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Tudományegyetem részére 32/2017” tárgyú eljárásban  

 
 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
Alulírott Dr. Tóth Levente ügyvéd (1134 Budapest, Lőportár utca 20/B.) mint a SYNovis Medical 
Korlátolt Felelősségű Társaság (1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. lház. 3. em.) mint kérelmező (a 
továbbiakban: kérelmező) képviseletében eljárva a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Pécsi Tudományegyetem 
(7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.) mint ajánlatkérő által „Haemodinamikai fogyóanyagok beszerzése 
a Pécsi Tudományegyetem részére 32/2017” tárgyban indított a Kbt. II. rész szerinti, uniós nyílt 
közbeszerzési eljárás 1. és 2. része vonatkozásában az alábbi  

 
e l ő z e t e s  v i t a r e n d e z é s i  k é r e l m e t  

 
terjesztem elő. 
 

I. Kérelmezői jogosultság alátámasztása 
 
A kérelmező a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti termékek forgalmazásával foglalkozó szakcég, 
amely részt vett számtalan hasonló tárgyú közbeszerzési eljárásban és teljesít hasonló tárgyú 
közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződéseket is.  



II. A jogsértő esemény 
 

A)  
 

Ajánlatkérő 2017. augusztus 7. napján közbenső döntésében arról tájékoztatta kérelmezőt, hogy – 
többek között – az 1. és 2. részre adott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 
 
Indokolásul az alábbiakat rögzítette.  
 

 
 

B) 
 
Álláspontunk szerint ajánlatkérő közbenső döntésével megsértette a Kbt. 69. § (1) bekezdését, a 
Kbt. 71. § (1) és (3) bekezdéseit, amikor a termékminta hiányosságára hivatkozással Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján a kérelmezői ajánlatot az 1. és 2. részek vonatkozásában érvénytelennek 
nyilvánította a termékminta becsatolására irányuló hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül. 
 
A Döntőbizottság több határozatában megerősített alapszabály az ajánlati kötöttség tekintetében, 
hogy az ajánlattételi határidő lejártával az nem csak az ajánlattevőket, hanem az ajánlatkérőt is köti 
a kiírási feltételrendszer vonatkozásában. Tehát az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártakor 
érvényes feltételek alapján kell elbírálnia a beérkezett ajánlatokat. Ezen határidőt követően újabb 
feltételeket nem támaszthat és az ajánlattevőkre szigorúbb értelmezéssel nem élhet, ugyanis a cél a 
verseny minél szélesebb körben történő érvényre juttatása és a közpénzekkel való hatékony és 
felelős gazdálkodás elvének érvényre juttatása.  
 

C) 
 
Ajánlatkérő több helyen rögzítette, hogy az eljárásban mit ért szakmai ajánlat alatt ezt a felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban is több helyen az alábbiak szerint egyértelműen leírta.  



 
1. Felhívás VI.3. 6. pontjának alábbi szövegrészlete 
 
szakmai ajánlatot, árrészletező táblázatot 1-2 excel melléket 
 
A fentiek alapján egyértelmű, hogy a felhívás egyetlen helyen rendelkezik a szakmai ajánlatról, 
ahol – egyezően a közbeszerzési dokumentumok alábbiakban bemutatott pontjaival – leírja, hogy a 
mellékletként kiadott 1. számú excelt tekinti szakmai ajánlatnak. A 2. számú excel az árrészletező 
táblázat.  
 
Tehát a fenti előírást úgy kell érteni, hogy szakmai ajánlat (1. excel), árrészletező táblázat (2. 
excel).  
 
 
2. Közbeszerzési dokumentumok 10. oldalán található szövegezés  
 

 
 
Ajánlatkérő egyértelműen meghatározta, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján mikor 
érvénytelen a beadott ajánlat.  
 
Kiemelt jelentősége van annak, hogy ajánlatkérő ebben a pontban is definiálja a szakmai ajánlatot, 
ugyanis egyértelműen meghatározza, hogy az 1. számú excel mellékletet érti a szakmai ajánlat alatt. 
Ezt támasztja alá a további pont is, ugyanis az nem arról rendelkezik, hogy a mintatermék nem 
hiánypótolható, hanem csupán azt, hogy az nem felel meg az 1. számú mellékletben meghatározott 
minimumkövetelményeknek.  
 
3. Közbeszerzési dokumentumok 118. oldalának alábbi szövegezése 
Az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásában bemutatott mintapéldánynak (termék(ek)nek) a 
szakmai ajánlatban megajánlott termékkel azonosnak kell lenniük. 
 
Ajánlatkérő teljesen egyértelműen állást foglal abban, hogy az alkalmassági 
minimumkövetelmények igazolásában kell bemutatni a mintapéldányt, amelyet a szakmai 
ajánlatban megajánlott (leírt!) termékkel való azonosságát rögzíti.  
 



Amennyiben ajánlatkérő a szakmai ajánlat részének tekintette volna a mintapéldányt úgy a fenti 
előírást nem tette volna meg és nem differenciált volna a mintapéldány és a szakmai ajánlat között. 
Azonban ezt mégis megteszi egyértelművé téve azt a kérelmezői álláspontot is, hogy a 
mintapéldány nem a szakmai ajánlat része.   
 

D) 
 
Ajánlatkérő a fentiek ellenére eltért a kiírási feltételrendszertől, amikor hiánypótlási felhívás 
kibocsátása nélkül a kérelmezői ajánlatot érvénytelennek nyilvánította a termékminta 
becsatolásának elmulasztása miatt.  
 
Felhívjuk ajánlatkérő figyelmét, hogy a kérelmező szakmai ajánlatát hiánytalanul, teljesen 
egyértelmű módon megtette ajánlata 60-69. oldalain, amikor a többször hivatkozott és ajánlatkérő 
által szakmai ajánlatként definiált 1. számú excel hiánytalanul becsatolta. Nagyon fontos 
körülmény, hogy ebből a táblázatból a megajánlott termékek kétséget kizáró módon 
beazonosíthatóak, tehát egyértelmű, hogy kérelmező mely termékre adott ajánlatot, mely termékre 
állt be ajánlati kötöttsége. Ajánlatkérő eljárása kizárólag akkor lett volna jogszerű, ha a megajánlott 
termék nem lenne az ajánlatból beazonosítható, de erről szó sincs, csupán a leírt műszaki 
paramétereket igazoló termékminta becsatolása maradt el az ajánlattétel során!  
 

E) 
 
A gondos közpénzfelhasználással, az ajánlatkérő érdekével, és ezáltal a közérdekkel sem 
egyeztethető össze, hogy az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat azért essen ki a versenyből, 
és adott esetben egy jóval magasabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevővel kösse meg a 
szerződést, mert ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt követően az ajánlattevőkre szigorúbb 
feltételek alapján végzi el az ajánlatok bírálatát. Mindezekre figyelemmel fel kívánjuk hívni 
ajánlatkérő figyelmét a hatályos szabályozás azon nem titkolt céljára, hogy az az ajánlattevő legyen 
az eljárás nyertese, aki ténylegesen a legkedvezőbb ajánlatot tette az ajánlatkérő számára, és ne az, 
aki a legjobban ismerve a közbeszerzési szabályokat, a legprecízebb ajánlat összeállítására képes és 
beadta a termékmintát.  
 

F) 
 

Az alábbiakban ismertetünk egy döntőbizottsági határozatot, amelyből egyértelmű, hogy kizárólag 
a szakmai ajánlat teljes hiánya alapozhatja meg az ajánlat érvényességét. Tehát a kérelmező 
ajánlatának érvénytelensége fel sem merül, ugyanis kétséget kizáró módon tartalmazza a 
megajánlott termékeket és az ajánlatkérő által szakmai ajánlatként hivatkozott 1. számú excelt.  
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság a D.418/14/2016. számú határozatában is egyértelművé tette, hogy 
nincs helye hiánypótlás elrendelésének akkor, ha a szakmai ajánlat teljes egészében hiányzik. A 
Döntőbizottság megállapította, hogy "a kérelmező az ajánlatához csupán kereskedelmi ajánlatot 
csatolt, ajánlata a fentiekben hivatkozott műszaki előírások közül semmilyen adatot nem 
tartalmazott. A Döntőbizottság megítélése szerint ez a tény úgy értékelendő, hogy a kérelmező nem 
nyújtott be tartalmi/szakmai ajánlatot, vagyis nem tett a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, az általa 
szállítandó, egyedileg beazonosítható termékekre vonatkozó ajánlatot. Ebből kifolyólag a 
kérelmező kereskedelmi ajánlata sem volt vizsgálható, értékelhető, tekintettel arra, hogy az 



