Útmutató a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
környezetvédelmi, szociális szempontok alkalmazásához

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint értékelési szempontként alkalmazható a legjobb
ár-érték arányt megjelenítő olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális –
szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.
Jelen útmutató célja elsősorban az, hogy a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
környezetvédelmi, szociális szempontok megfelelő alkalmazása érdekében segítséget nyújtson az
ajánlatkérők számára. Az útmutató egyes pontjai közül külön említést érdemel az értékelési
szempontok ellenőrzésével, szankcionálásával foglalkozó rész, ugyanis ajánlatkérő az itt
ismertetésre

kerülő

elvárásoknak

a

közbeszerzési

eljárás

előkészítése

során

történő

figyelembevételével tudja azt biztosítani, hogy az egyes ajánlattevők vállalása ellenőrizhető,
továbbá a vállalások nem teljesítésének a jogkövetkezménye előre megismerhető legyen. 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, sem a
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának Minőségellenőrzési Útmutatóját, illetve
a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás
meghatározásához készített útmutatóját, azokat kizárólag kiegészíteni szándékozik.
1.

Az értékelési szempontok meghatározásával kapcsolatos általános előírások

Az ajánlatkérők környezetvédelmi, illetve szociális szempont értékelési szempontként történő
alkalmazása esetén kötelesek eleget tenni a Kbt. 76. § (6) és (9) bekezdésben rögzített
követelményeknek, azaz
„(6) Az értékelési szempontoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
a) a szerződés tárgyához kell kapcsolódniuk;
b) nem biztosíthatnak önkényes döntési lehetőséget az ajánlatkérőnek, hanem mennyiségi vagy
szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk;
c) biztosítaniuk kell a 2. § (1)-(5) bekezdésében foglalt alapelvek betartását;
d)

az

értékelési

szempontok

körében

nem

értékelhető

az

ajánlattevő

szerződés

teljesítéséhez szükséges alkalmassága. A (3) bekezdés b) pontjában foglaltak értékelése
esetén, ha az eljárásban e körülményekhez alkalmassági feltétel is kapcsolódik, egyértelműen el
kell különíteni, hogy mely feltételek képezik a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárást
(alkalmassági követelmény), és melyek jelentik ezen felül az értékeléskor figyelembe vett
tényezőket;
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e) nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését”.
(9) Ha az ajánlatkérő nem egyedüli értékelési szempontként alkalmazza a legalacsonyabb ár
szempontját vagy a 78. § szerinti módszerrel meghatározva a legalacsonyabb költség szempontját,
köteles meghatározni
a) a legalacsonyabb költséget vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat
és az azok súlyát meghatározó – az értékelési szempont tényleges jelentőségével arányban
álló – szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám),
b)

ha

az

értékelési

szempont

körében

alszempontok

is

meghatározásra

kerülnek,

alszempontonként azok – tényleges jelentőségével arányban álló – súlyszámát,
c) az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határát, amely minden értékelési szempont esetében azonos,
d) azt a módszert (módszereket), amellyel megadja a ponthatárok [c) pont] közötti pontszámot.
2.

Egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó előírások

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 9. §-a szerint:
(1) Az ajánlatkérő a tervező és a mérnök kiválasztása során szakmai ajánlatot kér be,
amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont vagy a legalacsonyabb költség
értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál. Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése
értelmében nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként
az eljárásban.
(2) A szakmai minőség értékelésére alkalmas részszempontnak minősül minden olyan értékelési
részszempont, amely alkalmas arra, hogy az építészeti-műszaki tervezés vagy mérnöki
feladat ellátásának szakmai színvonalát javítsa [tervezési szolgáltatás esetén a 6. § (1)
bekezdés e) pontjában meghatározottakhoz képest]. Az ajánlatkérő értékelési résszempontként
veheti figyelembe különösen:
c) a munkavégzés értékelésére vonatkozó részszempontokat, ezen belül
cb) a tervezési vagy mérnöki szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó környezetvédelmi,
fenntarthatósági megoldásokat,
(3) A legjobb ár-érték arány, valamint a minőség alapú kiválasztás szempontjának érvényre
juttatása érdekében az ajánlati ár az értékelés során nem vehető nagyobb mértékben figyelembe,
mint a többi értékelési szempont együttesen.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-a szerint:
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(1) Az ajánlatkérő építési beruházásra irányuló közbeszerzés esetén szakmai ajánlatot kér
be, amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és a megvalósítandó építmény vagy
elvégzendő építési tevékenység – ideértve a Kbt. 1. mellékletében meghatározott tevékenységeket
is – minőségének értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál. Az ajánlatkérő a Kbt. 76. §
(5) bekezdése értelmében építési beruházás esetében nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár
szempontját egyedüli értékelési szempontként.
(2) A megvalósítandó építmény vagy elvégzendő építési tevékenység értékelésére alkalmas
részszempontok körében értékelhető különösen
b) a környezetvédelmi, fenntarthatósági követelmények figyelembevétele
(3) Kivitelezésre vagy kivitelezésre és az ahhoz kapcsolódó tervezésre együtt irányuló építési
beruházás esetén a legjobb ár-érték arány, valamint a minőségalapú kiválasztás szempontjának
érvényre juttatása érdekében az ajánlati ár az értékelés során legfeljebb 70%-os arányban vehető
figyelembe, kivéve nukleáris létesítményekre vonatkozó építési beruházások esetén, mely eljárások
során ez az arány magasabb is lehet.
A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról
szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet szerint:
3. § (1) Az ajánlatkérő szervezet és az autóbuszos közszolgáltató köteles közúti jármű
beszerzésekor figyelembe venni a (2) bekezdésben foglalt, a jármű üzemeltetésével járó,
annak teljes élettartamára megállapított energetikai és környezeti hatásokat, a (4)
bekezdésben foglalt lehetőségek közül legalább egyet alkalmazva.
(2) Az üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatások figyelembevételének legalább az
alábbiakra kell kiterjednie:
a) energiafelhasználás,
b) szén-dioxid kibocsátás és
c) nitrogén-oxidok (NOx), nem-metán szénhidrogének (NMHC) és részecske kibocsátás (PM).
(3) Az ajánlatkérő szervezet és az autóbuszos közszolgáltató közúti jármű beszerzésekor az (1) és
(2) bekezdésben foglaltak mellett előnyben részesíthet további, a járművek kedvezőbb energetikai
és környezeti hatásait eredményező műszaki fejlesztéseket tartalmazó korszerű technológiát,
valamint az alternatív tüzelőanyagok használatát.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt követelményeket az alábbi lehetőségek egyikével
kell teljesíteni:
a) a közúti járművek beszerzési dokumentációjában, vagy közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén
a közbeszerzési dokumentumokban az energiahatékonyságra és a környezetvédelmi jellemzőkre
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vonatkozó műszaki követelmények meghatározása a figyelembe vett hatások, valamint további
környezeti hatások vonatkozásában, műszaki alkalmassági kritériumként, vagy
b) az energetikai és környezeti hatások figyelembevétele a beszerzésről hozott döntést
megelőző értékelés során a következők szerint:
ba) amennyiben közbeszerzési eljárást kell alkalmazni, akkor ezeket a hatásokat
értékelési részszempontként kell figyelembe venni, vagy
bb) amennyiben a hatásokat a beszerzésről hozott döntés céljából pénzben fejezik ki, úgy a 4. §ban foglalt módszert kell alkalmazni.
(5) A (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt módszer alkalmazása esetén a környezetvédelmi
és energetikai hatások értékelési részszempont súlyszámát ezen részszempont jelentőségével
ténylegesen arányban álló, de az összes részszempont súlyszámai összegének legalább a 10%ában szükséges meghatározni.
3.

