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Nyőgér Község Önkormányzata (9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.) (a továbbiakban:
Önkormányzat), mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni
meghatározott értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési szerződés, illetve építési vagy
szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében. A közbeszerzési szerződés megkötésére
közbeszerzési eljárást, építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötésére koncessziós
beszerzési eljárást kell lefolytatni.
A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi
rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek
felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét és a döntésekért felelős
személyt, személyeket vagy testületeket a közbeszerzési szabályzatban kell meghatározni
(Kbt. 27. §).
A közbeszerzési szabályzat jogszabályi alapja a Kbt., mely szabályaitól csak annyiban lehet
eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi.
A Kbt. célja a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános
ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a közbeszerzések során a tisztességes verseny
feltételeinek megteremtése érdekében, a helyi kis- és közepes vállalkozások közbeszerzési
eljárásokba való bekapcsolódásának, valamint a környezetvédelem és az állam szociális
célkitűzéseinek elősegítése céljával – összhangban a közbeszerzések terén Magyarország által
kötött nemzetközi szerződésekkel és az Európai Unió irányelveivel.
A közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig
tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. Az
Önkormányzatnak esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági
szereplők számára.
Az Önkormányzat és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a
tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos.
Az Önkormányzatnak a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét
szem előtt tartva kell eljárnia.
A közbeszerzés a szerződéskötést megelőző, a nyertes ajánlattevő (szállító, vállalkozó, vagy
szolgáltató) kiválasztására szolgáló eljárás.
I. Az általános rendelkezések
Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának célja
- hogy az eljárásban használatos fogalmak magyarázatával segítse elő a szabályok
alkalmazását és értelmezését,
- meghatározza a Kbt. végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit,
- előírja a beszerzések tervezésének rendjét,
- előírásokat adjon a Kbt. rendelkezései alapján az eljárások lefolytatására,
- forgatókönyv összeállításával határozza meg az uniós értékhatárt elérő értékű nyílt
közbeszerzési eljárások menetét és rendjét.
A törvény alanyi és tárgyi hatálya, értékhatárok
Az Önkormányzat közbeszerzési törvény hatálya alá tartozása:
Az Önkormányzat a Kbt. 5. § (1) c) pontja alapján, mint helyi önkormányzat tartozik a Kbt.
hatálya alá.
Az Önkormányzat technikai azonosító száma: AK25803
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A közbeszerzés tárgyai (az Önkormányzat vonatkozásában):
Árubeszerzés:
A Kbt. 8. § (2) bekezdése szerint az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó
dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal
vagy anélkül történő – megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja
a beállítást és az üzembe helyezést is.
Építési beruházás:
A Kbt. 8. § (3) bekezdése szerint az építési beruházás a következő valamely munka
megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:
a) a Kbt. 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése
vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése
együtt;
c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen
eszközzel vagy módon történő kivitelezése.
Szolgáltatás:
A Kbt. 8. § (4) bekezdése szerint a szolgáltatás megrendelése - az árubeszerzésnek és az
építési beruházásnak nem minősülő - olyan beszerzés, amelynek tárgya különösen valamely
tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.
Építési koncesszió:
A Kbt. 8. § (5) bekezdése szerint az építési koncesszió a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban
megkötött visszterhes szerződés, amelynek keretében az ajánlatkérő a Kbt. 8. § (3)
bekezdésben meghatározott építési beruházást rendel meg, és az ajánlatkérő ellenszolgáltatása
az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog
átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár az építmény hasznosításához
kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.
Szolgáltatási koncesszió:
A Kbt. 8. § (6) bekezdése szerint a szolgáltatási koncesszió a Kbt. szerinti ajánlatkérő által,
írásban megkötött visszterhes szerződés, amelynek keretében az ajánlatkérő a Kbt. 8. § (4)
bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtását rendeli meg, az ajánlatkérő ellenszolgáltatása a
szolgáltatás hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog
átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár a szolgáltatás
hasznosításához kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.
Értékhatárok az Önkormányzat vonatkozásában:
Az értékhatárok minden esetben nettó értéken kerülnek meghatározásra.
2018. január 1-től 2018. december 31-ig uniós eljárásrendben irányadó közbeszerzési
értékhatárok a következők:
Klasszikus ajánlatkérők:
- árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pont
szerinti ajánlatkérők:
144.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 44.735.040 forint;
- árbeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontján
kívüli ajánlatkérők:
221.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 68.655.860 forint;
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- a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3.
mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás
750 000 euró, azaz 232.995.000 forint.
- építési beruházás esetében:
5.548.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1.723.541.680 forint;
A nemzeti értékhatárok – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt –
2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig a Kbt. Harmadik Része szerinti eljárásrend
alkalmazásában:
- árubeszerzés esetében:
15 millió forint
- építési beruházás esetében:
25 millió forint
- építési koncesszió esetében:
100 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetében: 15 millió forint
- szolgáltatási koncesszió esetében:
30 millió forint
A nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente
határozzák meg. Az uniós értékhatárokat a mindenkori költségvetési törvényben évente
rögzíteni kell.
A Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós
értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat minden év elején közzéteszi honlapján.
Ennek során az uniós értékhatárok forintban meghatározott összegét az Európai Bizottságnak
az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott összegére vonatkozó, az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének megfelelően kell feltüntetni.
A közbeszerzés becsült értéke:
A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott
piacon általában kért vagy kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 17–20. §ában foglaltakra tekintettel megállapított – teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt
tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell
érteni.
A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre
jelentkezők vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat vagy egyéb kifizetést (jutalékot) is, ha
az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű fizetést.
Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, a közbeszerzés becsült
értékébe minden rész értékét be kell számítani.
Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást – a beszerzés tárgyára és becsült értékére
tekintettel – megfelelő alapossággal előkészíteni. Az ajánlatkérő alkalmazhatja az
értékelemzés módszerét is.
A Kbt. 28. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az ajánlatkérő a felelősségi körében köteles a becsült
érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. A
vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat.
Ilyen módszerek különösen:
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
c) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes
építési adatbázis,
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f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.
A Közbeszerzési Hatóság a becsült érték meghatározásának egyes módszereiről, illetve a
módszer megválasztásának szempontjairól útmutatót ad ki.
Az árubeszerzés becsült értékét dolog használatára, vagy hasznosítására vonatkozó jog
megszerzése esetén a Kbt. 17. § (1) bekezdésének megfelelően kell megállapítani.
Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értékét a rendszeresen vagy időszakonként
visszatérően kötött szerződés esetében a Kbt. 17. § (2) bekezdésének megfelelőn kell eljárni.
A teljes díjat nem tartalmazó szolgáltatás esetében a becsült érték meghatározásakor a Kbt.
17. § (3) bekezdésének előírásait kell figyelembe venni.
Az építési beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes - műszaki és gazdasági
szempontból funkcionálisa egységet képező - építési beruházásért járó ellenértéket kell
figyelembe venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításhoz
szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is
(Kbt. 17. § (5) bekezdés).
A Kbt. 19. §-a szerint tilos a becsült érték meghatározásának módszerét a Kbt. megkerülése
céljával megválasztani.
Tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely a Kbt. vagy a Kbt. szerinti uniós
értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai
alkalmazásának megkerülésére vezet.
Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatás
megrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre
bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének
meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése
esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások
műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni.
