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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 703263669Telefon:E-mail:

ZitaKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://nkvp.hu/nof/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14578041Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

A nagyvázsonyi vár felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001122972019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
33850072

Daróczi Út 3

Budapest HU110 1113

Vágó Margit

margit.vago@nofnkft.hu +36 709023365

http://nkvp.hu/nof/

ODC Open Doors Consulting Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
40518295

Rózsa Utca 12.

Csurgó HU 8840

Horváth Beáta

kozbeszerzes@opendoors.hu

http://www.opendoors.hu/
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

195A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 195-473105A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Vállalkozási szerződés "A nagyvázsonyi vár turisztikai célú fejlesztése” című és GINOP-7.1.1-15-2017-00031 azonosító számú projekt" 
tárgyában

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

A nagyvázsonyi vár felújítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

http://www.opendoors.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Második Rész, XV. FEJEZET

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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1. Összesített nettó ajánlati ár (Alap és Opciós feladatok összesen, HUF) értékelési szempont esetében a legjobb (legalacsonyabb 
összesített nettó ajánlati ár) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóságnak a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2016.
évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján. Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a műszaki 
leírásban és szerződés tervezetben foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlattevőnek részletes árajánlatot
kell tennie az Árazatlan költségvetések kitöltésével, melyet a dokumentáció tartalmaz (excel és pdf. fileként is szükséges benyújtani). A
felolvasólapon az ajánlattevő által beárazott költségvetési főösszesítőben szereplő Alap feladatok nettó ajánlati árat (HUF) és Opciós 
feladatok nettó ajánlati árat (HUF), továbbá a kettő összesített árát (szummáját) kell feltüntetni (Összesített nettó ajánlati ár (Alap és 
Opciós feladatok összesen, nettó HUF). Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész számokban kell 
megadni. Az értékelés képlete (fordított arányosítás): P= (A legjobb / A vizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem 
adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. Az M/2.1. pont szerinti 1 fő 
építési műemléki műszaki vezető szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) 3. Az M/2.2. pont szerinti 1 fő építménygépészeti 
műszaki vezető szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) 4. Az M/2.3. pont szerinti 1 fő építményvillamossági műszaki vezető 
szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) 5. Az M/2.4. pont szerinti legalább 1 fő kőrestaurátor szakember szakmai 
többlettapasztalata (hónap) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 
tapasztalata tekintetében a megajánlott szakemberek szakmai többlet tapasztalatát az alábbi módszer szerint értékeli. A 2.,3.,4.,5. 
értékelési részszempont tekintetében az előírt egy fő szakemberen felül további szakértőkért nem jár pont. A bemutatott 
szakembereknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesznek

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 90,99 6369,3 100 1000 100 500 100 500 100 
1000

Szöveges értékelés:

9369.3VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.

A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata 70 100 7000 10 100 1000 5 100 500 5 100 500 10 100 1000 - - 10.000

Szöveges értékelés:

10.000SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indokolás a fenti ajánlattevő vonatkozásában: Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Alap feladatok összesített nettó ajánlati ára (HUF): 1 190 046 531 Opciós 
feladatok ajánlati ára (HUF): 15 252 484 Összesített nettó ajánlati ár (Alap és Opciós feladatok összesen, HUF): 1 205 299 015 
Az M/2.1. pont szerinti 1 fő építési műemléki műszaki vezető szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max.
60 hónap): 60 Az M/2.2. pont szerinti 1 fő építménygépészeti műszaki vezető szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (
min. 0 hónap, max. 60 hónap): 60 Az M/2.3. pont szerinti 1 fő építményvillamossági műszaki vezető szakember szakmai 
többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap): 60 Az M/2.4. pont szerinti legalább 1 fő kőrestaurátor szakember 
szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap): 60

10578863219VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., Magyarország 8200 Veszprém, Pillér Utca 11.

