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1. ALKALMAZÁSI TERÜLET 

• A Zrt. kiadásainak ésszerősítése, a közpénzek felhasználásának hatékonysága, átláthatósága, ellenıriz-
hetısége. A közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a Zrt. közbeszer-
zései tekintetében egységes eljárás kialakítása és lefolytatása. 

 
• A szabályzat célja a közbeszerzésekkel kapcsolatos alapfogalmak, felelısségi körök, feladatok és hatás-

körök, valamint az azok megvalósításánál követendı eljárási szabályok meghatározása, tekintettel 
Kbt. 22. § (1) bekezdésében foglaltakra is. 

 
• A szabályzat hatálya 

− Alanyi hatály: 
           A Szabályzat hatálya kiterjed a Zrt. közbeszerzési tevékenységére. 
 

− Tárgyi hatály: 
A Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozik a Zrt. valamennyi, visszterhes árubeszerzése, szolgáltatás 
megrendelése és építési beruházása, továbbá építési koncessziója és szolgáltatási koncessziója, a 
beszerzési értéktıl függetlenül 

  
• A szabályzat tárgya  

DMRV Zrt. közbeszerzési tevékenységének szabályozása  
 

• Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejőleg az EU7403 utasítás 5. kiadása hatályát veszti. 
 

2. CÉL 

• A Zrt. kiadásainak ésszerősítése, a közpénzek felhasználásának hatékonysága, átláthatósága, ellenıriz-
hetısége. A közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a Zrt. közbeszerzései 
tekintetében egységes eljárás kialakítása és lefolytatása. 

• A szabályzat célja a közbeszerzésekkel kapcsolatos alapfogalmak, felelısségi körök, feladatok és hatás-
körök, valamint az azok megvalósításánál követendı eljárási szabályok meghatározása, tekintettel Kbt. 
22. § (1) bekezdésében foglaltakra is. 

 

3. FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK 

• VIG  - vezérigazgató 
• MIG - mőszaki igazgató 
• GIG  - gazdasági igazgató 
• MF  - Mőszaki-fejlesztési Osztály / vezetı 
• SZO  - Szolgáltatási Osztály / vezetı 
• JOG  - Jogi Osztály / - vezetı 
• BES  - Önálló Beszerzési Csoport /vezetı 
• PEU  - Pénzügyi Osztály / vezetı 
• IVI  - Integrált Vállalatirányítási Csoport / vezetı 

 
Közbeszerzés: a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés, melyet az ott ajánlatkérıként meghatározott szervezetek 
visszterhes szerzıdés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékő beszerzések megvaló-
sítása érdekében, illetve az ajánlatkérı döntése alapján közbeszerzésnek tekintendı beszerzés. 
 
Központosított közbeszerzés: az az eljárás, amelyet külön jogszabály 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, a 
központosított közbeszerzési rendszerrıl, valamint a központi beszerzı szervezet feladat- és hatáskörérıl alap-
ján kell lefolytatni. Ennek megfelelıen jelen szabályzatból a központosított közbeszerzésre csak a Kbt.-ben és a 
külön jogszabályban meghatározott eljárási menethez illeszkedı pontok alkalmazandóak. 
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Ajánlatkérı: a szabályzat hatálya alá tartozó beszerzési eljárások tekintetében a Zrt. 
 
Ajánlattevı: az a gazdasági szereplı, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be 
 
Gazdasági szereplı: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivi-
telezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; 
 
Ajánlati (ajánlattételi) felhívás: az a dokumentum, mely alapján az ajánlattevık egyenlı eséllyel megfelelı 
ajánlatot tehetnek. Közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetményt külön jogszabályban 
(842/2011 EU rendelet és   92/2011 NFM rendelet) meghatározott minta szerint kell elkészíteni. 
 
Alvállalkozó: az a gazdasági szereplı, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés 
teljesítésében az ajánlattevı által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplıt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerzıdés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, 
c) építési beruházás esetén az építıanyag-szállítót; 
 
Dokumentáció: az ajánlatkérı által összeállított, a beszerzés tárgyára vonatkozó részletes szakmai és mőszaki 
leírások, minıségi követelmények, részletes szerzıdési feltételek, valamint egyéb adatok, információk összessé-
ge.  
 
