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Pécsi Tudományegyetem 
Közbeszerzési Igazgatóság 
7633  Pécs 
Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B   III./315. 
 
 

Tárgy: 2016/S 037-060385. számú közbeszerzési eljárás, 
Pécsi Tudományegyetem épületeiben élőerős személy- 
és vagyonvédelmi, pénzkísérési, továbbá porta, és 
diszpécser szolgálati feladatok ellátása, Előzetes 
vitarendezési kérelem 

 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
A Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) által a „Pécsi Tudományegyetem 
épületeiben élőerős személy- és vagyonvédelmi, pénzkísérési, továbbá porta, és diszpécser 
szolgálati feladatok ellátása” tárgyában  2016/S 037-060385. számon indított közbeszerzési 
eljárásban dr. Zoric Ildikó ügyvéd (7800 Siklós, Felszabadulás u.38/A) a PROFINFO TEAM 
Vagyonvédelmi, Biztonságtechnikai és Magánnyomozói Zrt. (1113 Budapest, Karolina út 65.) 
mint ajánlattevő, képviseletében az eljárásban csatolt meghatalmazás alapján eljárva az 
alábbiakkal fordulok Önökhöz: 
 
A T. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a mai napon kézhezvett válaszadására tekintettel az alábbiakra 

hívom fel T.Ajánlatkérő figyelmét az eljárási jogszabálysértései okán: 

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a következő, az indokolás adás kapcsán releváns eljárási 

cselekmények zajlottak: 

2017. március 13-án küldte meg Ajánlatkérő indokolás kérését az újranyitott bírálati eljárásban 

2017. március 17. 14:00 óra volt a válaszadás határideje 

2017. március 17-én 13:07 perckor Ajánlattevő benyújtotta indokolását a felhívásnak megfelelően 

2017. március 21-én 17:43 órakor küldte meg Ajánlatkérő újabb indokolás kérését 

2017. március 23. 14:30 órát jelölt meg válaszadási határidőként 

2017. március 23. 11:43 órakor Ajánlattevő az indokoláskérés jogsértő voltára tekintettel előzetes 

vitarendezést indított 

2017. március 23. 14:09 órakor Ajánlatkérő az indokolás benyújtásának határidejének módosításáról 

tájékoztatta Ajánlattevőket, új határidő 2017. március 24. 13:00 óra 
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2017. március 23. 15:35 órakor Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési eljárás megindításáról 

tájékoztatta Ajánlattevőket 

2017. március 23. 15:41 órakor Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről tájékoztatta 

Ajánlattevőket 

1. Az eljárás felfüggesztésére tekintettel Ajánlattevőknek nem lehetett 2017. március 24. 13:00 

órás indokolás adási kötelezettsége, egy Ajánlatkérő által ezt megelőzően, 2017. március 23-

án felfüggesztett eljárásban. Ajánlatkérő jogértelmezése, s így álláspontja e körben téves. 

2. Ajánlatkérő az indokolás benyújtásának határidejének módosításáról tájékoztatta 

Ajánlattevőket, a tájékoztató levél semmilyen utalást és választ nem ad a vitarendezési 

kérelemben foglaltakra! Ajánlatkérőnek először is a vitarendezési kérelemben foglaltakra 

kellett volna, és jelenleg is kellene választ adnia, hiszen az érdemben befolyásolják, 

meghatározzák a beadandó indokolás tartalmát! Ajánlatkérő visszaélésszerűen nem 

lehetetlenítheti el az ajánlattevői válaszadást, ha az indokolás kérésével kapcsolatban érdemi 

vitarendezés indul, annak jogsértő tartalma miatt, arra érdemi választ kell adnia.  

Jelen eljárásban válaszadási késedelme jelenleg Ajánlatkérőnek áll fenn, Ajánlattevő a válasz 

elmaradása, és az Ajánlatkérői elutasítás miatt kénytelen jogorvoslati eljárást indítani, mert láthatóan 

merőben más az Ajánlattevő előtt ismert és jogszerűnek tartott joggyakorlat, mint az Ajánlatkérői 

jogalkalmazói magatartás. 

Ajánlattevőnek ismernie kellene a vitarendezési kérelmében felvetett kérdésekre az Ajánlatkérői 

álláspontot ahhoz, hogy meg tudja adni indokolását, vagy adott esetben kérelme elutasítása esetén 

az indokolás kérés jogsértő voltára tekintettel jogorvoslati eljárás megindításáról dönthessen. 

Számtalan pontban olyan általánosító az indokolás kérés, amiből meg sem állapítható, milyen adatot, 

dokumentumot kér Ajánlatkérő, így nem teljesíthető a felhívása. 

Nem mellékesen jegyezzük meg, hogy mindezen előzmények ellenére Ajánlatkérő ismét a következők 

szerint járt el az újabb indokolás kérése során: 

2017. július 26. 18:41 és 18:54 perckor küldi el indokolás kérési felhívását 

2017. július 27. 19:00 órai határidőt határoz meg. 

