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Az Országgyúlés az á|lamháztartás kiadásainak ésszerűsítése, a köz-
pénzek felhasználása átláthatóságának és szeles körű nllvános ellenő-
iiáetóségének megíer€mtése, továbbá a közbeszerzések során a ver-
seny tisztaságának biztosítása érdekében, elfogadta az 1995. éü XL. tör-
vényt, amely 195. november 1-én lépett hatályba.

A törvény hatálya kiterjed többek között a központi költségvetési
szewezéteke és ezen szervezetek törvény hatálya alá tartoző beszerzé-
seire. A központi költségvetési szervezetek az árubeszezéseilq ya|amint

építési beruházásaik és szolgáltátásaik megrendelése során közbcszer_

zés keretében kötelezettek végrchajtani árubeszerzéseiket 10 Mft felet!
építósi beruházásaikat 20 Mft fetet! építési műszaki terv készitésüket
5 Mft felet! szolgáttatá§ m€rendelésiiü<et 5 Mft feletL

A Kormány vagy a Miniszter által alapított központi kóltségvetési
szervek vonatkozásában a Kormány, a Mini§zter a közbeszerzések köz-
ponto§ított eljárás keretében történő lefo$atását rendelheti el, megha-

tározva annak szemétyi á társ/i hatályát, valamint az ajánlatkérésre jo-
gosult szervezetet,

A közbeszerzés értékén a beszerzés megkezdésének időpontjában
annak tárgyáért általában kért, illewe kínált - általános forgami adó nél_

kül számított - legmagasabb összegű ellenszolgáltatá§t kell érteni.

A közbeszerzést alkalmazni kell az időszakonként visszatérő, hatá-

rozatlan vagy egy évnél hosszabb időre kötött szerződés alapján megva-
lósuló beszerzés esetén, ha az egy éwe számított ellenszolgáltatás ösz-

szege eléri az értékhatfut.

1 Dr.BittnerI§tváíalezredesHMBH 3sz.Beszq7,ésiúr^awezető
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Tilos a tönény megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bon-
tani!

A Honvédelmi Miniszter Z7l1995. (}JK14.) utasításában a Magyar
Honvédség Gazdálkodási Hivatal jogutódjaként a HM háttérintézmé-
nyeként megalapította 1995. július l-i hatállyal a Honvédelmi Miniszté-
rium Beszevósi Hivataláí

A HM Beszerzési Hivatal önállóan gazdálkodó kdzponti költségve-
tési szervként működik.

A Miniszter a HM Beszerzési Hivata| alaptevékenységeként határoz-
ta meg:

- a HM é§ fl Ma§/ar Honvédség részére a feladataik ellátásához a
központi gazdálkodás keretében biztositoft termékek és szolgáltatások
beszerzését (közbeszerzését) hazai és külfölü piacokon, beleértve aver-
senytárryalások (közbeszerzések) kiírását, ajánlatok bekéré§ét, elbííálá-
sát, szerződések megkötését és azok érvényesítését.

- a központi gazdálkodás kerttében beszerzére kerülő termékek ós
szolgáltatísok közüI, kizárólagosan a HM BH-n keresztül történhetnek
az importbeszerzése\ az ipari javítások beszerzése, az üzemanyag-be-
szerzés és minden olyan beszerzés, amely esetében a vonatkozó jogsza-
bályok közbeszerzési eljárást írnak elő.

AHM Beszerzési Hivatal beszerzéseit 196. január 1{ől teljes körű-
en a közbeszerzésről szóló 1995. XL. törvényben rógzítettek alapján vég-
zi, függetlenül attól, hogy jelenleg a Közbeszerzési Törvény (Kbt.) vég-
rehajtási uta§ítása a Honvédelmi Minisztérium ill. a Kormány részéről
nem került kiadásra.

A HM Beszerzési Hivatal közbeszetzésí e|járásai az alábbiak szeint
kerü lt e k sz a ka s zol á s ra :

1.) Közbeszerzés tervezései

2.) Közbeszer zés előkészítése;

3.) Közbeszerzési eljárás lefolytatása.
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1.) Közbeszerzés tervezése

- Szükségletek elemzése, prioritások meghatározása;

- Kózbeszerzési eljárrás céljainak megfogalrnazása.

