Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint,
illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához

A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint: Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó
értékelési szemponton vagy alszemponton kívüli értékelési szempontokkal (alszempontokkal)
összefüggő

ajánlati

elemmel

kapcsolatban

az

eljárást

megindító

felhívásban

jogosult

meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
Az ajánlatkérő bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan elvárást, amelynél
kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.
Jelen útmutató célja elsősorban az, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőtlenebb
elvárás megfelelő meghatározása érdekében segítséget nyújtson az ajánlatkérők számára, azonban
különös tekintettel arra, hogy a Kbt. egy bekezdésben szabályozza a két jogintézményt, ezért a
legkedvezőbb szint rögzítésére is kitér.
A legkedvezőbb szint, illetve a legkedvezőtlenebb elvárás tekintetében elsődlegesen kiemelendő,
hogy ez ajánlatkérő számára csak egy lehetőség, nem pedig egy kötelezettség, így szabadon
dönthet ezeknek a korlátoknak az alkalmazásáról. A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért
Felelős Helyettes Államtitkársága ugyanakkor minden esetben javasolja ajánlatkérőknek, hogy
éljenek a Kbt. 77. § (1) bekezdésében biztosított lehetőséggel, ezzel is visszaszorítva a gazdasági
szereplők felelőtlen megajánlásait.
Ajánlatkérők az előbbi lehetőségükkel azonban nem élhetnek korlátlanul, hanem figyelemmel kell
lenniük a Kbt. alapelvi, valamint tételes rendelkezéseire. A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
szintek, elvárások meghatározása ugyanis az ajánlattevők számára korlátot jelent a megajánlásaik
tekintetében, ami egyrészt pozitív hatással jár (ld. az előző bekezdést), másrészt amennyiben túl
szűk a távolság a kettő szint között, akkor az adott értékelési szempont kiüresítéséhez is vezethet.
Utóbbi magatartás így sértheti a Kbt. 2. § (3) bekezdése szerinti joggal való visszaélés tilalmát,
tekintettel arra is, hogy ez szélsőséges esetben azt eredményezheti, hogy ajánlattevők kizárólag a
legalacsonyabb ár tekintetében versenyeznek egymással. A Kbt. 76. § (5) bekezdése ezzel
szemben erősen korlátozza, bizonyos esetekben meg is tiltja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontként történő alkalmazását.
Annak eldöntése azonban, hogy a legkedvezőbb szint, illetve a legkedvezőtlenebb elvárás között
mekkora távolságnak kell lennie mindig az adott beszerzés sajátos jellemzői alapján dönthető el,
így általánosan helyes mértéket e tekintetben nem lehet meghatározni. A lentiekben bemutatott
példák közül kiemelve a többletjótállás esetét, valószínűsíthető, hogy amennyiben a két szint 0 és
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6 hónap között kerül meghatározásra, az a fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések
sérelmét jelentheti.
Fontos leszögezni, hogy az útmutató nem kívánja sem felülírni, sem megismételni a Közbeszerzési
Hatóságnak

a

nyertes

ajánlattevő

kiválasztására

szolgáló

értékelési

szempontrendszer

alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szóló útmutatóját, azt kizárólag
kiegészíteni szándékozza.

1.

A legkedvezőbb szint meghatározása

A legkedvezőbb szint tekintetében a Kbt. 76. § (9) bekezdés d) pontjával összhangban fontos
annak a szöveges vagy képlettel történő meghatározása, hogy ajánlatkérő az általa alkalmazott
képletbe akkor is az általa meghatározott legkedvezőbb értéket helyettesíti be, ha valamely
ajánlattevő ezt a szintet meghaladó megajánlást tesz. A gyakorlatban ez többek között szakember
többlettapasztalatának értékelése esetén merülhet fel, de előfordulhat más értékelési szempontok,
így a lentiekben bemutatásra kerülő jótállás, teljesítési határidő esetében is.
Lehetséges értékelési szempont:
A

felhívás

M/1.

alkalmassági

követelményében

előírt

szakember

36

hónap

feletti

többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap
ajánlható meg)
A fenti kiegészítés alkalmazása esetében hiába ajánl meg ajánlattevő 36 hónapot meghaladó
többlettapasztalatot, ajánlatkérő ez esetben is a legkedvezőbbként meghatározott 36 hónapot
helyettesíti be a képletbe. Erre a lentiekben mutatunk példát.

2.

A legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása

A legkedvezőtlenebb elvárás tekintetében a Kbt. kifejezetten rögzíti, hogy ennél kedvezőtlenebb az
adott ajánlati elem nem lehet, azaz amennyiben ajánlatkérő ilyen elvárást határoz meg, akkor
ezzel egyfajta érvényességi küszöböt is rögzít az ajánlattevők számára. A meghatározott értéket
elérő, vagy azt meghaladó megajánlások esetében tehető érvényes ajánlat, míg az ezt el nem érő
megajánlások (amennyiben van rá jogszerű lehetőség, a hiánypótlást követően sem teljesítik a
feltételt) a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlatok érvénytelenségét vonják maguk
után.
Szakember értékelése esetén kiemeljük, hogy a legkedvezőtlenebb elvárás minden esetben csak
nulla lehet (tapasztalati idő értékelése esetén pl. 0 hónap), azaz ajánlatkérő a gyakorlatban nem
határozhat meg legkedvezőtlenebb elvárást, mert ellenkező esetben az bujtatott alkalmassági

2/9

követelménynek minősülne, amit az alkalmassági követelmények körében szükséges előírni /
vizsgálni.
Előbbiekhez hasonlóan, amennyiben az ajánlatkérő valamilyen többletet értékel, ld. a lenti példákat
(többletjótállás, előteljesítés), a legkedvezőtlenebb elvárás minden esetben csak nulla lehet, hiszen
ha az ajánlatkérő minimum elvárást határozna meg, akkor az már nem minősülne többlet
megajánlásnak, így nullánál magasabb minimum elvárás ez esetben fogalmilag kizárt.
A fentiekből következik, hogy amennyiben ajánlatkérő érvényességi küszöböt határoz meg, akkor
kizárólag az ezt meghaladó megajánlásokat értékelheti, hiszen ellenkező esetben az ajánlatoknak
azt a részét is figyelembe venné, amely egyébként az érvényes ajánlattétel feltétele. Az
előbbieknek megfelelő értékelési módszer meghatározására a Miniszterelnökség Közbeszerzési
Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága az alábbiakat javasolja a különböző ellenőrzési
dokumentumaiban az ajánlatkérők részére:
Kérjük, hogy a/az […] értékelési szempont tekintetében az értékelés módszerét annak megfelelően
szíveskedjenek meghatározni, hogy azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont
tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az
értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet
elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható
pontszám felső határával megegyező pontszámot kapjanak. Az ajánlatkérő által meghatározott két
szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől
való távolságok arányának megfelelően kerüljön pontozásra.
Előbbiek alapján javasoljuk ajánlatkérőnek, hogy amennyiben lehetséges, akkor az érvényességi
küszöb feletti többlet vállalásokat értékelje, azaz már a felolvasólapon is ezt az értéket kérje
rögzíteni az ajánlattevőktől. Amennyiben a többlet megajánlás értékelési szempontként történő
meghatározása nem lehetséges, akkor a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb
megajánlásból levonásra kerüljön.
A fenti képlethez az alábbi magyarázat tartozik:

Pvizsgált =

(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)
∗ (P 𝑚𝑎𝑥 − P 𝑚𝑖𝑛) + P 𝑚𝑖𝑛
(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)

ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
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Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb:

az

ajánlatkérő

által

a

Kbt.

77.

§

(1)

bekezdése

alapján

meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága felhívja a
figyelmet arra, hogy az alábbi gyakorlati példákban említett értékelési szempontok (jótállás,
teljesítési határidő) kizárólag a könnyebb szemléltetés érdekében kerültek a jelen útmutatóban
bemutatásra. Jótállás, illetve teljesítési határidő értékelés keretében történő előírása esetén a
Miniszterelnökség a mindenkor hatályos minőségellenőrzési útmutatóiban foglaltaknak megfelelően
jár el.

a)

Gyakorlati példa (előny a nagyobb):

Ajánlatkérő a jótállást kívánja értékelni, legkedvezőtlenebb értéknek 12 hónapot, legkedvezőbb
értéknek 36 hónapot határozott meg. Ebben az esetben ajánlatkérő úgy jár el helyesen, ha
kizárólag az érvényességi küszöb feletti többlet jótállást értékeli, azaz 12 hónap jótállást
szerződéses feltételként, mint minimálisan vállalni szükséges mértéket rögzít, és az értékelés során
már csak 0-24 hónap között kéri a többlet jótállásra vonatkozó megajánlásokat.
Lehetséges értékelési szempont:
Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 24
hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg)
Az előzőekben bemutatott eredményre jut azonban az ajánlatkérő, akkor is ha a fentiekben
javasolt képletet alkalmazza (értékelési szempont továbbra is a jótállás, beérkezett kettő
megajánlás 38, illetve 24 hónap; ponttartomány: 0-10 pont):
Ajánlat (24 hónap):
Pvizsgált (24 hónap) =

(24 − 12)
∗ (10 − 0) + 0
(36 − 12)

Pvizsgált (24 hónap) =

(12)
∗ 10
(24)

Pvizsgált (24 hónap) = 5
Ajánlat (38 hónap):
Pvizsgált (38 hónap) =

(36 − 12)
∗ (10 − 0) + 0
(36 − 12)
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Pvizsgált (38 hónap) =

(24)
∗ 10
(24)

Pvizsgált (38 hónap) = 10

Ugyanezek a megajánlások ha a fenti képlet nem kerül alkalmazásra:
Alkalmazott képlet a Közbeszerzési Hatóságnak a fentiekben hivatkozott útmutató 1. melléklet
A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere.

