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közbeszerzési tanácsadó 
      (Nyíregyháza, Zrínyi u. 9. V/51.) 
 
A közbeszerzés tárgya: Számítástechnikai eszközök beszerzése a Móricz Zsigmond Megyei 
és Városi Könyvtár részére 
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság 
nevében meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T – ot. 
 

A Döntőbizottság az 1., 2. és 3. kérelmi elemet elutasítja, a 4. kérelmi elem körében 
megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 69. § (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) 
pontját ezért az ajánlatkérő 2017. október 4-én kelt érvénytelenségről szóló döntést, és azt 
követően hozott valamennyi döntését megsemmisíti. A Döntőbizottság az 5. kérelmi elem 
tekintetében a jogorvoslati eljárást – érdemi vizsgálat nélkül – megszünteti. 
 
A Döntőbizottság az ajánlatkérővel szemben 400.000.-Ft, azaz négyszázezer forint bírságot 
szab ki. 
 
A Döntőbizottság felhívja az ajánlatkérőt, hogy a bírság összegét a határozat kézbesítésétől 
számított 15 napon belül a Közbeszerzési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-01040360-00000000 számú központosított beszedési számlájára átutalással 
teljesítse. 
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A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 8 napon 
belül fizessen meg a kérelmező részére 40.000.-Ft, azaz negyvenezer forint igazgatási 
szolgáltatási díjat. 
 
A Döntőbizottság felhívja a Közbeszerzési Hatóság Titkárságát, hogy a kérelmező részére 
utaljon vissza 90.000.-Ft, azaz kilencvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a határozat 
megküldését követő 8 napon belül. 

A jogorvoslati eljárás során felmerült további költségeiket az ügyfelek maguk viselik. 
 
A határozat jogorvoslati eljárást megszüntető rendelkezése ellen a határozat kézbesítésétől 
számított nyolc napon belül külön jogorvoslati kérelem terjeszthető elő. A határozat érdemi 
részének bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül keresettel 
lehet kérni. A külön jogorvoslati kérelmet, illetve a keresetlevelet a Kecskeméti Közigazgatási 
és Munkaügyi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani, vagy a 
Döntőbizottság részére ajánlott küldeményként postára adni. Tárgyalás tartását a felperes a 
keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs 
halasztó hatálya. 
A jogi képviselővel eljáró fél, illetve a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a keresetet. 
 

I N D O K O L Á S 
 

A jogorvoslat alapjául szolgáló tényállás 
 
1. Az ajánlatkérő 2017. július 17. napján a Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatót 
küldött a Közbeszerzési Hatóság részére. A tájékoztatóban – többek között – rögzítette, hogy 
a szerződés tárgya „Számítástechnikai eszközök beszerzése a Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár részére” és az eljárás iránti érdeklődés jelzésének a határideje 2017. július 
24. napja. 
 
2. Az ajánlatkérő 2017. augusztus 4-én küldte meg a Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárást 
megindító felhívást az eljárás iránt érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők részére. 
 
A felhívás 4.) pontjában a beszerzés tárgya és mennyisége körében az ajánlatkérő beszerzendő 
eszközként feltüntetett többek között „LENOVO Ideacentre AIO 510- 23” megnevezéssel 
87db mennyiségben számítógépeket is. 
 
Az ajánlatkérő a beszerzendő eszközök megnevezésén túl a 4. pontban rögzítette az alábbiakat 
is: 
A műszaki leírás egyes tételeinél szabvány, műszaki engedély, műszaki előírás, műszaki 
ajánlás, márkanév is szerepel. Ezen megjelölésekkel az ajánlatkérő csak a beszerzés tárgyi 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében tesz utalást, az ajánlattevők azzal 
egyenértékű minőségű termékek árait is megadhatják ajánlataikban. Ebben az esetben az 
egyenértékűséget (az általa javasolt megoldás egyenértékű módon megfelel a közbeszerzési 
műszaki leírásban meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek) az 
ajánlattevőnek az ajánlatában megfelelő módon kell igazolnia bármely eszközzel, így például 
gyártótól származó műszaki leírással, független, szakmailag elismert szervezet minősítésével. 
 
A felhívás 12. pontjában az alábbiak szerepeltek. 
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M/2 műszaki-szakmai alkalmassági feltétel: a beszerzendő áru részletes leírása, bemutatása, 
illetve fényképének bemutatása, amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni 
kell. 

M/2 műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelménye: az ajánlattevők ajánlatukban 
kötelesek megadni az általuk megajánlott gép műszaki leírását, fényképét olyan módon, hogy 
az összehasonlítható legyen a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott 
paraméterekkel, és amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell. A 
hitelességet ajánlatkérő felhívására az ajánlattevő gyártói megkereséssel igazolja. Az 
ajánlattevő által megajánlott gép paramétereinek legalább olyan mértékűnek kell lennie, mint 
a felhívás 4. pontjában meghatározott műszaki paraméterek. 

Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés előzetes igazolására a Kbt. 114. 
§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges becsatolni. 

A felhívás 21. egyéb információk pont i) alpontjában rendelkezett arról az ajánlatkérő, hogy 
az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a leszállítani kívánt számítástechnikai eszközök 
műszaki leírását abból a célból, hogy az ajánlatkérő ellenőrizhesse, hogy az ajánlattevő 
műszakilag egyenértékű árut kínál-e. A műszakilag nem egyenértékű árut kínáló ajánlattevő 
ajánlata érvénytelen. 

Az ajánlatkérő dokumentációt készített, amelynek „Műszaki dokumentáció” elnevezésű 
fejezete 4. pontjában a LENOVO Ideacentre AIO 510 – 23 számítógép vonatkozásában az 
alábbi specifikációt határozta meg: 

Processzor Intel Core i5-6400t CPU 
Memória 8GB memória,  
Grafikus kártya Intel HD 
Kijelző 23 FHD, matt képernyő - nem érintőképernyős 
Merevlemez 1TB HDD 
Billentyűzet Hun (vezetékes) 
Optikai meghajtó DVD+/-RW 
Jótállás 2 év 
Szoftver WINDOWS 10 
Hálózatra történő csatlakozás wifi 

 

3. Az ajánlatkérő a felhívásban szereplőknek megfelelően 2017. augusztus 28. napján 
megtartotta az ajánlatok bontását, melynek során rögzítette, hogy többek között a kérelmező 
és az ETIAM Kft. (a továbbiakban: egyéb érdekelt) nyújtott be ajánlatot. 
 
A kérelmező részéről megajánlott Full Tec Emperon® AIO-2457S PC munkaállomás az 
alábbi műszaki paraméterekkel rendelkezik: 

- ASRock® H110M-DGS R3.0 alaplap 

- Intel® Core TM i5-7400 CPU (processzor) 

- Integrált Intel® HD Graphics 630 video vezérlő (grafikus kártya) 

- 1x8GB Team-Elite DDR4/2133MHz RAM (TED48G2133C1501) (memória)  

- Toshiba DT01ACA100 1 TB SATA3 HDD, 7200 rpm (merevlemez)  

- Integrált Gigabit LAN 
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- LG GTCON Slim SATA DVD3/-R/RW optikai meghajtó 

- TP-Link TL-WN781ND WiFi 

- fullTec FT-km6201U vezetékes magyar kiosztású 105g billentyűzet+ optikai egér 
szett, USB, fekete 

- Windows 10 Home HU 64-bit OEM operációs rendszer 

- Gaba PiO PA240ZRB-White monitor PC (barebone) 

• 24”-os monitor, 23,6” látható méret 

• LED háttérvilágítás 

• 16:9 képarány 

• FuulHD (1920x1080) felbontás 

• DVI csatlakozó 

• Beépített hangszóró (2x3W) 

- 2 év jótállás 

4. Az ajánlatkérő 2017. augusztus 30. napján hiánypótlási felhívással és tájékoztatás-kéréssel 
fordult az ajánlattevőkhöz, melyben a kérelmező vonatkozásában az alábbiakat is kérte: 
Az ajánlattevő által a műszaki leírásban LENOVO Ideacentre AIO 510- 23 gépként megjelölt 
számítógép helyett megajánlott eszközt az ajánlatkérő nem tudta beazonosítani internetes 
kereséssel, ezért kéri, hogy azt a tényt, hogy a megajánlott számítógép mindenben megfelel a 
műszaki leírásban foglaltaknak, gyártótól származó okirattal igazolja, valamint csatoljon 
fényképet az eszközről. Csatoljon továbbá olyan műszaki leírást, amely alapján a műszaki 
paraméterek összehasonlíthatóak! 
 