Építési beruházás: olyan visszterhes szerzıdés, amelynek tárgya a következı valamelyik munka megrendelé-
se (és átvétele) az ajánlatkérı részérıl: 
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 ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelı építmény bármilyen eszközzel, vagy módon 
történı kivitelezése. 
A dokumentáció ellenértékét az annak elıállításával és az ajánlattevık részére történı rendelkezésre bocsátásá-
val kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült költséget alapul véve kell megállapítani. 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a dokumentációért ellenérték nem kérhetı 
 
Szolgáltatás megrendelése: - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minısülı - olyan visszterhes 
szerzıdés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérı részérı. Szolgáltatás 
megrendelésének minısül a szerzıdés, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét. 
 
Árubeszerzés: olyan visszterhes szerzıdés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehetı ingó dolog 
tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történı - meg-
szerzése az ajánlatkérı részérıl. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.  
 
Szakmai tartalom: azon adatok, információk szövegszerő leírása, amelyek a beszerzés tárgyának pontos és 
részletes meghatározásához, valamint a bírálati szempontok kialakításához szükségesek. 
 
Közbeszerzési mőszaki leírás: azoknak a mőszaki elıírásoknak az összessége, amelyet különösen az ajánlat-
tételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek meghatározzák a közbeszerzés tárgya tekintetében 
megkövetelt jellemzıket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya oly módon írható le, hogy az megfeleljen az 
ajánlatkérı által igényelt rendeltetésnek; a mőszaki elıírások tartalmazzák a környezetvédelmi teljesítményre, a 
valamennyi követelménynek - így különösen a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlı 
esélyő hozzáférés szempontjának - megfelelı kialakításra, a biztonságra, és méretekre vonatkozó jellemzık 
meghatározását, ideértve a közbeszerzés tárgyára alkalmazandó, a terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és 
vizsgálati módszerekre, a csomagolásra,a jelölésre, a címkézésre, a használati utasításra, a gyártási folyamatok-
ra és módszerekre vonatkozó követelményeket; építési beruházás esetében továbbá tartalmazniuk kell a minı-
ségbiztosításra, a tervezésre és költségekre vonatkozó szabályokat, a munkák vizsgálati, ellenırzési és átvételi 
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feltételeit, az építési eljárásokat vagy technológiákat, valamint minden olyan egyéb mőszaki feltételt, amelyet az 
ajánlatkérınek módjában áll általános, vagy különös rendelkezésekkel elıírni az elkészült munka és azon anya-
gok vagy alkatrészek tekintetében, amelyeket az magában foglal; árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése 
esetében továbbá tartalmazniuk kell a minıségre, a teljesítményre, a termék rendeltetésére, a megfelelıség 
igazolási eljárásokra vonatkozó követelményeket. A mőszaki leírás elkészítése folyamán ajánlatkérınek figye-
lemmel kell lenni a Kbt. 48. §-ára, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra valamint az 
építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rend. I. melléklete 
alapján.  
Lásd még IIKK 2. és 3. fejezet. 
 

4. FELELİS 

Jelen utasítás folyamatábrát nem tartalmaz. A felelısségeket, és felelısöket, ahol a szükséges, szöve-
ges formában adjuk meg. Az utasítás végrehajtásában az alábbi munkakörök, az alábbi kiemelt felelısséggel 
vesznek részt: 

 
• A vezérigazgató felelıs: 

- Valamennyi közbeszerzési eljárás megindításáért. 
- Közbeszerzési eljárás keretében megkötendı szerzıdések, felügyeletéért, aláírásáért. 
- Bíráló bizottság tagjainak, jóváhagyásáért. 
- Bíráló bizottság javaslattételét követıen, döntéshozatal. 
 

• A mőszaki igazgató felelıs: 
- A hatáskörébe tartozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges mőszaki Dokumen-

táció, ellenırzéséért, jóváhagyásáért. 
- A szerzıdés mőszaki tartalmára vonatkozó felülvizsgálatért. 