1. A közbeszerzési eljárások alóli kivételek
A törvény hatálya nem terjed ki:
a Kbt. 9. § (1) bekezdése szerint a törvényt nem kell alkalmazni
a) a külön törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekre azzal, hogy e
beszerzésekre a külön törvényben meghatározott szabályok alkalmazandók, valamint ha a
beszerzés a külön törvény alkalmazása alól is kivételt képez és a b) pont ba) alpontjának
megfelelő kivételi esetben az Országgyűlés illetékes bizottsága külön jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében a
külön törvény alkalmazása alól felmentést adott.
b) az a) pont alá nem tartozó
ba) azon beszerzésekre, amelyek esetében a közbeszerzési szabályok alkalmazása olyan
információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam
biztonságához fűződő alapvető érdekeivel,
bb) olyan beszerzésekre, amelyek esetében Magyarország alapvető biztonsági,
nemzetbiztonsági érdekei, a minősített adatok védelme vagy a szükséges különleges
biztonsági intézkedések a közbeszerzési eljárásban előírható biztonsági intézkedésekkel nem
garantálhatóak,
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és amelyek megrendelésére az Országgyűlés illetékes bizottsága külön jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében e
törvény alkalmazása alól felmentést adott;
c) nemzetközi megállapodásban vagy nemzetközi egyezményben meghatározott külön eljárás
szerint történő beszerzésre, ha az Európai Unión kívüli állammal az Európai Unió
Működéséről szóló Szerződésnek (a továbbiakban: EUMSZ) megfelelően kötött nemzetközi
megállapodás vagy nemzetközi egyezmény projekt közös megvalósításával vagy
hasznosításával összefüggő beszerzésre vonatkozik, azzal, hogy a nemzetközi megállapodás
vagy nemzetközi egyezmény megkötéséről az Európai Bizottságot tájékoztatni kell;
d) csapatok (katonai erők) állomásoztatására, átvonulására, alkalmazására – ideértve a
hadműveleti területre kihelyezésre (áthelyezésre), visszahelyezésre kerülő egységek esetében
a kihelyezés (áthelyezés), visszahelyezés megvalósításával összefüggő beszerzéseket is –
vonatkozó nemzetközi megállapodásban vagy nemzetközi egyezményben meghatározott
külön eljárás szerint történő beszerzésre;
e) ha az ajánlatkérő – nemzetközi jogi kötelezettség alapján – nemzetközi szervezet által előírt
külön eljárás szerint köteles a beszerzést megvalósítani;
f) nemzetközi szervezet vagy nemzetközi finanszírozó intézmény által meghatározott külön
eljárás szerinti beszerzésre, ha a beszerzést teljes mértékben az adott szervezet vagy
intézmény finanszírozza, vagy abban az esetben, ha a beszerzést legnagyobb arányban az
adott szervezet vagy intézmény finanszírozza, és a felek e törvénytől eltérő közbeszerzési
szabályok alkalmazásában állapodnak meg;
g) olyan beszerzésre, amelynek kizárólagos rendeltetése, hogy az ajánlatkérő számára
lehetővé tegye nyilvános elektronikus hírközlő hálózat rendelkezésre bocsátását vagy
hasznosítását, illetve a nyilvánosság irányában egy vagy több elektronikus hírközlési
szolgáltatás nyújtását;
h) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött
szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló
kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és
működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen
magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt
gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel
kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;
i) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött
szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti
egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással
rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős
döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és
amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel
(ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött
vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;
j) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet másik ajánlatkérővel vagy
ajánlatkérőkkel kötött szerződésére, amelynek célja közfeladatok teljesítésére, illetve
közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdekű célok megvalósítására irányuló
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együttműködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az ajánlatkérők együttműködéssel
érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt
piacról;
k) a központi beszerző szerv által közbeszerzési eljárás útján beszerzett áru, szolgáltatás vagy
építési beruházás megrendelésére azon szervezetek részéről, amelyek javára a központi
beszerző szerv közbeszerzési szerződést kötött, valamint a központi beszerző szervek által
nyújtott járulékos közbeszerzési szolgáltatások megrendelése.
A Kbt. 9. § (8) bekezdése szerint a közbeszerzési törvényt - ha a beszerzés tárgya szolgáltatás
megrendelése - nem kell alkalmazni a következő esetekben:
a) meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele, illetve az arra vonatkozó egyéb jog
megszerzése;
b) audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltató olyan beszerzése, amelynek tárgya
audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatásra szánt műsorszám vétele, fejlesztése, előállítása,
illetve audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatók általi közös előállítása; valamint bármely
ajánlatkérőnek az audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatótól megrendelt műsorszám
szolgáltatására vagy műsoridőre vonatkozó szerződése, továbbá az audiovizuális vagy rádiós
médiaszolgáltatásra szánt műsorszám vételére, fejlesztésére, előállítására, közös előállítására
vagy műsoridő vásárlásra vonatkozó szerződések;
c) választottbírósági, közvetítői és békéltetői tevékenység;
d) jogi szolgáltatás igénybevétele, amennyiben annak tárgya
da) ügyvéd által ellátott jogi képviselet bírósági, választottbírósági, hatósági, békéltetői vagy
közvetítői eljárásban, valamint az ehhez kapcsolódó, ügyvéd által nyújtott jogi tanácsadás,
db) közjegyző által nyújtott hitelesítési szolgáltatás,
dc) jogszabály alapján vagy bíróság által kirendelt vagyonkezelő, gyám vagy gondnok által
nyújtott, valamint egyéb olyan jogi szolgáltatások, amelyek ellátása felett a kirendelő bíróság
felügyeletet gyakorol,
dd) tagállami hatósági hatáskör gyakorlását megtestesítő szolgáltatások;
e) értékpapírok vagy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben meghatározott egyéb
pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos, a
CPV-ben a 66100000-1 CPV kód alá tartozó (a 66110000-4 CPV kódtól a 66190000-8 CPV
kódig megjelölt) pénzügyi szolgáltatások, jegybanki szolgáltatások, valamint az Európai
Pénzügyi Stabilitási Eszköz és az Európai Stabilitási Mechanizmus keretében végzett
műveletek;
f) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitel- és
kölcsönszerződések;
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g) munkaviszony, közszolgálati, kormány-tisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszony, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, az
állami projektértékelői jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony,
igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonya, valamint a Magyar Honvédség hivatásos,
szerződéses és önkéntes tartalékos állományának szolgálati viszonya;
h) nonprofit szervezetek vagy egyesületek által nyújtott, az állampolgárok védelmét szolgáló
75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8,
98113100-9, 85143000-3 CPV kódok által meghatározott polgári védelmi és
veszélymegelőzési szolgáltatás, kivéve a betegszállítási mentőszolgáltatás;
i) vasúti vagy földalatti közösségi személyszállítási szolgáltatások;
j) a 79341400-0, a 92111230-3 és a 92111240-6 CPV kódok által meghatározott politikai
kampányszolgáltatás, amelyet valamely politikai párt választási kampánnyal összefüggésben
rendel meg;
k) ha a szolgáltatást az 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő vagy az említett ajánlatkérők
társulása jogszabályban vagy hatósági határozatban – az EUMSZ-szel összhangban –
meghatározott kizárólagos jog alapján nyújtja;
l) a 73000000-2-tól 73120000-9-ig tartó, valamint a 73300000-5, a 73420000-2 és a
73430000-5 CPV kódok által meghatározott kutatási és fejlesztési szolgáltatásra, kivéve, ha
annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenysége során, és az
ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő szerv teljesíti.
A kivételi kör pontos meghatározását és az alkalmazásának a feltételeit a Kbt. 9. §-a
tartalmazza.
A Kbt. 111. § alapján a közbeszerzésekről szóló törvényt a következő esetekben nem kell
alkalmazni, ha a beszerzés az uniós értékhatárt nem éri el:
a) tankönyv beszerzésére, amennyiben arra a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló
törvényben meghatározottak szerint, az iskolai tankönyvellátás keretében kerül sor és a
tankönyv szerepel a tankönyvjegyzékben;
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján
gyermekotthonban, illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes ellátására, illetve
utógondozói ellátásban részesülők, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 59–85/A. §-ában szabályozott szociális szolgáltatások körében
ellátottak teljes ellátására szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén;
c) a 3. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra, a 79995000-5-től 79995200-7ig tartó CPV kódok által meghatározott könyvtárkezelési szolgáltatásokra, a 92000000-1-től
92700000-8-ig tartó CPV kódok által meghatározott, a pihenés, kultúra és sport területén
nyújtott szolgáltatásokra, valamint a jogi szolgáltatásokra;
d) a 3. melléklet szerinti bármely szolgáltatásra, ha annak becsült értéke a tizennyolcmillió
forintot nem éri el;
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e) nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási
tevékenység keretében történő beszerzésre,
f) a hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és
tejtermék, gabonafélék, kenyér és pékáru, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére;
g) olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely az ajánlatkérő alaptevékenysége
ellátásához szükséges irodalmi (szakirodalmi, tudományos) mű létrehozására, tanácsadói vagy
személyi tolmácsolási tevékenység végzésére irányul;
h) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység igénybevételére;
i) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 3. § 5., 7. és 9. pontja, valamint szükség- vagy veszélyhelyzet esetén az
állatok járványos megbetegedése, a súlyos ipari vagy közlekedési baleset okozta kár, vízkár,
illetve vízminőségi kár közvetlen megelőzése, elhárítása, védekezési készültség vagy az azt
közvetlenül követő helyreállítás érdekében történő beszerzésre;
j) fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított áruk vagy teljesített
szolgáltatások, illetve építési beruházás beszerzésére;
k) közfoglalkoztató által közfoglalkoztatási jogviszony keretében előállított áruk, teljesített
szolgáltatások, illetve építési beruházások beszerzésére;
l) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi
szolgáltatás igénybevételére;
m) a postai szolgáltatást vagy a postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatásoktól eltérő
szolgáltatást nyújtó szervezet beszerzései vonatkozásában;
n) kulturális javak körébe tartozó tárgyak vételére és a rájuk vonatkozó egyéb jogok
megszerzésére, valamint hangszerek, hangszertartozékok és hangszeralkatrészek
beszerzésére;
o) az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 113. §-ában és 114. § (3)
bekezdésében meghatározott keret terhére történő beszerzések vonatkozásában;
p) olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely a pártok működését segítő tudományos,
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi
XLVII. törvény 1. §-a alapján létrehozott alapítvány alapító okiratában meghatározott
tudományos, ismeretterjesztő, kutatási vagy oktatási tevékenység végzésére irányul, vagy azt
közvetlenül segíti;
q) a külképviselet számára történő beszerzés esetén;
r) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épületre vonatkozó
építészeti-műszaki
tervezési
szolgáltatás,
belsőépítészeti
tervezési
szolgáltatás,
településtervezési vagy tájrendezési tervezési szolgáltatás megrendelésére – az ezekhez
kapcsolódó szakági tervezési tevékenységekre kizárólag akkor, ha annak megrendelésére
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építészeti, belsőépítészeti, településtervezési vagy tájrendezési tervezéssel együttesen,
ugyanazon tervezett építési beruházás tekintetében kerül sor;
s) a 71241000-9, 71242000-6, 71244000-0, 71246000-4, 71247000-1 CPV kódok által
meghatározott szolgáltatásokra, feltéve, hogy a szolgáltatás megrendelésére az r) pontban
meghatározott tervezési szolgáltatással együttesen, ugyanazon építési beruházás tekintetében
kerül sor;
t) a védett munkahelyen, megváltozott munkaképességű személyek által előállított áruk, vagy
teljesített szolgáltatások beszerzésére.