Kérelmező határidőre benyújtotta hiánypótlását, melyben az alábbiakat is csatolta: 

- a megajánlott FullTec Emperon AIO-2457S PC munkaállomás adatlapját; 
- összehasonlító táblázatot az ajánlatkérői előírás és a megajánlott munkaállomás 

vonatkozásában, 
-  a megajánlott munkaállomásban megtalálható Gaba PiO PA240ZRB-White monitor PC 

vonatkozásában a gyártó nyilatkozatát csatolta, melyben feltüntetésre került, hogy a 
kijelző „matt, csillogásmentes”; 

- a megajánlott FullTec Emperon AIO-2457S PC munkaállomás gyártói nyilatkozatát, 
amelyben a műszaki leírásban meghatározott specifikáció megfelelősége kerül igazolásra. 

 
5. Az ajánlatkérő 2017. szeptember 11. napján bírálóbizottsági ülést tartott, melyről készült 
jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a bíráló bizottság a kérelmező hiánypótlási felhívásra 
benyújtott tájékoztatását elfogadta. 
 
6. Az ajánlatkérő 2017. szeptember 18. napján készítette el és továbbította az ajánlatok 
elbírálásáról szóló összegezését az ajánlattevők részére, melyben mind a kérelmező, mind az 
egyéb érdekelt ajánlatát érvényesként tüntette fel, továbbá megjelölte az eljárás nyerteseként a 
kérelmezőt.  
Az összegezés V.2.3) pontjában közölt értékelés szerint az 1. helyezettként kérelmező 750 
pontot, 2. helyezettként a PC Trade kft. 696,95 pontot, 3. helyezettként az egyéb érdekelt 
681,66 pontot szerzett. 
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7. Az egyéb érdekelt 2017. szeptember 19-én iratbetekintésre vonatkozó kérelemmel fordult 
az ajánlatkérőhöz, amelyben előadta, hogy a kérelmező ajánlatába és hiánypótlásainak 
műszaki részébe kíván betekinteni. Az ajánlatkérő 2017. szeptember 21. napján iratbetekintést 
biztosította. 
 
8. Az egyéb érdekelt 2017. szeptember 25. napján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, 
melyben foglaltakra hivatkozva az ajánlatkérő 2017. szeptember 27. napján az alábbi 
felvilágosításkéréssel fordult a kérelmezőhöz: 
„A vitarendezési kérelemmel az ajánlatkérő egyetért, és a Kbt. 80. § (4) bekezdése alapján 
felhívja a Freedom-Tech Kft. ajánlattevőt a következő felvilágosítás megadására, illetve az 
alábbi adatok igazolására. 

1. A megajánlott Fulltec Emperon AIO-24575 PC nevű komplett termék tekintetében a 
referenciamodellhez (LENOVO Ideacentre AIO 510 – 23) képest igazolják az alábbi 
megfelelősségeket: 

a) 6 az 1-ben készülékházba integrált kártyaolvasó (SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-PRO 

b) HD audio, sztereo hangszórók DOLBY ADVANCED AUDIO tanúsítvánnyal 

c) 250 NITS fényerő 

d) állítható monitor talp -5° + 25° közötti dönthetőséggel 

e) 720p integrált webkamera  

f) RoHS tanúsítvány  

g) Energy Star tanúsítvány  

h) külső tápegység (ajánlattevő ajánlatában belső Kolink tápegység szerepel)  

i) matt képernyő.  

2. Fulltec Emperon AIO-24575 PC-t tekintetében csatolja be az ajánlattevő az ajánlati dátum 
vagy azt megelőző dátumra kiállított Microsoft WINDOWS HLK teszt 100% minősítést 
igazoló tanúsítványt, hogy az ajánlattevői megajánlás igazolható legyen. 

3. Csatolja be az ajánlattevő az Academic termékek tekintetében a megfelelő tanúsítványát, 
amely tanúsítvány dátuma legkésőbb az ajánlattevő általi megajánlás napja. 

Az ajánlatkérő a vitarendezési kérelmet az alábbiakra tekintettel fogadta el: 

Az ajánlattételi felhívás 13. pontjában az M/2 alpontban az alábbi feltétel található: „Az 
ajánlattevő által megajánlott gép paramétereinek legalább olyan mértékűnek kell lennie, mint 
a felhívás 4. pontjában meghatározott műszaki paraméterek.” A felhívás 4. pontja 
egyértelműen tartalmazza azon gépek, eszközök megnevezését – márkára utalással-, melynél 
alacsonyabb minőségű terméket az ajánlattevő nem fogad el.” 
 
9. A kérelmező 2017. szeptember 27. napján a felvilágosításkérésben foglaltakra tekintettel 
előzetes vitarendezési kérelemmel fordult az ajánlatkérőhöz, melyben kifogásolta, hogy az 
ajánlatkérő biztosította az iratbetekintés lehetőségét az egyéb érdekelt részére, továbbá kérte 
annak pontosítását, hogy az ajánlatkérő a felvilágosításkérésben szereplő, műszaki adatokra 
vonatkozó kérdéseket mely közbeszerzési dokumentum alapján írta elő. 
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10. Az ajánlatkérő 2017. szeptember 29-én kelt válaszában előadta, hogy álláspontja szerint 
az iratbetekintés biztosítása során a Kbt. 45. §-ában foglaltaknak megfelelően járt el. 
Előadta, hogy a műszaki adatok megadását az ajánlattételi felhívás 13. pontjának M/2 
alpontban előírt alábbi feltételre figyelemmel kéri: „Az ajánlattevő által megajánlott gép 
paramétereinek legalább olyan mértékűnek kell lennie, mint a felhívás 4. pontjában 
meghatározott műszaki paraméterek.”  
Álláspontja szerint a felhívás 4. pontja egyértelműen tartalmazza azon gépek, eszközök 
megnevezését – márkára utalással-, melynél alacsonyabb minőségű terméket az ajánlattevő 
nem fogad el – és ez a számítógépek tekintetében a LENOVO Ideacentre AIO 510- 23 típusú 
gép. 
Előadta továbbá, hogy az Academic termékek forgalmazására vonatkozó tanúsítvány 
benyújtását írta elő a felhívás 3. pontjában, mivel ennek értékesítésére csak ilyen 
tanúsítvánnyal rendelkező kereskedők jogosultak. 
 
11. A kérelmező 2017. október 2-án a következők szerint adta meg válaszát az ajánlatkérő 
2017. szeptember 27-én kelt felvilágosításkérésére. 
 
Előadta, hogy az ajánlatkérő felvilágosításkérése a)-i) pontjai vonatkozásában nem talált 
kifejezett előírást a felhívásban vagy a dokumentációban a felsorolt jellemzőknek való 
megfelelés vonatkozásában, azonban csatolta a gyártói egyenértékűségi nyilatkozatot. 
Rögzítette továbbá, hogy a közbeszerzési eljárásban nem a Fulltec Emperon AIO-24575 
típusú, hanem a Fulltec Emperon AIO-2457 S PC ajánlott meg. 
 