Indokolás a fenti ajánlattevő vonatkozásában: Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelését és 
kizáró okok hatálya alatt nem állását megfelelően igazolta. Alap feladatok összesített nettó ajánlati ára (HUF): 1 075 226 476 
Opciós feladatok ajánlati ára (HUF): 21 444 571 Összesített nettó ajánlati ár (Alap és Opciós feladatok összesen, HUF): 1 096 
671 047 Az M/2.1. pont szerinti 1 fő építési műemléki műszaki vezető szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 
hónap, max. 60 hónap): 60 Az M/2.2. pont szerinti 1 fő építménygépészeti műszaki vezető szakember szakmai 
többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap): 60 Az M/2.3. pont szerinti 1 fő építményvillamossági műszaki vezető 
szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap): 60 Az M/2.4. pont szerinti legalább 1 fő 
kőrestaurátor szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap): 60

12656189219SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft., Magyarország 8300 Tapolca, Gyulakeszi Út 8.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

A beérkezett ajánlatok száma:
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Indokolás: I. Ajánlattevő a felvilágosítás-adásában nyilatkozott arról, hogy az ajánlatában valóban nem az Ajánlatkérő által 
véglegesként kiadott és beárazni kért költségvetéseket nyújtotta be a 101 Kinizsi vár építés, 201 Fogadóépület építés 
költségvetések esetében, ezért hiánypótlás keretében kívánja benyújtani azokat. Ajánlattevő a felvilágosításában arról is 
nyilatkozott, hogy álláspontja szerint - figyelembe véve a Közbeszerzési Hatóság költségvetés hiánypótlásának korlátai 
tekintetében kialakított álláspontját, illetve a Kbt. 71. § (8) bekezdése b) pontjában foglaltakat – a költségvetés módosítással 

11718873213Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2040 Budaörs, Víg Utca 57

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

SIMIX-BAU KFT 14215214-2-42 felhívás M/2.2. alkalmassági követelmény, Madler Zsolt egyéni vállalkozó 61667112240 M/2.3. 
alkalmassági követelmény, Renome-R Bt. 28892720-2-42 M/2.4. alkalmassági követelmény

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, továbbá a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelését és kizáró okok hatálya alatt nem 
állását megfelelően igazolta, és ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú, legkedvezőbb érvényes ajánlatot.

12656189219SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft., Magyarország 8300 Tapolca, Gyulakeszi Út 8.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

. (rendelkezésre állási nyilatkozat) A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 3.,4.,5.,6. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő 60 
hónapban határozza meg a szakmai tapasztalat időtartamának azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb 
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (100). Amennyiben az adott ajánlattevő által 
bemutatott szakemberek egyike sem rendelkezik az értékelés körében vizsgált többlet tapasztalattal (azaz a legkedvezőtlenebb 0 
hónap megajánlással rendelkezik), abban az esetben ajánlattevő az értékelés során az adott értékelési szempontra a minimálisan 
kiosztható 0 pontot kapja. Ajánlatkérő az értékelés során az alábbi képletet alkalmazza / Egyenes arányosítás (A Közbeszerzési 
Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.) 1. számú melléklet, A. A relatív értékelési módszerek 1. bb) eset)/: P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P 
min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100) Pmin: a pontskála 
alsó határa (0) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a 
vizsgált ajánlat tartalmi eleme

felvonulás és organizáció, szerkezetépítési, építőmesteri, szakipari, gépészeti, erősáramú, gyengeáramú, közmű építési, 
térrendezési, felújítási, felelős műszaki vezetési, mérnöki, restaurátori munkák egyes részfeladatai

SIMIX-BAU KFT 14215214-2-42, Madler Zsolt egyéni vállalkozó 61667112240, Renome-R Bt. 28892720-2-42