u) mezőgazdasági termelő, kutató tevékenység során felhasználásra kerülő 24400000-8-tól
24457000-2-ig tartó CPV kódok által meghatározott termésnövelő anyagok és engedélyezett
növényvédő szerek beszerzésére;
v) a kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból megvalósuló beszerzésekre a
24000000-4-tól 24327500-7-ig és 24500000-9-tól 24965000-6-ig tartó CPV kódok által
meghatározott áruk vonatkozásában;
x) olyan beszerzés esetén, ahol a szerződésben foglalt feladatot az 5. § (1) bekezdése vagy a 7.
§ (2) bekezdése szerinti ajánlatkérő vagy az említett ajánlatkérők társulása jogszabályban
vagy hatósági határozatban – az EUMSZ-szel összhangban – meghatározott kizárólagos jog
alapján teljesíti.
II. Az önkormányzat feladataira és a felelősségre vonatkozó szabályok
1. A közbeszerzések és közbeszerzési eljárások tervezési rendje
Az Önkormányzatnak minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kell készítenie az adott
évre tervezett közbeszerzésekről (Kbt. 42. §).
Ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb változás merül fel, ez
esetben a közbeszerzési tervet az Önkormányzatnak módosítani kell.
A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell őrizni.
A közbeszerzési terv nyilvános.
A tervet, valamint annak módosítását, az elfogadást követően haladéktalanul az
Önkormányzat köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a
saját honlapján közzétenni.
Felelős: jegyző
2. A közbeszerzés intézményi szervezete
A szervezet kialakításánál az alábbi, az eljárás működtetése szempontjából lényeges és
fontos feladatok megoldásának feltételeit kell biztosítani:
- irányítási feladatok
- szervezési és végrehajtási feladatok (az eljárás lefolytatása)
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Összeférhetetlenség
A Kbt. 25. § rendelkezik a közbeszerzési eljárás során fellépő összeférhetetlenség
szabályairól.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet - ide értve a közbeszerzési szolgáltatót,
valamint az általa foglalkoztatottakat is -, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt
vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)–bb) pont szerinti személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli
hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos
tevékenységbe bevonta,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet
figyelmét arra, ha - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a
közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról,
hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetetlenség.
(Minta 2. számú melléklet)
A közbeszerzésért felelős személy, illetve testület
Az Önkormányzatnál a közbeszerzésért felelős személy a Jegyző. Felelősséggel tartozik azért,
hogy az önkormányzat a beszerzései során a Kbt. rendelkezései szerint járjon el.
Jóváhagyatja a Képviselő-testülettel a „Közbeszerzési Szabályzatot” és annak szükséges
módosításait.
A közbeszerzési eljárásban résztvevő alkalmazottakat munkaköri leírásukban kell megbízni,
szükség esetén külső személy, vagy gazdálkodó szervezet az eljárásba bevonható.
Az Önkormányzat tekintetében a közbeszerzési eljárásokkal összefüggően kötelezettség
vállalásra jogosult a Képviselő-testület, illetve felhatalmazása alapján a Polgármester.
A Képviselő-testület adott közbeszerzési eljárás előkészítését, megindítását megelőzően a
jelen szabályzatban szabályozott felelősségi rendtől részben vagy egészben eltérő felelősségi
rendet is megállapíthat, erről képviselő testületi határozatban kell dönteni.
Közbeszerzési Bíráló Bizottság
Az Önkormányzat a Kbt. 27. § (4) bekezdése szerint legalább 3 tagú közbeszerzési Bíráló
Bizottságot (továbbiakban: bíráló bizottságot) hoz létre.
A bíráló bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést
meghozó Képviselő-testület részére.
A bíráló bizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek – amennyiben az
ajánlatkérő alkalmaz ilyet - részét képezhetik a tagok indoklással ellátott bírálati lapjai.
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A bíráló bizottság tagjai, akiknek együttesen kell rendelkezniük a közbeszerzés tárgya szerinti
szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel:
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: az Önkormányzati
Hivatal munkatársa, vagy megbízott személy/szervezet
- közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: megbízott személy/szervezet,
- jogi szakértelmet biztosító személy: az Önkormányzat jegyzője,
- pénzügyi szakértelmet biztosító személy: az Önkormányzati Hivatal pénzügyi munkatársa,
Egy személy több feladatot (funkciót) is elláthat.
A bíráló bizottság elnöke az Önkormányzat jegyzője.
A bíráló bizottságot a Képviselő-testület az egyes eljárások során eseti taggal bővítheti.
Az egyes beszerzések esetén a megfelelő szakértelem (a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
szakértelem) biztosítása érdekében a bíráló bizottság munkáját szakmailag segítheti az
Önkormányzati Hivatal megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője. A bíráló
bizottság munkáját eseti megbízás alapján külső szakértő személy/szervezet is segítheti,
különös tekintettel a közbeszerzési szakértelem biztosítása érdekében.
Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező
személyt delegálhat a bíráló bizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti
szavazást kell alkalmazni.
A bíráló bizottság munkájának teljes körű írásbeli dokumentálásáért a jegyző a felelős.
A bíráló bizottság szakvéleménye, javaslata alapján a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a
Képviselő-testület hozza meg.
A nyertes ajánlattevővel a szerződést a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a
Polgármester írja alá.
A Bíráló Bizottság feladatai:
- az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának, illetve a szabályzat szükséges
módosításainak véleményezése,
- részt vesz az éves összesített közbeszerzési terv összeállításában és véleményezésében,
- annak biztosítása, hogy a konkrét feladatok során, a közbeszerzésekkel kapcsolatban az
önkormányzat által tett intézkedések minden esetben megfeleljenek a jogszabályi
előírásoknak,
- a konkrét közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában való részvétel,
- az általános feladatokat az erre kijelölt tagok látják el, egyes konkrét közbeszerzési
eljárásban témafelelőst kell megjelölni, bővebb szakismerettel bíró köztisztviselő
bevonásával, illetve külső szakértő megbízásával,
- megállapítja a beszerzésre vonatkozó szakmai követelményrendszert, különös tekintettel az
elbírálás szempontjaira,
- a Kbt. 28. § (2) bekezdésében rögzítettek szerint a becsült érték meghatározása céljából
külön vizsgálatot végez, és annak eredményét dokumentálja,
- gondoskodik a közbeszerzési eljárások szabályszerű és határidőre történő lefolytatásáról,
- intézkedik a Kbt.-ben előírt módon, ha előzetes összesített tájékoztatót kíván az
önkormányzat közzétenni,
- intézkedik az éves statisztikai összegzés elkészítéséről és a Közbeszerzési Hatóság számára
határidőben történő megküldéséről,
- előkészíti, és jóváhagyásra előterjeszti az ajánlattételi felhívást, az ajánlati felhívást, a
részvételi felhívást és a dokumentációt, jóváhagyás után intézkedik közzétételükről, illetve
megküldésükről,
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- javaslatot tesz a minden közbeszerzési eljárásban egyaránt érvényesíteni kívánt pénzügyi,
műszaki és jogi követelményekre, továbbá a - beszerzés sajátosságától függően - a különös
követelményekre,
- a beérkezett ajánlatokat ellenőrzi (azok sértetlenségét megállapítja), átvizsgálja, hogy
megfelelnek-e az ajánlati illetve az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
előírtaknak. Közreműködik a hiánypótlási felhívás elkészítésében, javaslatot tesz a nem
egyértelmű kijelentések tisztázására (amennyiben ez szükséges),
- javaslatot készít arra vonatkozóan, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan
ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni,
- értékeli az érvényes ajánlatokat a felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján,
a Kbt. előírásainak megfelelően,
- írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést
hozó Képviselő-testület részére,
- a bíráló bizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek - amennyiben
ajánlatkérő alkalmaz ilyet - részét képezhetik a tagok személyenkénti, indoklással ellátott
bírálati lapjai (a jegyzőkönyv tartalmazhatja az írásbeli szakvéleményt is).