 
• A gazdasági igazgató felelıs: 

- A közbeszerzési eljárás lefolytatásának gazdasági- pénzügyi ellenırzéséért. 
- A hatáskörébe tartozó gazdasági dokumentáció ellenırzéséért. 
- A szerzıdés gazdasági tartalmára vonatkozó felülvizsgálatért. 

 
• A jogi osztályvezetı felelıs 

- A közbeszerzési eljárásokra vonatkozó jogszabályok betartásáért. 
- A szerzıdések jogi tartalmára vonatkozó felülvizsgálatért. 

 
 

•  Az önálló beszerzési csoportvezetı felelıs 
- A közbeszerzési eljárás megindítására való javaslat felterjesztése. 
- Az egybeszámítási szabályok következetességének betartásáért. 
- Az éves közbeszerzési terv elkészítéséért. 
- Statisztikai összegzés elkészítéséért. 
- A DMRV Zrt. honlapján történı nyilvánosságra hozatalra vonatkozó szabályok betartásáért. 
- A Kbt. alapján a Bíráló bizottság összetételére vonatkozó javaslattételért. 
 

5. CSATLAKOZÓ DOKUMENTUMOK 

5.1. KÜLSİ DOKUMENTUMOK: 
 
• Vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelezı elıírások elérhetık a DMRV Zrt. intranet hálózatán. 
• 2011.évi CVIII. törvény valamint az ehhez kapcsolódó Korm. rendeletek. 
• 2011. évi CCIX. törvény Kapcsolódó Korm. rendeletek / kiemelten:58/2013. (II.27.) 
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5.2. BELSİ DOKUMENTUMOK: 
 

• Melléklet az EU7403 Közbeszerzési szabályzat eljárási utasításhoz 
• EU7404 Beszerzési szabályzat 
• EU6107 Pénzkezelési és pénztárszabályzat 
• Ü74012 Közbeszerzési terv 
• Ü74013 Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 
• Ü74014 Bontási jegyzıkönyv 
• Ü74015 Átvételi elismervény 
• Ü74016 Átvételi elismervény 
• Ü74017 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
• Ü74021 Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat közömbösség esetén 
• Lásd IIKK 9.2. fejezet, valamennyi integrált rendszer dokumentum megtalálható a DMRV 

Zrt. intranet hálózatán 
 
 

6. FOLYAMATLEÍRÁS 

1. KÖZÖS SZABÁLYOK 
 
1.1. A közbeszerzési eljárásban a szervezeti egységek az e Szabályzat, különösen annak III. fejezetében 

meghatározott feladat- és hatáskörök szerint vesznek részt. 
 
1.2. A Zrt. a Kbt. 6.§ (1) bekezdés c) pontja alapján minısül ajánlatkérınek. A Kbt. 114. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján ajánlatkérı rendelkezik közszolgáltató szerzıdéssel, mely alapján "különös" ajánlatkérı-
nek minısül. 

 
1.3. A Zrt. a Kbt. XIV. fejezete szerinti – „A Közszolgáltató eljárására vonatkozó különös szabályok” illetve a 

közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII. 
22.) Korm. rendelet szerinti – eljárás hatálya alá esik, mint – vízügyi ágazatban tevékenykedı közszol-
gáltató társaság. A Zrt. cégjegyzék szerinti fı tevékenységi köre: 4100’03 víztermelés-, kezelés-, elosz-
tás. 

 
1.4. A Zrt. a Kbt. Kbt. XIV. fejezete szerint, valamint a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a közszolgáltató 

tevékenységével közvetlenül összefüggı valamennyi árubeszerzésére, építési beruházására, ill. szolgál-
tatás beszerzésére, amennyiben a beszerzés becsült értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy 
meghaladja az 1sz. mellékletben szereplı értékhatárokat. A beszerzés akkor minısül a Zrt. közszolgálta-
tó tevékenységével közvetlenül összefüggı beszerzésnek, ha annak tárgya nélkül a közszolgáltató tevé-
kenységet nem lehetne ellátni. 