Külső megbízás alapján, a megbízó valamely szü}ségletének közbe-
szerzés keretében történő kielégítése érdekében lefoly,tatandó közbe-
szerzési eljárás sajátossága, hogy a szükégletek elemzése, prioritások
meghatározása nem az eljárást lefolyató feladata-

A közbeszerzési eljárás céljainak megfogalnazrásakor az etjárás le_
folytatója c§sk közvetlenül a beszerzéshez kapcsolódó kereskedelmi cé-
Iokat hatámzza meg, a megbizó felelő§§ége é§ kötelessége meghaíároz-
ni, hogr a beszerzés tárgra milyen ellátási, szolgáltatási feladatok ki-
elégítését biáosítja,

A tervezés folyamán a szükségletek elemzáe után a prioritások
meghatározására döntő hatrást gyakorol a rendelkezésre álló költségve-
tési előirányzat, valamint a megvalósulandó közbeszerzés különböző idó-
szakaiban felmerülő pénzszükséglet (támogatás) várható helyzete.

A megbizó csak énényes költségvetési előinányzaí és p,énzügyi fe-
dezet (amely lehet a támogatá§t biztosító írásos garanciavállálása is, a
felmerülő költségek időszakában a fedezet biztosítására) birtokliban ad-
hat megbízást közbeszerzési eljánás lefol1"laíására. A megbízott csak
ezek megléte esetén fogadhatja el a megbíziást, ellenkező esetben e fel-
tételek teljesítéséig nem kezdeményezi (kezdemény ezheti) a közbeszer-
zési eljárás folyamatainak megindítását.

2.) Közbeszerzés előkészítése

A közbeszerzési megbízás vétele után a közbeszerző - továbbiakban
ajánlatkiíró - amennyiben a megbízó nem utalt az eljárás lefolytatásának
módjára, meghatározza az eljárás módját a Kblben foglaltak szednt.

Annak meghatározása uíál, hogy a közbeszerzési eljárást hogyan
kezdeményezi - részvételi felhívással vagy eryből ajánlatkéréssel - az
ajánlatkérő a Kbt vonatkoá elóírásai, - a törvény mellékletei alapján a
felhívás elkészítéséhez a szükséges információkat beg5Éjti a megbízóitól,

I78



illetve a megbízó útján a beszerzá tárgyának majdani alkalmazójától,
felhasználójától.

Az ajánlati felhívás elkésátése során az ajánlatkérónek úgy kell a
felhívást elkészíteni, hogy az ajánlatból az ajánlattevők anyagi teherbíró
képességére, műszaki felkészültségére, minőségügri rendszeróre a Kbt-
nek való megfelelóségére egyértelmű választ kapjon.

Nemzetközi gyakorlat, hogy a fenti jellegú kérdéseke a potenciáli§
vállalkoáknak egpészt nflatkozniuk, másrázt állításaikat, ha lehet iga-
zolniuk is kell. Ez utóbbi lehet bankinformáció, mérleg, a cég rendelke-
zésére á||ő gépi felszerelések jegyzése, szakmai életrajz, az elmúlt idő-
szakban a cég által folytatott jogviták (elsősorban peres ügyek) doku-
mentumai, a korábbi megrendelők nflatkozatai, stb.

A potenciális vállalkozók prekvalifikációs nflatkozata nemcsak az
"alkalmas" vállalkoák kiválasztását szolgálja, hanem arra is lehetőséget
teremt, hory szerződés szegés esetén javítsa a megrendeló vitapozírióját:
a valótlan vállalkozói nyilatkozat alkalmat ad a megtévesztá jogköver
kezményeinek az alkalmaz ására.

3.) Közbeszerzési eljárás lefol5tatása

Ajánlai felhívós

Az ajánlati felhívás nem szerződéskötési nflatkozat. A kiíró nem
köteles az ajánlattételi felhívás alapján feltétlenül szeruődést kötni. A
felhívásra tett ajánlatokat kötéles megvixgálni, értékelni, a bennük lévó
üzleti titkot megtartani, stb.

Az ajánlati felhívás kötelező tartalma

a.) a szolgáltatás pontos meghatározása, ide értve annak műszaki,
kereskedelmi jogi feltételeit is;

b.) a teljesítés helye és legkésőbbi határideje;

c.) az ellenszolgáltatással kapcsolatok kikötések és feltételek;

d.) az ajánlatok benyújtására, felbontási helyére és idejére, valamint
az elbírálásra vonatkozó időpontok és szempontok.
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Gyakorlati tanácsok az ajánlati felhívásbnn közölt feltételek és ki_
kötó§ek tartalDára vonatkozóan

- organizációs szempontok, a különleges körülmények meghatáro-
zása,

- garancia (1ótáIlás) vállalás feltételei,

- bontásból kikerűlő, még hasznosítható anyagok, szerkezetek be-
építése, illewe más módon való felhasználása,

- korszerú, illetve egyébként energiatakarékos kivitelezési, illewe
üzemeltetési technológiák igénye, környezetvédelmi feltételek megfo-
galmazása,

- a tewezÉs íázisában való közreműködés feltételei és igénye,

- a szerkezet megjelölése (a technológia megjelölése),

- az ajánlatadás feltétele a részletes dokumentáció díjazás (alkalman-
ként: letét) ellenében való megvétele,

- a részletes dokumentáció megvételének további feltételei,

- a győztes vállalkozó a szükséges további tervezést a megrendelő
által megjelölt teruezővel, és az á|tala közölt díjazás ellenében tartozik
elvégezni,

- a törvényest meghaladó késedelem, iiletve hibás teljesítés kötbére-
zése, mértéke,

- a pénzügyi ütemezés (teljesítmények pénzügyi szakaszolása),

- a részletes felvilágosítást nyijtó személy neve, címe,

- versenytárg5lalási felhívás által felvetett vállalkozói kérdések tisz-
íázá§áía íaítandó un. konferencia helye és ideje,

- a válla|kozási forma (fővállalkozás, vállalkozás stb.),

- a minőség besorolásra vonatkozó igény (általában elvárás az első
osztályú teljesítés),

- ajánlatot csak valamely sajátos feltételnek megfelelő gazdálkodó
szewezetek (pl.: kivitelezők) tehetnek,
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- a munkateíület Iendelkezésre bocsátásának időpontja (esetenként
szakaszos rendelkezésre bocsátás),

- vagyon-, személy-, vagy felelósségbiztosítási oltalom iránti igény,
stb.

A részletes dokumentáció fogalma és tartalma

A g/flkorlatbsn célszerú, ha a kiíró keűébontja az ajánlattevőknek
szánt információkat. Ugyanis bonyolultabb kiírás esetén a felhívás nem
tartalmazhatja az összes szükséges adatokat. Ezek olyan tömegűek le-
hetnek, aminek az elóírt formában való megjelentetése gyakorlatilag ki-
ütelezhetetlen, de ugyanakkor szüI§égtelen is, mert valamennf részlet
pontos körülhatárolt megismerése csak az adott feladat iránt valóban
órdeklődő vállalkozó számára fontos. Ezeket a "részletes dokumentáci-
ó&" formájában bocsáthatja akiiró az ajánlattevó rendelkezésre.

Ebben az esetben természetesen már a közölt felhívásban meg kell
jelólni a dokumentáció beszerzésének helyet és egyéb feltételeit is. Az
információ kettébontása lehetővé teszi, hos/ az ajánlati felhívásban a
kiíró csak azokat az információkat közólje, amelyek annak elbírálásá-
hoz szükségesel hory érdemes e nagrobb munkát fordítani a rószletes
dokumentáció beható tanulmányozására, az ajánlat kidolgozására.

Az ajánlati felhívásnak azonban nem feltétele és követelménye a
részleteiben kidolgozott, komplett műszaki tervdokumentáció rendelke-
zésre bocsátása. Ez a ré§zletes terv uryanis a megvalósítás telje§íté§e so-
rán alkalmazandó szeíkezetet, technikát és technológiát már eleve meg_
haíátozza. Adoít esetben pedig célszerű lehet a műszaki tervezési mun-
ka, a különböző megoldási lehetőségek, a szerkezetek, a technológiák
versenyeztetése is. Ilyenkor az igény körülhatárolására elegendő lehet
egy vázlalrajz, egy alaprajz vary valamilyen funkcióbeli elrendezésre uta-
ló műszaki ábra is, ha ezt kiegészíti egy szalszerű, pontos, részletes mű-
szaki szöveges leírás. Ebben az elvárt teljesítés minőségi és mennlségi
vonatkozásait is célszerű közölni.

Elterledt üzleti szokás szerint a kíró részletes dokumentációt ryak-
ran bizonyos ellenérték fejében bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.
Az ellenérték összege a hazai gyakorlatban tág határok között változik,
a beruházási versenytárgyalások körében ismerűnk példát 10 ezer, illetve
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200 ezer forint összeg igényléséről. Az ellenérték megjelölését a vonat-
kozó jogszabály is akceptálja. Igy a részletes doklmentáció "árunak" te-
kinthető, bár meg|egyzendő, hogy általában nem te§es ellenértéket, ha-
nem inkább költségtéíítést íizelnek az ajánlattevók.

Az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontok meghatározása

Az ajánlatok benyújtási idejére vonatkozőan az az általános szem,
pont, hog] a megfelelő színvonalú ajánlatok kidolgozásához szükséges
idótartam kellőképpen hosszú leg}en, de ugyanakkor ne késleltesse in-
dokolatlan mértékben a megrendelői projekt megvalósítását, és össz-
hangban leryen a Kbt-ben a különböző eljárások során alkalmazható ha-
táridókkel, annak függvényében, hogy normál vagy ryorsított eljárrás ke-
retében kerül meghirdetésre,

A megrendelőnek, illetve a kiírónak a versenyeztetés teljes időhori-
zontjín az egyes munkafázisok összefúggéseit ülágosan és tisztán kell
látnia. A gyakorlatban aZ időtartammal kapcsolatosan jelentkező esetle-
ges feszültségeket úgy lehet célszerűen feloldnai, hogy a kiírás előkészító
szakaszában az előminősítési eljárást is lebonyolítják. Aklíró így kétsze-

resen is jól jdr: egyrészt eleve megrostálja a jelentkezőket, másrészt
ugyanakkor kellő idő marad az ajánlatok benyújtására, majd a későbbi-
ekben a kiértékelsükre is.

Az ajánlat kötel€zó tartalma

Az ajánlatra vonatkozó külföldi és nemzetközi szabályok á|talában
rögzítil! hogy ki, milyen tartalommal és formában jogosult ajánlatot ten_

ni, továbbá azt is, miként alakul a felek jogviszonya, ha az ajánlattevői
ajánlat tévedést (pl.: elírást) tartalmaz, vagy ha a meghirdetettől többé-
kevésbé eltérő szolgáltatásra vonatkozik, illewe, hogy mi a teendő, ha az
ajánlattevő ery-két részletet illetően az ajánlati felhívásban foglaltaktól
eltérő ajánlatot tesz.

Ajánlatot csak a kiíró álta| meghatározott formában és tartalom-
mal lehel tenni, a hiányos ós eltérő ajánlatok nem vehetők figyelenbe.
Átalában elmondható, hory az alakiságoknak nagy jelentőséget tulajdo-
nítanak, ezek sérelme rendszerint az qánlat énénylelenségét vonja ma-

ga után.
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Az ajánlattevő ajánlatának t arta lmamia kell részlete s nyiJatkozatát :

a.) az ajánlati felhívrás tételeire;

b.) a szolgáltatás megvalósítására;

c.) az igényelt ellenszolgáltatás összegére, módjára.

Abiztosíték kikötésekor az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biz-
tosítékot a kiíró rendelkezésére bocsátotta.

Az ajánlaíban, az ajánlati felhívásban felvetett valamennyi kérdés-
re reagálni kell, mindarra amit a kiíró az ajánlati felhívásban megielölt.

Az ajánlatban megkell jelólni az igényelt ellenszolgálatatás összegét.
Az ellenszolgáltatás (ár, dd) összege közlésének határozottnak kell lenni,
ez azonban nem jelenti, hogy csak egy konkrét számszerű összeget lehet-
ne megjelölni. Ugyanis azt az ár-(díj) közlést is határozottnak kell tekin-
teni, amely oly módon jelöli meg az ár kialakítása szempontjából jelen-
tőséggel bíró ár-(költség-) tényezőket, ho5l azok alapján az ellenszolgál-
tatás ö§szege kiszámítható.

Az ajánlat, mint minden szerződés létrehozására iránlr.rló nllatko-
zat, számos olyan adatot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra kerülése
sértené az ajánlattevó üzleti érdekeit. EzÉrt az aján|attevó az aján|atá-
ban közölt egles adatok nflvánosságra hozatalit megtilthatja. Ez a
tilalom vonatkozhat üzleti titoka, újszerű elgondolásra, technológiára
vagy munkaszervezési megoldásra, stb.

Azonban az ajánlattevő a nevéne\ az általa igényelt ellenszolgálta-
tísnak és a felajárlott teljesítési határidónek a nyilvánosságra hozata-
lát nen tilthatja m€, §ót a Kbt al8pján az ajánlatok bontásakor is-
mertetni kell.

A Kbt a verseny tisztaságát és a versenysemlegesség tiszteletben tar-
tását bizto§ítja. Hasonló célt szolgál az azelőírás is, amely alapján az aján_
latokat zártan kell benyijtani és fel kell tüntetni az adott ajánlati felhí-
vá§ra utaló jelzést.
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Az ajánlati kötött§ég

Aki szerződés köteles ajánlatot tesz, ajánlatához kóWe marad. Aján-
lati kötöttségének (amit újabban helytelenül sábanállási határidónek is
neveznek) tartalma alatt a mrásik fél jogosult egyszerű elfogadó nyilatko-
zatta| a szerződést létrehozni, ez idó alatt az ajánlatt€vő az ajánlatától
nem léphet vissza, azt nem módosíthatja.

Közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő az ajánlatához a kiíró által
- az aJán|altételíe vonatkoá felhívásban - közcllt elbírálási időpontot kö-
vető 30 napig kötve marad, kivéve, ha a kiíró az elbírálás időpontjában
valamelfk ajánlattevóvel szerződést kötött vagy közölte, hogy egyik
ajánlattevővel sem kíván szetződést kötni. Az ajánlati kötöttség kezdő
időpontját külön nem kellett meghatározni, mivel ezt a kérdést a Ptk.
szabályai egyértelmúen rendezik az ajánlati kötöttség akkor kezdódik,
amikor az ajánlat a kiíróhoz megérkezik.

A közbeszerzési eljárás eredményének ismerteté§€

Szabályozási elvelg szempontok és célok

Az ajánlatok bontása é§ a törvényben meghatározott körű adatainak
ismertetése olyan alkalorn a közbeszerzés folyamatban, amikor az összes
ajánlattevó találkozhat es/mással és a kiíróval. Ekkor ismerhetik rneg
egymás ajánlatait , szeh7léletesen leírya., ekkor teszik ki akártyáikat az asz-
lalra, s ez az az alkalom, amikor legálisan leshetnek bele egymás kártyá_
iba,

Az ismertetés nyilvánossága, mint a nyilvánosság általában, alkalmat
nyújt arra is, hory felismerhessék és megakadályozhassák az esetleges
összejátszá§t a kiíró és eryes ajánlattevók között.

Ilyen és hasonló megfontolrások alapján világ§zerte arra törekednek,
hory a nyilvános közbeszerzésre benyújtott ajánlatok i§merteté§ét telje-
sen nflvánosan teryék, azon bárki részt vehessen. Az ajánlatok ismerte-
tése valóságos társadalmi, társasági esemény, amiről a sajtó is rend-
szeresen beszámol. Más a helyzet a meghívásos tárryalásos eljárás során,
ezeken csak a meghívott ajánlattevők és az ügyben érdekelt állami szer-
vek képüselői vehetnek részt,
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Az ajánlatok bontása, ismertetése és értelmezése

Az ajánlatok felbontására meg kell hívni az ajánlattevóket és ismer-
tetni kell nevüket, székhelyiiket, valamint az ajánlat ellenszolgá|tatásá-
nak ö§szegét. A bontási eljárásról jegyzőköny/et kell vezetni.

Az eljárás dokumentáldsa, az ajánlatok éruénYelenségének esetei

Akíírő az ajánlatok felbontása után köteles megállapítani, hogy az
ajánlatok közül melyek érvénytelenek. A Kbt szerint érv énytelen az aján,
lat, ha:

- olyan ajánlattevő nyújtotta be, amelyik nem jogosuslt részt venni
az ajánlattetelen, (Kbt. 46 § .);

- az ajánlat benyújtására meghatározott határidó eltelte után nyúj-
tották be;

- a biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta a kiíró rendelkezésére;

- nem felel meg az ajánlati felhívás feltételeinek.

Az ajánlat felbonírása nélkül i§ eg/értelmú, hogy az ajánlat énény-
telen, ha azt a hatíridő utrán nyújtottrák be, ilyenkor nem feltétlenül
szükéges az ajánlat felbontása.

Az éwénytelen ajánlatot tevók a közbeszerzési eljárás további sza-
kaszában nem vehetnek részt.

Az aj ánlatok e lbíráló s a

Az ajánlatok elbír álására bíráló bizottságot kell kijelölni.

Az ajánlatok elbírálása a kiíró részéről gondos felkészülést és előké-
születeket igényel.

Elsősorban azt kell felismemie, hogl

- az ajánlati felhívás elkészítése;

- a bírálat feltételeinek meghatározása, és
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- a közbeszerzé§i eljárás vegeredményére vonatkozó végső döntés
meghozatala egymással szorosan összefüggő széwálaszthatatlan munka-
folyamatot alkotnak. A kiírási követelmény dokumentum tartalma meg-
határozza, hogy milyen is lesz az értékelés és a döntóshozatal,

Az elbírálás során célszerú szakértőt (szakértőket) foglalkoztatni s

ekkor kell elvégezni a szükséges egyeztetéseket, például a hatóságokkal,
közművekkel, pénzintézetekkel, stb.

A közbeszerzési eljárás birálati szakasában valamilyen ajánlatér-
tékelé§i módsz€r alkalmazása nélkülözhetetlen. Az értékelés és össze_

vetés elófeltétele , bogl az ajánlatok egyérteiműen meghatározottak és

egyáltalán összehasonlíthatók legyenek. Ezze| magyarázható, hogy a
Kbl alapelvként rögzíti, hogy mind az ajánlati felhívást, mind az alánla-
tok felépítését úgy kell kialakítani, hogy az lehetővé tegye az ajánlatok
mélyreható elemzését és úgy egészében nint részleteiben való összeha-
sonlítását.

A különféle éttéke|ő rendszerek kózös vonása, hogy elóre megha-
tározott éítékelő kitériumokat állítanak fel á az aj ánlatok értékelése-
kor az ajánlatok ezekhez mért megfelelősségét üzsgálják. A kritériumok
egy részét szabványok, illetve egyéb építái, műszaki előírások határoz-
zák meg (az ezek:rlek való megfelelés a hatósági engedélyezés minimális
feltétele), míg má sikrészét az ajánlatkérő esetenként szabja meg. A köz-
beszerzÉsi eljárás lefo$atásának egyik célja, hogy a kiíró igényének le-
hető legjobban megfelelő termékhez, szolgáltatáshoz jusson, l lehető
legkedvezóbb ár, határidő feltételek mellett. Az azonos igénykielégító
megfelelőséggel rendelkező ajánlatok esetén előnyben kell részesíteni
azt a terméket, szolgáltatást, melynek megfelelőségét fi,iggetlen tanúsító
szerv, kijelölt hatóság vagy akkreditált tanúsító intézmény tanúsította.

|J gyanezt azejfvet kell a szállítók minőségbiztosítási rendszere tekin-
tetében érvényesíteni. Előnyben kell részesíteni azt az ajánlattevő szá|-

lítót, aki kiépített, szabványos minőségbiztosítási rendszerrel rendelke-
zilq; több szállító egyezősége esetén azt, akinek szabványos minőségbiz-
tosítási rendszerét fűggetlen tanúsító szerv, kijelölt hatóság vagy akkre-
ditált tanísító' intézmény tanúsította.