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az 500
millió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadót bevonni (Kbt. 27. § (3) bekezdés).
Nyilvánosság
Az Önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre
tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell őrizni. A
közbeszerzési terv nyilvános.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az Önkormányzat indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
Az Önkormányzat köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a
saját honlapján – közzétenni
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását, az elfogadást követően haladéktalanul;
b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az
előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
c) a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjának, valamint a 12. § (1)–(5) bekezdésének
alkalmazásával megkötött szerződéseket, a szerződéskötést követően haladéktalanul;
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket, a szerződéskötést követően
haladéktalanul;
e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre
jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást
megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő
felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az
ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a
kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél – támogatásból megvalósuló
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közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – által történt
teljesítését követő harminc napon belül;
g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.
A közzétételekért az önkormányzat jegyzője a felelős.
A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot
a közbeszerzési eljárás lezárulásától (Kbt. 37. § (2) bekezdés), a szerződés teljesítésével
kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni.
Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak – bírósági
felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat – jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell
megőrizni.
Felelős: a jegyző
III. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok
1.

A közbeszerzési eljárás általános szabályai

Az Önkormányzatnál a jóváhagyott közbeszerzési tervben kerül meghatározásra a
közbeszerzési eljárások fajtája. A beszerzések tervezése, előkészítése során az érintett
szakterületek szakértőit a döntési folyamatba be kell vonni. Az Önkormányzat a választott
eljárás fajtájának megfelelően folytatja le a közbeszerzési eljárást.
Jelen szabályzat mellékletét képezi az uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás
„forgatókönyve”. (1. számú melléklet)
A bíráló bizottság beszerzés tárgyában érintett tagjai az érintett szakterületek szakértőinek - a
dokumentumok véglegesítése előtti - bevonásával elkészítik az ajánlati dokumentációt, és az
ajánlati illetve az ajánlattételi felhívás szövegét a Kbt. által szabályozott formában. A
beszerzések tervezése, előkészítése során, a dokumentumok véglegesítését megelőzően az
érintett szakterületek szakértőit a döntési folyamatba be kell vonni.
A hirdetmény(ek) közzétételéről, megküldéséről a jegyző vagy az önkormányzat által
megbízott személy/szervezet gondoskodik.
A bíráló bizottság tagjai végzik az ajánlatok ellenőrzését, tesznek javaslatot az esetleges
hiánypótlásra, felvilágosítás kérésére Kbt.-ben rögzítettek szerint.
A bíráló bizottság végzi az ajánlatok elbírálását, valamint javaslatot ad a nyertes ajánlattevőre.
Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban meghatározni
azt a szempontot vagy szempontokat, amelyek alapján a számára – az adott esetben szociális,
társadalmi és környezetvédelmi szempontból is – gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot
kiválasztja (a továbbiakban: értékelési szempontok).
Értékelési szempontként alkalmazhatóak:
a) a legalacsonyabb ár,
b) a legalacsonyabb költség, amelyet az ajánlatkérő által meghatározott költséghatékonysági
módszer alkalmazásával kell kiszámítani, vagy
c) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi,
szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.
Az ajánlatkérő köteles a legalacsonyabb költség vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
értékelési szempontok alkalmazására. Az ajánlatkérő csak akkor választhatja a
legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, ha az ajánlatkérő igényeinek valamely
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
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Az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési
szempontként tervezési, mérnöki és építészeti szolgáltatások, valamint építési beruházások
esetében. A Kbt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály vagy támogatásból megvalósuló
közbeszerzés esetében a támogatás feltételrendszere egyes beszerzési tárgyak tekintetében az
alkalmazandó értékelési szempontrendszerre és módszerre vonatkozó részletes szabályokat
határozhat meg.
A Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület hozza meg a döntést.
Az írásbeli összegezés elkészítéséért és az ajánlattevők részére határidőben történő
megküldéséért a jegyző vagy az önkormányzat által megbízott személy/szervezet a felelős.
Az eredménytelen eljárás az írásbeli összegezés megküldésével, az eredményes eljárás pedig
szerződéskötéssel zárul.
A nyertes ajánlattevővel a szerződést a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a
Polgármester írja alá.
Az eljárás eredményéről készült hirdetmény megjelentetése a jegyző vagy az önkormányzat
által
megbízott
személy/szervezet
feladata,
csakúgy,
mint
az
esetleges
szerződésmódosításokról szóló tájékoztató(k) elkészítése és megküldése a Közbeszerzési
Hatóság számára.
Szükség estén (pl. kapacitás, illetve szaktudás hiánya miatt) a közbeszerzési eljárások
lebonyolítására külső vállalkozó (személy/szervezet) megbízására is sor kerülhet. Ebben az
estben a vállalkozó alkalmazásának feltétele, hogy megfelelő közbeszerzési szakértelemmel
rendelkezzen.
A közbeszerzési eljárásba külső szakember bevonása esetén a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadóval, illetve a közbeszerzési szakértővel való együttműködés,
valamint a vállalkozó által készített dokumentációk, hirdetmények, jegyzőkönyvek
felülvizsgálata, az eljárás szakszerűségének és törvényességének ellenőrzése a jegyző
feladata.
A közbeszerzési eljárás szakszerű és etikus lefolytatásának ellenőrzését az Önkormányzati
Hivatal belső ellenőre végzi a jegyző utasítására.
2. A közbeszerzési eljárások
Uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések
Nyílt eljárás (Kbt. 81. §)
Uniós értékhatárokat elérő, vagy meghaladó értékű bármely beszerzésnél alkalmazható, egy
szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot
tehet. A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul.
Az ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az
egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni!
Meghívásos eljárás (Kbt. 82-84. §)
A meghívásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első,
részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való
alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt a Kbt. 69. §-ában foglaltakkal összhangban. A
részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak minősített
és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot.
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A meghívásos eljárás részvételi felhívással indul, az eljárás részvételi szakaszában bármely
érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést.
A meghívásos eljárásban nem lehet tárgyalni!
Tárgyalásos eljárás (Kbt. 85-89. §)
A tárgyalásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első,
részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való
alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt a Kbt. 69. §-ával összhangban. A részvételi
szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Az eljárás második, ajánlattételi
szakaszában az ajánlatkérő az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre
jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről.
Az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha
a) az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész
megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül;
b) a közbeszerzés tárgya tervezést vagy innovatív megoldásokat tartalmaz;
c) a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos
sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül
nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat;
d) az ajánlatkérő a műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a külön
jogszabályban meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös
műszaki előírások vagy műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással; vagy
e) megelőzőleg a nyílt vagy meghívásos eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag
érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, vagy az eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az
ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.
A tárgyalásos eljárás részvételi felhívással indul, a részvételi felhívásban fel kell tüntetni a
tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcímét. Az eljárás részvételi szakaszában bármely
érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést.
A versenypárbeszéd (Kbt. 90-94. §)
A versenypárbeszéd olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa – a Kbt.
69. §-ában foglaltakkal összhangban – kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet
folytat a közbeszerzés tárgyának, a szerződés típusának és feltételeinek pontos meghatározása
érdekében, majd ajánlatot kér.
A versenypárbeszéd három szakaszra tagolódik:
a) a részvételi szakasz,
b) a párbeszéd,
c) az ajánlattételi szakasz.