EKR001122972019

V.2.12) 'Az érvénytelen ajánlatot tevők' pont szerinti indokolás folytatása a karakterkorlát miatt: Ajánlatkérő az alábbiak szerint 
ismerteti a 101 Kinizsi vár építés és 201 Fogadóépület építés árazott költségvetések ajánlattevő által hiánypótlás keretében történő 
további módosításait, mely módosítások a költségvetések anyag, díj egységárait, valamint az összesített anyag, díj ajánlati árait is 
érintik: a) 101 Kinizsi vár építés költségvetés - Összesítő munkalap: 31. tételszám alatt lévő Helyszíni beton és vasbeton munka anyag 
+ díj tétel (2 db) 32. tételszám alatt lévő Előregyártott épületszerkezeti elem elh. anyag tétel (1 db) 41. tétel tetőfedés alatt lévő 
Tetőfedés anyag + díj tétel (2 db) vár nettó építési költség anyag + díj összesen tétel (2 db) - Beton munkalap: 4. tétel alatt lévő munka
anyag + díj tétel (2 db) 5. tétel alatt lévő munka díj tétel (1 db) 6. tétel alatt lévő munka anyag + díj tétel (2 db) 7. tétel alatt lévő 
munka díj tétel (1 db) 8. tétel alatt lévő munka díj tétel (1 db) 12-17. tétel alatt lévő munkák díj tétel (6 db) 18. tétel alatt lévő munka 
anyag + díj tétel és összesen anyag + díj tétel (4 db) - Előregyártott munkalap: 2. tétel alatt lévő munka anyag tétel (1 db) 3. tétel alatt
lévő munka anyag tétel (1 db) - Kőműves munkalap: 4. tétel alatt lévő munka anyag tétel (1 db) 7. tétel alatt lévő munka anyag tétel (1 
db) 11. tétel alatt lévő munka díj tétel (1 db) 13. tétel alatt lévő munka anyag tétel (1 db) 15. tétel alatt lévő munka anyag tétel (1 db) 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.05.18Lejárata:2020.05.07Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