ajánlatkérő számára így nem volt értelmezhető, hogy az ajánlati ár mely termékekre vonatkozik, a 
kérelmező ajánlati kötöttsége mire állt be. A Döntőbizottság megállapította, hogy a beszerzés 
tárgyának beazonosításához szükséges alapvető adatokat - termék gyártóját, típusát, főbb műszaki 
paraméterit - sem tartalmazó ajánlat ezáltal akkora mértékű hiányban szenved, hogy az a 
hiánypótlás jogintézményével sem orvosolható, tekintettel arra, hogy a hiánypótlás minél több 
ajánlat érvényessé tételére, ezáltal a verseny kiterjesztésére vonatkozó célja nem írhatja felül az e 
tekintetben is főszabályként érvényesülő ajánlati kötöttséget.  
 

G) 
 
A termékminták tekintetében a hiánypótlás elmaradása kirívóan sérti az alábbiakban bemutatott 
jogalkotói szándékot.  
 
A hiánypótlásnak és a felvilágosítás kérésnek is az az alapvető célja, hogy elősegítse az érvényes 
ajánlattételt, illetve az érvényes részvételi jelentkezések benyújtását. Ezen cél szem előtt tartásával 
a törvény a lehető legszélesebb körben kívánja az ajánlattevők és a részvételre jelentkezők számára 
biztosítani a hiánypótlás lehetőségét. A hiánypótlás jogintézménye - az elnevezés ellenére - nem 
csupán az ajánlatokban (részvételi jelentkezésekben) lévő hiányok pótlására, hanem hibák javítására 
is irányulhat. A hiánypótlás legfőbb korlátja az, hogy a hiánypótlás nem járhat azzal, hogy az 
ajánlattevő az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása körében értékelésre kerülő tartalmi 
elemeken változtasson és ezáltal az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kedvezőbb helyzetbe 
kerülhessen. 
 
A korábbi szabályozási előzmények és gyakorlati tapasztalatok alapján mind a joggyakorlat, mind a 
törvényi szabályozás abba az irányba mozdult, hogy az ajánlatkérő tegyen meg mindent az érvényes 
ajánlattétel elősegítése érdekében, így a lehető legszélesebb körben biztosítsa a hiánypótlás 
lehetőségét az ajánlattevők és részvételre jelentkezők számára. Ennek érdekében szükséges az is, 
hogy a hiánypótlás keretében ne csak hiányokat lehessen pótolni, hanem a benyújtott iratokat 
módosítani és kiegészíteni is lehessen, sőt az értékelésre kihatással nem lévő kisebb jelentőségű 
hibák javítására is lehetőséget kell biztosítani. 
 
A jogszabályi kötelezés alapján az ajánlatkérőnek nincs jogszerű lehetősége arra, hogy a 
hiánypótlást a közbeszerzési eljárása során kizárja, vagy azt korlátozza.  
 

H) 
 
Összegezésképpen elmondható, hogy ajánlatkérő közbenső döntésével megsértette a Kbt. 69. § (1) 
bekezdését, a Kbt. 71. § (1) és (3) bekezdéseit, a Kbt. 2. § (1) bekezdése szerinti verseny tisztaságát, 
a 2. § (2) bekezdése szerinti esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot, a 2. § (3) bekezdése szerinti 
jóhiszeműség és tisztesség követelményét, a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti hatékony és felelős 
gazdálkodás elvét akkor amikor a termékminta hiányosságára hivatkozással Kbt. 73. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján a kérelmezői ajánlatot az 1. és 2. részek vonatkozásában érvénytelennek 
nyilvánította a termékminta becsatolására irányuló hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül úgy, 
hogy az alapajánlat kétséget kizáró módon tartalmazta a megajánlott termék leírását.  
 



III. A kérelmező javaslatai, észrevételei 
 

A fentiekre figyelemmel kérjük Önöket, hogy az 1. és 2. részek kapcsán a kérelmező 
vonatkozásában hozott közbenső döntést hatályon kívül helyezni szíveskedjenek és ezt követően a 
bírálatot úgy folytassák le, hogy hiánypótlás keretében kérjék be a termékmintákat. Hangsúlyosan 
felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előzetes vitarendezés sikertelensége esetén haladéktalanul 
jogorvoslati eljárást kezdeményezünk!  
 
Budapest, 2017. augusztus 10.  
 
Tisztelettel: 

                                                                                                 

……………………… 
Dr. Tóth Levente 

ügyvéd 
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