Az ajánlatkérő versenypárbeszédet a Kbt. 85. § (2) bekezdésében foglalt esetekben
alkalmazhat.
A versenypárbeszéd részvételi felhívással indul. A részvételi felhívásban fel kell tüntetni a
versenypárbeszéd alkalmazásának jogcímét. Az eljárás részvételi szakaszában bármely
érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést. A Kbt. 86. § (3) bekezdését a
versenypárbeszédre is alkalmazni kell.
A versenypárbeszédben az ajánlatok értékelése csak a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontrendszeren alapulhat.
Innovációs partnerség (Kbt. 95-97. §)
Az innovációs partnerség olyan sajátos közbeszerzési eljárás, amelynek célja egy innovatív
termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztése, és az ennek eredményeként létrejövő
áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások ezt követő beszerzése.
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Az innovációs partnerség két szakaszra tagolódik:
a) az e törvényben szabályozott eljárásrend szerint kerül sor az innovációs partnerségi
szerződés vagy szerződések megkötésére (eljárási szakasz), majd
b) a fejlesztési folyamat és a beszerzés az innovációs partnerségi szerződésben szabályozott
feltételek szerint történik (szerződéses szakasz).
Az innovációs partnerségi szerződés – vagy ha az ajánlatkérő a partnerséget több
ajánlattevővel kívánja létrehozni, szerződések – megkötésére a Kbt. 96. §-ában foglalt
eltérésekkel a tárgyalásos eljárás szabályait kell alkalmazni.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban a Kbt. 95. § (1) bekezdésének megfelelően
igényét olyan innovatív termékre, szolgáltatásra vagy építési beruházásra határozza meg,
amely a piacon nem áll rendelkezésre. Az eljárás nem hirdethető meg előzetes tájékoztató
útján és az eljárásfajta választását a beszerzés tárgya újszerűségének (innovativitásának)
ismertetésével kell indokolnia az ajánlatkérőnek. A közbeszerzési dokumentumokban foglalt
szerződéses feltételeknek részletesen ki kell térniük a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra
vonatkozó feltételekre.
Építési beruházás esetében nem szükséges árazatlan költségvetést a gazdasági szereplők
rendelkezésére bocsátani, illetve az ajánlatban árazott költségvetést benyújtani.
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 98-103. §)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás,
amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés
feltételeiről.
Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 98. § (2)-(5) bekezdéseiben
rögzítettek szerint alkalmazhat.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás – a Kbt. 98. § (4) bekezdés c)–d) pontja szerinti
eljárás kivételével – ajánlattételi felhívás megküldésével, a Kbt. 102. § (2) bekezdése szerinti
esetben tárgyalási meghívó megküldésével kezdődik. Ha több ajánlattevő nyújthat be
ajánlatot, az ajánlattételi felhívást vagy tárgyalási meghívót egyidejűleg kell megküldeni az
ajánlattevőknek.
A Kbt. 98. § (2a) szerint nem alkalmazható a 98. § (2) bekezdés a) és b) pontja abban az
esetben, ha az eljárásban nyújtottak be ajánlatot (részvételi szakasz esetén részvételi
jelentkezést) és az eljárás eredménytelensége – az adott eljárásban alkalmazott – a Kbt. 75. §
(2) bekezdés e) pontja alapján is megállapítható lett volna.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő tehet ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek
ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem
küldött ajánlattételi felhívást.
A tárgyalásos eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pontja és (4) bekezdés a) pontja szerinti
esetében, valamint ha a rendkívüli sürgősséget előidéző helyzetben az ésszerűen lehetséges, a
Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben az ajánlatkérőnek lehetőség szerint legalább
három ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívnia.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodások (Kbt. 104-105. §)
Az ajánlatkérő közbeszerzését keretmegállapodás útján is megvalósíthatja.
Ennek során a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően közbeszerzési eljárás lefolytatásával
keretmegállapodást
köt,
majd
beszerzését
a
keretmegállapodás
alapján
a
„keretmegállapodások” alcím szabályai szerint valósítja meg.
Az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő megjelöli, hogy az eljárás egy vagy több
ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul, és hogy a Kbt. 105. §-ában
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foglaltaknak megfelelően az adott keretmegállapodás alapján beszerzés megvalósítására
milyen módon vagy módokon kerülhet sor. Ennek során a keretmegállapodásban részes
ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő úgy is
rendelkezhet, hogy a keretmegállapodás különböző részei esetében – függetlenül attól, hogy
az eljárásban részajánlat tételére lehetőség volt-e – a szerződések megkötésére a Kbt. 105. §
(1) bekezdése vagy több ajánlattevő részvétele esetén a Kbt. 105. § (2) bekezdése szerint
lehetséges eltérő módokon kerül sor.
A keretmegállapodás alapján – a Kbt. 29–30. § és a Kbt. 31–32. § eseteiben – csak az eljárást
megindító vagy meghirdető felhívásban azonosított ajánlatkérők jogosultak a
keretmegállapodásban részes ajánlattevőkkel szerződést kötni.
A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt
köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a
keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget.
Dinamikus beszerzési rendszer (Kbt. 106-107. §)
Az ajánlatkérő gyakran felmerülő közbeszerzései megvalósítása érdekében dinamikus
beszerzési rendszert hozhat létre.
A dinamikus beszerzési rendszert elektronikus folyamatként kell működtetni, amelyben az
ajánlatkérő és az ajánlattevők között minden kommunikáció elektronikusan történik.
A dinamikus beszerzési rendszerhez annak teljes időtartama alatt bármely olyan gazdasági
szereplő csatlakozhat, amely megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
feltételeknek.
Az ajánlatkérő a dinamikus beszerzési rendszert több részre oszthatja, az adott részben
megvalósítandó közbeszerzések objektív jellemzői (különösen az adott részben megkötendő
szerződések legnagyobb értéke vagy a teljesítés helye) alapján. Ebben az esetben az eljárást
megindító vagy – előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén – meghirdető felhívásban
fel kell tüntetnie az egyes részeket és ezek jellemzőit. Az ajánlatkérőnek minden rész
tekintetében külön kell meghatároznia az alkalmassági feltételeket. A Kbt. 61. § (4)–(6)
bekezdése nem alkalmazandó.
A dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételre az ajánlatkérő a meghívásos eljárás
részvételi szakaszának szabályait, a dinamikus beszerzési rendszerben a beszerzés
megvalósítására a meghívásos eljárás ajánlattételi szakaszának szabályait alkalmazza. A Kbt.
83. § (3) bekezdése nem alkalmazandó.
Uniós értékhatár alatti eljárások (Kbt. Harmadik Rész 110-115. §)
A Kbt. Harmadik Rész szerint kell eljárni az ajánlatkérőnek az uniós értékhatárt el nem érő és
egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések - ide nem értve az építési és a
szolgáltatási koncessziót - megvalósításakor.
A lefolytatandó közbeszerzés megvalósításakor az Önkormányzat választása szerint
- a Kbt. 117. §-ában meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy
- a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a Kbt. 113-116. §-ában
foglalt eltérésekkel.
Az ajánlatkérő a nyílt, a meghívásos és a tárgyalásos eljárást megindító felhívást nem
hirdetmény útján teszi közzé. Az ajánlatkérő az eljárás megindításának napját legalább öt
munkanappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül köteles a Közbeszerzési
Hatóság által elérhetővé tett elektronikus úton és módon a megindítandó eljárásról szóló
összefoglaló tájékoztatást küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak, amelyet a Közbeszerzési
Hatóság a megküldést követően egy munkanapon belül a honlapján közzétesz.