A

környezetvédelmi,

szociális

szempontok

alkalmazása:

szerződésteljesítési

feltétételek, illetve odaítélési szempontok
A 2014/24/EU irányelv (a továbbiakban: Irányelv) a szociális és a környezetvédelmi megfontolások
közbeszerzésbe történő beépülése érdekében előírja, hogy az ajánlatkérő szervek számára
lehetővé kell tenni, hogy a közbeszerzési szerződés tárgyát képező építési beruházásokkal,
árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban minden tekintetben és életciklusuk bármely
szakaszára

vonatkozóan

meghatározzanak

odaítélési

szempontokat

és

szerződésteljesítési feltételeket, beleértve a szóban forgó építési beruházások, áruk vagy
szolgáltatások előállításának, nyújtásának vagy a vele való kereskedésnek és a kereskedési
feltételeknek a konkrét folyamatában vagy az életciklusuk egy későbbi szakaszában lejátszódó
konkrét folyamatokban szerepet játszó tényezőket, még abban az esetben is, ha ezek a tényezők
nem képezik a szerződés lényegét.
Ajánlatkérő diszkrecionális joga annak eldöntése, hogy az adott beszerzése vonatkozásában kíváne élni a fenti lehetőséggel, ugyanakkor felhívjuk ajánlatkérők figyelmét, hogy támogatásból
megvalósuló beszerzés vonatkozásában bizonyos környezetvédelmi, illetve szociális előírások
teljesülése pályázati/támogathatósági feltételként szerepelhetnek. Amennyiben az ilyen
feltételek– a beszerzés tárgyából, illetve a feltételek természetéből adódóan – a közbeszerzési
szerződés(ek)

teljesülése

kötelezettségként

–

által

adott

következhetnek

esetben

a

műszaki

be,

úgy

leírás

ajánlatkérőnek

részeként

vagy

szerződéses
alkalmassági

követelményként – kell előírnia az ilyen feltételek – illetve a feltételek meghatározott (minimális)
szintjének – teljesítését, figyelemmel a Kbt. 132. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérőnek lehetősége van arra is, hogy ne az ismertetett módokon, hanem a Kbt. 77. § (1)
bekezdés alapján, az értékelési szempont keretében határozza meg az ilyen feltétel(ek)
teljesítésének minimális szintjét (legkedvezőtlenebb ajánlati elem). Ebben az esetben a
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legkedvezőtlenebb szintet el nem érő ajánlati elemet tartalmazó ajánlat érvénytelennek
minősül, a legkedvezőtlenebb szintet tartalmazó ajánlati elem pedig az értékelés során
adható

pontszám

alsó

határával

megegyező

pontszámmal

értékelendő.

Amennyiben

ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintjét is
meghatározta, úgy arra és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár
felső határával azonos számú pont, a legkedvezőtlenebb illetve legkedvezőbb szint közötti
megajánlás esetén pedig a két szélsőértéktől való távolságok arányának megfelelő pont kerül
kiosztásra.
Amennyiben ajánlatkérőnek nincs kötelezettsége a környezetvédelmi, szociális szempontok
szerződéses feltételként való előírására, úgy álláspontunk szerint értékelési szempontként való
alkalmazása egyszerre teszi lehetővé a nagyobb versenyt (hiszen például a hátrányos helyzetű
munkavállalót nem foglalkoztató gazdasági szereplő is részt vehet az eljárásban), és ösztönzi a
szociális/környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő teljesítések vállalását.
Felhívjuk ajánlatkérők figyelmét a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglalt érvénytelenségi okra, amely
nem teszi lehetővé, hogy a kötelezően alkalmazandó környezetvédelmi, szociális és
munkajogi rendelkezések teljesítésének vállalása („igen/nem”) értékelési szempont
lehessen.
Ajánlatkérő ugyanakkor jogszerűen értékelheti a fenti követelményeknél, illetve ajánlatkérő
minimális

elvárásainál

szigorúbb,

környezeti/szociális

szempontból

kedvezőbb

többletvállalásokat azzal, hogy a többletvállalás hiánya nem eredményezhet érvénytelenséget –
az ilyen (a legkedvezőtlenebb szintű, többletvállalást nem tartalmazó) ajánlati elem az értékelés
során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámmal értékelendő.
4.

