat más 
anyagokkal helyettesítse. A jelen esetben ez azt jelenti, hogy a kezeletlen 
faanyag helyett az ajánlattevő vegyszerrel előkezelt fát szállítson, így 
értelemszerűen a vegyszerrel kezelési tevékenységet nem ő maga végzi el.  
 
A Döntőbizottság a nyertes ajánlatot megvizsgálta, és megállapította, hogy az 
Ácsmunka munkanemben foglalt 1.-12. számú tételsorokat, amelyek a 
faanyagok, faszerkezetek szállítását és beépítését határozták meg, az ajánlattevő 
az előírt mennyiségre vonatkozóan beárazta, arra ajánlatot tett, a 13. tételben 
pedig egyértelműen jelezte, hogy a gomba és rovarkártevők elleni 
vegyszerkezelés árát e tételekben vette figyelembe. Az ajánlattevő ezen 
költségelési megoldása a dokumentációban és kiegészítő tájékoztatásban 
előírtaknak megfelelő volt, ezért a Döntőbizottság az 5./ kérelmi elemet is 
elutasította.  
 
Az alábbi indokok alapján a 9./ kérelmi elem sem alapos.  
 
A kérelmező azt kifogásolta, hogy a nyertes ajánlattevő az ajánlata 137. oldalán, 
a Víz-, csatornaszerelés fejezet, 82. Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése munkanem 44. számú tételében az a megjegyzés 
található, hogy a beépítendő mosogató ára a konyhatechnológiában szerepel. 
Kérelmező arra hivatkozott, hogy az ajánlattevő nem a teljes műszaki tartalomra 
adott ajánlatot, a költségvetést módosította, és a beépítendő berendezés sem 
azonosítható egyértelműen a konyhatechnológiai költségvetésben. 
 
A Döntőbizottság megvizsgálva a kiadott tervdokumentációt és az árazatlan 
költségvetéseket megállapította, hogy a kifogásolt kitétel a dokumentációban 
kiadott költségvetésben is már megtalálható, az ajánlatkérő illesztette be a 
berendezéshez kapcsolódóan azt, hogy az „Ára a konyhatechnológiában 
szerepel”. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy a Víz-, csatornaszerelés fejezet 
tételes költségvetésében kizárólag a berendezés elhelyezésének, bekötésének 
költségeit kell kalkulálni, a berendezés árát a konyhatechnológiai 
költségvetésben kell szerepeltetni. A tervdokumentációból megállapítható 
továbbá, hogy mosogatót kizárólag a földszinten található konyha helyiségben 
kell beépíteni. A beépítésre kerülő új berendezéseket a lényeges műszaki 
paraméterek, a pontos méretek meghatározásával a tervező a 
tervdokumentációban és a konyhatechnológiai költségvetésben azonos módon 
határozta meg. A tervdokumentáció és a konyhatechnológiai költségvetés adatai 
alapján 1 db fehér, kétmedencés, 70/210/85 méretű mosogatót kell beépíteni. 
Ugyanakkor a szakági tételes költségvetésben jelölt méretű (1400x600x850) 
mosogató sem a tervekben, sem a konyhatechnológiai költségvetésben nem 
szerepel, így a kiadott szakági költségvetés nyilvánvaló elírást tartalmaz. E hiba 
azonban a megfelelő ajánlat elkészítésére nem hatott ki, mivel a helyes 
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méreteket tartalmazó konyhatechnológiai költségvetésben kellett a szállításra az 
ajánlatot megtenni.  
A Döntőbizottság megjegyzi, hogy valamennyi ajánlattevő, így a kérelmező is a 
kiadott minta szerint töltötte ki e részében a szakági költségvetést, azokban a 
téves méretadat szerepel, és azonos szövegezésben megtalálható a 
konyhatechnológiai költségelésre utalás is. 
 
A Döntőbizottság megvizsgálta a nyertes ajánlatot, és megállapította, hogy az 
Renovit Kft. a berendezés beépítési munkáinak díját a szakági költségvetésben, 
a mosogató árát a konyhatechnológiai kiírás 7. számú tételében adta meg. Az 
ajánlattevő a kiadott minta szerint árazta be mind a szakági, mind a 
konyhatechnológiai költségvetést, az ajánlatkérő által előírtaktól nem tért el, a 
szakági költségvetés sem tartalmában, sem formailag nem volt hiányos.  
 