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Az ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatással egyidejűleg köteles megküldeni a
Közbeszerzési Hatóság részére azon, legalább három gazdasági szereplő nevét és címét,
amelyeknek az eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésére meg fogja küldeni. Az
összefoglaló tájékoztatásban konkrétan meg kell jelölni az ajánlatkérő nevét és címét, az
érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőséget, a szerződés tárgyát, a beszerzés mennyiségét
vagy a teljesítés nagyságrendjét meghatározó más adatot, a szerződés időtartamát vagy a
teljesítés határidejét, a teljesítés helyét, a 114. § (11) bekezdése szerinti fenntartást, valamint a
gazdasági szereplőknek szóló arra vonatkozó felhívást, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az
ajánlatkérőnél jelezzék az ajánlatkérő által az összefoglaló tájékoztatásban meghatározott
időpontig, amely nem lehet az összefoglaló tájékoztatás megküldését követő ötödik
munkanapnál korábbi. A Kbt. 75. § (6) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy az eljárást
megindító felhívás helyett az összefoglaló tájékoztatásban kell a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontjának alkalmazására vonatkozó információt megadni. Az összefoglaló tájékoztatás
további adataira és részletes adattartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabály
tartalmazza.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatokat az összefoglaló tájékoztatásban úgy kell
megadni, hogy annak alapján a gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárás iránti
érdeklődésüket kívánják-e az ajánlatkérőnél jelezni. Az érdeklődés jelzésére a Kbt. 41. § azzal
az eltéréssel alkalmazandó, hogy az elektronikus úton tett nyilatkozatot a gazdasági szereplőknek
nem szükséges elektronikus aláírással ellátni. A tájékoztatás tartalma a közzétételét követően
nem módosítható. Ha az ajánlatkérő nem vagy nem a tájékoztatásban szereplő adatoknak
megfelelően kívánja az eljárást megindítani, abban az esetben a tájékoztatás visszavonásáról
legkésőbb a megküldésétől számított tizenkét hónapon belül köteles értesíteni a
Közbeszerzési Hatóság által elérhetővé tett elektronikus úton és módon a Közbeszerzési
Hatóságot, valamint írásban azokat a gazdasági szereplőket, akik addig az ajánlatkérőnél az
eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
A Közbeszerzési Hatóság a visszavonás tényét az értesítést követően egy munkanapon belül a
honlapján közzéteszi.
Az ajánlatkérő köteles legalább három - a Közbeszerzési Hatóság felé előzetesen megjelölt gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint rajtuk kívül
mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt
érdeklődésüket jelezték. Az eljárást megindító felhívást a gazdasági szereplők részére
egyidejűleg, közvetlenül írásban kell megküldeni legkésőbb az összefoglaló tájékoztatás
megküldésétől számított tizenkét hónapon belül.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a felhívás megküldésének napján
a Kbt. 57. § rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre bocsátja. Az eljárásban kizárólag
azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, illetve nyújthatnak be részvételre jelentkezést,
amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági
szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen
ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szereplővel
is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az
ajánlatok, illetve a részvételi jelentkezések bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági
szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást.
A gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és
lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. A
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §
(4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés ennek megítélésekor nem alkalmazandó.
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A Kbt. 113. § (1)–(4) bekezdése nem alkalmazható, ha
a) az építési beruházás becsült értéke a hétszázmillió forintot eléri, vagy meghaladja;
b) a 3. melléklet szerinti szolgáltatás becsült értéke az uniós értékhatárt eléri vagy
meghaladja;
c) az ajánlatkérő előzetes tájékoztatót, időszakos előzetes tájékoztatót vagy előminősítési
hirdetményt alkalmaz eljárást meghirdető felhívásként.
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jogosult a Kbt. 62–63. § szerinti kizáró okok
közül egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését előírni, valamint
köteles a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését
előírni.
Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő –
választása szerint – a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával is, kivéve,
ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló
projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő számú
alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő az e bekezdés szerinti
értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is megvalósíthatja a Kbt. 112. § (1) bekezdés a)
pontja szerint hirdetménnyel, vagy a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak
megfelelően összefoglaló tájékoztatással vagy hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési
eljárás útján. A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a Kbt. 115. § (2)–(4) és (6)–(7)
bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása
esetén az (5)–(7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.
Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele
helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi
felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni.
Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek
küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők
kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és
lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az
ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők
személyét lehetőség szerint változtatja.
Az ajánlattételi határidő nyílt eljárásban irányadó minimális időtartamára vonatkozó előírás
nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési
dokumentumok módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell
hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül,
egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az
ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte.
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel,
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
A Kbt. 71. § (hiánypótlás…) azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő - anélkül,
hogy ezt a közbeszerzési dokumentumokban külön jelezte volna – nem köteles újabb
hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy
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hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges
az újabb hiánypótlás.
Az ajánlatkérő köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban – az eljárás megindításával
egyidejűleg – nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési
dokumentumokat, majd – az ajánlatok bontását követően haladéktalanul – az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok bontásáról készült
jegyzőkönyvet.
3. Elektronikus közbeszerzés
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat a közbeszerzési eljárásban és a
koncessziós beszerzési eljárásban (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás), továbbá a
tervpályázati eljárásban kell alkalmazni. A rendelet szabályai a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. §-a szerinti közbeszerzési eljárásban is
alkalmazandóak, amennyiben az e rendeletben szabályozott eljárási cselekményre az
eljárásban sor kerül.
Az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) a Miniszterelnökség által
üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus
lebonyolítását támogató informatikai rendszer.
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha e rendeletből
más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
35. § (6) bekezdése értelmében minden, a Kbt. 5. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérőnek
minősülő szervezet legkésőbb 2018. március 1-jéig köteles az EKR-ben történő regisztrációját
kezdeményezni! A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az
ajánlatkérők regisztrációja a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyásához kötött.
A Korm. rendelet rendelkezéseit a Kbt. 196. § (3) bekezdésével összhangban 2018. április 15.
napjától kell alkalmazni.
A Korm. rendelet a 2018. január 1. és 2018. április 14. közötti időszakban megkezdett
beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra, közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződésekre abban az esetben alkalmazandó, ha az ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése
alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
4. Jogorvoslat
A közbeszerzésre, a közbeszerzési eljárásra, az építési, illetve szolgáltatási koncesszióra,
valamint a koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás
vagy mulasztás miatt a Kbt. Hatodik Rész rendelkezései szerinti jogorvoslatnak van helye.
A közbeszerzési eljárással, koncessziós beszerzési eljárással, a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződéssel, valamint a megkötött építési, illetve szolgáltatási koncesszióval és
ezek módosításával vagy teljesítésével kapcsolatos polgári jogi igények elbírálása a bíróság
hatáskörébe tartozik.
A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul.
A jogorvoslati eljárásról a Kbt. a 148-155. §-okban rendelkezik.
A Közbeszerzési Döntőbizottság a határozatát a Közbeszerzési Hatóság nevében hozza meg.
A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában
a) az alaptalan kérelmet elutasítja;
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b) a hivatalból indított vagy folytatott eljárásban megállapítja a jogsértés hiányát;
c) megállapítja a jogsértés megtörténtét;
d) megállapítja a jogsértés megtörténtét és alkalmazza a Kbt. 165. § (3) bekezdésben
felsorolt jogkövetkezményeket;
e) a Kbt. 165. § (6) bekezdésben meghatározott esetekben a jogsértés megállapítása mellett
bírságot szab ki;
f) megállapítja a jogsértés megtörténtét és eltiltja az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a
közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet vagy személyt a közbeszerzési eljárásban
való részvételtől;
g) hivatalból megállapítja a Kbt. 137. § (1) bekezdésében meghatározott jogsértés esetén a
szerződés semmisségét vagy a Kbt. 137. § (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása
esetén azt, hogy az érintett szerződés nem semmis;
h) megállapítja, hogy a Kbt. 137. § (1) bekezdésében meghatározott jogsértés miatt semmis
szerződés esetén az érvénytelenség jogkövetkezményei alkalmazása körében az eredeti állapot
helyreállítható-e.
Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg,
a) a közbeszerzési eljárás befejezése előtt felhívhatja a jogsértőt az e törvénynek megfelelő
eljárásra, illetve az ajánlatkérő döntésének meghozatalát feltételhez kötheti;
b) megsemmisítheti az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás során hozott vagy azt lezáró
döntését, ha e döntés alapján a szerződést még nem kötötték meg;
c) elrendelheti az ajánlattevőnek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéből való törlését;
d) bírságot szabhat ki a jogsértő szervezettel vagy személlyel, valamint a jogsértésért felelős
személlyel vagy a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és
szervezettel szemben.
Záradék
A Kbt., valamint az egyéb, közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok gyakori változásai a
közbeszerzési szabályzat módosításával teljes mértékben nem követhetők le, ez ugyanis a
belső szabályozás alkalmazhatóságát lehetetlenítené el. A közbeszerzési eljárások során, az
eljárás előkészítésében, lefolytatásában, a szerződéskötés előkészítésében a közbeszerzési
szabályzatnak megfelelően minden esetben részt vesz a jegyző, aki felelős a közbeszerzési
eljárás jogszerűségének biztosításáért. Az ő feladata az esetleges, a szabályzatban át nem
vezetett módosítások figyelembe vétele, a megfelelő tájékoztatás megadása, hogy a
közbeszerzési eljárás lefolytatására az éppen aktuálisan érvényes jogi szabályozás alapján
kerüljön sor!