 
1.5. A Zrt. a Kbt. XIV. fejezete szerint, valamint a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti közbeszerzési 

eljárás szabályait köteles alkalmazni a közszolgáltató tevékenységével közvetlenül össze nem függı va-
lamennyi árubeszerzésére, építési beruházására, ill. szolgáltatás beszerzésére, amennyiben a beszerzés 
becsült értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja az 1. sz. mellékletben szereplı ér-
tékhatárokat. 

 
1.6. A közbeszerzési eljárás során az egyes eljárási cselekmények, az értékelés során hozott döntések és a 

szerzıdések megkötése tekintetében – az ajánlatkérı és az eljárás valamennyi résztvevıje köteles be-
tartani a Szabályzat rendelkezéseit, attól csak annyiban térhet el, amennyiben azt a Kbt. és az egyéb 
jogszabályok megengedik. 

 
 



KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT EU7403 
 

 

 

6. KIADÁS 2013. MÁJUS 01. 8/31 OLDAL 
 

I:\9001_2001_szabv_utasitasai\7_fofejezet\EU7403_v6_1.doc 
 

1.7. Az eljárás elıkészítése: 
 
1.7.1. A közbeszerzési eljárás megindításának feltétele az Eljárásindító adatlap 3. sz. melléklet kitöltése és 

megküldése az önálló beszerzési csoportvezetı részére az obc@dmrvzrt.hu e-mail címre. Az eljárásindí-
tó adatlapon a témailletékes felsıvezetı, valamint bíráló bizottság elnöke aláírásával igazolja azt, hogy 
a fedezet (költségvetési forrás) rendelkezésre áll, illetıleg azt, hogy a teljesítés idıpontjában a fedezet 
rendelkezésre fog állni. Az Eljárásindító adatlap (3. sz. melléklet) kitöltése és átadása egyben javaslatté-
telt is jelent a lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatosan. 

 
1.7.2. Az önálló beszerzési csoportvezetıje a beszerzés tárgya szerint illetékes felsıvezetıvel vagy általa meg-

jelölt személlyel történı egyeztetést követıen (rendes eljárás esetében) 8 munkanapon belül gondos-
kodik a megfelelı közbeszerzési eljárásfajta kiválasztására vonatkozó javaslat elkészítésérıl. Az elıre 
nem látható okból származó, rendkívüli sürgısséget igénylı ügyben az önálló beszerzési csoport vezetı-
je a beszerzés tárgya szerint illetékes felsıvezetıvel vagy általa megjelölt személlyel történı egyezte-
tést követıen (rendkívüli eljárással) 3 munkanapon belül gondoskodik a javaslatról. A sürgısséget az il-
letékes szakterületet felügyelı felsıvezetınek írásban meg kell indokolni. 

  
A javaslatot az önálló beszerzési csoport vezetıje a gazdasági igazgató elé terjeszti véleményezés céljá-
ból. A gazdasági igazgató az elfogadott javaslatot a vezérigazgató elé terjeszti jóváhagyásra. 

 
1.7.3. Amennyiben a beszerzés a Zrt. éves közbeszerzési tervében nem szerepel, vagy a tervben foglaltakhoz 

képest módosul, a II. fejezet 1.7. pontban foglaltak szerint kell eljárni. 
 
1.7.4. Az önálló beszerzési csoport vezetıje gondoskodik az egyes Eljárásindító adatlap (3. sz. melléklet) pa-

pírra nyomtatott nyilvántartásba vételérıl, és elektronikus adatbázis formájában való rögzítésérıl is. 
 
1.8. Az eljárás lefolytatása: 
 
Valamennyi közbeszerzési eljárást az önálló beszerzési csoport, vagy külsı gazdálkodó szervezet (továbbiakban 
Bonyolító) bonyolít le. 
 

2. TOVÁBBI KÖZÖS SZABÁLYOK 
 

2.1. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérı köteles biztosítani, a gazdasági szereplı pedig tiszteletben 
tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 

 
2.2. Az ajánlatkérınek esélyegyenlıséget és egyenlı bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplık 

számára 
 
2.3. Az ajánlatkérı és a gazdasági szereplık a közbeszerzési eljárásban a jóhiszemőség és tisztesség, vala-

mint a rendeltetésszerő joggyakorlás követelményeinek megfelelıen kötelesek eljárni.  
 