A 11./ kérelmi elemében a kérelmező azt kifogásolta, hogy a nyertes ajánlattevő 
az ajánlat 162. oldalán, az Elektromos hálózat felújítási munkái fejezetben az 
Elektromos energiaellátás, világítás munkanem összesítő sorát nem töltötte ki. 
Kérelmező e körben formai hiányosságra hivatkozott, illetve arra, hogy e 
költségvetési sor üresen hagyásával az ajánlattevő módosította a kiadott 
költségvetést. 
 
A Döntőbizottság rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő az Elektromos hálózat 
felújítási munkái fejezetben kiadott tételes költségvetés valamennyi tételsorát 
beárazta, az egyes tételekben felsorolt feladatok elvégzésére, e fejezet 
költségvetésében foglalt teljes műszaki tartalomra megadta az ajánlati vállalását. 
A 71. számú Elektromos energiaellátás, világítás munkanem valamennyi 
tételárát a fejezeti összesítőben szerepeltette, az elkülönítetten megadott 
táblázatban összesítette, anyag- és díjköltség bontásban önálló soron feltüntette. 
Az ajánlattevő e munkanem árát is kalkulálta az egyösszegű vállalási 
átalányárban, a bírálati szempont szerint értékelt ellenszolgáltatásban. E 
tényeket a kérelmező sem vitatta, tartalmi hiányosságra, hibára nem hivatkozott.  
 
A fentiekben rögzített tényeket is figyelembe véve a Döntőbizottság álláspontja 
az, hogy a Kbt. 83. §-a szerinti hiánypótlás alkalmazása szükségtelen és 
indokolatlan, nincs jogi relevanciája annak, hogy a 71. számú munkanemet 
összesítő sort ugyanazon fejezeten belül egy vagy két helyen szerepeltette-e az 
ajánlattevő. E körben formai hiányosság nem állapítható meg, az ajánlatban 
megtalálható minden olyan kalkuláció és összesítés, amelyek figyelembe 
vételével az ajánlatkérő az érvényességről jogszerű döntést hozhatott. 
 
Összegezve a fentieket, a Döntőbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati 
kérelem alapján vizsgált körben az ajánlatkérő jogszerűen állapította meg a 
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Renovit Kft. ajánlatának érvényességét, ezzel összefüggésben jogszerű volt 
eljárás eredményéről hozott döntés is.  
 
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében 
eljárva a megalapozatlan jogorvoslati kérelmet a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján elutasította. 
 
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés g) pontja és a Kbt. 341. § (4)-(5) 
bekezdése alapján rendelkezett a költségek viseléséről. 
 
A határozat bírósági felülvizsgálatát a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.  
 
A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági 
felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérő nem központi költségvetési szerv - a Pp. 
326. § (12) bekezdés r) pontja és a Pp. 326. § (2) bekezdése alapján a felperes 
belföldi székhelye (lakóhelye) szerinti megyei/Fővárosi Bíróság illetékes. A Pp. 
326. § (11) bekezdés b) pontja szerint a fővárosi székhelyű, azonban működését 
kizárólag Pest megye területén végző felperesi szervezetet a bíróság 
illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest megye 
területén lenne. Amennyiben a felperes belföldi székhellyel (lakóhellyel) nem 
rendelkezik, úgy a Pp. 326. § (5) bekezdése értelmében a Fővárosi Bíróság 
illetékes. 
 
 
Budapest, 2011. augusztus 19. 
 
 
 
 
Uherné dr. Laczi Orsolya sk. 

közbeszerzési biztos 
Kovács Lajos sk. 
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közbeszerzési biztos 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
      Tóth Zoltánné 
 



 21 
 

Kapják: 
1. Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Dr. Laczkó Katalin ügyvéd (1088 Budapest, 

Rákóczi út 11.) 
2. Energas Kft. (2318 Szigetszentmárton, Vasút u. 1.)  
3. Primfest Kft. (1083 Budapest, Illés u. 17. fszt. 1.) 
4. Generál Centrál Építőipari Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi u. 12.) 
5. Tisza Joule Kft. (5435 Martfű, Lenin u. 1.) 
6. Creo-Team Kft. (1091 Budapest, Hurok u. 5.) 
7. Renovit Kft. (1102 Budapest, Hölgy u. 15.) 
8. E-Builder Kft. (1094 Budapest, Páva u. 5. IV/21.) 
9. Nova Bau Hungary Kft. (2191 Bag, Széchenyi u. 3.) 
10. Arrtech Kft. (1037 Budapest, Góbé u. 19.) 
11. Halastó Camping Kft. (2085 Pilisvörösvár, Deák F. u. 27.) 
12. Bria Inter Kft. (1188 Budapest, Nagykőrösi u. 73.) 
13. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) 
14. Közbeszerzések Tanácsának Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) 
15. Irattár 
 