A jogszabályok jelentős változását követően szükséges a közbeszerzési szabályzat
módosítása, illetve új szabályzat kiadása.
A támogatásból megvalósuló fejlesztések közbeszerzései során a támogatási szerződésben
előírt feltételeket is teljesíteni kell!
A Kbt. 198. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a közbeszerzésekért felelős miniszter mely
tárgyakban alkosson rendeletet.
A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó főbb jogszabályok és útmutatók listáját a 3. sz.
melléklet tartalmazza.
A 2015. november 1-jét követően a közbeszerzési értékhatárok alapján alkalmazandó/alkalmazható közbeszerzési eljárásokat (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés és építési
beruházás tekintetében) a 4. sz. melléklet tartalmazza.
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1. számú melléklet
Az uniós értékhatárokat elérő értékű nyílt eljárás forgatókönyve
1. Ajánlati felhívás
A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul. (Kbt. 81. § (2) bekezdés) A nyílt eljárást megindító
ajánlati felhívást hirdetmény útján kell közzétenni. A hirdetményt külön jogszabályban
meghatározott elektronikus úton és módon kell megküldeni közzétételre a Közbeszerzési
Hatóságnak. (hirdetmény ellenőrzési díj fizetése szükséges)
(44/2015 (XI. 2.) MvM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának,
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről)
2. Közbeszerzési dokumentumok
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat – az eljárás során adott kiegészítő
tájékoztatás és az egyes eljárásfajtáknál meghatározott eltérő esetek kivételével – az eljárást
megindító felhívás közzétételének vagy megküldésének időpontjától köteles rendelkezésre
bocsátani. A megfelelő ajánlattétel és részvételi jelentkezés elősegítése érdekében, a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével, az ajánlatkérő köteles az alábbi, a felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat rendelkezésre bocsátani:
a) a szerződéstervezetet, kivéve tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén, ahol az
ajánlatkérő jogosult szerződéstervezet helyett csak az általa ismert szerződéses feltételeket
meghatározni (a szerződéstervezet és a szerződéses feltételek a továbbiakban együtt:
szerződéstervezet),
b) az ajánlat és a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők, illetve a
részvételre jelentkezők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat és
részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, valamint az
egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját. Az ajánlatkérő további ajánlott
igazolás- és nyilatkozatmintákat bocsáthat rendelkezésre.
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább
egy ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban, illetve részvételi
jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi
határidő lejártáig, több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejártáig.
Az ajánlatkérő az eljárást megindító ajánlati felhívásban vagy a további közbeszerzési
dokumentumokban köteles megadni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési
műszaki leírást. A műszaki leírás meghatározására és tartalmára vonatkozó részletes
szabályokat külön jogszabály határozza meg. (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet)
3. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatása
A Kbt. 56. § (1) bekezdése szerint bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési
eljárásban részvételre jelentkező vagy ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel vagy
részvételi jelentkezés érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa
meghatározott szervezettől.
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal, gyorsított eljárás esetén legkésőbb
négy nappal, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban legkésőbb három nappal, a
közbeszerzési eljárások részvételi szakaszában pedig a részvételi határidő lejárta előtt
legkésőbb négy nappal kell megadni.
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Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt válaszadási
határidőt megelőző negyedik, gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban
harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem
kötelező megadnia.
Kiegészítő tájékoztatás nyújtható konzultáció formájában is. Ebben az esetben az eljárást
megindító felhívásban kell megadni a konzultáció időpontját és helyét. A konzultációról
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a konzultáció napjától számított öt napon belül meg kell
küldeni, vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni a Kbt. 56. § (5) bekezdés szerinti
gazdasági szereplők részére.
A Kbt. 56. § (6) bekezdésben foglaltak irányadóak a helyszíni bejárás, illetve a helyszín
megtekintése során nyújtott kiegészítő tájékoztatásra is.
4. Az ajánlattétel határideje
Az ajánlattételi határidő az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától
számított legalább 35 nap. A határidőt a Kbt.-ben megadott feltételek teljesítésével
csökkenteni lehet (például előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény feladása, az ajánlatok
elektronikus úton történő benyújtásának lehetősége, stb.).
5. Az ajánlatok felbontása
Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában meg kell kezdeni. A
bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem
kerül.
A nem elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az ajánlatot egy példányban, írásban és
zártan, az ajánlati, ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja elektronikus másolati
példányok benyújtását.
A nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők,
valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban
részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és
személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempontok alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege
is.
Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az
ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az
összes ajánlattevőnek. A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet
kell felvenni, és azt az összes – beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldeni.
6. Az ajánlatok elbírálása, hiánypótlás
A bíráló bizottság áttekinti a benyújtott ajánlatokat és szükség esetén az összes ajánlattevő
számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosít a hiánypótlásra, valamint az ajánlatokban
található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása
érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér a Kbt. 71. §-ban rögzítettek szerint.
A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet –
csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a
jogszabályok előírásainak.
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Az ajánlattevőtől csak olyan felvilágosítás kérhető, amely az ajánlatok elbírálása érdekében
szükséges.
Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására – a Kbt. 71. §
(2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt – határidő van folyamatban,
az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel
hiánypótlásra.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása
- nem járhat a Kbt. 2. § (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
- annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés
(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét
és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért
szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt, vagy az
alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy
változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns
körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a
hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező
személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt
szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt
szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását.
Ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre
vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan
csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a
már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon
feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a
felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi
figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az
ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden
ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a
felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma
között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor
kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.
Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása
a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelel. A Kbt. 71. § (3) vagy (8)-(9) bekezdés
rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem,
vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi
jelentkezési példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az
ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott
értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az
ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot.
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A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban,
haladéktalanul tájékoztatni kell.
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az
alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok
előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az
ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71–72. § szerinti bírálati
cselekményeket elvégezni.
A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő
az értékelési szempontok szerint értékeli.
Az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban meghatározni azt a szempontot vagy
szempontokat, amelyek alapján a számára – az adott esetben szociális, társadalmi és
környezetvédelmi szempontból is – gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kiválasztja (a
továbbiakban: értékelési szempontok).
Az alkalmazható értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdése rögzíti.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő
határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott
esetben – a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat
benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő
erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést
megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely
ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az
ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt
az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást
rendel el vagy felvilágosítást kér.
Ha a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen
ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint az
igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt
nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a
Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön
jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni.
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Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb
ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
7. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely
gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést
követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti
tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, elektronikus
úton történő megküldésével teljesíti.
8. Az írásbeli összegzés módosítása és az előzetes vitarendezés
Az írásbeli összegezés az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig
egy alkalommal módosítható, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztató
visszavonható, továbbá a már megkötött szerződéstől ajánlatkérő elállhat, illetve ha az eredeti
állapot nem állítható helyre, a szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha az eredmény
megküldését követően észleli ajánlatkérő, hogy az eredmény (eredménytelenség)
jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja.
Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás
névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy
kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az
eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az
összes ajánlattevőnek.
Előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult
a) a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő három munkanapon belül az
ajánlattevő, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az írásbeli összegezés,
illetve az ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban
keletkezett bármely – a b) pont szerintieken kívüli – dokumentum;
b) bármely érdekelt gazdasági szereplő vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő
tevékenységű kamara vagy érdek-képviseleti szervezet
ba) az ajánlattételi határidő lejárta előtti tizedik napig, gyorsított vagy hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárásban e határidők lejártáig,
bb) a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárást meghirdető előzetes tájékoztatóban a részvételi
szándék jelzésére meghatározott határidőig,
ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az eljárást megindító vagy meghirdető
felhívás, a felhívással együtt elérhető közbeszerzési dokumentumok vagy azok módosítása.
Az előzetes vitarendezési kérelmet elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérő részére,
aki a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezőt a kérelem
megérkezésétől számított három munkanapon belül a benyújtási móddal megegyező módon
tájékoztatja, továbbá az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról, valamint az arra adott
válaszáról az eljárás valamennyi – általa ismert – ajánlattevőjét vagy részvételre jelentkezőjét
is tájékoztatja.
9. Az eljárás eredményének közzététele
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést, ennek
hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének
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megtagadásáról [Kbt. 131. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon
belül köteles megküldeni közzétételre.
A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le.
10. Szerződéskötés
A közbeszerzési eljárás szerződéskötésének várható időpontja az ajánlati felhívásban
feltüntethető. A szerződést az ajánlati kötöttség szerinti időtartam alatt kell megkötni.