Pvizsgált =

(Avizsgált)
∗ (P 𝑚𝑎𝑥 − P 𝑚𝑖𝑛) + P 𝑚𝑖𝑛
(Alegjobb)

Ajánlat (24 hónap):

Pvizsgált (24 hónap) =

(24)
∗ 10
(36)

Pvizsgált (24 hónap) = 6,67
Ajánlat (38 hónap):

Pvizsgált (38 hónap) =

(36)
∗ 10
(36)

Pvizsgált (38 hónap) = 10
A fenti példák az alábbi szempontok szemléltetését tűzték ki célul:


Egyrészt hiába érkezett a legkedvezőbb szintet meghaladó megajánlás, ennek ellenére a
képletbe, a kiegészítő szabály miatt, a 36 hónap került behelyettesítésre mindkét értékelési
módszer esetében.



Másrészt a hagyományos egyenes arányosítás képlet alkalmazása esetén a 24 hónapot
megajánló ajánlattevő a maximális pontszám kettőharmadát kapja, annak ellenére, hogy
az

érvényességi

küszöböt

meghaladó

megajánlása

csak

a

fele

az

ajánlatkérői

meghatározás miatt legkedvezőbbnek minősülő megajánlásnak.


Harmadrészt mindkét értékelési módszer esetében a legalacsonyabb pontszám 0 pontban
került

meghatározásra,

tekintettel

arra,

hogy

amennyiben

bármely

ajánlattevő

a

minimálisan vállalni szükségeshez képest nem tesz többletmegajánlást, akkor ezt nem
indokolt nullánál magasabb pontszám kiosztásával díjazni. Felhívjuk ugyanakkor a
figyelmet a szakemberek többlettapasztalatának értékelésére, amely esetében a Kbt. 76. §

5/9

(6) bekezdés d) pontjában foglalt tilalom (az értékelési szempontok körében nem
értékelhető

az

ajánlattevő

szerződés

teljesítéséhez

szükséges

alkalmassága)

miatt

kizárólag a 0-tól való pontozás írható elő.
A fentiekben a jótálláson keresztül a javasolt értékelési módszer azon értékelési szempontok
tekintetében került bemutatásra, amelyek esetében a minél nagyobb érték megajánlása a
kedvezőbb. Az alábbiakban a minél kisebb megajánlást előnyben részesítő értékelési szempontok
tekintetében kerül a javasolt képlet bemutatásra.

b)

Gyakorlati példa (előny a kisebb):

Ajánlatkérő a teljesítési határidőt kívánja értékelni, azaz, hogy ajánlattevők hány hónapon belül
vállalják a szerződés teljesítését, legkedvezőtlenebb értéknek 36 hónapot, legkedvezőbb értéknek
24 hónapot határozott meg. Ebben az esetben ajánlatkérő úgy jár el helyesen, ha ajánlattevőktől
az érvényességi küszöbhöz képest vállalt korábbi teljesítéseket (előteljesítés) kéri megajánlani.
Azaz 36 hónapban rögzíti a teljesítési határidőt, míg ajánlattevők ehhez képest 0-12 hónap között
tehetnek megajánlásokat. Amennyiben ajánlattevő 0 hónapot ajánl meg akkor az ajánlatkérő által
előírt 36 hónap alatt vállalja a szerződés teljesítését, amennyiben pedig 12 hónapot ajánl meg,
akkor 24 hónap alatt.
Lehetséges értékelési szempont:
Előteljesítés mértéke az ajánlatkérő által előírt 36 hónaphoz képest (minimum 0 hónap, maximum
12 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg)
A fentiek alapján látható, hogy a teljesítési határidő jellegű értékelési szempontok esetében
meghatározható az értékelési szempont olyan módon, hogy a minél nagyobb megajánlás kerüljön
előnyben részesítésre. Ebben az esetben ugyanis ajánlatkérő a legkedvezőtlenebb elvárásához
képest vállalt eltérés mértékét értékeli, ami az értékelési szempont célját nem változtatja meg,
azonban a legkedvezőbb megajánlás iránya (minél kisebb helyett a minél nagyobb) megváltozik.
Lehetséges azonban, hogy ajánlatkérő az ajánlattevőktől az előteljesítés mértéke helyett a vállalt
teljesítési határidőt kérje megajánlani, azaz a legkedvezőbb megajánlás marad a minél kisebb
megajánlás. Ebben az esetben az előzőekben bemutatott eredményre jut az ajánlatkérő, akkor is
ha a fentiekben javasolt képletet alkalmazza (értékelési szempont továbbra is a teljesítési határidő,
beérkezett megajánlás 30 hónap; ponttartomány: 0-10 pont):
Ajánlat (30 hónap):
Pvizsgált (30 hónap) =