Az a) pont vonatkozásában előadta, hogy a Lenovo Ideacentre AIO 510 csak 4-az-1-ben 
kártyaolvasóval rendelkezik (SD, SDHC, SDXC, MMC).  
A tápegység vonatkozásban külön kiemelte a Kbt. által biztosított funkcionális 
egyenértékűség biztosíthatóságát, mint gyártóspecifikus műszaki jellemzőt, mely a termék 
működését biztosítja.  
A h) pont kapcsán előadta, hogy a részéről gyártott és megajánlott termék belső tápegységgel 
rendelkezik, mely álláspontja szerint jobb megoldás, mint a külső tápegységek, mivel nem 
lehet elhagyni, szabványos tápkábellel könnyen helyettesíthető, teljesítménye optimális az 
adott géphez.  
 
A 2. pont vonatkozásában előadta, hogy a kért Microsoft Windows HLK teszt 100% 
minősítést igazoló tanúsítvány tekintetében nem talált semmilyen konkrét előírást a 
felhívásban, vagy dokumentációban, ami alapján ilyen tanúsítványt kérhetne ajánlatkérő. 
Hivatkozott továbbá arra, hogy az MS WHQL, mint a Kbt. értelmezésében „címke” nem 
kérhető jogszerűen nemzeti, illetve uniós közbeszerzésekben, mivel az nem EU-s szabvány, 
hanem amerikai.  
A kérelmező a WHQL megfelelőség vonatkozásában csatolta a gyártói nyilatkozatot.  
 
A kérelmező a 3. pontra adott válaszában megjegyezte, hogy az ajánlatkérő kizárólag tőle, 
más ajánlattevőtől nem kér az Academic termékekre vonatkozó tanúsítványt, egyben csatolta 
a kért dokumentumot. 
 
A kérelmező a felvilágosításához csatolta az alábbi tartalmú gyártói megfelelőségi 
nyilatkozatot: 
„…nyilatkozom, hogy az általunk gyártott FullTec Emperon® AIO-2457S PC munkaállomás 
funkcionálisan egyenértékű a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (4400 
Nyíregyháza, Szabadság tér 2.), mint Ajánlatkérő által „Számítástechnikai eszközök 
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beszerzése a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére” tárgyban indított 
közbeszerzési eljárás dokumentációiban megnevezett „Lenovo Ideacentre AIO 510- 23” 
termékkel.  
A konkrét műszaki adatokon túl nyilatkozom, hogy az általunk gyártott készülék rendelkezik 
az alábbi funkciókkal is:  

- Készülékházba integrált kártyaolvasó  
- Beépített sztereo hangszórók (2x 3W) 
- A kijelző 250 NIT fényességű  
- Állítható (dönthető) monitortalp  
- Integrált webkamera  
- Matt képernyő  

Az általunk gyártott és megajánlott termék megfelel az RoHS előírásainak, mivel valamennyi 
alkatrésze rendelkezik RoHS minősítéssel. 
Az általunk gyártott és megajánlott termék megfelel az Energy Star® előírásainak, mivel a 
releváns alkatrészek rendelkeznek Energy Star® minősítéssel. A termék teljesíti az Energy 
Star® 5.2 kritériumrendszer követelményeit, tekintettel arra, hogy energiahatékonyságát a 
tápegység határozza meg, mely pedig 85+ minősítésű, azaz 85-88% hatásfokú .  
Az általunk gyártott és megajánlott termék olyan alaplappal szerelt, mely rendelkezik MS 
WHOL minősítéssel és tekintettel arra, hogy a termékhez (PC) adott driverek megegyeznek az 
alaplapi driverekkel, továbbá - a dokumentáció előírásai alapján - Microsoft® Windows® 10 
operációs rendszerrel kerül leszállításra, így a termék (PC) egyenértékűen megfelel a MS 
WHOL használatával kapcsolatos feltételeknek.” 
 
A kérelmező csatolta továbbá az alábbi tartalmú Microsoft visszaigazolás tartalmú 
elektronikus levelet: 
 
„Köszönjük jelentkezését a Microsoft Hivatalos Oktatási Viszonteladói programjába. 
Örömmel értesítjük, hogy elfogadtuk a programba való felvételre vonatkozó kérelmét.  
Kérjük, mentse el az információt a megújításhoz:  
MS AEP modul típusa: Oktatási mennyiségi licencelés 
AEP tanúsítvány azonosítója: V97840  
Lejárat dátuma: 09/04/2017  
MPN azonosítószám: 4505110…” 
 
12. Az ajánlatkérő 2017. október 4-én tájékoztatta a kérelmezőt, hogy az ajánlatát 
érvénytelenné nyilvánította a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján.  
Előadta, hogy a megajánlott gép és a közbeszerzési eljárásban meghatározott gép 
egyenértékűségének megállapítására igazságügyi szakértőt kért fel, aki az alábbi megállapítást 
tette - nem vizsgálva a gép tanúsítványait, kizárólag a gép műszaki adatait:  
A kérelmező részéről megajánlott Full Tech Emperon AIO-2457S PC munkaállomásának 
paraméterei nagyrészt megfelelnek a kiírásban szereplő számítógépek paramétereinek (pl. 
processzor, memória, kijelző mérete), azonban a kiírásban szereplő LENOVO számítógép 
gyárilag tartalmaz beépített webkamerát (720p), illetve bluetooth lehetőséget (Wireless LAN: 
11ac, 1x1, Wi-Fi + Bluetooth® 4.0). Erre tekintettel a két gép nem egyenértékű.  
 
13. Az ajánlatkérő 2017. október 5-én módosított összegezést bocsátott ki, melyben a 
kérelmező ajánlatát érvénytelenként tüntette fel. Az érvénytelenség indokaként a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés d) pontját jelölte meg. 
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A jogorvoslati kérelem 
 

14. A kérelmező 2017. október 2-án nyújtotta be jogorvoslati kérelmét a Döntőbizottsághoz, 
amelyben három kérelmi elemet jelölt meg elkülöníthető módon az alábbiak szerint. 

Az 1. kérelmi elem vonatkozásában megsértett jogszabályhelyként a Kbt. 45. § (1) bekezdését 
és Kbt. 2. § (1) és (3) bekezdését jelölte meg. Indokolásként előadta, hogy vitatja az egyéb 
érdekelt iratbetekintésének jogszerűségét. Álláspontja szerint az egyéb érdekelt iratbetekintési 
kérelme nem volt megfelelő, téves jogszabályhelyre hivatkozott, nem tartalmazott konkrétan 
megfogalmazott jogszabálysértést, amely ellentétes a Kbt. 45. §-ában foglaltakkal. Előadta, 
hogy az egyéb érdekelt beavatkozott az eljárásba, a bírálat folyamatába, holott az új Kbt. azt 
az alapvető elvet követi, amely szerint az ajánlatok és részvételi jelentkezések értékelése nem 
a gazdasági szereplők, hanem az ajánlatkérő feladata. 

A 2. kérelmi elem vonatkozásában megsértett jogszabályhelyként a Kbt. 2. § (1) és (3) 
bekezdéseit jelölte meg. Indokolásként előadta, hogy vitatja az egyéb érdekelt 
iratbetekintéssel és vitarendezési kérelemmel kapcsolatos jogképességét. Rámutatott arra, 
hogy az egyéb érdekelt az ajánlatkérő által elkészített összegezés szerint az eljárás 3. 
helyezettje és az iratok alapján a 2. helyezett ajánlatába nem tekintett be, kizárólag az 1. 
helyezett ajánlatában szereplőket vitatta. Ezzel sem az iratbetekintés, sem az előzetes 
vitarendezés nem járhatott azzal a kimenetellel, hogy az egyéb érdekelt kerüljön nyertes 
pozícióba. A kérelmező álláspontja szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 2. § (1) és (3) 
bekezdéseit azzal, hogy nem vizsgálta az egyéb érdekelt jogképességét a fentiekben megjelölt 
eljárási cselekményekkel kapcsolatosan. 