Mindezekre tekintettel ezúton a 2017. július 27-én kézhezvett árindokolást kéréssel szemben a 
Kbt. 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján előzetes vitarendezést kezdeményezek az alábbiak 
szerint: 
 

Előzmények 
 
Ajánlatkérő 2017. július 26-án 18:54 órakor a Kbt. 72. § (3) bekezdése szerint árindokolást 
kért Ajánlattevőktől, ami többekközt 6 oldalon keresztül 18 pontban érinti a PROFINFO 
TEAM Zrt-t. A válaszadás benyújtási határidejeként 2017. július 27. 19:00 óra került 
meghatározásra.  
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Az indokoláskérés egyes elemeit tartalmukban, valamint a válaszadásra biztosított határidő 
vonatkozásában is súlyosan jogsértőnek tartva ezúton előterjesztjük jelen előzetes 
vitarendezési kérelmünket. 
 
Az indokoláskérés általunk jogsértőnek tartott elemei, álláspontunkat alátámasztó 
adatok, tények 
 
Indokolás kérés 1. pontja: 
Ajánlattevő tájékoztató adatként (az adott beszerzési piacon érvényesülő árviszonyok 
bemutatása érdekében is) nemcsak általánosságban hivatkozott arra, hogy tárgyi ajánlati 
árainál alacsonyabb óradíjon végezte az őrzésvédelmi szolgáltatást, hanem csatolta több 
konkrét megkötött szerződésének másolatát Ajánlatkérő részére ennek alátámasztására. 
Ajánlatkérő feltehetően a csatolt okiratokat nem vette figyelembe, íme azok összefoglaló 
adatai: 
Hangsúlyosan: PTE ajánlattételkor irányadó szerződése: 1.225Ft/óra 
BAT: 1.300 Ft illetve 1.380 Ft /óra 
Főgáz Zrt objektumai (Civil Zrt): 1.400 Ft/óra 
Ennek ellenére, vagy ezen túl Ajánlatkérő indokoláskérése értelmében tulajdonképp minden 
2015. évben, az ajánlati árunk óradíja alatti óradíj értéken teljesített szerződésünk 
vonatkozásában összevetést kellene bemutatnunk a 2015. évi kötelező legkisebb 
munkabérhez (minimálbér) viszonyítva. 
Felhívjuk Ajánlatkérő figyelmét, hogy Ajánlatkérő feladata a tárgyi közbeszerzési eljárásban, 
megajánlott ajánlati árak és az azokon történő teljesíthetőség vizsgálata, melyet a konkrét 
beszerzés specifikumai, az adott beszerzési piacon érvényesülő árviszonyok, a teljesítés 
releváns feltételeire tekintettel kell vizsgálnia. 
Ajánlatkérőnek nem feladata és álláspontunk szerint nincs is jogosultsága, hogy ajánlattevők 
más, múltban teljesített, megvalósított szolgáltatások óradíjaira vonatkozóan árindokolást 
kérjen ajánlattevőktől. 
Fentiekre tekintettel az 1. pontba foglalt felhívás tartalma jogsértő. 
Amennyiben Ajánlatkérő által félreérthetően vagy tévesen került megfogalmazásra az 
elvárása, akkor kérjük egyértelműen, konkrétan meghatározni, hogy a 2015. évi, múltbéli 
teljesítésekre vonatkozóan milyen igazolást vár el, és amennyiben a 2015. évi teljesítések 
óradíjait a minimálbérekhez viszonyítva valóban vizsgálni kívánja, kérjük megadni annak 
indokát, hogy erre mi alapján tartja magát jogosultnak, és a 2015. évi óradíjak minimálbér 
rendelet alapján történő vizsgálatának milyen kihatása van a jelen eljárásban megadott 
(2015.évi óradíjainkhoz képest magasabb) ajánlati ár bírálatára. Kérjük megjelölni, hogy 
esetlegesen minden 2015. évben történő teljesítésünket kívánja vizsgálni? Amennyiben nem, 
akkor milyen szempontok szerint mutassuk be korábbi teljesítéseinket (pl. hány db 
szerződést?)? 
 
Indokolás kérés 2. pontja: 
Ajánlatkérő kéri bemutatni a rezsióradíjjal azonos szintű valamennyi költségek általános 

bemutatását is.   

Az eljáráskor hatályos magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 

törvény 72/B. § az alábbiak szerint rendelkezik: 
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„72/B. § 150 (1) Ha az 

a) 1. § (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott, valamint 

b) 1. § (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott tevékenységek szervezésével és 

irányításával összefüggő tevékenységre (a továbbiakban együtt: vagyonvédelmi szolgáltatási 

tevékenység) irányuló közbeszerzési eljárásban a rezsióradíj mértéke a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 76. §–a szerint önállóan értékelésre 

kerül, aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, és köteles az ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a 

szerint indokolást kérni, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb a 

Kormány rendeletében megállapított minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 

mértékénél.” 

