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Tényállás 
 

Ajánlatkérő a Kbt. II. része szerint, a 83.§. § (1) bekezdés alapján, az uniós értékhatárt meghaladó, nyílt 
közbeszerzési eljárást folytat le a Vállalkozási szerződés a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú 
Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése megvalósításához szükséges kiviteli tervek 
elkészítésére és építési munkák elvégzésére” tárgyában. 
 
Az eljárást megindító hirdetmény 2015. január 17. napján 2015/S 012- 016183. szám alatt jelent meg az 
EU Hivatalos Lapjában, amely a 2015/S 040-067788 számú hirdetménnyel módosításra került.  
 
Jelenleg tehát a gazdasági szereplők számára irányadó és figyelembe veendő ajánlattételi határidő: 2015. március 
20. napjának 10 órája. 
 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait, amely nem teljeskörű, de lényegi információkat tartalmaz 
2015. március 13. napján küldte meg az eljárásban érdekelt gazdasági szereplők részére. 
 

I n d o k o l á s 
 

I. kérelmi elem: a megfelelő ajánlattételhez szükséges idő biztosítása 
 
A Kbt. 45. §-a szabályozza a kiegészítő tájékoztatás jogintézményét, melynek az az alapvető célja, hogy 
elősegítse a megfelelő ajánlattételt. 
 
A Kbt. 45. §-ának (1) bekezdése szerint bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban 
részvételre jelentkező vagy ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében – az 
eljárást megindító felhívásban, több szakaszból álló eljárás esetén az ajánlattételi felhívásban, valamint a 
dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az 
ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 
 
A tényállásban foglaltak alapján megállapítható, hogy – az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásakor – 
mindösszesen 4, azaz négy munkanap áll az eljárásban érdekelt gazdasági szereplők rendelkezésére az ajánlat 
megfelelő összeállításához, illetve a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszok alapján történő véglegesítésére.  
 
A közbeszerzési gyakorlatban a kiegészítő tájékoztatás jogintézményének rendeltetése a felhívásban és a 
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő, értelmező tájékoztatás adása a megfelelő ajánlattétel 
érdekében. 
 
A jelen beszerzés már az összegét tekintve is komoly beruházásnak minősíthető, mely megvalósítási ideje cca. egy 
év, így a megalapozott műszaki tartalmú ajánlat összeállítása és ahhoz szükséges előkészítő munka is lényegesen 
hosszabb időt kíván meg, mint amit Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások megadása és az ajánlattételi 
határidő között biztosít a jelen eljárásban.  
 
A 2003. évi CXXIX. tv. alkalmazása idején kialakult és a jelenleg hatályos 2011. évi CVIII. tv. hatályba 
lépése óta is irányadó közbeszerzési joggyakorlat szerint úgy kell meghatározni az ajánlattételi határidőt, hogy az 
a megfelelő tartalmú, érvényes ajánlat összeállításának lehetőséget megteremtse.  
 
Álláspontunk szerint az Ajánlatkérő nem megfelelően alkalmazta a kiegészítő 
tájékoztatás jogintézményét és ezzel megsértette a Kbt. 45. §-ában foglaltakat, valamint a 
Kbt. 2. §-ában foglalt alapelveket, különös tekintettel a rendeltetésszerű joggyakorlás 
alapelvére. 
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A jogorvoslati eljárás elkerülése érdekében kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen 
ezen kérelmünkben foglaltaknak megfelelően eljárni és a kiegészítő tájékoztatás 
megadása során a Kbt. 41. §-ában, illetve 45. §-ában foglaltak szerint az ajánlattételi 
határidőt oly módon szíveskedjen meghosszabbítani, hogy a teljeskörű ajánlatkérői 
válaszok kézhezvétele és az ajánlattételi határidő között legalább 10 munkanap álljon 
rendelkezésre az ajánlat véglegesítéséhez. 
 