A 3. kérelmi elem vonatkozásában megsértett jogszabályhelyként a Kbt. 71. § (7) bekezdését 
és a Kbt. 2. § (1)-(3) bekezdéseit jelölte meg. Indokolásként előadta, hogy vitatja az 
ajánlatkérő részéről elrendelt felvilágosításkérések, valamint adatbekérések jogszerűségét. 
Előadta, hogy az ajánlatkérő az összegezés elkészítéséig megtartotta a műszaki leírás alapján 
beállt kötöttségét, azonban az egyéb érdekelt előzetes vitarendezési kérelmét követően olyan 
műszaki jellemzőkkel kapcsolatos kérdéseket tett fel, amelyekre vonatkozó előírás nem 
szerepelt a közbeszerzési dokumentumokban. Álláspontja szerint az ajánlatkérő részéről 
elrendelt felvilágosítás kérés sérti a Kbt. 71. § (7) pontjában foglaltakat, mivel az abban 
szereplők nem voltak megjelölve a kötöttségi adatok között, illetve – ha és amennyiben csak a 
megnevezett eszközhöz viszonyítanak – sérül a verseny tisztasága és átláthatósága, a gyártók 
és termékeik esélyegyenlősége, továbbá a jóhiszeműség és tisztesség alapkövetelménye ellen 
is vétett az ajánlatkérő. 
Előadta, hogy az ajánlatkérő a Microsoft Windows HLK teszt 100% minősítést igazoló 
tanúsítvány, valamint az Academic termékekre vonatkozó „megfelelő” tanúsítvány 
csatolására irányuló felhívásával – melyekre vonatkozó előírás nem szerepelt a közbeszerzési 
dokumentumokban – megsértette a Kbt. 71. § (7) bekezdését. 
 
A jogsértés tudomásra jutásának időpontjaként 2017. szeptember 29-ét, az ajánlatkérő 
előzetes vitarendezési kérelemre adott válaszának keltét jelölte meg. 
 
Kérte, hogy a Döntőbizottság a Kbt. 165. § (2) bekezdés d) pontja alapján állapítsa meg a 
jogsértés megtörténtét és alkalmazza a Kbt. 165. § (3) bekezdés szerinti valamely 
jogkövetkezményt. A kérelmező 224.800.-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta. 
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15. A kérelmező 2017. október 10-én újabb kérelmi elemekkel egészítette ki a jogorvoslati 
kérelmét. 

A jogsértések tudomásra jutásának időpontjaként 207. október 5-ét, a módosított összegezés 
kézhezvételének a napját jelölte meg, melyben kérelmező ajánlatát érvénytelennek 
nyilvánította. 

A 4. kérelmi vonatkozásában megsértett jogszabályhelyként a Kbt. 69. § (2) bekezdését és a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontját jelölte meg. Indokolásként előadta, hogy az ajánlatkérő a 
módosított összegezés kapcsán indokolatlanul alkalmazta a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pont 
szerinti érvénytelenségi okot, mivel az ajánlatkérő részéről vizsgált és az érvénytelenné 
nyilvánítás alapját képező műszaki jellemzők nem szerepeltek a műszaki dokumentációban 

Az 5. kérelmi vonatkozásában megsértett jogszabályhelyként a Kbt. 71. § (1) bekezdését és 
Kbt. 2. § (1) és (3) bekezdéseit jelölte meg. Indokolásként előadta, hogy a módosított 
összegezés és annak indokolása sérti a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltakat, mert a 
Bluetooth csatlakozás lehetőségét nem csak, hogy nem írta elő a műszaki jellemzők körében, 
de úgy hivatkozik a hiányára, hogy arra vonatkozó kérdést nem tett fel. Előadta, hogy az 
ajánlatkérő a saját ajánlati kötöttségét vette semmibe és olyan jellemzőkkel hasonlította össze 
a megajánlott terméket, amelyekre sem a felhívásban, sem a dokumentációban nem utalt, 
azokat nem követelte meg.  

A kérelmező kérte, hogy a Döntőbizottság a Kbt. 165. § (2) bekezdés d) pontja alapján 
állapítsa meg a jogsértés megtörténtét és alkalmazza a Kbt. 165. § (3) bekezdés szerinti 
valamely jogkövetkezményt.  

Az ajánlatkérő észrevétele 

16. Az 1. kérelmi elem körében előadta, hogy az eljárás során a Kbt. 45. § (1) bekezdésére 
figyelemmel járt el, amikor az egyéb érdekelt részére engedélyezte az iratbetekintést. Az 
egyéb érdekelt kérelmében megindokolta, hogy miért szeretne betekinteni a nyertesként 
kihirdetett ajánlattevő ajánlatába, és megnevezte azokat az iratokat is, melyet meg kívánt 
tekinteni. Az iratbetekintésről felvett jegyzőkönyv tartalmazta, hogy az egyéb érdekelt 
kizárólag ezeket az iratokat tekintette meg.  

17. A 2. kérelmi elem kapcsán rámutatott, hogy a Kbt. 45. § (1) bekezdése egyértelműen 
tartalmazza, hogy bármely ajánlattevőnek joga van megtekinteni nemcsak a nyertes, de más 
ajánlattevő ajánlatát is. Álláspontja szerint az iratbetekintés kapcsán a jogképesség 
vizsgálatára vonatkozóan nem tartalmaz előírást a Kbt. 

18. A 3. kérelmi elem vonatkozásában rögzítette, hogy a közbeszerzési eljárás során a 
közbeszerzési dokumentumokhoz való kötöttség figyelembe vételével járt el és a 
vitarendezési kérelmet az alábbiakra tekintettel fogadta el: 

Az ajánlattételi felhívás 13. pontjában az M/2 alpontban az alábbi feltétel található: „Az 
ajánlattevő által megajánlott gép paramétereinek legalább olyan mértékűnek kell lennie, mint 
a felhívás 4. pontjában meghatározott műszaki paraméterek.” A felhívás 4. pontja 
egyértelműen tartalmazza azon gépek, eszközök megnevezését – márkára utalással-, melynél 
alacsonyabb minőségű terméket az ajánlattevő nem fogad el. Itt került megjelölésre a 
LENOVO Ideacenter AIO 510-23 típusú számítógép, mely az ajánlatkérők által egyértelműen 
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beazonosítható, és mely egyértelműsíti, hogy legalább milyen műszaki adatokkal rendelkező 
gépet kívánt beszerezni és nem meg nem nevezett tulajdonságokat kért számon a 
kérelmezőtől.  

Előadta, hogy az ajánlatok értékelését és bírálatát a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján 
folytatta le. 

Álláspontja szerint a hiánypótlás elrendelése a kérelmezőnek semmilyen joghátrányt nem 
okozott az alábbiakra tekintettel: 

- a kérelmező végig azt állította, hogy az általa megajánlott gép egyenértékű az általunk 
kért géppel. Ezt felhívásra neki kell bizonyítania, amennyiben teljes körűen nem 
bizonyította ajánlatában. Amennyiben a kérelmező által megajánlott gép nem felel 
meg a felhívásban foglalt gép műszaki adatainak, úgy a kérelmező sérti a 
jóhiszeműség és tisztesség alapelvi követelményét, valamint a verseny tisztaságát is 
azzal, hogy nem megfelelő gép megajánlásával kívánja versenytársait háttérbe 
szorítani. 

