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I. A felhívás III.2.3.M.1. b) pontja szerint: 

Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha 

M.1. 

b) ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett 

(műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 

vízgazdálkodási feladatok és kapcsolódó infrastrukturális létesítmények megvalósítására vonatkozó 

referenciával legalább az alábbi főbb mennyiségekkel: 

- feltöltés és/vagytöltés építése: 185 000 m3 

- Aszfalt burkolatú út építése: 8000m2 

- Ivóvíz vezeték építés és/vagy kiváltás 200 fm 

 

Az M.1. a)-d) pontban foglalt alkalmassági feltételek legfeljebb pontonként 1-1 

referenciaigazolással teljesíthetőek, egy referenciaigazolásból egyszerre több referencia 

követelmény is igazolható. 

 

M1.b pont: 

A fentiek tanúsága szerint a 3 francia bekezdésben előírt feltételrendszert egy referenciával 

kell teljesíteni, amit az alábbi indokaink alapján kifogásolunk: 

 A „200 fm ivóvíz vezeték építés és/vagy kiváltás” előírása nem tekinthető a 

vízgazdálkodási feladatok és kapcsolódó infrastrukturális létesítmények megvalósítására 

vonatkozó munkák általános műszaki jellemzőjének, elemének. 

Álláspontunk szerint erre figyelemmel, teljességgel indokolatlan az ivóvíz vezeték építésre 

és/vagy kiváltásra vonatkozó munkák igazolása a vízgazdálkodási feladatok és kapcsolódó 

infrastrukturális létesítmények megvalósítására vonatkozó munkák körében. 

Azt nem vitatjuk, hogy a beszerzés tárgyához igazodik a kifogásolt előírás, így a 

teljesítőképesség vizsgálata körében megkövetelhető Ajánlatkérő részéről. Azonban azzal, 

hogy ezt a munkanemet, egyrészt a vízgazdálkodás körében, másrészt másik kettő 

feltétellel együttesen írta elő Ajánlatkérő, álláspontunk szerint az M1. b. pontjának 

referencia-követelménye eltúlzottá, és versenyszűkítővé vált. Ráadásul a 200 fm olyan 

csekély mennyiségi előírás, hogy az a teljesítőképesség vizsgálatára nem alkalmas, csupán 

azzal az eredménnyel járt a „200 fm ivóvíz vezeték építés és/vagy kiváltás” előírása a 

vízgazdálkodási referencia egyik együttes feltételét képező elemeként, hogy a versenyt 

totálisan leszűkítse / kizárja a gazdasági szereplők között. 

 

A felsorakoztatott referencia feltételrendszert együttesen jogsértőnek, eltúlzottnak, és 

ezáltal versenyszűkítőnek tartjuk, amelynek következtében megítélésünk szerint csak 
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egyetlen (magyar) gazdasági szereplő lesz alkalmas a teljesítésre. Megítélésünk szerint a 

magyar piacon vezető szerepet betöltő gazdasági társaságok sem képesek – még 

konzorciumban sem - ezen összetett műszaki alkalmasság követelményrendszernek 

megfelelni. 

E körben hivatkozni kívánunk a D. 794/16/2010. sz. határozatra, amelynek tanúsága 

szerint: 

„A fentiek együttes előírása azonban a Döntőbizottság megítélése szerint túlzott 

követelmény, a teljesítéshez szükséges mértéken felüli és a Kbt. 69.§ (3) 

bekezdésébe ütközik.” 

Mindezek alapján akkor is megállapítható az együttes feltételrendszer 

eltúlzottsága, jogsértő mivolta, ha önmagukban az egyes előírások adott esetben 

igazodnak is a beszerzés tárgyához. 

 

Álláspontunk szerint jelen esetben a 3 francia bekezdésben felsorolt együttes referencia-

követelmény azzal - az Ajánlatkérő számára sem kívánatos - következménnyel jár, hogy 

csak egyetlen (magyar) gazdasági szereplő (konzorcium) tud megfelelő ajánlatot tenni. 

Az ilyen volumenű kivitelezésben egyébként jártas többség azonban elzárásra kerül a 

részvételtől. 

 

Mindezek alapján a fentiek együttes előírása megítélésünk szerint túlzott 

követelmény, a teljesítéshez szükséges mértéken felüli és a Kbt. 55.§ (3) 

bekezdésébe ütközik. 

 

M1.d.pont: 

A felhívás III.2.3.M.1. d) pontja szerint: 

Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha 

M.1. 

d) ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (műszaki 

átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített mélyépítési feladatok 

megvalósítására vonatkozó referenciával legalább az alábbi főbb mennyiségekkel: 

- Normál nyomtávolságú vasúti vágány építése 1500 vm 

- Egyszerű kitérő építése: 4 csoport 

- Vasbetonlemezes burkolt vágány építése: 350 m 

- Térvilágítás építése: 1 egység. 
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Az M.1. a)-d) pontban foglalt alkalmassági feltételek legfeljebb pontonként 1-1 

referenciaigazolással teljesíthetőek, egy referenciaigazolásból egyszerre több referencia 

követelmény is igazolható. 