2.4. Az ajánlatkérınek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelıs gazdálkodás elvét szem elıtt 

tartva kell eljárnia. 
 
2.5. Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplık és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell 

nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplık és a nem 
közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai 
Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. 

 
2.6. Az ajánlatkérı minden egyes közbeszerzési eljárását - annak elıkészítésétıl az eljárás alapján kötött 

szerzıdés teljesítéséig terjedıen - írásban köteles dokumentálni 
 
2.7. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárásban lehetıvé teheti - de 

nem követelheti meg - a magyar helyett más nyelv használatát is. 
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2.8. A közbeszerzési eljárás elıkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbe-

szerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 30. § (2) bekezdés], a szerzıdés teljesítésével kapcsolatos összes ira-
tot a szerzıdés teljesítésétıl számított öt évig meg kell ırizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogor-
voslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerıs befeje-
zéséig, de legalább az említett öt évig kell megırizni.  

 
2.9. A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának idıpontját, a 

közvetlen részvételi felhívás [Kbt. 38. § (1) bekezdés] megküldésének idıpontját, a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás - a Kbt. 99. § (2) bekezdése szerinti esetben 
a tárgyalási meghívó - megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének idıpontját kell ér-
teni. 

 
2.10. A vezérigazgató az ajánlatok elbírálására legalább, háromtagú Bírálóbizottság létrehozásáról gondosko-

dik, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít (bírálati lapok és bírálóbizottsági jegyzı-
könyv) az ajánlatkérı nevében a közbeszerzési eljárást lezáró Döntéshozó részére. 

 
2.11. Amennyiben a közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlat(ok) vizsgálata során a Bírálóbizottság bármely 

tagja azt észleli, hogy a közbeszerzés ellenértékeként meghatározott összeg meghaladja az eljárásindító 
adatlapon szereplı, rendelkezésre álló forrást, akkor azt jelzi a kötelezettséget vállalónak. A Döntéshozó 
azt követıen vagy gondoskodik pótlólagos forrás biztosításáról, vagy az eljárás eredménytelenné nyil-
vánításáról dönt. 

 
2.12. Az eljárást lezáró döntést a Döntéshozó hozza meg. 
 
2.13. Az eljárás elıkészítése során a Döntéshozó gondoskodik az eljárásban résztvevı személyek és szerveze-

tek belsı felelısségi rendjének meghatározásáról. Felelısök:  
 

• az eljárást lezáró döntésért az azt meghozó személy (Döntéshozó), amennyiben az ellentétes a 
Bírálóbizottság, vagy a Bonyolító javaslatával; 

• a közbeszerzési eljárás során hozott más döntésekért a Bírálóbizottság tagjai és a Döntéshozó 
felelısek, amennyiben az ellentétes a Bonyolító javaslatával; 

• a hirdetmény, az ajánlattételi felhívás illetve a dokumentáció jogszerőségéért; 
• Bonyolító igénybevétele esetén a Bonyolító; 
• egyéb esetben a Döntéshozó a felelıs. 

 
2.14. Ha az ajánlat érvényességének megállapításához olyan szempont (pl. az ajánlat mőszaki dokumentáci-

ónak való megfelelısége) értékelése is szükséges, amelyet nem határoztak meg értékelési részszem-
pontként (a továbbiakban: egyéb értékelési szempont) és annak értékeléséért nem a Bírálóbizottság 
tagjai a felelısek, az egyéb értékelési szempont értékeléséért felelıs személyt a gazdasági igazgató ja-
vaslatára a vezérigazgató bízza meg írásban, melyben meghatározza az értékeléséhez szükséges lehetı 
legrövidebb idı pontos idıtartamát. A külön szempont értékeléséért felelıs személy köteles írásbeli ér-
tékelését az önálló beszerzési csoport vezetıjének az ajánlatok/jelentkezések/hiánypótlások értékelésé-
hez szükséges lehetı legrövidebb idı alatt megküldeni. A külön szempont értékeléséért felelıs személy 
az ajánlatokról köteles minden egyes tárgyalási fordulót megelızıen legkésıbb 1 munkanappal írásbeli 
értékelését, és a tárgyaláson szükséges módosítási javaslatokat az önálló beszerzési csoport vezetıjé-
nek írásban megküldeni. 