- Microsoft WINDOWS HLK teszt 100% minősítést igazoló tanúsítvány  meglétét a 
kérelmező nyilatkozta le a hiánypótlásában, ennek becsatolása nem okozhatott 
számára gondot.  

- az Academic termékek tekintetében a megfelelő tanúsítványát a kérelmező 
vitarendezésre adott válaszához csatolta. 

 
Álláspontja szerint, a fentiek alapján egyértelmű, hogy az esetleges hamis nyilatkozatok 
elkerülése végett, a közbeszerzéssel érintett működőképes, megfelelő minőségű, és jogtiszta 
gépek, programok határidőben történő leszállítása érdekében az ajánlattevő köteles a Kbt. 71. 
§ (7) bekezdése alapján hiánypótlást, felvilágosítás kérést előírni. A hiánypótlás, felvilágosítás 
kérés a kérelmező jogát, vagy jogos érdekét nem sérti, így a Kbt. 148. § (2) bekezdése alapján 
a kérelmező nem jogosult jogorvoslati eljárást indítani a 3. kérelmi elem tekintetében. 

19. A 4. kérelmi elemmel kapcsolatban hivatkozott a felhívás M/2. pontjában, valamint a 4. 
pontban meghatározottakra és előadta, hogy legalább ezen előírásoknak megfelelő műszaki 
adatokkal rendelkező gépet kívánt beszerezni és nem meg nem nevezett tulajdonságokat kért 
számon a kérelmezőtől. Hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint helyesen állapította meg a 
kérelmező ajánlatának érvénytelenségét, mivel a megajánlott gép nem érte el a felhívás 4. 
pontjában meghatározott műszaki színvonalat. 

20. Az 5. kérelmi elemmel kapcsolatban előadta, hogy az megegyezik a 3. és 4. kérelmi 
elemmel. Rámutatott, hogy a kérelmező kizárólag a Bluetooth lehetőséget említi, de azt már 
nem, hogy míg a felhívásban megjelölt gép rendelkezik beépített webkamerával, addig az 
általa megajánlott számítógép nem, és ennek utólagos beszerelése sem lehetséges. 

Álláspontja szerint helytelen az a kérelmezői megközelítés, hogy csak azok a teljesítmény és 
funkcionális követelmények számítanának, amelyek a műszaki leírásban szerepelnek, hiszen a 
műszaki leírás egyértelműen tartalmazta azt a számítógép típust, amelynél rosszabb 
teljesítményűt nem kíván beszerezni. 

Az ajánlatkérő észrevételében kérte a jogorvoslati kérelem elutasítását és a jogsértés 
hiányának megállapítását. 
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A Döntőbizottság döntése és annak indokai 
 
21. A Döntőbizottság rögzíti, hogy az ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást 2017. 
augusztus 4-én indította, így e jogorvoslati eljárásra is a Kbt. e napon hatályos rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 
22. A Döntőbizottságnak az 1. kérelmi elem kapcsán abban a kérdésben kellett döntést 
hoznia, hogy az ajánlatkérő jogszerűen járt-e el, amikor biztosította az iratbetekintést az egyéb 
érdekelt részére. 
 
E körben az irányadó jogszabályi rendelkezések a következőket mondják ki. 
 
Kbt. 45. § (1) Az adott eljárásban részt vett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az 
ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldését 
követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének - 
ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot 
nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a 
gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat 
vagy részvételi jelentkezés mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a 
kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az 
ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó 
jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő 
ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem 
lehetséges. 

A Döntőbizottság rögzíti, hogy a Kbt. 45. § (1) bekezdése az alábbi kötelezettségeket 
tartalmazza az iratbetekintési jog gyakorlása esetére: 

- az iratbetekintést az eljárásban részt vett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
kezdeményezheti 

- az összegezés megküldését követően 

- más ajánlattevő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének üzleti titkot nem 
tartalmazó részébe lehet betekinteni 

- a kérelemben meg kell jelölni, a feltételezett jogsértést, és azt, hogy az ajánlat vagy a 
részvételi jelentkezés mely részébe kíván betekinteni 

- az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a kérelem beérkezését követő két 
munkanapon belül 

- az adott ajánlat vagy részvételi jelentkezés teljes körű átvizsgálása nem lehetséges 

 
23. A Döntőbizottság a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy az egyéb 
érdekelt a 2017. szeptember 18-án elkészített és továbbított összegezés kézhezvételét 
követően, 2017. szeptember 19-én kérte az ajánlatkérőtől az iratbetekintés biztosítását. Az 
egyéb érdekelt az iratbetekintési kérelemben rögzítette, hogy a kérelmező ajánlatának és 
hiánypótlásának műszaki részébe kíván betekinteni, mivel feltételezése szerint a kérelmező 
ajánlata nem felel meg a Kbt. 58. §-ában meghatározott műszaki követelményeknek, illetve 
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hamis adatot szolgáltatott a megfelelés érdekében. Az ajánlatkérő jegyzőkönyvet vett fel az 
iratbetekintésről, amely szerint az egyéb érdekelt a kérelmező ajánlatának, valamint 
hiánypótlásának műszaki részét tekintette meg 2017. szeptember 21-én 13 óra és 14 óra 30 
perc közötti időtartamban. 

24. A Döntőbizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló iratokat, az így feltárt információkat 
összevetette a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel és megállapította, hogy az egyéb érdekelt 
a Kbt.-ben szereplőknek megfelelően kérelmezte az iratbetekintést, az ajánlatkérő pedig a rá 
vonatkozó kötelezettségek megtartásával biztosította azt. 

25. A Döntőbizottság a fentiek alapján megállapította, hogy az ajánlatkérő nem sértette meg a 
Kbt. 45. § (1) bekezdését, így a kérelmező e vonatkozásban előterjesztett alaptalan 1. kérelmi 
elemét elutasította. A Döntőbizottság erre tekintettel a jogorvoslati kérelem 1. kérelmi eleme 
körében megjelölt Kbt. 2. § (1) és (3) bekezdésének a megsértését nem vizsgálta. A 
Döntőbizottsági és a bírósági joggyakorlat szerint az alapelvi előírások megsértésének 
megállapítására abban az esetben van lehetőség, ha a jogorvoslati kérelemben kifogásolt 
magatartást a Kbt. tételesen nem szabályozza. Jelen esetben a Döntőbizottság konkrét, tételes 
jogi rendelkezések megsértését vizsgálta, mely tekintetben a kezdeményezés nem jelölt meg 
olyan további tényállás elemeket, melyre tekintettel alapelvi jogsértés lett volna 
megállapítható. 

26. A Döntőbizottság ezt követően a kérelmező 2. kérelmi elemét vizsgálta meg, amely arra 
irányult, hogy az ajánlatkérő elmulasztotta megvizsgálni az egyéb érdekelt iratbetekintéssel és 
vitarendezési kérelem előterjesztésével kapcsolatos jogképességét, megsértve ezzel a Kbt. 2. 
(1) és (3) bekezdéseit. 

E körben az irányadó jogszabályi rendelkezések a következőket mondják ki. 
 
Kbt. 2. § (1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági 
szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 

(2) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági 
szereplők számára. 

(3) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a 
tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos. 

A Kbt. 80. (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik az előzetes vitarendezés 
kezdeményezésére jogosultak köréről. 

Kbt. 80. § (1) Előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult 

a) a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő három munkanapon belül az 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő 
az írásbeli összegezés, illetve az ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye vagy a 
közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely - a b) pont szerintieken kívüli - dokumentum; 

b) bármely érdekelt gazdasági szereplő vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő 
tevékenységű kamara vagy érdek-képviseleti szervezet (e § alkalmazásában a továbbiakban 
együtt: kérelmező) 

ba) az ajánlattételi, vagy részvételi határidő lejárta előtti tizedik napig, gyorsított vagy 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban e határidők lejártáig, 
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bb) a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárást meghirdető előzetes tájékoztatóban a részvételi 
szándék jelzésére meghatározott határidőig, 

ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az eljárást megindító vagy meghirdető 
felhívás, a felhívással együtt elérhető közbeszerzési dokumentumok vagy azok módosítása. 