 

A fentiek tanúsága szerint a 4 francia bekezdésben előírt feltételrendszert egy 

referenciával kell teljesíteni, amit az alábbi indokaink alapján kifogásolunk: 

A „Térvilágítás építése: 1 egység” előírása nem tekinthető a mélyépítési megvalósítására 

vonatkozó munkák általános műszaki jellemzőjének, elemének. 

Álláspontunk szerint erre figyelemmel, teljességgel indokolatlan a térvilágítás építésre 

vonatkozó munkák igazolása a mélyépítési feladatok megvalósítására vonatkozó munkák 

körében. 

Azt nem vitatjuk, hogy a beszerzés tárgyához igazodik a kifogásolt előírás, így a 

teljesítőképesség vizsgálata körében megkövetelhető Ajánlatkérő részéről. Azonban 

azzal, hogy ezt a munkanemet, egyrészt a mélyépítés körében, másrészt másik három 

feltétellel együttesen írta elő Ajánlatkérő, álláspontunk szerint az M1. d. pontjának 

referencia-követelménye eltúlzottá, és versenyszűkítővé vált. Ráadásul - a számunkra 

egyébként is értelmezhetetlen - 1 egység olyan csekély mennyiségi előírás, hogy az a 

teljesítőképesség vizsgálatára nem alkalmas, csupán azzal az eredménnyel járt a 

„Térvilágítás építése: 1 egység” előírása a mélyépítési referencia egyik együttes feltételét 

képező elemeként, hogy a versenyt totálisan leszűkítse / kizárja a gazdasági szereplők 

között. 

 

A felsorakoztatott referencia feltételrendszert együttesen jogsértőnek, eltúlzottnak, és 

ezáltal versenyszűkítőnek tartjuk, amelynek következtében megítélésünk szerint csak 

egyetlen (magyar) gazdasági szereplő lesz alkalmas a teljesítésre. Megítélésünk szerint a 

magyar piacon vezető szerepet betöltő gazdasági társaságok sem képesek – még 

konzorciumban sem - ezen összetett műszaki alkalmasság követelményrendszernek 

megfelelni. 

 

E körben hivatkozni kívánunk a D. 794/16/2010. sz. határozatra, amelynek tanúsága 

szerint: 

„A fentiek együttes előírása azonban a Döntőbizottság megítélése szerint túlzott 

követelmény, a teljesítéshez szükséges mértéken felüli és a Kbt. 69.§ (3) 

bekezdésébe ütközik.” 
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Mindezek alapján akkor is megállapítható az együttes feltételrendszer 

eltúlzottsága, jogsértő mivolta, ha önmagukban az egyes előírások adott esetben 

igazodnak is a beszerzés tárgyához. 

 

Álláspontunk szerint jelen esetben a 4 francia bekezdésben felsorolt együttes referencia-

követelmény azzal - az Ajánlatkérő számára sem kívánatos - következménnyel jár, hogy 

csak egyetlen (magyar) gazdasági szereplő (konzorcium) tud megfelelő ajánlatot tenni. 

Az ilyen volumenű kivitelezésben egyébként jártas többség azonban elzárásra kerül a 

részvételtől. 

 

Mindezek alapján a fentiek együttes előírása megítélésünk szerint túlzott 

követelmény, a teljesítéshez szükséges mértéken felüli és a Kbt. 55.§ (3) 

bekezdésébe ütközik. 

 

Mindkét referencia-előírás körében hivatkozni kívánunk a Miniszterelnökség - egyes 

alkalmassági követelmények előírásával kapcsolatban követendő közbeszerzési 

gyakorlatról szóló – közleményére, miszerint:  

„A referencia tárgyát képező építési beruházás meghatározásakor, illetve a referencia 

elemeire vonatkozó további követelmény támasztásakor az ajánlatkérőnek figyelmet kell 

fordítania arra, hogy a referencia benyújtásának célja az ajánlattevő teljesítési 

képességének alátámasztása. A referencia tárgyának meghatározásakor így nem arra kell 

törekedni, hogy az az adott közbeszerzés részletesen specifikált tárgyával mindenben 

megegyező legyen, hanem annál jellemzően kevésbé specifikusan, a teljesítési képesség 

szempontjából egyenértékű teljesítményeket szem előtt tartva kerüljön meghatározásra.” 

 

Erre figyelemmel is kifogásoljuk a sérelmezett előírások specifikusságát. 


