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A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója
a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazásáról
(KÉ 2017. évi 9. szám, 2017. január 20 .)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
2017. január 1. napjától hatályos 75. §-a (2) bekezdésének e) pontja
értelmében az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha – a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – egy szakaszból álló
eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd)
szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két
ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi
szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést.
A Kbt. szintén 2017. január 1. napjától hatályos 75. § (6) bekezdésének első
fordulata a fentiekkel összefüggésben főszabályként rögzíti, hogy
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban köteles megadni,
hogy alkalmazza-e az adott eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
A főszabályhoz képest speciális szabályként rögzíti a Kbt. 75. §-a (6)
bekezdésének második és harmadik fordulata, hogy a közbeszerzésekért
felelős miniszter az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát
megelőzően előírhatja a 195. § (1) bekezdésében meghatározott
ajánlatkérők számára, valamint a támogatásban részesülő, a
közbeszerzésekért felelős miniszter által jogszabály alapján ellenőrzött
beszerzés vonatkozásában bármely ajánlatkérő számára a 75. § (2)
bekezdés e) pontjának kötelező alkalmazását oly módon, hogy megfelelő
időtartam álljon az ajánlatkérő rendelkezésére a szükséges intézkedések
megtételére. Ebben az esetben az eljárást megindító felhívást az ajánlatkérő
köteles a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok
alkalmazását feltüntetve módosítani.
A fentiekben foglaltak alapján, amennyiben a közbeszerzésekért
felelős miniszter az ajánlatkérő számára előírja a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontjának kötelező alkalmazását, az ajánlatkérőnek nem

2/3

pusztán az a kötelezettsége, hogy az érintett eredménytelenségi okot
feltüntesse az eljárást megindító felhívásban, hanem az is, hogy az
eljárását eredménytelenné nyilvánítsa, amennyiben – a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – egy szakaszból álló
eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd)
szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás
részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két
részvételi jelentkezést.
Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (1) bekezdésének h)
pontja és 37. § (2) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló
tájékoztatót
tartalmazó
hirdetményt
kötelesek
legkésőbb
a
szerződéskötést,
ennek
hiányában
az
eljárás eredménytelenné
nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [131. § (9)
bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül
megküldeni közzétételre.
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