érintett része nem lényeges, egyben szűk körű, a költségvetés jelentős részét nem érintő módosítás, amely az Ajánlattevő teljes 
ajánlati árát nem befolyásolta. Ajánlattevő ajánlatában benyújtott költségvetések a következő mennyiségi, illetve tartalmi 
eltéréseket tartalmazzák, melyeket ajánlattevő a hiánypótlásával lemódosított: 101 Kinizsi vár építés költségvetés: Beton 
munkalap Hiányzik a teljes 18. tétel árazással együtt (nincs se termék, sem típus, se mennyiség megjelölés): aljzatbeton 
készítése, helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, 
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig, 381 m2 mennyiségben. Azaz 
ajánlattevő nem a teljes műszaki tartalomra tett megajánlást. Kőműves munkalap Hiányzik a teljes 27. tétel árazással együtt (
nincs se termék, sem típus, se mennyiség megjelölés): Falazat 12 cm vastagságban koszorú és beton falpillérek belső oldalán, 
25x12x6,5 cm-es méretű km. tömör téglából, erősítő pillér nélkül, falazó, cementes mész-habarcsba falazva Wienerberger km. 
tömör tégla 10 N/mm2 szilárdságú, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs, mészpéppel, 18,9 m3. Azaz ajánlattevő nem a 
teljes műszaki tartalomra tett megajánlást. Előregyártott munkalap 5. tétel kő, vagy műkő tömblépcsőfok elhelyezése, 0,2 t/db 
méretig, MK5-11 jelűek 10 db-ra tett ajánlatot a 15 db helyett. Azaz ajánlattevő nem a műszaki leírás szerinti mennyiségre tett 
ajánlatot. Tetőfedés munkalap 1. tétel Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, koronafedés hódfarkú cseréppel, 41-45°
tetőhajlásszög között, minden harmadik cserép rögzítésével, CREATON (kerámia) Antik műemléki hódfarkú egyenes vágású 
alapcserép 18×38×1,8 cm, bordázott, kefélt natúrvörös, oromfalnál habarcsrögzítéssel. 81,8 m2 mennyiséget árazott 116,95 m2 
helyett. Azaz ajánlattevő nem a műszaki leírás szerinti mennyiségre tett ajánlatot. Asztalos munkalap 6. tétel egyrétegű 
gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, 4,00 m kerület felett, A17 81/175 cm NM 1,50 
db-ra adott árajánlatot 1 db helyett. Azaz ajánlattevő nem a műszaki leírás szerinti mennyiségre tett ajánlatot. 201 Fogadóépület
építés költségvetés: Száraz munkalap 1. tétel Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, 
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, fém tartóvázra, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. 
gipszkarton lemezből KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 31307120. 63,9 m2 mennyiségre tett 
ajánlatot 163,9 m2 helyett. Azaz ajánlattevő nem a műszaki leírás szerinti mennyiségre tett ajánlatot. 2. tétel szálas hőszigetelés 
elhelyezésére, álmennyezet felett, ROCKWOOL Airrock LD kőzetgyapot lemez 1000x600x35 mm. 63,9 m2 mennyiségre tett 
ajánlatot 163,9 m2 helyett. Azaz ajánlattevő nem a műszaki leírás szerinti mennyiségre tett ajánlatot. 3. tétel szálas hőszigetelés 
elhelyezésére, álmennyezet felett, ROCKWOOL Airrock LD kőzetgyapot lemez 1000x600x150 mm. 63,9 m2 mennyiségre tett 
ajánlatot 163,9 m2 helyett. Azaz ajánlattevő nem a műszaki leírás szerinti mennyiségre tett ajánlatot.
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18. tétel alatt lévő munka díj tétel (1 db) 19. tétel alatt lévő munka díj tétel (1 db) 22. tétel alatt lévő munka díj tétel (1 db) 24. tétel 
alatt lévő munka díj tétel (1 db) 25. tétel alatt lévő munka anyag + díj tétel (2 db) 26. tétel alatt lévő munka anyag + díj tétel (2 db) - 
Tetőfedés munkalap hódfarkú cserépfedés bontása munka díj tétel és díj tétel összesen (2 db) 1. tétel alatt lévő munka anyag+díj tétel 
és anyag + díj tétel összesen (4 db) 3. tétel alatt lévő munka díj tétel és díj tétel összesen (2 db) össezsen anyag + díj tétel (2 db) - 
Asztalos munkalap: 2. tétel alatt lévő A5, belső tömör ajtó, 105x210 cm és A7, falfülke ajtó, 120x196 cm díj tételei (2 db) 12. tétel alatt 
lévő munka anyag tétel (1 db) 15. tétel alatt lévő munka anyag tétel (1 db) b) 201 Fogadóépület építés költségvetés - Összesítő 
