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1. Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás III.2.1.) pontjában azt írta elő, hogy „Az eljárásban nem 

lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik Ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt 

az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–k) 

pontjainak hatálya alatt áll, valamint a Kbt. 57. § (1) bek. a)–f) pontjaiban foglalt kizáró okok 

hatálya alatt áll. 

A Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontja a következőket tartalmazza: 

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, 

jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 

 

A Kbt. 57.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok szolgáltatás megrendelés esetén 

alkalmazható kizáró ok, azonban jelen beszerzés tárgya építési beruházás. 

 

Az Ajánlati Felhívásban foglalt előírás sérti a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontját, mert 

Ajánlatkérő ezt a kizáró okot csak szolgáltatás megrendelés tárgyú közbeszerzési eljárás 

esetében írhatja elő. 

 

2. Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás III.1.2.) pontjában előírta: 

„Amennyiben nyertes Ajánlattevő a számlával érintett teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, a 

fizetési határidő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 130. § (1)-(3) bek., valamint (4)-(6) 

bekezdése alapján a szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő tartalommal és mellékletekkel együtt 

benyújtott számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 60 nap.” 

A Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerint „Ha a felek a szerződésben a pénztartozás 

teljesítésének idejét nem határozták meg, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának 

vagy számlájának kézhezvételével számított harminc napon belül kell teljesíteni.” 

A finanszírozási feltételek között Ajánlatkérő nem írta elő a Ptk. 130. § (3) bekezdésének 

alkalmazását. A Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerint „Pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő 

hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a pénztartozás 

teljesítésére kikötött idő az (1)-(2) bekezdésben meghatározott határidőket csak akkor haladhatja meg, 

ha a szerződésben a felek a pénztartozás halasztott teljesítésében állapodtak meg, feltéve, hogy a 

szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt; a pénztartozás teljesítésére kikötött idő ebben az esetben 

sem haladhatja meg a hatvan napot.” 

 

A Ptk. 8. § (1) bekezdés 7. pontja szerint szerződő hatóság: a közbeszerzésekről szóló 

törvény szerinti ajánlatkérő, akkor is, ha közbeszerzési eljárás lefolytatására nem köteles. 

Mindezek alapján jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő szerződő hatóságnak minősül, 

azaz a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése is alkalmazandó. 
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Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás III.1.2. pontjában foglalt előírásaival megsértette a Kbt. 

130. § (3) és (4) bekezdésére tekintettel a Ptk. 6:130. § (1) és (3) bekezdését, mert a 

szerződés jellege miatt tényszerűen nem indokolt a pénztartozás halasztott teljesítése. 