 
2.15. Bírálóbizottság az ajánlatok értékelése során köteles követni az ajánlatkérı által a hirdetmény-

ben/ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési részszempontok, szorzószámok, pontok alsó és 
felsı határa szerinti értékelési eljárást, valamint a Kbt. vonatkozó szabályait. 

 
2.16. A Bírálóbizottság tagjai, amennyiben az a közbeszerzési eljárásban szükséges, a bírálati lapon egyen-

ként pontozzák és indokolják az egyes, érvényes ajánlatokat, majd a pontozás összesített eredménye 
alapján rangsorolják az ajánlatokat (ajánlattevıket). 
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2.17. A Bírálóbizottság bírálati jegyzıkönyvben rögzíti szakvéleményét, és a nyertes ajánlattevı(k)re vonatko-

zó javaslatát, melyhez csatolni kell a bírálati lapokat. 
 
2.18. Az eljárást lezáró döntést javaslatként az önálló beszerzési csoport vezetıje a gazdasági igazgató és a 

beszerzés tárgya szerint illetékes felsıvezetı elé terjeszti véleményezés céljából. A gazdasági igazgató 
az elfogadott javaslatot a vezérigazgató elé terjeszti jóváhagyásra. Az eljárást lezáró döntést meghozó 
személy a Bírálóbizottság javaslatától eltérı döntését köteles írásban megindokolni. 

 
2.19. A közbeszerzési eljárás elıkészítésében, a felhívás, illetve a dokumentáció elkészítése során vagy az 

eljárás más szakaszában, az ajánlatkérı nevében eljáró vagy az eljárásba egyébként bevont személy il-
letve szervezet kiválasztásakor, továbbá a közbeszerzési eljárás külsı szakértıvel lebonyolíttatása ese-
tén, kötelezı a jelen Szabályzat Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat (4.sz. melléklet) kitöltése 
az összeférhetetlenség és a titoktartás szabályainak érvényesülése érdekében. Az önálló beszerzési cso-
port vezetıje jogosult minden egyéb, e pontban külön meg nem nevezett közremőködıtıl megkövetelni 
ezen nyilatkozat kitöltését. 

 
2.20. A közbeszerzési eljárások dokumentálásáról az önálló beszerzési csoport vezetıje gondoskodik a Kbt. 

rendelkezései szerint. 
 

3. KÖZÖSSÉGI KÖZBESZERZÉS  
 
3.1. A közbeszerzést a 3.6. pontban felsorolt eljárások szabályai alapján kell lefolytatni. 
 
3.2. Ha a hirdetményben az ajánlatkérı elıírja, hogy az ajánlattevı köteles ajánlati biztosítékot nyújtani, 

akkor a biztosíték az ajánlattevı választása szerint teljesíthetı az elıírt pénzösszegnek az ajánlatkérı 
bankszámlájára történı befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerzıdés alapján ki-
állított - készfizetı kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés helyét, illetıleg az ajánlat-
kérı bankszámlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját az ajánlati felhívásban meg kell hatá-
rozni.  

 
3.3. Amennyiben ajánlatkérı az eljárást lezáró döntésében második helyezetett is hirdet - a Kbt. 124. § (4) 

bekezdése szerint - a nyertes ajánlattevı visszalépése esetén az ajánlatkérı jogosult a következı leg-
jobb ajánlatot tevı ajánlattevıvel - amennyiben ez a szervezet (személy) az összegezésben megjelölés-
re kerül - szerzıdést kötni. Erre a lehetıségre az ajánlattevık figyelmét az eljárást megindító hirdet-
ményben fel kell hívni.  

 
3.4. Az ajánlatkérı a szerzıdést az ajánlati kötöttség Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti idıtartama alatt köte-

les megkötni, amennyiben e törvény másként nem rendelkezik nem köthetı meg azonban a szerzıdés 
az írásbeli összegezés megküldése napját követı tíz napos idıtartam lejártáig.  