munkalap: 43. tételszám alatt lévő Bádogozás anyag + díj tétel és összesen anyag+ díj tétel (2 db) 44. tételszám alatt lévő 
Asztalosszerkezet elhelyezés anyag + díj tétel és (2 db) 48. tétel alatt lévő Szigetelés díj tétel (1 db) fogadóépület nettó építési költség 
anyag + díj összesen tétel (2 db) - Bádogozás munkalap: 1. tétel alatt lévő munka anyag + díj és anyag + díj tétel összesen (4 db) - 
Asztalosszerkezet elhelyezés munkalap: 13. téttel alatt lévő munka anyag + díj tétel + anyag + díj tétel összesen (4 db) a költségvetés 
anyag + díj összesen össesítő sorai (2 db) Azaz ajánlattevő a költségvetések több tételét (8 db) is módosította a megajánlott 
mennyiségek tekintetében, továbbá komplett sorokat pótolt teljesen új tartalommal, új mennyiségi egységgel, új mennyiséggel, új 
anyag és díj ajánlati egységárakkal és összesített árakkal. A fentieken túl ajánlattevő átárazta, tehát módosította a 101 Kinizsi vár 
építés és 201 Fogadóépület építés költségvetések árazott költésvetéseinek jelentős részét az anyag és díj egységárak, valamint 
összesített árak tekintetében (!), mely nem felel meg azon jogalkotói szándéknak, illetve a Döntőbizottsági gyakorlatnak, miszerint a 
hiánypótlás jogintézményének a rendeltetése az, hogy az ajánlatokban előforduló kisebb, egyedi részletkérdésre kiható, nem jelentős 
hibák és hiányosságok javíthatók, illetve hiánypótoltathatók. A Közbeszerzési Hatóság által az árazott költségvetés módosítása 
tárgyában kiadott állásfoglalások rögzítik, hogy „átalánydíjas szerződés esetén, amennyiben az árazott költségvetésben a hiánypótlás 
körében módosult tételek csupán egyes tételekre korlátozódnak, akkor ezt a hiányt az ajánlattevő pótolhatja.” „Ezzel ellentétben, 
amennyiben a kiegészítő tájékoztatás során a költségvetés ezt meghaladó mértékben módosult, akkor a hiánypótlás a Kbt. 71. § (8) 
bekezdés b) pontjába ütközik.” “A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a hiánypótlás következtében bekövetkező változás 
nem lehet átfogó, a költségvetés jelentős részére, egészére nem terjedhet ki.” (hivatkozás: https://ertesitoplusz.kozbeszerzes.hu/szam/
20191115/2019-novemberi-osszefoglalo/) Ajánlatkérő megvizsgálta az ajánlattevő által hiánypótlásban benyújtott módosított 
költségvetéseket, amely alapján megállapította, hogy ajánlattevő a költségvetések számos tételét módosította, azaz megállapítható, 
hogy ajánlattevő átfogó és lényeges módosítást végzett a benyújtott költségvetéseiben, mely a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjába ütközik, 
így ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján. II. A fentieken túl ajánlattevő a 201 Fogadóépület építés elnevezésű 
költségvetésében az összefoglaló munkalapon egy TELJESEN ÚJ MUNKANEMET (43. TÉTELSZÁM ALATTI BÁDOGOZÁS 
MUNKANEM (!)) is szerepeltett és beárazott, mely az ajánlatában benyújtott költségvetésében még egyáltalán nem szerepelt, továbbá 
teljesen új munkalapot is létrehozott ugyanezen munkanemre. A Közbeszerzési Hatóság állásfoglalása a fenti kérdéskörben szintén 
megtalálható a 2019. novemberi Közbeszerzési Szemle Plusz állásfoglalásai között: Kérdés: Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) 
bekezdésének megfelelően jár-e el akkor, ha az eljárás ajánlattételi szakaszában kiegészítő tájékoztatásra került sor, melynek során az
ajánlatkérő új árazatlan költségvetést készített és küldött meg az ajánlattevőknek, ezek egyike azonban a korábbi költségvetést árazta 
és nyújtotta be, majd az ajánlatkérő ennek kijavítása érdekében hiánypótlásra hívja fel? A Közbeszerzési Hatóság válasza “A Hatóság 
álláspontja szerint ilyen esetben is lehetséges, hogy az ajánlattevő hiánypótlása nem ütközik a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjának 
rendelkezéseibe. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjának utolsó fordulata szerint átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (
részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes 