27. A Döntőbizottság eltekint a Kbt. 45. § (1) bekezdésében szereplő rendelkezés ismételt 
hivatkozásától, ugyanis az iratbetekintési joggal kapcsolatos 1. kérelmi elem 
megalapozatlanságát az előzőekben megállapította. Ezzel összefüggésben rámutat arra, hogy 
az ajánlatkérőnek a Kbt. 45. § (1) bekezdése alapján kötelezettsége áll fenn arra nézve, hogy 
biztosítsa az iratbetekintést az eljárásban részt vett bármely ajánlatkérő vagy részvételre 
jelentkező részére. A Kbt. nem szűkíti le az iratbetekintési jog gyakorlását azzal, hogy arra 
csak az összegezésben meghatározott helyezést elért ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
lennének jogosultak.  

28. A Kbt. 45. § (1) bekezdése az eljárásban való részvételhez köti az iratbetekintésre 
vonatkozó jogképességet, ezért az ajánlatkérő nem sértette meg a Kbt. 2. § (1) és (3) 
bekezdését azzal, hogy biztosította az iratbetekintést az egyéb érdekelt részére. 

29. A Döntőbizottság megvizsgálta az előzetes vitarendezéssel kapcsolatban rendelkezésre 
álló iratokat, valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit és a következőket állapította meg. 

Az egyéb érdekelt 2017. szeptember 25-én kelt előzetes vitarendezési kérelme arra irányult, 
hogy az ajánlatkérő a megjelölt szempontok alapján vizsgálja meg a kérelmező részéről 
megajánlott termék egyenértékűségét és amennyiben azt nem találja megfelelőnek, módosítsa 
az összegezést. 

A Kbt. az előzetes vitarendezési kérelem benyújtására jogosultak között különbséget tesz 
aszerint, hogy mely ajánlatkérői döntés vitatására kerül sor. Az írásbeli összegezés, illetve az 
ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely 
dokumentum esetén már kizárólag a közbeszerzési eljárásban ténylegesen ajánlattevői vagy 
részvételre jelentkezői pozícióban megjelent gazdasági szereplők kezdeményezhetik az 
eljárást. Tekintettel arra, hogy az egyéb érdekelt a jogorvoslati kérelemmel érintett 
közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújtott be, továbbá előzetes vitarendezési kérelmében az 
összegezés jogszerűségét vitatta, kétséget kizáróan megállapítható, hogy jogosult volt előzetes 
vitarendezési kérelem benyújtására. 

30. A Döntőbizottság a fentiek alapján megállapította az egyéb érdekelt jogképességének 
fennállását mind az iratbetekintés, mind az előzetes vitarendezés kezdeményezése kapcsán, 
ezért az ajánlatkérő nem sértette meg a Kbt. 2. § (1) és (3) bekezdését. A kérelmező e 
vonatkozásban előterjesztett alaptalan 2. kérelmi elemét elutasította. 

31. A Döntőbizottságnak a 3. kérelmi elem kapcsán abban a kérdésben kellett döntést hoznia, 
hogy az ajánlatkérő 2017. szeptember 27-én a kérelmezőhöz intézett felvilágosításkérésével 
megsértette-e a Kbt. 71. § (7) pontjában foglaltakat, valamint a Kbt. 2. § (1)–(3) bekezdéseit. 

E körben az irányadó jogszabályi rendelkezések a következőket mondják ki. 
 
Kbt. 71. § (7) Az ajánlatkérő kizárólag az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan 
felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében 
szükséges. 
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Kbt. 80. § (4) Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított 
három munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket vagy a 
részvételre jelentkezőket három munkanapos határidővel hiánypótlás [71. §], felvilágosítás 
[71. §] vagy indokolás [72. §] benyújtására felhívni, ha az eljárás szabályai szerint erre már 
nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján 
orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról 
a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás vagy indokolás kérésének megküldésével egyidejűleg, 
míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül - 
faxon vagy elektronikus úton - tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket vagy a 
részvételre jelentkezőket. 

32. A Döntőbizottság rögzíti, hogy a felvilágosításkérés célja az érvényes ajánlattétel 
elősegítése, az elbíráláshoz szükséges, valamely nem egyértelmű kérdés tisztázása. A 
felvilágosításkérés során az ajánlatkérőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy a felvilágosítás 
megadása ne adjon lehetőséget valamely ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek a 
verseny tisztaságát sértő előnyben részesítésére. A Döntőbizottság következetes gyakorlata 
szerint jogszabálysértő éppen az lehet, ha az ajánlatkérő a Kbt. 71. § keretei között nem 
rendeli el a nem egyértelmű nyilatkozatok, igazolások, kijelentések ellenére a 
felvilágosításkérést, és ennek hiányában nyilvánítja az ajánlatot/részvételi jelentkezést akár 
érvényesnek, akár érvénytelennek. 

A Döntőbizottság a rendelkezésre álló iratok vizsgálata alapján megállapította, hogy az 
ajánlatkérő a 2017. szeptember 27-én kelt felvilágosításkérést a Kbt. 80. § (4) bekezdése 
alapján intézte a kérelmezőhöz. A Kbt. 80. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek 
lehetősége van arra, hogy az előzetes vitarendezési kérelem alapján további eljárási 
cselekményeket foganatosítson. Amennyiben az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy az előzetes 
vitarendezési kérelem megválaszolásához indokolt további felvilágosítást kérnie az 
ajánlattevőtől, úgy erre lehetősége van a Kbt. fenti §-a alapján. Az ajánlatkérő nem sértette 
meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez 
kötöttségét azzal, hogy az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltak alapján további 
tájékoztatást kért a kérelmezőtől. Az ajánlatkérő a Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárást folytatott 
le, amelyben az ajánlatkérő nem jogosult tárgyalni az ajánlattevőkkel a műszaki tartalomról és 
a szerződéses feltételekről. Erre tekintettel az ajánlatkérőnek nagyfokú gondossággal kell 
eljárnia, amennyiben a műszaki tartalom vonatkozásában tisztázandó kérdés merül fel. A 
felvilágosításkérés nem eredményezte a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott feltételek módosítását sem. Az ajánlatkérő nem valósított meg jogsértést azzal, 
hogy az egyéb érdekelt előzetes vitarendezési kérelmére tekintettel a Kbt. 80. § (4) 
bekezdésében biztosított lehetőséggel élve felvilágosítás benyújtására hívta fel a kérelmezőt. 
Amennyiben az ajánlatkérő megítélése szerint a megalapozott döntéshozatalhoz szükséges 
további felvilágosításkérés az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakra tekintettel, úgy 
ezt a Kbt. 80. § (4) bekezdése alapján jogszerűen megteheti. 

33. A fentiekre tekintettel a Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem 3. kérelmi eleme körében 
megjelölt Kbt. 2. § (1)–(3) bekezdésének a megsértését nem vizsgálta. A Döntőbizottsági és a 
bírósági joggyakorlat szerint az alapelvi előírások megsértésének megállapítására abban az 
esetben van lehetőség, ha a jogorvoslati kérelemben kifogásolt magatartást a Kbt. tételesen 
nem szabályozza. Jelen esetben a Döntőbizottság konkrét, tételes jogi rendelkezések 
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megsértését vizsgálta, mely tekintetben a kezdeményezés nem jelölt meg olyan további 
tényállás elemeket, melyre tekintettel alapelvi jogsértés lett volna megállapítható. 