(30 − 36)
∗ (10 − 0) + 0
(24 − 36)
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Pvizsgált (30 hónap) =

(−6)
∗ 10
(−12)

Pvizsgált (30 hónap) = 5
Ajánlat (24 hónap):
Pvizsgált (24 hónap) =

(24 − 36)
∗ (10 − 0) + 0
(24 − 36)

Pvizsgált (24 hónap) =

(−12)
∗ 10
(−12)

Pvizsgált (24 hónap) = 10
Ugyanezek a megajánlások ha a fenti képlet nem kerül alkalmazásra:
Alkalmazott képlet a Közbeszerzési Hatóságnak a fentiekben hivatkozott útmutató 1. melléklet
A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.

Pvizsgált =

(Alegjobb )
∗ (P 𝑚𝑎𝑥 − P 𝑚𝑖𝑛) + P 𝑚𝑖𝑛
(Avizsgált)

Ajánlat (30 hónap):

Pvizsgált (30 hónap) =

(24)
∗ 10
(30)

Pvizsgált (30 hónap) = 8
Ajánlat (24 hónap):
Pvizsgált (24 hónap) =

(24 )
∗ 10
(24 )

Pvizsgált (24 hónap) = 10
A fenti példák az alábbi szempontok szemléltetését tűzték ki célul:


Egyrészt amennyiben negatív szám negatív számmal kerül osztásra, akkor a hányadosuk
pozitív szám lesz.



Másrészt, hasonlóan a jótálláshoz, a hagyományos fordított arányosítás képlet alkalmazása
esetén a 30 hónapot megajánló ajánlattevő a maximális pontszám 80 %-át kapja, annak
ellenére, hogy az érvényességi küszöböt meghaladó megajánlása, csak a fele az
ajánlatkérői meghatározás miatt legkedvezőbbnek minősülő megajánlásnak.
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További lehetséges értékelési módszer:
Amennyiben a kisebb az előnyösebb, akkor az alábbi képlet alkalmazása is a fentiekben ismertetett
eredményre vezet:

𝑃=

(Alegkedvezőtlenebb − Avizsgált)
∗ (P 𝑚𝑎𝑥 − P 𝑚𝑖𝑛) + P 𝑚𝑖𝑛
(Alegkedvezőtlenebb − Alegkedvezőbb)

Ajánlat (30 hónap):

Pvizsgált (30 hónap) =

(36 − 30)
∗ (10 − 0) + 0
(36 − 24)

Pvizsgált (30 hónap) =

(6)
∗ 10
(12)

Pvizsgált (30 hónap) = 5
Ajánlat (24 hónap):

Pvizsgált (24 hónap) =

(36 − 24)
∗ (10 − 0) + 0
(36 − 24)

Pvizsgált (24 hónap) =

(12 )
∗ 10
(12 )

Pvizsgált (24 hónap) = 10

c)

Elhatárolás:

A fenti képletet ugyanakkor fontos elhatárolni a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatója 1.
mellékletének A.1.a) pontjában szereplő arányosítás képletétől:

Pvizsgált =

(Avizsgált − Alegrosszabb)
∗ (P 𝑚𝑎𝑥 − P 𝑚𝑖𝑛) + P 𝑚𝑖𝑛
(Alegjobb − Alegrosszabb)

ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
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Gyakori hiba, hogy ajánlatkérő a jelen útmutatóban alkalmazni javasolt képletet használja,
azonban az abban szereplő elemeket (Alegkedvezőbb, Alegkedvezőtlenebb) a Közbeszerzési
Hatóság

útmutatójának

a

fent

hivatkozott

képleténél

szereplő

legelőnyösebb,

illetve

legelőnytelenebb ajánlat tartalmi elemével magyarázza. Ez nem megfelelő, ugyanis ajánlatkérőnek
az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a felhívásban meghatározott értékek behelyettesítését
kell kérnie a képletbe és a vonatkozó magyarázatnak is ezt kell tartalmaznia.
A gyakorlatban így előfordulhat az az eset, amikor egyik ajánlattevő sem ajánlja meg az
ajánlatkérő által meghatározott értéket, és az adott értékelési szempontra egyik ajánlat sem kapja
meg a kiosztható maximális pontszámot. A maximális pontszám kiosztására ez esetben egyedül a
legkedvezőbb, vagy azt meghaladó érték megajánlása esetén kerülhet sor. Fontos azonban
leszögezni, hogy a legkedvezőbb értéket meghaladó megajánlások esetén is ajánlatkérőnek az
általa meghatározott legkedvezőbb értéket kell a képletbe behelyettesítenie.
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