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
Így az ajánlattevők hiánypótlás keretében módosíthatják az árazott költségvetés sorának (munkanemének) bármely részét, 
mennyiségét, mértékegységét, tartalmát, a jogalkotó ebben a körben nem tett megszorítást. “Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás 
nyomán módosított költségvetésben a módosult tételek csupán egyes tételekre korlátozódnak, akkor ezt a hiányt az ajánlattevő 
pótolhatja.” “Ezzel ellentétben, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás során a költségvetés ezt meghaladó mértékben módosult, például
egy új munkanem bevezetésével, akkor a hiánypótlás a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjába ütközik.” Tehát ajánlattevő ajánlata arra 
tekintettel is érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján, hogy hiánypótlás körében teljesen új, az ajánlatában benyújtott 
költségvetésben korábban nem szereplő munkanemet emelt be a költégvetésébe, mely a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjába ütközik. III. 
Ajánlatkérő a 2020.02.26. napján ajánlattevők részére megküldött felvilágosítás-kérésben és hiánypótlási felhívásban a következő 
felvilágosítás megadását kérte az ajánlattevőtől: 2) Előírás: Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás VI.3. pont 13.) alpontjában a További 
információk alatt a következőket írta elő: „13. AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetéseket excel és pdf. 
formátumban. (Szakmai ajánlat) Az árazatlan költségvetéseket AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ 
KD-ban.” Az ajánlat felvilágosítás-kéréssel érintett része: Ajánlattevő nem árazata és nyújtotta be az ajánlata részeként a következő, 
Ajánlatkérő által a műszaki tartalom részeként kiadott következő költségvetéseket: - “301 Környezetrendezés – építészet” A fentiekre 
tekintettel ajánlatevőnek a kiírás ezen részeire nincsen részletes árazott költségvetése, szakmai ajánlata. A Közbeszerzési 
Döntőbizottság megítélése szerint a teljes árazott költségvetés pótlása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjába ütközik, ugyanis ezzel az 
ajánlatkérő jelentős hiány pótlását tenné lehetővé, hiszen árazott költségvetés a szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára 
vonatkozó dokumentumnak minősül. Kérjük, hogy szíveskedjen ajánlattevő nyilatkozni, hogy a fentiekre tekintettel miként kíván 
megfelelni a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak. Ajánlatkérő a következő költségvetések beárazását és ajánlatban történő 
benyújtását kérte az ajánlattevőktől: - 101 Kinizsi vár építés költségvetés - 201 Fogadóépület építés költségvetés - 102 Kinizsi vár 
épületgépészet költségvetés - 103 Kinizsi vár épületvillamosság költségvetés - 202 fogadóépület épületgépészet költségvetés - 203 
fogadóépület épületvillamosság költségvetés - 301 környezetrendezés – építészet költségvetés - 302 környezetrendezés – kertépítészet 
költségvetés - Főösszesítő költségvetés, mely összesíti a fenti költségvetésekben nettó ajánlati árakat (anyag + díj) Ajánlattevő a 
2020.03.08-án benyújtott felvilágosítása körében arról nyilatkozott, hogy valóban nem került benyújtásra az ajánlatában a 301 
Környezetrendezés – építészet részletes árajánlat, melyet Ajánlatkérő kifejezetten kért a szakmai ajánlat részeként benyújtani, de ezt 
hiánypótlás körében kívánja pótolni úgy, hogy beárazza a teljes költségvetést. Ajánlattevő álláspontja szerint ez nem ütközik a Kbt. 71. 
§ (8) bek. b) pontjába, mivel az ajánlata részeként benyújtott főösszesítőben szerepelt a Környezetrendezés – építészet-re vonatkozó 
egyösszegű megajánlása (ajánlati ára), így az árrészletező teljeskörű kitöltése és a teljesen új költségvetés hiánypótlás keretében 
történő benyújtása lehetséges. Ugyanakkor a Közbeszerzési Hatóság e tárgyú állásfoglalásaiban foglaltak és a Közbeszerzési 
Döntőbizottság e témában hozott következetes döntési gyakorlata alapján teljes, korábban az ajánlatban be nem nyújtott árazott 