A törvény alapján az ajánlatkérő akkor köteles a Kbt. 72. §-a szerint indokolást kérni, ha az 

ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb a Kormány rendeletében megállapított 

minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékénél.  

Elsősorban felhívjuk a tisztelt Ajánlatkérő figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban 

nem a rezsióradíj képezi az ajánlatok bírálatát, az ajánlatokban tájékoztatásul még csak 

megadni sem kellett a rezsióradíjat.  

D.30/17/2017. határozat (74-75. oldal): „A vagyonvédelmi rezsióradíj akkor képezheti az 
aránytalanul alacsony ár miatt az ajánlat érvénytelensége megállapításának alapját, ha azt 
az ajánlatkérő értékelési szempontként kifejezetten előírta. Egyéb esetben az ajánlatkérőnek 
tájékoztatást kell kérnie az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevőtől arra nézve, 
hogy az ajánlatban milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor 
egyes, a vagyonvédelmi minimális rezsióradíj jogszabályban meghatározott elemeit képező 
költségeket milyen összeggel és módon vette figyelembe. Amennyiben tehát a 
vagyonvédelmi rezsióradíj nem értékelési szempont, akkor az csupán a vizsgálat egyik eleme 
lehet, és annak alacsony volta az ajánlatkérő fokozottabb vizsgálatát igényli, de nem 
eredményezheti automatikusan az ajánlat érvénytelenségét….. 
A vizsgált közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a vagyonvédelmi rezsióradíjat nem 
határozta meg az értékelés (rész)szempontjaként. Olyan előírást sem tett, mely szerint az 
árképzés során figyelembe vett rezsióradíjat bármilyen módon meg kellett volna jeleníteniük 
az ajánlattevőknek az ajánlatukban. A közbeszerzési dokumentumokban nem írta elő azt 
sem, hogy az ajánlattevőknek bármilyen módszert, normát alkalmazniuk kellett volna akár a 
rezsióradíjak, akár az ajánlati ár kalkulálása körében.” 
 
Ajánlatkérő az ajánlati ár indokolása körében csakis és kifejezetten a Díjrendelet szerinti 
indokolást írta elő, illetve annak figyelembevételét kérte alátámasztani. Ajánlatkérő a 
Díjrendelettel teljesen egyező ajánlati árat megadó ajánlattevőtől indokolást nem kért 
megadni, tehát az állapítható meg, hogy a Díjrendelettel egyező mértéket teljesíthetőnek 
fogadja el. Amennyiben viszont Ajánlatkérő elfogadja a Díjrendelet szerinti mértéket, és a 
Díjrendeletben meghatározott költségszinteket, mint teljesíthető szintet, akkor indokolatlan, 
túlzó és ez által jogsértő is Ajánlatkérő ezen adatokra vonatkozó előírása, miszerint az egyező 
költségszintet is részletesen alátámasztani kéri. Amennyiben ezen az elven szükséges 
valóban az indokolást megadni, akkor a Kbt. alapelvei miatt Ajánlatkérőnek minden olyan 
ajánlattevőtől is be kellene kérni az azonos elemekre vonatkozó indokolást, aki a 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/235?tvalid=2016.1.1.&tline=sid5189888#sup150
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/235?tvalid=2016.1.1.&tline=sid5189888#sid5130752
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/235?tvalid=2016.1.1.&tline=sid5189888#sid5131776
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682/tvalid/2016.1.1./tsid/2816
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682/tvalid/2016.1.1./tsid/383744
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682/tvalid/2016.1.1./tsid/256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682/tvalid/2016.1.1./tsid/256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682/tvalid/2016.1.1./tsid/411392
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682/tvalid/2016.1.1./tsid/383744
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682/tvalid/2016.1.1./tsid/383744
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Díjrendeletben meghatározott rezsióradíj mértékével azonos ajánlatot tett, mint pl. az ELIT 
SECURITY GROUP Kft. – PFM Biztonsági Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők. 
Idézve az indokolás kérés 2. pontját: „…a rezsióradíj rendelettől való eltérések bemutatása 
és indokolása Ajánlattevő feladata…” 
Ez ellentmondásban van a 2. pontban foglalt azon felhívással, hogy az el nem térő, egyező 
szintű költségeket is bemutatni kéri. 
Amennyiben Ajánlatkérő által félreérthetően vagy tévesen került megfogalmazásra az 
elvárása, akkor kérjük egyértelműen, konkrétan meghatározni, hogy az ajánlati ár 
kalkulációja során a rendeletben foglalt költségszinttel egyező mértékű elemekre 
vonatkozóan is indokolást kér-e, azzal, hogy adjon tájékoztatást, hogyan hat ki az ajánlati ár 
értékelésére, miért vitatott a díjrendelettel egyező költségek mértéke. 
 
