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megtartott rendkívüli ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
424/2021. (XI. 3.) önkormányzati határozata 
 
a „Bölcsődei férőhelyek bővítése Kengyelen” elnevezésű közbeszerzési eljárásban hozott 
közbenső döntés benyújtott ajánlat érvénytelenségére vonatkozóan 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bölcsődei férőhelyek bővítése 
Kengyelen” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bölcsődei férőhelyek bővítése 
Kengyelen” elnevezésű közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok közül az alábbi 
ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja: 
 
1. A Hőpont-Plus Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen, mert ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, az alábbi indokolás szerint: 
 Ajánlattevő az ajánlatához egyáltalán nem csatolt árazott, részletes költségvetést, erre 

tekintettel a szakmai ajánlata teljes egészében hiányzik. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) 
pontja alapján a szakmai ajánlat teljes hiánya nem pótolható hiányosság, ezért az 
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 
2. Egri Zoltán egyéni vállalkozó ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen, mert ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, az alábbi indokolás szerint: 
 Ajánlattevő az ajánlatához kizárólag egy excel formátumú főösszesítőt csatolt, részletes, 

árazott költségvetést nem, erre tekintettel a szakmai ajánlata nagy mértékben hiányos, 
az ajánlatát alátámasztó szakmai ajánlata hiányzik. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja 
alapján a szakmai ajánlat ilyen fokú hiánya nem pótolható hiányosság, ezért az 
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A 
Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlata is alátámasztja a fenti indokolás, lásd például 
a Közbeszerzési Döntőbizottság D.168/16/2020. számú határozatát. 

 
3. A Metropol Market Tervező és Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Kbt. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlata egyéb módon nem felel meg 
az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az alábbi indokolás szerint: 
 Ajánlattevő az ajánlatában csatolta R. Cs. szakember szakmai önéletrajzát. Az 

ajánlatban R. Cs. szakembert jelölte meg, mint alkalmassági követelményre 
bemutatatott szakember, továbbá, az értékelés körében a szakember 36 hónap többlet-
szakmai tapasztalatát jelöltek meg a felolvasólapon. R. Cs. szakmai önéletrajzából 
azonban nem derül ki egyértelműen, hogy a megajánlott 36 hónapos többlet-szakmai 
tapasztalattal rendelkezik-e, figyelemmel arra, hogy a bemutatott többlet szakmai 
tapasztalatában csak 23 hónapot támasztott alá szakmai tapasztalattal. Ajánlatkérő kérte, 
hogy az önéletrajzot olyan formában, javítva nyújtsa be az ajánlattevő, amelyből 
egyértelműen megállapítható a szakember építési területen szerzett 36 hónapos többlet-
szakmai tapasztalata, amely a felolvasólapon tett megajánlásukat alátámasztja. Az 
ajánlattevő azonban a hiányt nem pótolta. Fentiekre figyelemmel kizárólag az eredeti 
ajánlatának tartalma vehető figyelembe, amely azonban a fenti ellentmondást 
tartalmazza, amely alapján az ajánlata a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen.  



 A „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elnevezésű EKR űrlapon egyéni 
vállalkozóként jelölte meg R. Cs. szakembert, mint akinek kapacitásaira támaszkodni 
fognak a teljesítés során, azonban a szakember szakmai önéletrajzában az egyéni 
vállalkozói státusza a szakembernek nem került feltüntetésre. Ajánlatkérő kérte, hogy 
amennyiben mint egyéni vállalkozó kívánja a kapacitást biztosító szervezet (azaz a 
szakember) a teljesítés során igénybe venni, akkor a szakember önéletrajzát javítva 
nyújtsák be, amelyben az egyéni vállalkozói státusza is szerepel. Az ajánlattevő 
azonban a felvilágosítást nem adta meg. Fentiekre figyelemmel kizárólag az eredeti 
ajánlatának tartalma vehető figyelembe, amely azonban a fenti ellentmondást 
tartalmazza, amely alapján az ajánlata a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen.  
 

4. A SZOL-HAT BAU Korlátolt Felelősségű Társaságot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen, mert ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, az alábbi indokolás szerint:  
 Ajánlattevő a hiánypótlása során a felolvasólapon szereplő értéket a korábban az 

ajánlatában megadott 29 hónapról 26 hónapra módosította, ezzel az ajánlati kötöttségét 
megsértette a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen. Ha az ajánlattevő jogszabályba ütköző módon megsérti az 
ajánlati kötöttséget (jelen esetben a megajánlását a felolvasólapon utólagosan, 
jogszabályba ütközően módosítja), akkor ajánlata érvénytelennek nyilvánítandó: „A 
Döntőbizottság álláspontja szerint nem minősíthető érvényesnek az az ajánlat, amelyet 
az ajánlati kötöttség beálltát követően módosítottak, és nem értékelhető a megadott 
bírálati szempontok szerint olyan ajánlati vállalás, amelyet az ajánlati kötöttség 
megsértésével tettek.” (D.489/35/2012. sz. határozat) 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további 
szükséges intézkedések és aláírások megtételére. 
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