költségvetés hiánypótlás keretében történő pótlása nem lehetséges, akkor sem, ha átalánydíjas szerződés költségvetéséről van szó. Az 
adott árazott költségvetés teljes hiánya nem tekinthető egyedi részletkérdésre vonatkozó hiánynak, mivel e tekintetben nincs az 
ajánlattevőnek szakmai ajánlata, nem tett a közbeszerzés tárgyára ajánlatot. A Közbeszerzési Hatóság állásfoglalásai: Kérdés: Építési 
beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás során amennyiben ajánlattevő árazott költségvetés címén csak a költségvetés főösszesítő 
oldalát nyújtja be ajánlata részeként (ajánlatkérő előírása ellenére sem pdf, sem excel formátumban nem csatolja a részletes, teljes 
költségvetést), ekkor hiánypótoltatható-e a részletes, tételes költségvetés? A Közbeszerzési Hatóság válasza A Hatóság álláspontja 
szerint az ilyen hiba hiánypótlás útján nem javítható, és az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja 
maga után. „Az a tény, hogy az ajánlattevő csak főösszesítőt nyújtott be, részletes költségvetést azonban nem, úgy értékelendő, hogy 
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az ajánlattevő nem nyújtott be tartalmi ajánlatot, vagyis nem tett a közbeszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatot. Ebből kifolyólag nem 
értelmezhető, hogy az ajánlattevő ajánlati kötöttsége mire állt be. Ez 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 [lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.418/14/2016. sz. határozatát].”(
hivatkozás: https://ertesitoplusz.kozbeszerzes.hu/szam/20191115/2019-novemberi-osszefoglalo/) A Közbeszezési Döntőbizottság 
döntései: D.318/9/2019. „Amennyiben a szerződést a bekért árazott költségvetésnek, mint műszaki-szakmai tartalomnak megfelelően 
kell teljesíteni, akkor a teljes költségvetés nem hiánypótoltatható, figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára. Az ügy érdemében
a KDB rámutatott, hogy mivel a vállalkozási szerződéstervezet szerint a nyertes ajánlattevő az árazott költségvetés szerint köteles a 
szerződést teljesíteni, így a költségvetés saját szerződéses kötelezettsége végrehajtása módjára vonatkozó dokumentumnak minősül, 
amely hiánypótlására nincsen lehetőség a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján, mivel a teljes költségvetés hiánya nem tekinthető 
nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiánynak.” D.437/8/2019. „Ha a szakmai ajánlatot az árazott költségvetés és a műszaki
leírás testesíti meg, és nem kerülnek benyújtásra, azok hiánypótlás keretében nem pótolhatók átalánydíjas szerződések esetében sem. 
A hiánypótlás kibocsátása nem jogsértő, csupán azok figyelembevétele jogsértő az elbírálás során. A KDB rámutatott, hogy a Kbt. 71. §
(8) bekezdése nem a hiánypótlási felhívás kibocsátását, hanem a hiányok pótlását korlátozza. Ebben az esetben az eredeti ajánlati 
tartalom veendő figyelembe, a Kbt. 71. § (10) bekezdése értelmében.” D.433/14/2019. „A teljes árazott költségvetés hiánypótlására Kbt
. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerinti átalánydíjas szerződés esetén sincsen lehetőség, ha a szerződés rendelkezései (elszámolás, 
műszaki tartalom, kifizetési ütemezés) alapján az árazott költségvetés a szerződés végrehajtásának módjára vonatkozó 
dokumentumnak minősül”. Ajánlatkérő álláspontja szerint, mivel az árazott kölségvetés esetében jelen közbeszerzési eljárásra is igaz 
az a megállapítás, hogy a költségvetés a szerződés végrehajtására, teljesítésére is tartalmaz rendelkezéseket, egy teljes új munkanem, 
illetve egy teljes új részköltségvetés benyújtására sincs lehetőség hiánypótlás keretében. A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy 
ajánlattevő ajánlata arra tekintettel is érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján, hogy egy teljes árazott részköltségvetést nem 
nyújtott be az ajánlatában, melyet hiánypótlás keretében kívánt volna pótolni, ami pedig a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjába ütközik.