 
3.5. Az ajánlatkérıként szerzıdı fél, vagy - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés 

során - a kifizetésre köteles szervezet a Kbt. 130. § § (3) bekezdése alkalmazásában (a továbbiakban 
együtt: ajánlatkérıként szerzıdı fél) a következı szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesí-
teni: 

 
• a fizetési határidı nem haladhatja meg a számla ajánlatkérıként szerzıdı fél (felek) általi kéz-

hezvételének napját követı 30 napot; a számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek 
között megállapodás tárgyát; 

• amennyiben nem állapítható meg egyértelmően a számla kézhezvételének idıpontja vagy az 
ajánlattevıként szerzıdı fél a teljesítést megelızıen nyújtja be a számlát, a fizetési határidı 
nem haladhatja meg a szerzıdésben meghatározott módon és tartalommal történı teljesítés 
(építési beruházás esetén az átadás-átvételi eljárás befejezésének) napját követı 30 napot. 
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• A szerzıdésben foglalt fizetési határidı a fenti bekezdés a)-b) pontjaiban megállapított határ-
idıket csak akkor haladhatja meg, ha a szerzıdésben a felek az ellenszolgáltatás halasztott tel-
jesítésében állapodtak meg, feltéve hogy a választott szerzıdéses konstrukció vagy a szerzı-
déssel kapcsolatos más egyedi körülmények miatt az tényszerően indokolt, a fizetési határidı 
azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. 

 
• A felek az ellenszolgáltatás részletekben történı teljesítésében is megállapodhatnak, ebben az 

esetben minden részletre alkalmazni kell az e törvényben a kifizetésekre elıírt szabályokat. 
 

• Ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás vagy az uniós értékhatárt elérı értékő szolgáltatás 
megrendelése és a szerzıdés teljesítésének idıtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlatte-
vı a szerzıdésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelı összeg, de legfeljebb 10 
millió forint elılegként történı kifizetését kérheti. 

 
3.6. Építési beruházások közbeszerzésének általános szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 12.-

14. §-aiban foglalt rendelkezések alapján kell teljesíteni.  
 

Hat hónapot meghaladó teljesítési idıszakról rendelkezı és egyben ötvenmillió forintot meghaladó ösz-
szegő nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerzıdések esetén az ajánlatkérı köteles az adott építési be-
ruházás jellemzıinek megfelelı idıszakonként vagy kivitelezési szakaszonként részszámlázási lehetısé-
get biztosítani. Ebben az esetben az áfa nélkül számítva 1 milliárd forint alatti szerzıdéses értékő építési 
beruházásoknál az ajánlatkérınek legalább 4 részszámla (ideértve a végszámlát is)  benyújtásá-
nak lehetıségét kell biztosítania.  
Az áfa nélkül számítva 1 milliárd forintot meghaladó szerzıdéses értékő építési beruházásoknál az aján-
latkérınek legalább 6 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetıségét kell biztosítania.
  
Az elsı részszámla kibocsátásának lehetıségét minden esetben biztosítani kell legkésıbb az áfa nélküli 
szerzıdéses érték 25 százalékát elérı megvalósult teljesítés esetén.   
Az elıleg és a részszámlák alapján történı kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerzıdés áfa 
nélkül számított értékének 70 százalékánál.  
A részszámla összegét az ajánlatkérı által teljesítésigazolással elismert szerzıdés szerinti teljesítés mér-
tékének megfelelıen kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szer-
zıdés megvalósult értékét nem haladhatja meg.  
Az ajánlatkérıként szerzıdı fél, vagy - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifi-
zetésre köteles szervezet (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: ajánlatkérıként szerzıdı fél), 
amennyiben az ajánlattevıként szerzıdı fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 130. § (3) 
bekezdésétıl eltérıen, a következı szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:  

 
a) az ajánlattevıként szerzıdı felek legkésıbb a teljesítés elismerésének idıpontjáig kötelesek nyilatkozatot 
tenni az ajánlatkérınek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;  
 
b) az összes ajánlattevıként szerzıdı fél legkésıbb a teljesítés elismerésének idıpontjáig köteles nyilatkozatot 
tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgál-
tatásból, egyidejőleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;  
 
c) az ajánlattevıként szerzıdı felek mindegyike a teljesítés elismerését követıen állítja ki számláját, a számlá-
ban részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevıi teljesítés mértékét;  
 
