
 

 

 

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására kiírt  
versenyeztetési eljárással kapcsolatban benyújtott kiegészítő tájékoztatás iránti 

kérelemre válasz: 
 
Kérdés 1. A Pályázati Felhívás 2. A pályázat tárgya pontjának 5. bekezdésében rögzítésre 
került, hogy a pályázat tárgyát képezi a VPE által előkészített közbeszerzési dokumentáció 
jogi véleményezése keretében a szerződés tervezet jogi véleményezése. A pályázati 
felhívás 3. számú mellékleteként csatolt Megbízási szerződés 3.a) pontjában ugyanakkor a 
megbízott kötelezettségei körében kizárólag az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
tervezetének véglegesítése került rögzítésre. 
 
Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni részünkre a tekintetben, hogy a VPE által 
előkészített szerződés tervezet jogi véleményezése a pályázat tárgyát, a megbízott 
feladatainak részét képezi-e, így a teljes tervezett, szerződésben rögzített maximum 
kifizetésre kerülő ügyvédi költségre vonatkozó ajánlati ár keretében ezen tevékenység 
ellenértékét is szerepeltetnie kell-e az ajánlattevőnek. 
 
Válasz az 1. kérdésre: 
A VPE Kft-nek a hatályos szabályzatok alapján a közbeszerzési eljárás megindítása előtt 
össze kell állítania, és jóváhagyásra felterjesztenie a tulajdonosi jogkör gyakorlójának a 
teljes közbeszerzési dokumentációt. A VPE a megbízási szerződés 3.a) pontjában 
szerepeltetett ajánlattételi felhívás és dokumentáció tervezetének véglegesítése alatt a 
teljes, részvételi felhívástól a szerződés-tervezetig történő véglegesítést érti, tekintettel 
arra, hogy a szerződés-tervezetet is – mint a tárgyalások egyik alapját – közzé kívánja tenni 
már a részvételi szakaszban, a részvételi felhívás kiegészítő iratai között. 
A közbeszerzési eljárás tárgyalási szakában Felek részéről elfogadott szerződés-
módosítások átvezetése a közbeszerzési eljárás lebonyolításának körébe tartozik. A 
tárgyalások eredményeképpen bekövetkezett szerződés-változtatások szerződésen történő 
átvezetésének költségeinek megtérítése a megbízási szerződés II.1. pontja szerint 
számolható el. 
 
 
 
Kérdés 2. A Pályázati Felhívás 2. A pályázat tárgya pontjának 6. bekezdésében rögzítésre 
került, hogy a pályázat tárgyát képezi a közzétételi, illetőleg ellenőrzési díj átutalása. A 
pályázati felhívás 3. számú mellékleteként csatolt Megbízási szerződés II.5. pontja pedig 
akként rendelkezik, hogy „A megbízási díj átalánydíj jellegű, tehát magában foglal 
valamennyi felmerülő díjat és költséget”. 
 
Kérem, fentiek alapján szíveskedjenek tájékoztatást adni részünkre a tekintetben, hogy a 
teljes tervezett, szerződésben rögzített maximum kifizetésre kerülő ügyvédi költségre 
vonatkozó ajánlat keretében a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérőt terhelő 
közzétételi, illetőleg ellenőrzési díj összegét is magában foglaló ajánlatot kell-e 
ajánlattevőnek elterjesztenie. 
 
 
 
Válasz a 2. kérdésre: 
A közzétételi és ellenőrzési díjra vonatkozóan a megajánlott összegnek nem kell fedezetet 
nyújtania, ezeket a Megbízó feladata teljesíteni, a Megbízott feladata a közzétételi és 
ellenőrzési díj befizetésének technikai részét lebonyolítani (azaz tájékoztatást nyújtani 
Megbízónak, hogy mekkora összeget, milyen számlaszámra, milyen kísérő dokumentummal 
kell teljesítenie). 



 

 

 

 
 
 
 
Kérdés 3. A Pályázati Felhívás 2. A pályázat tárgya pontjában a bonyolító feladatai között 
nem került megjelölésre, hogy a bonyolító feladatát képezné a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos jogorvoslati eljárásban való képviselet ellátása, ugyanakkor a pályázati 
felhívás 3. számú mellékleteként csatolt Megbízási szerződés 3.n) pontja értelmében a 
megbízott kötelezettségét képezi ezen feladat ellátása. 
 
Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni részünkre a tekintetben, hogy a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárásban való képviselet ellátása a pályázat tárgyát, 
megbízott feladatainak részét képezi-e, így a teljes tervezett, szerződésben rögzített 
maximum kifizetésre kerülő ügyvédi költségre vonatkozó ajánlati ár keretében ezen 
ügyvédi tevékenység munkadíját is szerepeltetnie kell-e az ajánlattevőnek. 
 
 
Válasz a 3. kérdésre 
Az esetleges jogorvoslati eljárások költségeire a megajánlott díjnak nem kell fedezetet 
nyújtania, az a VPE Kft. teljesítési körébe tartozik, ebben az esetben a jogi képviselet 
díját számíthatja fel a megbízott a megbízási szerződés II.1. pontjában foglaltak szerint, 
kivéve, ha azt Felek másképpen állapítják meg. 
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