Főszabály, hogy nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése
napját követő 10 napos időtartam lejártáig. A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján kell a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést haladéktalanul közzé tenni.
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. A közbeszerzési eljárás lezárása
A közbeszerzési eljárás az eljárás eredményéről szóló hirdetmény közzétételével zárul.
12. A szerződés módosítása
A szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás
eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke
– nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti
szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellegéhez.
Fentieket arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének
változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás
azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a Kbt. 141. §
(2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna
jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást
követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
A Kbt. 141. § (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen
rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció
gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem
rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános
jellegét;
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése
szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél
személyének változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel
beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való
felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna.
Az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke – azonban
nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
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cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több,
egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes
módosítások nettó értékére alkalmazandó.
Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
13. A szerződés megszüntetése
Az ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől
elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az
ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely
nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
Az ajánlatkérő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
14. A szerződés érvénytelensége
Semmis a szerződés, ha
a) azt a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötték meg;
b) hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás eredményeként úgy kötötték meg, hogy nem
álltak fenn a hirdetmény nélküli eljárás alkalmazhatóságának feltételei;
c) a felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok [Kbt. 80. § (5) bekezdése,
115. § (2) bekezdése, 131. § (6)–(8) bekezdése] megsértésével kötöttek szerződést, és ezzel
megfosztották az ajánlattevőt a szerződéskötést megelőző jogorvoslat lehetőségétől, egyben
olyan módon sértették meg a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat, hogy az befolyásolta
az ajánlattevő esélyét a közbeszerzési eljárás megnyerésére.
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15. A szerződés teljesítése
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás)
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől
vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban
köteles nyilatkozni.
Építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetében, ha az
ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő
fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő
tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a
szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem
fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
Építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a
Ptk. 6:130. § (1)–(3) bekezdésétől eltérő sajátos szabályokat állapíthat meg.
Támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles
szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó – a Ptk. 6:130. § (1)–(3) bekezdésében,
a Kbt. 135. § (3) bekezdésben vagy a Kbt. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott – szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.
A felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve,
hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt. Ebben az esetben minden részletre
alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésre előírt szabályokat.
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két
hónapot meghaladja, az ajánlatkérő köteles a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános
forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de
legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítani. Az előleg
fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben az ajánlatkérő nem teheti függővé a szerződő
fél részéről biztosíték nyújtásától.
A Kbt. 135. § (7) bekezdéstől eltérően támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén
szállítói kifizetés során az ajánlatkérő - ha külön jogszabály magasabb mértékű szállítói előleg
nyújtását nem írja elő - köteles a szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének
lehetőségét biztosítani. Ebben az esetben az ajánlatkérő által kikötött biztosíték mértéke nem
haladhatja meg a szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított –
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetének mértékét.
Feltételes közbeszerzés esetén az ajánlatkérő jogosult az eljárást megindító felhívásban
megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő
feltételként is kikötni.
A szerződés teljesítésére vonatkozó, a Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
adatokat az Önkormányzat köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a
saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni.
A tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a
szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni.
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A szerződés teljesítésében részt vevők
A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve
közösen ajánlatot tevőknek vagy – ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának
kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette [Kbt. 35. § (8)–(9) bekezdés] – a nyertes
ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők)
kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban:
projekttársaság) kell teljesítenie. Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített
aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés
teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a
szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és
módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság
igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor
maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés,
szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember
nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a
közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok
alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak
akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes
ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók
tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és –
ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a
bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt.
Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az
alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
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2. számú melléklet
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
(minta)
Alulírott
…………………………….………………………………………………a
„…………………………………………………………………………” tárgyú közbeszerzési
eljárásban az Ajánlatkérő, Nyőgér Község Önkormányzata (9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.)
nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos
tevékenységbe bevont személy, illetve szervezet képviselője nyilatkozom, hogy a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. §-ában meghatározott
összeférhetetlenségi kapcsolat velem szemben nem áll fenn.
A Kbt. 25. § (2) bekezdése előírja, hogy összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás
előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet - ide
értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is -, amely
funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági
érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt
nem képes.
A Kbt. 25. § (3) bekezdése szerint összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban
ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetként
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba)vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése
az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet
figyelmét arra, ha a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdése alapján – különösen az általa megszerzett
többlet-információkra tekintettel – a jelen közbeszerzési eljárásban történő részvétele
összeférhetetlenséget eredményezne.
Továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy az eljárás során tudomásomra jutott adatokat,
továbbá a Kbt. 44. §-ában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:47. §-ának
(1) és (2), valamint a 2011. évi CXII. törvény 27.§ (3) bekezdésében meghatározott üzleti
titkot megőrizzük, azokat kizárólag az ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adjuk át
más személy részére.

Kelt: …………………………….

.................................................……………
aláírás
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3. számú melléklet
A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó főbb jogszabályok és útmutatók
-

-

-

-

-

-

-

-

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2016. évi CLX. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az
azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett
ellenőrzéséről
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények
feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról
és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjról
310/2015. (X.28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól
459/2016. (XII.23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű
beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
A Bizottság (EU) 2016/7 végrehajtási rendelete az egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról
A Bizottság 842/2011/EU végrehajtási rendelete 2011. augusztus 19. a közbeszerzési
hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és az
1564/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az
1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/EU rendelete az Európai Regionális
Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott
támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

A Közbeszerzési Hatóság útmutatói:
http://www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/a-hatosag-utmutatoi/
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4. számú melléklet
KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK alapján alkalmazandó/alkalmazható közbeszerzési
eljárások (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés és építési beruházás tekintetében) 2018.
január 1-től (a becsült értékek nettó Ft-ban értendők)
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés:
0-14.999.999 Ft-ig nem tartozik a Kbt. hatálya alá
15.000.000-68.655.859 Ft-ig
nem hirdetmény útján közzétett nyílt, meghívásos és tárgyalásos eljárás az uniós értékhatárt el
nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések megvalósításakor a
Kbt. 112-114. § alapján
A Kbt. 113. § szerint az eljárás megindításának napját legalább öt munkanappal megelőzően,
de legfeljebb tizenkét hónapon belül az Ajánlatkérő köteles a megindítandó eljárásról szóló
összefoglaló tájékoztatást küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak a Közbeszerzési Hatóság által
elérhetővé tett elektronikus úton és módon, melyet Közbeszerzési Hatóság a megküldést
követően egy munkanapon belül a honlapján közzétesz.
Az ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatással egyidejűleg köteles megküldeni a
Közbeszerzési Hatóság részére azon, legalább három gazdasági szereplő nevét és címét,
amelyeknek az eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésére meg fogja küldeni.
68.655.860 Ft-tól
nyílt, meghívásos, tárgyalásos, versenypárbeszéd, innovációs partnerség, hirdetmény nélküli
tárgyalásos, az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárás
építési beruházás:
0-24.999.999 Ft-ig nem tartozik a Kbt. hatálya alá
25.000.000-299.999.999 Ft-ig
nyílt vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás a Kbt.
Harmadik Rész 115. §-ban rögzítettek szerint (nemzeti eljárásrendben irányadó szabályok!),
kivéve, ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán
átnyúló projekttel kapcsolatos (ebben az esetben Kbt 113-114. § szerinti eljárást kell
lefolytatni)
300.000.000-699.999.999 Ft-ig
nem hirdetmény útján közzétett nyílt, meghívásos és tárgyalásos eljárás az uniós értékhatárt el
nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések megvalósításakor a
Kbt. 112-114. § alapján
A Kbt. 113. § szerint az eljárás megindításának napját legalább öt munkanappal megelőzően,
de legfeljebb tizenkét hónapon belül az Ajánlatkérő köteles a megindítandó eljárásról szóló
összefoglaló tájékoztatást küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak a Közbeszerzési Hatóság által
elérhetővé tett elektronikus úton és módon, melyet Közbeszerzési Hatóság a megküldést
követően egy munkanapon belül a honlapján közzétesz.
Az ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatással egyidejűleg köteles megküldeni a
Közbeszerzési Hatóság részére azon, legalább három gazdasági szereplő nevét és címét,
amelyeknek az eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésére meg fogja küldeni.
700.000.000-1.723.541.679 Ft-ig
hirdetmény közzétételével indított, uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés eljárás
1.723.541.680 Ft-tól
nyílt, meghívásos, tárgyalásos, versenypárbeszéd, innovációs partnerség, hirdetmény nélküli
tárgyalásos, az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárás

