
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 28-ai 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
81/2022.(IV.28.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A „TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 azonosítószámú, „Fegyvernek Város csapadékvíz 
elvezetése II. ütem” című projekthez kapcsolódó „Csapadékvíz elvezetése Fegyverneken” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kiegészítés elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kiegészítés a 
közbeszerzési szabályzathoz” című dokumentumot az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 
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            Magyar Lászlóné sk. 
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Schultz Ferencné titkársági előadó 
  



1. melléklet 
 
 

KIEGÉSZÍTÉS A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATHOZ 
 

Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), mint Ajánlatkérő által a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, a Kbt. 112. § 

(1) bekezdés a) pont szerinti szabadon kialakított eljárásrendi szabályok 
 „Kbt. 117. § szerinti nyílt eljárásokhoz” 

 
Jelen dokumentumban Fegyvernek Város Önkormányzata, mint klasszikus ajánlatkérő dokumentálja, hogy a 
Kbt. 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásokban a saját eljárásrend szerinti szabályokat azon eljárásokban az 
eljárást megindító felhívásban jelenítse meg ajánlatkérő azzal, hogy az alábbiakat figyelembe kell venni, 
tekintettel a Kbt. kommentárban írtakra: 
 
„A saját eljárásrend kialakítása során az ajánlatkérőnek nincs korlátlan szabadsága: … az uniós alapelvek és 
előírások bizonyos mértékig az  uniós értékhatár alatti közbeszerzések vonatkozásában is érvényesülnek. Ezen 
alapelvek, illetve az  ezekből következő garanciális szabályok alkalmazása saját eljárásrend alkalmazása esetén 
is követelmény. Ezek a következők: Saját eljárásrend alkalmazása esetén – az eljárás csak hirdetménnyel 
indulhat; – sem térhet át az  ajánlatkérő az  általa megválasztott eljárási fajtáról másikra a közbeszerzési eljárás 
során; – az  ajánlatkérő az  eljárást megindító felhívásban köteles az  általa követett szabályokat a gazdasági 
szereplők tudomására hozni; – is biztosítania kell az  eljárást megindító felhívásnak, hogy annak alapján a  
gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak 
be, továbbá az  eljárást megindító felhívásnak mindazon információkattartalmaznia kell, amelyek a  gazdasági 
szereplőknek a  megfelelő ajánlattételhez (részvételi jelentkezéshez) szükségesek (ezek közül a lényegeseket 
a Kbt. fel is sorolja, és ezeket az eljárás meghirdetésére kötelezően alkalmazandó hirdetményminta, 
a Hirdetményközzétételi MvM rendelet 3. melléklete is tartalmazza); – is biztosítania kell az ajánlatkérőnek: – 
a részvétel jogát valamennyi, az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplő számára, – a  diplomák, 
tanúsítványok, valamint képesítéseket igazoló iratok kölcsönös elismerését, – az  ajánlatok (részvételi 
jelentkezések) benyújtásához megfelelő határidők megadását, – az alkalmazandó eljárási szabályok előzetes 
megismerését biztosító szabályozás kialakítását, – az  eljárást lezáró döntés meghozatalakor a  
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesítését; – a szerződés tárgyának 
megkülönböztetésmentes leírását; – sem határozhatja meg az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást oly 
módon, hogy egyes gazdasági szereplőket vagy árukat az  eljárásból kizár vagy más módon indokolatlan és 
hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi; – is, ha a  közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározásaszükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a  leírásnak tartalmaznia kell, hogy 
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a  megnevezés mellett a  
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni; – is az ajánlatkérőt tájékoztatási kötelezettség terheli 
az eljárás eredményére kiható döntései és az ezekkel összefüggő információk kapcsán, ideértve a döntések 
indokát is, a lehető leghamarabb, de legfeljebb a döntést követő három munkanapon belül,továbbá 386 Kbt.-
kommentár nem tekinthet el az írásbeli összegezés elkészítésétől sem (amelynek tartalmára a Kbt. általános 
előírásai irányadóak).  
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban csak az általános (Kbt. 62–63. § szerinti) kizáró okokat írhatja elő, és 
a nemzeti eljárásrend általános szabályának megfelelő kizáró okok alkalmazásától az ajánlatkérő saját 
eljárásrend alkalmazása esetén sem tekinthet el [Kbt. 62.  § (1)  bekezdés g)–k), m) és q) pontja; részletezésüket 
lásd a  Kbt. 114.  §-a kapcsán]. Alkalmassági feltételt egyáltalán nem kötelező az  ajánlatkérőnek előírnia, de ha 
előír, akkor is lehetősége van arra, hogy az Alkalmassági Korm. rendeletben rögzítetteken túl egyéb objektív 
alapú alkalmassági feltételt és/vagy igazolási módot írjon elő, a Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglalt garanciális 
szabályok betartása mellett.  
 
Az ajánlatkérő a  saját eljárásrend szerinti eljárásokban is az  általános szabályok szerint köteles kezelni 
az üzleti titkot (Kbt. 44. §), illetőleg biztosítani az iratbetekintés lehetőségét (Kbt. 45.  §), valamint nem tekinthet 
el a  Kbt. 75.  § (6)  bekezdésének alkalmazásától, azaz a felhívásban rendelkeznie kell arról, hogy alkalmazza-e 
a Kbt. 75. § (2)  bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot (eljárás eredménytelenné nyilvánítása két 
határidőre beérkezett ajánlat/részvételre jelentkezés hiányában), akár önként, akár – ha a  Kbt. 195.  § (1)  
bekezdése szerinti ajánlatkérői körbetartozik – a közbeszerzésekért felelős miniszter kötelezése alapján. Az 
eljárásban az  ajánlatok/jelentkezések érvénytelenségére vonatkozó előírásokat részben a Kbt. szerinti 



könnyítések mellett, részben az ajánlatkérő által meghatározott eljárásrendhez igazodva szükséges alkalmazni, 
a Kbt. által meghatározott keretek között.” 
 
A fentiekre figyelemmel, a Kbt. 117. § szerinti nyílt eljárásokban a saját eljárási rend szabályai különösen 
az alábbiak is lehetnek, figyelemmel az adott eljárás soráni Ellenőrző Szervezet, és/vagy Közbeszerzési 
Hatóság észrevételeire:  
 
A Kbt.117. § (2) bekezdés alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok különösen a következők: 
 
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti 
eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:  
 
- Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a kiegészítő 
tájékoztatást észszerű határidőn belül köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az 
ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál később nyújtja be valamely gazdasági szereplő, az 
ajánlatkérő arra csak akkor válaszol, ha a válasz feltétlenül szükséges a megfelelő ajánlattételhez. 
- Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját, illetve a Kbt. 56. § (4) bekezdését a következő eltérésekkel 
alkalmazza: Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelő 
időpontban került benyújtásra, az ajánlatkérő arra észszerű időpontban nem tette közzé a válaszát, vagy a 
határidőben közzétett kiegészítő tájékoztatás nyomán olyan információ is módosul, mely szerepel jelen eljárást 
megindító felhívásban, az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, melyről hirdetményt ad fel, s e 
tényről haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt 
érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Amennyiben viszont a fenti határidőben előterjesztett kiegészítő 
tájékoztatás iránti kérelemre adott válasz nyomán jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást 
megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még 
észszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad 
fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti 
dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési 
dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, 
akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.  
- A fentieken túl ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdés második mondatát azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az 
ajánlattéli határidőt nem hosszabbítja meg, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a 
módosítás megtörténte az ajánlattételi határidőt megelőzően észszerű időpontban történik. A módosításról az 
ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt 
érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.  
- Az észszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 2 munkanappal megelőző időpontot jelent, 
mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál 
figyelembe vehető a közölt információ, illetve a módosítás.  
 
- A Kbt. 81. § (7)-(10) bekezdése jelen eljárás során nem alkalmazandó. 

 
 
Fegyvernek, 2022. ……… 
 
 