Indokolás kérés 4. pontja: 
„Ajánlatkérő kéri tisztelettel Ajánlattevőt, hogy mutassa be miként kalkulált 3 Ft-os 

kiadásként az „5.2. munkaegészségügyi szolgáltatás” soron a megfelelő fedezettel? 

Ajánlatkérő az alátámasztást a közbeszerzési felhívás és a dokumentációban 

meghatározottak (műszaki leírás, szerződéstervezet, szerződéses feltételek) figyelembe 

vételével, azzal összevetve kéri bemutatni.” 

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési felhívás és a dokumentációban meghatározottak 
(műszaki leírás, szerződéstervezet, szerződéses feltételek) semmi olyan konkrét előírást nem 
tartalmaz, amivel ez a szolgáltatás egzakt módon összevethető, ez a felhívás ilyen módon 
nem megválaszolható. 
Amennyiben Ajánlatkérő fenntartja ezt az indokolás kérést, meg kell neveznie konkrétan, a 
felhívás és a dokumentáció melyik rendelkezésével és milyen módon kéri összevetni az 
ajánlati árból a munkaegészségügyi szolgáltatás részköltséget. Ennek hiányában az indokolás 
kérés, tekintettel arra, hogy nem volt olyan előírás az eljárásban, hogy a munkaegészségügyi 
szolgáltatás mivel összevetve kellene megajánlani, jogsértő. 
 
Indokolás kérés 5. pontja: 
Ajánlatkérő a munkabér számfejtés költsége oszthatóságával kapcsolatban kér olyan további 
indokolást és adatokat, amellyel kapcsolatban a felhívásban és a dokumentációban nem 
szerepeltek előírások.  
 
A D.881./32/2016. számú jogorvoslati eljárásban Döntőbizottság az alábbi megállapítást 
tette (66. oldal): 
„A Döntőbizottság nem fogadta el az ajánlatkérő azon indokolását sem, amely szerint az 

árképzés során a kérelmező kizárólag a saját teljesítésének tényadatait veheti figyelembe a 

költségeinek megállapításakor. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő az 

árképzés módszerére vonatkozóan a felhívásában vagy a közbeszerzési dokumentációban 

feltételt nem írt elő. A vagyonvédelmi minimális rezsióradíj mértékét és megállapításának 

feltételeit szabályozó kormányrendeletek sem tartalmaznak e körben előírást a 

költségszámítás során alapul vehető adatokra. Kötelező előírás hiányában az ajánlatkérő 

jogszerűen nem minősítheti jogszabályba ütközőnek vagy a gazdasági ésszerűséggel össze 

nem egyeztethetőnek a kérelmező azon árképzési eljárását, amelyben az elvégzett 
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vagyonvédelmi tevékenységének összes időtartamát alapul veszi, és a vagyonvédelmi 

tevékenységéből származó árbevétellel arányosítja a vállalati általános költségeit.” 

A fenti határozatra tekintettel álláspontunk szerint Ajánlatkérő jogszerűen nem kérhet olyan 
vonatkozású indokoláskérést, amellyel kapcsolatban nem fogalmazott meg a felhívásában 
vagy a közbeszerzési dokumentációban további feltételeket, tekintettel arra, hogy ezzel 
kapcsoltban a jogszabályok sem tartalmaznak előírásokat.  
„Ajánlattevő indokolását kérjük további számlákkal is alátámasztani.” Tekintettel arra, 

hogy a bérszámfejtés költségét alátámasztottuk számlával, és a tételhez kapcsolódóan nincs 

más kiadásunk, nem értelmezhető, és Ajánlatkérő által nem is meghatározott, milyen 

további számlákra gondol? 

Amennyiben az indokolás kérésben foglaltakon Ajánlatkérő nem módosít, pontosítani kell az 
indokolás kérést ezen elemére vonatkozó Ajánlatkérői elvárást, mert annak hiányában a 
válaszadás nem teljesíthető, így az indokolás kérés tartalma alapján jogsértő. 
 
Indokolás kérés 6. pontja: 
Ajánlatkérő 24 hónapra (2015-2016. év) vonatkozó bérszámfejtés számláinak másolatát kéri 
becsatolni.  
 
A Kbt. 72. § (2) bekezdés alapján  
„Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság 
kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű 
értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó 
minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy 
megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár 
megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a 
közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy 
költséggel teljesíthető.” 
 
Az ajánlattétel határideje 2016. április 05. napja volt. Az ajánlati ár vizsgálata az ebben az 
időpontban rendelkezésre álló adatok szerint jogszerű. 
2016. évre vonatkozóan 12 havi teljes számlamásolatot kérni a 2016. április 05-én 
megajánlott ajánlati árra vonatkozóan jogsértő! 
A D.695/33/2016. számú jogorvoslati eljárás (32. oldal):   
A kérelmező árképzése és indokolásainak elfogadhatósága tehát csak az ajánlattétel 
időpontjában ismert kötelező előírások figyelembe vételével volt vizsgálható… 
 
Az indokláskéréshez mellékletként egyébiránt a bérszámfejtés költségének alátámasztására 
csatolásra került Ajánlattevő főkönyvi kivonata, a bérszámfejtés szerződés másolata és egy 
darab számla másolat is. A főkönyvi kivonat a tényleges költség számlák alapján készült, 
amely minden könyvviteli számlát figyelembe vesz. a 2015. évi mérleg könyvvizsgálattal 
alátámasztva, közzétett, hiteles beszámoló. 
Álláspontunk szerint azon túl, hogy a megadott a 24 hónapra vonatkozó 24 db számla 
jogszerűen nem kérhető az indokolás kérése körében, nem is tartalmaz semmilyen olyan 
többlet információt, amely bármiben módosítaná Ajánlattevő árindoklását, ezért Ajánlatkérő 
ezen előírása indokolatlan és jogsértő.   
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Indokolás kérés 7-12. pontjai: 
Ajánlatkérő az árképzés módszertanára Ajánlattevőtől részletes magyarázatot kapott. 
Ajánlatkérő a 7-12. felhívásoknál a költségek (saját és alvállalkozói) oszthatóságával 
kapcsolatban kér olyan további indokolást és adatokat, amellyel kapcsolatban a felhívásban 
és a dokumentációban nem szerepeltek előírások.  
 
A D.881./32/2016. számú jogorvoslati eljárásban Döntőbizottság az alábbi megállapítást 
tette (66. oldal): 
„A Döntőbizottság nem fogadta el az ajánlatkérő azon indokolását sem, amely szerint az 

árképzés során a kérelmező kizárólag a saját teljesítésének tényadatait veheti figyelembe a 

költségeinek megállapításakor. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő az 

árképzés módszerére vonatkozóan a felhívásában vagy a közbeszerzési dokumentációban 

feltételt nem írt elő. A vagyonvédelmi minimális rezsióradíj mértékét és megállapításának 

feltételeit szabályozó kormányrendeletek sem tartalmaznak e körben előírást a 

költségszámítás során alapul vehető adatokra. Kötelező előírás hiányában az ajánlatkérő 

jogszerűen nem minősítheti jogszabályba ütközőnek vagy a gazdasági ésszerűséggel össze 

nem egyeztethetőnek a kérelmező azon árképzési eljárását, amelyben az elvégzett 

vagyonvédelmi tevékenységének összes időtartamát alapul veszi, és a vagyonvédelmi 

tevékenységéből származó árbevétellel arányosítja a vállalati általános költségeit.” 

A fenti határozatra tekintettel álláspontunk szerint Ajánlatkérő jogszerűen nem kérhet olyan 
vonatkozású indokoláskérést, amellyel kapcsolatban nem fogalmazott meg a felhívásában 
vagy a közbeszerzési dokumentációban további feltételeket, kiemelt figyelemmel arra is, 
hogy ezzel kapcsoltban a jogszabályok sem tartalmaznak előírásokat.  
Amennyiben Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban megajánlott teljesítés alvállalkozói 
struktúrájára, alvállalkozók bevonásának mértékére kíván rákérdezni esetlegesen, ebben az 
esetben indokolás kérését a jogszerűség érdekében pontosítani, módosítani szükséges. 
 
Fentieken túl ebben a pontban is tartalmaz az indokolás kérés számlák benyújtására 
vonatkozó felhívást, de nem határozza meg milyen számlát vár el ajánlatkérő. Pontos 
ajánlatkérői előírás hiányában a válaszadás nem teljesíthető. Például az alvállalkozói árszint 
alátámasztására 2015. évben elvár egy alvállalkozói számlát ajánlatkérő, egyáltalán 
alvállalkozói számlára gondol? Ez milyen befolyással bír jelen ajánlati árunk elbírálására? A 
jövőben, a szerződés elnyerése esetére számlákat majdani alvállalkozói teljesítésre 
értelemszerűen nem tudunk csatolni. 
Minden tétel nem esetében ahol eltérés volt a díjrendelettől csatolásra kerültek 
szerződések, számlák, főkönyvek, mindezeken túl milyen számlákat vár el ajánlatkérő, melyik 
számlatartalmaz miért nem találta elegendőnek, megalapozottnak, meg kell neveznie egy 
jogszerű további tájékoztatás kérés esetében, ami jelen esetben teljesen hiányzik.  
 
Indokolás kérés 13-15. pontjai: 
Ajánlatkérő a korábbi, jogsértően kért indokolás kérésére beadott 2016. április 28-i és a 
2017. március 17-én benyújtott indokoláskérésekben az elvárt eredmények 
különbözőségének okait kéri indokolni. A 14. kérdésnél a gépjárművel teljesített pénzkísérési 
tevékenységnél az általános működési költségek vonatkozásában ugyancsak a 2016. április 
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28-i és a 2017. március 17-i indokolások különbözőségének okait kéri indokolni. A 15. 
kérdésnél az eseti személy, és vagyonvédelmi szolgáltatás, rendezvénybiztosítás 
tevékenységnél az általános működési költségek vonatkozásában ugyancsak a 2016. április 
28-i és a 2017. március 17-i indokolások különbözőségének okait kéri indokolni. 
 
A közbeszerzési eljárás kapcsolódó mindhárom jogorvoslati eljárásban a Döntőbizottság 
megállapította, hogy az árindokolás érvényességét kizárólag az ajánlattételkor hatályos 
jogszabály (2015. évi díjrendelet) alapján lehet és kell vizsgálni.  
 
A D.695/33/2016. számú jogorvoslati eljárás (32. oldal):   
A kérelmező árképzése és indokolásainak elfogadhatósága tehát csak az ajánlattétel 
időpontjában ismert kötelező előírások figyelembe vételével volt vizsgálható, ennélfogva az 
ajánlatkérő jogsértően alapította a kérelmező ajánlatának érvénytelenségét a 2016. évi 
Díjrendelet tartalmára. 
A D.881/32/2016. számú jogorvoslati eljárás (66. oldal):   
Ennélfogva megalapozatlan az ajánlatkérő azon megállapítása, mely szerint a kérelmezőnek 
az I.1., II., III. részszempont szerinti ajánlati árai jogszabályba ütközőek, figyelembe véve azt 
is, hogy az ajánlatkérő elmulasztotta az ajánlattételi határidőben hatályos 2015. évi 
Díjrendelet előírásainak figyelembe vételével elvégezni az érvényességi vizsgálatot. 
A D.30/17/2017. számú jogorvoslati eljárás (77. oldal):  
„A kérelmező árképzése és indokolásainak elfogadhatósága – az ajánlati kötöttségre is 
tekintettel – kizárólag az ajánlattétel időpontjában ismert kötelező előírások figyelembe 
vételével volt vizsgálható, ennélfogva az ajánlatkérő jogsértően alapította a kérelmező 
ajánlatának érvénytelenségét a 2016. évi Díjrendelet és a 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 
tartalmára.” 
 
Álláspontunk szerint Ajánlatkérő a Döntőbizottság döntéseit és álláspontját teljesen 
figyelmen kívül hagyva (vagy az abban és a jogszabályokban foglaltakat tévesen értelmezve), 
ismét súlyosan jogsértően kér indokolást és magyarázatot a 2016. április 28-án benyújtott 
árindokolásunkra vonatkozóan, amely az ajánlattételkor még hatályba nem lépett 2016. évi 
Díjrendeletre adott árindokolás volt, és amely így az ajánlat érvényességének 
megállapításakor nem figyelembe vehető.   
Tekintettel arra, hogy a korábbi ajánlati ár vizsgálata körében 3 ízben állapította meg a 
Döntőbizottság, hogy nem vizsgálható az ajánlati ár (így annak indokolása sem) a 2016. évi 
díjrendelet szerint, a jelenleg folyamatban lévő ajánlati ár bírálata során az indokolást a 
2016. évi rendelet szerinti korábbi levezetéssel összehasonlítva a bírálat részévé tenni 
kétséget kizáróan súlyosan jogsértő!  
Érthetetlenek azok a több ponton át megtett Ajánlatkérői felhívások, hogy nyilatkozzon 
ajánlattevő, „mely értékeket kéri figyelembe vennie annak megítélése tekintetében hogy 
teljesítőképességéről Ajánlatkérő maradéktalanul meggyőződhessen”. Ajánlatkérő első ízben 
bocsátott ki a döntőbizottsági határozatokban foglaltaknak megfelelően az ajánlati ár 
vizsgálata érdekében, a 2015. évi díjrendelet bázisán alapuló indokolás kérést, melyre 
ajánlattevő benyújtotta részletes, mellékletekkel alátámasztott indokolását. Nincs választási 
lehetősége sem ajánlattevőnek, sem Ajánlatkérőnek, az egyetlen jogszerű lehetőség a jelen 
indokoláskérés keretében vizsgáltaknak a figyelembe vétele. Ettől eltérő bírálat ismét súlyos 
jogalkalmazási hiányosságokra, így jogsértésre vezet. 
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Indokolás kérés 16. pontja: 
Ajánlatkérő azt kéri bemutatni, hogy Ajánlattevő „miként tudja a 2017. január 1-jétől 
hatályos minimálbérre vonatkozó rendelkezéseket az ajánlati árába építeni”.  
Álláspontunk szerint az előző pontban leírtakkal egyezően szintén súlyosan jogsértő az, hogy 
Ajánlatkérő a 2015. évi Díjrendeletre kibocsátott indokoláskéréssel és az arra megadott 
válaszadással kapcsolatban a 2017. január 01-től hatályos minimálbérre vonatkozó 
rendelkezések figyelembevételére kér indokolást, amely rendelkezés az ajánlattételhez 
képest időben közel egy évvel később lépett hatályba, és amely az ajánlat érvényességének 
megállapításakor nem vehető figyelembe! 
Ajánlatkérő szerint egy 2016. április elején kalkulált, és április 05.-i határidőre megadni kért 
ajánlati árba hogyan lehetett volna beépíteni 2017. január 01-től hatályba lépett 
rendelkezéseket? 
Csak ismételni tudjuk a döntőbizottsági megállapítást, annak reményében, hogy ajánlatkérő 
sem teszi ki magát egy ugyanezen kérdéskör miatt megismételni szükséges, 4. jogorvoslati 
eljárásnak: 
A kérelmező árképzése és indokolásainak elfogadhatósága tehát csak az ajánlattétel 
időpontjában ismert kötelező előírások figyelembe vételével volt vizsgálható! 
Az indoklás kérés ezen pontja is súlyosan jogsértő! 
 
Indokolás kérés 17. pontja: 
Ajánlatkérő kéri mind a 2015. és mind a 2016. évre vonatkozó dolgozói létszámra 
vonatkozóan valamennyi munkavállaló tekintetében a bérpapír, munkaszerződés, járulékok 
megfizetésének igazolását.   
Elsőként megjegyezzük, hogy az indokolás 5/3. melléklete nem a létszámadatokra 
vonatkozott! 
Minden gazdálkodó szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az 
üzleti év könyveinek zárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel 
alátámasztott beszámolót köteles készíteni, amelynek megbízható és valós összképet kell 
adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi 
helyzetéről és tevékenysége eredményéről. A beszámoló a gazdálkodó szervezet valós 
kiadásai és bevételei alapján készült nyilvános adat, amely bárki számára ingyenes 
adatbázisban is elérhető és hozzáférhető. A beszámoló kiegészítő melléklete ad információt 
a gazdálkodó statisztikai létszámáról is, amely szintén bárki számára ingyenes adatbázisban is 
elérhető és hozzáférhető. 
Ajánlattevő közzétett beszámolója az általános előírásokon túl könyvvizsgálattal is 
alátámasztott! 
Azzal, hogy Ajánlatkérő bekéri a 2015. évre vonatkozó dolgozói létszám alátámasztására 
vonatkozón valamennyi dolgozó bérpapír, munkaszerződés, járulékok megfizetésének 
igazolását megkérdőjelezi az Ajánlattevő beszámolójának valóságtartalmát.  
Az ajánlattétel határideje 2016. április 05. napja volt. Az ajánlati ár vizsgálata az ebben az 
időpontban rendelkezésre álló adatok szerint jogszerű. 
2016. évre vonatkozóan 12 havi teljes éves létszámadatot, és eszközparkot kérni a 2016. 
április 05-én megajánlott ajánlati árra vonatkozóan jogsértő! 
A 2016. és 2017. évi dolgozói létszám adatok ajánlattevő által jelen indokolás kérés körében 
annak alátámasztásául kerültek bemutatásra, hogy Ajánlattevőnek miért nincs folyamatosan 
rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége. 
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A 2016. évi dolgozói létszám alátámasztására vonatkozóan valamennyi dolgozó bérpapír, 
munkaszerződés, járulékok megfizetésének igazolásának bekérése mindezen felül teljesen 
irreleváns és indokolatlan is, továbbá a Kbt. sem biztosít jogszerű lehetőséget Ajánlatkérőnek 
arra, hogy Ajánlattevőtől bekérje a fenti dokumentumokat, ezért Ajánlatkérő ezen elvárása is 
megalapozatlan és jogsértő.   
Amennyiben Ajánlatkérő fentiek ellenére fenntartja indokolás kérését ebben, a jogsértő 
körben, további érdemi észrevételeink vannak, amik a válaszadást akadályozzák: 
Ajánlatkérő „bérpapírt” kér csatolni igazoló iratként, ilyet a munkajog és a számvitel nem 
ismer, nem tudjuk mit ért bérpapír alatt.  
A 2012. évi I.Tv. (MT). 10.§.(2-3.) bek. szerint a munkáltató a munkavállalóra vonatkozó 
tényt, adatot harmadik személlyel  csak a törvényben meghatározott esetben, vagy a 
munkavállaló hozzájárulásával közölhet. Kérjük megjelölni azt a jogszabályhelyet, amely 
alapján Ajánlatkérőnek jogosultsága áll fenn a teljes foglalkoztatotti állomány 
munkaszerződései, „bérpapírjai”, egyéni járulékmegfizetései bekérésére. A dolgozói 
hozzájárulások beszerzése a létszámra, és az indokoláskérés rövid határidejére tekintettel 
lehetetlen. 
A rendelkezésre álló eszközök bemutatását kéri dolgozói létszámra vetítetten, „létszámhoz 
mérten” rendelkezésre állás bemutatását írja elő úgy Ajánlatkérő, hogy tárgyi eljárásban 
semmilyen erre vonatkozó előírás nem volt. Mi a létszámhoz mért elvárás, mit kellene 
bemutatni ajánlattevőnek, ez teljesen ismeretlen, erre tekintettel nem is megválaszolható, 
tehát az erre irányuló indokolás kérés jogsértő! 
 
Indokolás kérés 18. pontja: 
 
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség vonatkozásában arra vonatkozóan kéri az Ajánlattevő 
nyilatkozatát, hogy figyelembe vette-e a minimálbérre vonatkozó hatályos rendeletet, 
hogyha igen, akkor azt milyen mód, vagy hogyha nem, akkor hogyan kívánja kezelni a 2017. 
év második harmadában hatályba lépő rezsióradíj rendelet érvényre juttatását és hogy 
mennyiben látja szükségesnek a szerződés módosításának kezdeményezését.    
  
Álláspontunk szerint a fenti 13-16. pontokra vonatkozóan leírtakkal egyezően súlyosan 
jogsértő az, hogy Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatban a 2017. január 01-től 
hatályos minimálbérre vonatkozó rendelkezések figyelembevételére kér újabb nyilatkozatot 
és magyarázatot, amely az ajánlattételhez képest időben közel egy évvel később lépett 
hatályba. Álláspontunk szerint súlyosan jogsértő az is, hogy az ELIT SECURITY GROUP Kft. – 
PFM Biztonsági Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők vonatkozásában is a 2017. január 01-től 
hatályos minimálbérre vonatkozó rendelkezések alapján kér nyilatkozatot és indokolást, 
amely az ajánlattétel időpontjában egyáltalán nem volt ismert.  
Ezen túl az ajánlati ár vizsgálata körébe von Ajánlatkérő olyan kérdéseket, melyre nem áll 
fenn jogszerű lehetősége, utolsó mondata például burkoltan a jogszerű szerződésmódosítás 
lehetőségéről való lemondásra utal. 
 
Válaszadásra megadott eljárási határidő: 
 
Ajánlatkérő a PROFINFO TEAM Zrt.-t érintően, 6 oldalon keresztül, 18 pontban, és azokon 
belül is több tucatnyi kérdést intézett és tetemes mennyiségű adatot, további (több esetben 
pontosan meg sem határozott) mellékletet kért. Az indokolás kérést 2017. március 21-én du. 
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17:43 órakor, munkaidő után küldte meg Ajánlattevőhöz. Ajánlatkérő a kérdések 
megválaszolásra és adatszolgáltatásra mindössze 1 teljes és egy fél munkanapot biztosított, 
amely a tekintélyes mennyiségű kérdést figyelembe véve teljesíthetetlen, és ezért 
álláspontunk szerint jogsértő. 
   
Javaslataink: 
 
1. Ajánlatkérő vonja vissza a jelen vitarendezési kérelem indokolás kéréshez igazodóan 1-
18-ig sorszámozott pontjaiban kifejtett indokoláskérési felhívás jogsértő elemeit, valamint 
tekintsen el az indokolatlan adatok, mellékletek bekérésétől! 
 
2. Amennyiben Ajánlattevő fenntartja jogsértő indokoláskérési elemeit (akár részben akár 
egészben) a pontokban rámutatottak szerint pontosítsa általánosító, meg nem határozott 
adat és okirat bekéréseit (adott esetben annak megjelölésével, hogy az iratok benyújtását 
a megadott és alátámasztott indokolásban foglaltak milyen hiánya, ellentmondása 
indokolja, mi és miért szorul további tisztázásra).  
 
3. Ajánlatkérő biztosítson kellő időt arra, hogy Ajánlattevő megalapozott indokolást 
készíthessen és javasoljuk, hogy az indokolás benyújtásának határidejét a kézhezvételtől 
(2017. július 27.) számított 3 munkanapban módosítsa a nagyszámú kérdésre és (részben 
még meghatározatlan) adatbekérésére tekintettel.  
 
 
Kérjük kérelmünk elbírálásakor figyelembe venni a már megszületett 3 db elmarasztaló 
határozatban foglaltakon túl azt az elfogadott jogértelmezést is, miszerint az 
ajánlatkérőnek az ismételt indokoláskéréssel nem lehet az a célja, hogy a felperes 
(esetünkben ajánlattevő) ajánlata érvénytelenségének kimondásához indokot keressen. 
 
 
 
 
 
Siklós, 2017. július 27. 
 

Tisztelettel:  
      ………………………………………… 

                                                                      PROFINFO TEAM Zrt. 
                                                                       Dr. Zoric Ildikó 

    egyéni ügyvéd 
 

 