A szerződés tárgyához való kapcsolódás

A Kbt. 76. § (7) bekezdése értelmében az értékelési szempontok akkor tekintendők a
szerződés tárgyához kapcsolódónak, ha azok az adott szerződés alapján megvalósítandó
építési beruházáshoz, szállítandó áruhoz vagy nyújtandó szolgáltatáshoz bármely módon és azok
életciklusának bármely szakaszában kapcsolódnak, ideértve azokat a tényezőket is, amelyek
a) az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás előállítása, nyújtása vagy a vele való
kereskedés konkrét folyamatához kapcsolódnak; vagy
b) az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás életciklusának valamely másik szakaszában
megvalósuló valamely folyamathoz kapcsolódnak;
még akkor is, ha ezek érdemben nem határozzák meg az építési beruházás, áru vagy
szolgáltatás végeredményének tulajdonságait.
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Az Irányelv preambulumának (97) bekezdése szerint:
„Mindazonáltal az a feltétel, hogy kapcsolat álljon fenn a szerződés tárgyával, kizárja az
általános vállalati politikára vonatkozó szempontokat és feltételeket, amelyek nem
tekinthetők

a vásárolt építési

beruházások,

áruk

vagy

szolgáltatások előállításának

vagy

nyújtásának konkrét folyamatát jellemző tényezőnek. Ezért az ajánlatkérő szervek számára nem
engedélyezhető, hogy megköveteljék az ajánlattevőktől bizonyos vállalati társadalmi vagy
környezetvédelmi felelősségvállalási program meglétét.”

Az ajánlatkérőnek az adott értékelési szempont jogszerű alkalmazása érdekében igazolnia
szükséges, hogy általa meghatározott szempont ténylegesen kapcsolódik az adott szerződés
alapján megvalósítandó építési beruházáshoz, szállítandó áruhoz vagy nyújtandó szolgáltatáshoz.
Ennek megfelelően nem elfogadható például a talajvíz megóvásával kapcsolatos környezetvédelmi
szempont, ha a tárgyi építési beruházás kizárólag nyílászárók felújítására irányul, a beruházás a
talajvíz minőségét közvetve sem érinti.

Álláspontunk szerint ajánlatkérők alkalmazhatnak olyan értékelési szempontot, amely olyan
környezetvédelmi/szociális vállalásra vonatkozik, amely nem bizonyosan, csupán várhatóan
bekövetkező eseményre/feltételre irányul, mivel ajánlatkérő számára kedvezőbb, ha a
várható esemény bekövetkezése esetén biztosítva van a fenntarthatóságot jobban figyelembe vevő
teljesítés. Ebben az esetben a bekövetkezés valószínűségének mértékét a rá vonatkozó súlyszám
megállapításánál számításba kell venni.
A keretmegállapodásos eljárás kapcsán és a fentiekkel összefüggésben felhívjuk ajánlatkérők
figyelmét a Kbt. 105. § (4) bekezdésére, mely szerint az ajánlatkérő akkor alkalmazhat a
keretmegállapodás

megkötésére

irányuló

közbeszerzési

eljárásban

alkalmazott

értékelési

szempontoktól eltérő értékelési szempontokat, ha már a keretmegállapodás megkötésére
irányuló közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokban azt előírta és amelyet
egyben a keretmegállapodás tartalmaz. Az értékelési szempontokat és módszert a 76. §-nak
megfelelően kell meghatározni. Az ajánlattevő csak a keretmegállapodásban foglaltakkal
azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.
A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban ezért alkalmazható olyan
értékelési szempont, amely nem minden – a keretmegállapodás alapján megkötendő –
szerződéssel kapcsolatos, ugyanakkor alkalmazásra kerül a keretmegállapodás ideje alatt.
Ajánlatkérő megsérti a Kbt. 76. § (7) bekezdését, amennyiben olyan értékelési
szempontot

alkalmaz

a

keretmegállapodás

megkötésére

irányuló

közbeszerzési

eljárásban, amely egyik – a keretmegállapodás alapján megkötendő – szerződéssel sem
kapcsolatos.
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A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződésre irányuló konzultáció, illetve verseny
újranyitás során csak olyan értékelési szempont alkalmazható, amely a szerződés
tárgyához kapcsolódik.
5.

Mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján történő értékelés

Általános elvárás az alkalmazandó értékelési szempont meghatározásával kapcsolatosan, hogy az
egyértelműen (ellentmondásmentesen) informálja az ajánlattevőket arról, hogy milyen tartalmú
ajánlati elem, milyen objektív szempont alapján, milyen pontszámmal (pontkiosztási
módszerrel)

kerül

értékelésre.

Ezzel

összefüggésben

ajánlatkérőnek

azt

is

meg

kell

határoznia, hogy milyen minimális (érvényességi) elvárása van az ajánlati elemmel
kapcsolatosan, vagyis milyen esetben kerülhet értékelésre az ajánlat, így például:
-

„igen/nem” típusú, illetve más választhatóságot lehetővé tevő szempont esetén minimális
elvárás valamelyik alternatíva egyértelmű megjelölése;

-

érték megajánlása esetén az ajánlatkérő által meghatározott paraméterekkel (pl.: kg)
rendelkező – adott esetben a legkedvezőtlenebb szintet elérő – érték egyértelmű
megjelölése;

-

környezetvédelmi/fenntarthatósági terv kapcsán a rá vonatkozó minimális tartalmi elemek
bemutatása;

Nem elfogadhatóak a szubjektív értékelést lehetővé tevő szempontok, vagyis nem
kérhetőek például olyan szakmai ajánlatok, amelyek kapcsán ajánlatkérő a minél logikusabb,
részletesebb bemutatást, a minél jobb illeszkedést stb. kívánja értékelni.
Mivel a nyertes ajánlattevő által összeállított szakmai ajánlat a szerződés részévé válik, ezért nem
alkalmazható olyan értékelési módszer, amely hibás/rossz tartalmú – az ajánlatkérő által
el nem fogadható – teljesítést vállaló szakmai ajánlathoz rendel pontszámot. Ajánlatkérőnek
a fentiekre tekintettel úgy kell meghatározni az értékelési szempont tárgyát és módszerét, hogy a
jogszabályokban szereplő előírásokhoz,
szerződéses

feltételekhez

(illetve

illetve

adott

az általa meghatározott műszaki

esetben

a

legkedvezőtlenebb

leíráshoz,

szinthez)

képest

környezetvédelmi/szociális szempontból kedvezőbb ajánlati elemek legyenek előnyben részesítve a
többletvállalást nem, vagy kisebb mértékben tartalmazó ajánlati elemekhez képest.
6.

Az ajánlati elemek ellenőrizhetősége, illetve alátámasztása

A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján a szerződésnek tartalmaznia kell – az eljárás során
alkalmazott értékelési szempontra tekintettel – a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre
kerültek. Tekintettel arra, hogy ezek alapján választja ki ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlatot a Kbt. 76. § (1) bekezdése szerint, ezért a közbeszerzési szerződések lényeges
feltételeinek minősülnek.
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Érthető elvárás, hogy a szerződés lényeges feltételeinek betartatása az ajánlatkérőként szerződő
fél

kötelezettsége,

ami

egyrészt

megköveteli

a

nyertes

ajánlati

elemek/vállalások

teljesítésének ellenőrizhetőségét, másrészt a megszegésük esetén alkalmazandó – a
nyertes ajánlattevővel szemben kellően hátrányos jogkövetkezményt kilátásba helyező –
szankció szerződéses előírását.
Csak az ellenőrizhető vállalások, illetve a hozzájuk tartozó szankciók megléte esetén tud
ajánlatkérő megfelelni a Kbt. 142. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének, mely szerint „az
ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek
keretében

köteles

ellenőrizni

és

dokumentálni

azon

szerződéses

kötelezettségek

teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett,
valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott
esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.”
Ajánlatkérő

felelőssége

ezért

nem

csak

abban

áll,

hogy

az

ajánlati

elemek

összehasonlíthatóságát lehetővé tevő, objektív értékelési szempontokat határozzon meg,
hanem abban is, hogy a szempontok megfelelő meghatározása által az ajánlattevők konkrét, a
teljesítés során ésszerűen ellenőrizhető vállalásokat legyenek kötelesek tenni.
Az „igen/nem” típusú szempont esetén elvárás, hogy vagy ajánlatkérő határozza meg az
ajánlati elem/vállalás pontos tartalmát, vagy pedig ajánlattevők kötelessége, hogy azt
megadják az ajánlatukban, amivel egyrészt alátámasztják a vállalásukat (az „igen”-re megadják
a „hogyan”-t), másrészt ellenőrizhetővé teszik azt a szerződés teljesítése során.
Felhívjuk ajánlatkérők figyelmét arra a tényre, hogy sem az nem tekinthető a Kbt. 71. § (8)
bekezdés b) pontjában szereplő nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának, amikor
teljesen hiányzik a vállalást alátámasztó – az ajánlatkérő által a (végleges) ajánlatokban
megkövetelt – szakmai ajánlat, sem az, amikor az ajánlatban benyújtott szakmai ajánlat nem
támasztja alá a vállalást, vagy kifejezetten ellentmond neki, mivel megfelelő hiánypótlása esetén
az addig nem elfogadható (nem alátámasztott vagy hibás, minimális ponttal értékelhető) vállalás
elfogadhatóvá minősülne át, amely így érintené (érinthetné) az ajánlattevők közt értékeléskor
kialakuló sorrendet, melyet a Kbt. – ésszerű okokból – nem enged meg.
Érték megajánlása esetén is elvárható lehet az ajánlattevőktől, hogy a megajánlott érték
teljesítésének
egyértelműnek,

módját
és

támasszák

ésszerűen

alá,

ugyanakkor

teljesíthetőnek

az

kell

ilyen

előírásnak

lennie,

akárcsak

indokoltnak,
a

különböző

fenntarthatósági/környezetvédelmi tervvel kapcsolatos elvárásoknak.
Amennyiben ajánlatkérő olyan tartalmú alátámasztást/tervet kér becsatolni ajánlattevőktől,
amelynek bizonyos része a szerződés teljesítése során – indokoltan – nem, vagy nem a bemutatott
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módon valósul meg, azonban ez a változás a vállalás tartalmát (pl. a megadott érték teljesítését)
érdemben nem befolyásolja, úgy célszerű lehet ajánlatkérőnek az elkészítendő szakmai ajánlat
ezen tartalmának indikatív (nem kötelező) jelleget tulajdonítania.
Fontos

hangsúlyozni,

alkalmazásra

kerülő

hogy

az

egyes

ellenőrzési

értékelési

módszert,

szempontok
illetve

esetében

alkalmazandó

a

teljesítés

során

szankciókat

a

közbeszerzési dokumentációnak kifejezetten tartalmaznia kell, így biztosítva a különböző
ajánlattevők számára a tisztességes versenyhelyzetet. Nem tekinthető elégségesnek, ha az
ajánlatkérő csupán arról rendelkezik, hogy a műszaki ellenőr feladata a vállalások ellenőrzése,
mivel ajánlatkérőnek a vállalások teljesülését – a Kbt. 142. § (1) bekezdés szerint – megfelelően
dokumentálnia, a rá vonatkozó igazolásokat pedig a szerződés teljesítésének auditja során az
ellenőrző szervezet részére prezentálnia is szükséges.
A közbeszerzési eljárások közül speciális a helyzet a keretmegállapodásos eljárások esetében,
ugyanis főszabály szerint ebben az esetben is már a keretmegállapodás megkötésére (első rész)
irányuló közbeszerzési dokumentációnak, azaz végső soron a keretmegállapodásnak kell az
előbbieket tartalmaznia. Amennyiben azonban a keretmegállapodás nem tartalmazza az annak
alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét, akkor
ajánlatkérőnek kötelessége az írásbeli konzultáció, illetve verseny újranyitása (második rész) során
rögzíteni az értékelési szempontok ellenőrzésével, szankciójával kapcsolatos előírásait.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kapcsolódó irodalom:
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/zold-kozbeszerzes
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/szocialis-kozbeszerzes
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_hu.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_
public_procurement_2018_en.pdf

9