34. A Döntőbizottság a fentiekre tekintettel a 3. kérelmi elemet, mint megalapozatlant, 
elutasította. 

35. A Döntőbizottságnak a 4. kérelmi elem kapcsán abban a kérdésben kellett döntést hoznia, 
hogy az ajánlatkérő megsértette-e a Kbt. 69. § (2) bekezdését, valamint a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés d) pontját azzal, hogy nem fogadta el a kérelmező tájékoztatását és a módosított 
összegezésben érvénytelenné nyilvánította kérelmező ajánlatát. 

E körben az irányadó jogszabályi rendelkezések a következőket mondják ki. 
 
A Kbt. 3. § 30. pontja alapján e törvény értelmében műszaki egyenértékűség fogalma a 
következő: létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó műszaki paramétere, 
amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több létesítmény, termék vagy szolgáltatás is 
teljesítheti. 

A 37. pont szerint szakmai ajánlat a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a 
szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat. 

Kbt. 58. § (2) Az ajánlatkérő köteles megadni az eljárást megindító felhívásban vagy a 
további közbeszerzési dokumentumokban a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást. 
A műszaki leírás azoknak az előírásoknak az összessége, amelyek meghatározzák azokat a 
közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés 
tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. 
E jellemzők utalhatnak a kért építési beruházás, áru vagy szolgáltatás előállításának és 
nyújtásának folyamatára vagy módszerére, vagy életciklusa bármely más szakaszának 
valamely konkrét folyamatára, akkor is, ha ezek a tényezők végeredményben nem 
befolyásolják az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás tulajdonságait, feltéve, hogy 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához [76. § (7) bekezdés], valamint annak értékéhez és 
céljaihoz képest arányosak. 

 (4) A műszaki leírás meghatározására és tartalmára vonatkozó részletes szabályokat külön 
jogszabály határozza meg. 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik 
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának a módjáról. 

Korm. rend. 46. § (3) A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott 
esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű 
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa 
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, 
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők 
vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak 
kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés 
szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. 
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Kbt. 69. § (1) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg 
kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az 
ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb 
tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 
71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - több szakaszból álló 
eljárásban a részvételi szakaszban - ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés 
szerint elérhető adatbázisok adatait is. 

Kbt. 73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez 
szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a 
követelményeknek való megfelelést; 

Kbt. 81. § (11) A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő 
az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát 
az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban nem határozhatja meg annak kezdetétől számított 
harminc - építési beruházás esetén, valamint ha a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban 
előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le hatvan - napnál hosszabb 
időtartamban. 

36. A Döntőbizottság rögzíti, hogy közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatokat az eljárást 
megindító felhívásban úgy kell megadnia az ajánlatkérőnek, hogy annak alapján a gazdasági 
szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni. A műszaki előírásnak 
való megfelelés alapvető fontosságú az ajánlatok bírálata során annak a kérdésnek az 
eldöntésében, hogy az ajánlat érvényes-e vagy érvénytelen, illetve a szerződés teljesítése 
során a nyertes ajánlattevőnek többek között ennek megfelelően kell a szerződést teljesítenie. 
Az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során a maga által meghatározott műszaki előírások 
alapján kell eldöntenie, hogy az ajánlatok azoknak megfelelnek-e és amennyiben 
megfelelnek, meg kell állapítania az ajánlat érvényességét, ellenkező esetben az 
érvénytelenséget. A Döntőbizottság hangsúlyozza, hogy ajánlatkérő csak az általa konkrétan 
és egyértelműen meghatározott feltételeket kérheti számon az ajánlatkérőktől, amit az 
ajánlatkérő nem határoz meg egyértelműen, arra nem lehet érvénytelenséget alapítani.  

37. A Döntőbizottság megvizsgálta a 2017. október 5-én elkészített és továbbított módosított 
összegezést, valamint a döntés alapjául szolgáló igazságügyi szakértő által elkészített 
szakvéleményt, továbbá a 2017. október 4-én kelt döntési javaslatot. 

Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján nyilvánította érvénytelenné a 
kérelmező ajánlatát, döntését azonban az összegezésben nem indokolta. 

A döntési javaslatban rögzítésre került, hogy az ajánlatkérő felvilágosításkérésének jogosságát 
vitatta a kérelmező, de 2017. október 2-án benyújtotta a tájékoztatását. A kérelmező részéről 
megajánlott, illetve a közbeszerzési eljárásban meghatározott gép egyenértékűségének 
megállapítására az ajánlatkérő igazságügyi szakértőt kért fel, aki kizárólag a gép műszaki 
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adatainak vizsgálata alapján a következő megállapítást tette. A kérelmező részéről 
megajánlott Fuul Tech Emperon AIO–2457S PC munkaállomás paraméterei nagyrészt 
megfelelnek a kiírásban szereplő számítógép paramétereinek (pl. processzor, memória, kijelző 
mérete), azonban a kiírásban szereplő LENOVO számítógép gyárilag tartalmaz beépített 
webkamerát (720p), illetve bbluetooth lehetőséget (Wireless LAN: 11 ac, 1x1, Wi-Fi + 
Bluetooth® 4.0). Tehát a két gép nem egyenértékű. 

A fentiek alapján az ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánította a kérelmező ajánlatát az eljárást 
megindító felhívás 13. M/2. pontja és a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pont alapján. 

38. A Döntőbizottság megvizsgálta a felhívás M/2. pontját, valamint a műszaki leírásban 
meghatározott műszaki specifikációkat és azokat összevetette a kérelmező szakmai 
ajánlatában szereplő adatokkal. 

Az ajánlatkérő az M/2. műszaki és szakmai alkalmassági követelmény körében – többek 
között – arról rendelkezett, hogy az ajánlattevő által megajánlott gép paramétereinek legalább 
olyan mértékűnek kell lennie, mint a felhívás 4. pontjában meghatározott műszaki 
paraméterek. 

A kérelmező 2017. szeptember 5-én megküldött hiánypótlásban tisztázta, hogy a monitor 
tükröződésmentes, matt felülettel rendelkezik, csatolta a szükséges referenciaigazolást, a 
gyártói adatlapot és nyilatkozatot, valamint a műszaki egyenértékűség igazolására műszaki 
összehasonlító táblázatot. 

39. A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő által a műszaki leírásban 
meghatározott paraméterek tekintetében egyértelműen megállapítható a két gép 
egyenértékűsége. Az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 69. § (2) bekezdését, valamint a 73. § (1) 
bekezdés d) pontját azzal, hogy a felhívásban és a dokumentációban meg nem határozott, nem 
rögzített műszaki jellemzők (gyárilag beépített webkamera, illetve bluetooth lehetőség) 
hiányára hivatkozással nyilvánította érvénytelenné a kérelmező ajánlatát a 2017. október 4-én 
kelt döntési javaslatban. 

40. A Döntőbizottság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy a kérelmező 4. kérelmi 
eleme alapos. 

41. A Döntőbizottságnak az 5. kérelmi elem vonatkozásában, abban a kérdésben kellett 
döntést hoznia, hogy az ajánlatkérő megsértette-e a Kbt. 71. § (1) bekezdését azzal, hogy a 
kérelmező ajánlatának érvénytelenné nyilvánítása alapjául szolgáló, a műszaki leírásban nem 
szereplő műszaki specifikációk tisztázása érdekében nem bocsátott ki hiánypótlási felhívást. 

42. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást az 5. kérelmi elem vonatkozásában megszünteti, 
tekintettel arra, hogy a 4. kérelmi elem vizsgálata körében megállapította, hogy az ajánlatkérő 
jogsértő módon nyilvánította érvénytelenné a kérelmező ajánlatát, így az 5. kérelmi elem 
vizsgálata okafogyottá vált. 

A Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására - e törvény, 
valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése 
hiányában - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.  
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A Kbt. 151. § (6) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást 
akkor is megszünteti, ha az (5) bekezdés alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli 
elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően 
jutott a Közbeszerzési Döntőbizottság tudomására. 

A Ket. 31. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha a 30. § 
alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok 
azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására. 

43. A Döntőbizottság az 5. kérelmi elem tekintetében a jogorvoslati eljárást a Kbt. 151. § (5) 
és (6) bekezdései alapján alkalmazandó Ket. 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
megszüntette. 

44. A Döntőbizottság a fentiek alapján a Kbt. 144. § (1) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében eljárva a – fenti indokokra tekintettel – a Kbt. 165. § (2) bekezdés d) pontja 
alapján a 4. kérelmi elem vizsgálata körében megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a 
Kbt. 69. § (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontját, ezért a Kbt. 165. § 
(3) bekezdés b) pontja alapján megsemmisítette az ajánlatkérő 2017. július 21-én megküldött 
közbeszerzési eljárást lezáró és az ezt követő valamennyi döntését és a Kbt. 165. § (3) 
bekezdés d) pontja alapján bírságot szabott ki.  

A Kbt. 165. § (3) bekezdés d) pontja szerint, amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatában jogsértést állapít meg, bírságot szabhat ki a jogsértő szervezettel vagy 
személlyel, valamint a jogsértésért felelős személlyel vagy a szervezettel jogviszonyban álló, 
a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben. 

A Kbt. 165. § (4) bekezdés értelmében a (3) bekezdés d) pontja szerinti bírság összege – a 
(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a közbeszerzési eljárás becsült értékének, 
illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének legfeljebb 10%-a. Az 
(5) bekezdés rögzíti, hogy ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben előzetes 
vitarendezést kezdeményeztek és az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját 
megküldte, de egyéb intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében a (3) bekezdés d) pontja 
szerinti bírság összege – a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a közbeszerzési 
eljárás becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész 
értékének legfeljebb 15 %-a. 

A Kbt. 165. § (11) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, 
hogy indokolt-e a bírság kiszabása, valamint a bírság összegének, illetve az eltiltás 
időtartamának megállapításában az eset összes körülményét - így különösen a jogsértés 
súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró 
döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a 
jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő magatartását, a jogsértés megtörténte és a 
jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt hosszú időtartamot, támogatásból megvalósult 
beszerzés esetén azt a körülményt, ha a jogsértéshez más szerv eljárásában a támogatás 
visszafizetésére vonatkozó szankció kapcsolódhat - figyelembe veszi. A bírság összegének és 
az eltiltás időtartamának megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés 
nyilvánvalóan szándékos volt. 
 
A Döntőbizottság jelen esetben további jogkövetkezményként a bírság kiszabását indokoltnak 
tartotta, mivel az ajánlatkérő súlyos jogsértést követett el azzal, hogy nem megfelelően 
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vizsgálta meg a kérelmező szakmai ajánlatát és ennek hiányában hozta meg a közbeszerzési 
eljárást lezáró döntését. 

A bírság mértékének megállapítása során a Döntőbizottság az eset valamennyi körülményét 
mérlegelte. A Döntőbizottság figyelembe vette a beszerzés értékét (22.480.00.-Ft), azt hogy 
az ajánlatkérő jogsértő magatartása egyértelműen kihatott az eljárás eredményére. Azt is 
figyelembe vette, hogy a jogsértés az eljárás lezáró döntések megsemmisítésével orvosolható. 
A Döntőbizottság figyelembe vette továbbá, hogy az ajánlatkérővel szemben bírságot még 
nem szabott ki. Mindezekre tekintettel a Döntőbizottság a rendelkező részben meghatározott 
összegű bírság kiszabását tartotta indokoltnak. 

45. A kérelmező 250.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta. 

A Kbt. 145. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására 
- e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott kormányrendelet eltérő 
rendelkezése hiányában - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A Ket. 153. § 2. pontja szerint eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. 

 A Ket. 157. § (2) bekezdés b) pontja szerint az ellenérdekű ügyfelek részvételével folyó 
eljárásban a hatóság - ha egyes költségek tekintetében jogszabály másként nem rendelkezik - 
a 153. §-ban meghatározott eljárási költségek viselésére kötelezi a kérelemnek megfelelő 
döntés esetén az ellenérdekű ügyfelet. 

A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 
45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) 2. § (1)- (3) bekezdései az 
alábbiak szerint rendelkeznek: 

(1) A Közbeszerzési Döntőbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 158. § (1) bekezdésétől eltérően az eljárási költségekről való döntés 
keretében az igazgatási szolgáltatási díjról a (2)-(3) bekezdés szerint rendelkezik. 

(2) Amennyiben a jogorvoslati ügyet lezáró érdemi határozatban a Közbeszerzési 
Döntőbizottság a Kbt. 165. § (2) bekezdés c)-f) pontja szerinti döntéseket hoz, a befizetett 
igazgatási szolgáltatási díj 200 000 forintot meghaladó része a kérelmezőnek a Közbeszerzési 
Döntőbizottság érdemi határozatának megküldését követő 8 napon belül visszajár. Az 
igazgatási szolgáltatási díj összegéből 200 000 forint ilyenkor is a Közbeszerzési Hatóság 
saját bevétele, amelynek viseléséről a Közbeszerzési Döntőbizottság a Ket. szerint az eljárási 
költségekre vonatkozó általános szabályok szerint rendelkezik. Az alaptalan kérelem esetében 
a díj nem kerül visszatérítésre, a kérelmező viseli az igazgatási szolgáltatási díj teljes 
összegét. 

(3) Amennyiben a kérelmező jogorvoslati kérelmében több jogsértés megállapítását is kérte, 
de a Közbeszerzési Döntőbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a kérelemnek csak 
részben ad helyt, az igazgatási szolgáltatási díjnak a Közbeszerzési Hatóság (2) bekezdés 
szerinti saját bevételével csökkentett részét az alapos és alaptalan kérelmek arányának 
figyelembevételével téríti vissza a kérelmezőnek. 
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A kérelmező által megfizetett 250.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díjból az indokolatlanul 
megfizetett 50.000.-Ft visszajár. 

MVM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján kérelmező részére visszautalásra kerül 80.000.-Ft, 
igazgatási-szolgáltatási díj az alapos és a megszüntetett kérelmi elemre tekintettel, míg 
120.000.-Ft igazgatási-szolgáltatási díj rész a 3 alaptalan kérelmi elemre tekintettel a 
kérelmezőt terheli. 

46. A Döntőbizottság hatásköre és illetékessége a Kbt. 145. § (2)-(6) bekezdésein alapul. 
 
47. A határozat nem érdemi (megszüntető) rendelkezése elleni külön jogorvoslat lehetőségét a 
Kbt. 169. § (1) bekezdése, a határozat érdemi rendelkezései bírósági felülvizsgálatát a Kbt. 
170. §-a biztosítja. 
A Döntőbizottság tájékoztatja az ügyfeleket, hogy jelen határozat bírósági felülvizsgálatára – 
mivel az ajánlatkérő székhelye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén található – a Pp. 326. 
§ (14) bekezdés a) pontja alapján a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az 
illetékes. 
A Kbt. 172. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntőbizottság az ügyfelek 
figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a határozat bírósági 
felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben kell kérni. A jogi képviselővel 
eljáró fél, illetve a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet számára a Pp. 340/B. 
§-a írja elő az elektronikus út kötelező alkalmazását. 
 
Budapest, 2017. november 8. 
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