Az értékelő rendszerek további közös vonása, hory az emiített kri_

tériumokat pontozzák, a pontokat súlyuk szerint összegzik.
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Az elbírálás szab ályozása

Ha az ajánlatok elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szük-
séges, a kiíró az ajánlattevőktől felülágosítást kérhet.

Mindenekelőtt ezen a helyen is még e5,szer hangsúlyozni kell azt,
hogy a szabályozás nem a felek tdrglalásait engedi meg hanem azt, hogl
bbonyos kérdésekben a kiíró informáIódjon az ajánlaftevőktőI. Az infoi-
málódás azonban nem irányulhat arra, bogy módosítsák az ajánlatokat
abban az értelemben, hogy az ajánlat egyes kikötéseit megváltoztassák,
üsszavonják vagy új kikötésekkel kiegészítsék. Az informálódás mind az
ajánlatra, mind az ajánlattevő személyére, annak gazdasági, pénzüryi,
múködési feltételeire, illeWe az elnyerni kívánt szerződóssel bármilyen
tekintetben összefüggó eryób kérdésre irányulhat. Mindezek az ajánla-
tok elbírálása szempontjából jelentőséggel bírhatnak.

A kiínó döntéseinek |ehetősegei

A kiírót íekétel néIkiili szenődéskötési kötelezethég nem terheli. Ez azt
jelenti, hogy szabadon választhatja meg a kiírrást kielégítő melyik ajánla-
tot fogadja el, kivel köt szerződést. A kiíró az ajánlatok elbírálásánál nyil-
ván a számára leggazdaságosabb, legelőnyösebb ajánlatot részesíti előny-
ben.

Ez azt jelenti, hory nemcsak a kért ellenszolgáltatás összegszerűsé-
gét és a felajánlott teljesítési határidőt üzsgálja, hanem a szolgáltatás
minőségét és mű§zaki, tervezái, technológiai mutatót is.

A kiíró döntése lehet:

- valamellk ajánlattevő ajánlatát elfogadja;

- valamennf ajánlatot elutasítja és a közbeszerzési eljárást ered-
ménytelennek minósíti;

- valamelyik (vagy több) ajánlatot további 30 napig üzsgál.

(Áz ajánlatok elbírálását jegzőkönyvben kll rögzíteni.)
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A nflvános eredményhirdetés

A döníés kihirdetésére az ajánlattevőkei meg keII hivni, A kihirde-
tésen jel€n nem lévő ajánlattevőket a döntésről ha|adéktalanul írásban
órtesíteni kell. Az gredményhirdetés nflvánossága a közbeszerzési eljá-
rás tisztaságát szolgálja.

Az eredményhhdetés eseményeit jegzókönyvben kell rögzítení

Az ajánlatok más célú felhasználásáró|

A kiíro az ajánlatokat kiáróIag az elbírálásra használhatja fel. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a felhasznál ás egedüli jogos jogcíme: az
elbírálás, illetve, de értelemszerúen c§ak a nyertes ajánlatot illetően, a
szerződés létrejötte- Minden má§ felhasználás joge|lenes, ami azonban
orvosolható, mégpedig azáJrtal', hog a felhasználásról, annak módjáról,
tartalmáról, díjáról és egyéb feltételeiról a kiíró köteles az érintett aján-
lattevővel külön megállapodni.

Felhasznált irodalon:

1.) 1995. évi XL törvény a közbeszerzésekről; a töwényt az Ország-
gyilés 1995. május 9-ei ülésnapján fogadta el.

2.) A Honvédelmi Miniszter 26lL995. (HK 14.) utasítás, Budapest,
1995.
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