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérıként szerzıdı fél 
tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevıknek;  
 
e) az ajánlattevıként szerzıdı fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjérıl 
szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét 
visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerzıdésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét vissza-
tartja;  
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f) az ajánlattevıként szerzıdı felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az al-
vállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérıként szerzıdı félnek (annak 
érdekében, hogy az ajánlatkérıként szerzıdı fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevıként szerzıdı fél jogsze-
rően nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);  
 
g) az ajánlattevıként szerzıdı felek által benyújtott számlában megjelölt, fıvállalkozói teljesítés ellenértékét az 
ajánlatkérıként szerzıdı fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevıként szerzıdı feleknek, ha ık az alvállal-
kozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;  
 
h) ha az ajánlattevıként szerzıdı felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, 
az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérı ırzi és az akkor illeti meg az ajánlattevıt, ha igazolja, 
hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlı irattal igazolja, hogy az alvál-
lalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevı által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy 
részére;  
 
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti ha-
táridı harminc nap . 
 
A felek kizárólag az g) pont szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Kbt. 130. § 
(4) bekezdésének megfelelıen. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevıként szerzıdı féllel szemben csak 
az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.  
 
Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérıként szerzıdést kötı fél, fentieket minden részlet-
tel kapcsolatban alkalmazni kell. 
 
3.7. A közösségi közbeszerzésekre egyebekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni, a követ-

kezık szerint: 
 

• NYÍLT közbeszerzési eljárások esetén a Kbt. Második Részének alábbi rendelkezései: 
• VI. fejezettıl a XI. fejezetig valamint a XII. fejezet 83. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak. 
• MEGHÍVÁSOS közbeszerzési eljárások esetén, a Kbt. Második Részének alábbi rendelkezései: 
• VI. fejezettıl a XI. fejezetig valamint a XII. fejezet 84.-88- §-aiban foglalt rendelkezések az irányadóak 
• A HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS közbeszerzési eljárások esetén a Kbt. Máso-

dik Részének alábbi rendelkezései: 
• VI. fejezettıl a XI. fejezetig valamint a XII. fejezet 89.-93- §-aiban foglalt rendelkezések az irányadóak. 
• A HIRDETMÉNY NÉLKÜL TÁRGYALÁSOS közbeszerzési eljárások esetén a Kbt. Második Részének alábbi 

rendelkezései: 
• VI. fejezettıl a XI. fejezetig valamint a XII. fejezet 94.-100- §-aiban foglalt rendelkezések az irányadóak 
• VERSENYPÁRBESZÉD közbeszerzési eljárások esetén a Kbt. Második Részének alábbi rendelkezései: 
• VI. fejezettıl a XI. fejezetig valamint a XII. fejezet 101.-107- §-aiban foglalt rendelkezések az irányadó-

ak. 
• KERETMEGÁLLAPODÁSOS közbeszerzési eljárások esetén a Kbt. Második Részének alábbi rendelkezé-

sei: 
• VI. fejezettıl a XI. fejezetig valamint a XII. fejezet 108.-110- §-aiban foglalt rendelkezések az irányadó-

ak. 
• ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ közbeszerzési eljárások esetén a Kbt. Második Részének alábbi rendelkezései: 
• VI. fejezettıl a XI. fejezetig valamint a XIII. fejezetben foglalt rendelkezések az irányadóak. 

 
Ajánlatkérı közszolgáltatói szerzıdéseivel kapcsolatos eljárások tekintetében a fenti bekezdéseket kell alkal-
mazni a Kbt. XIV. fejezetében meghatározottak szerint (figyelembe véve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet-
ben foglaltakat) 
 

• TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁSOK esetén a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések az 
irányadóak. 
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4. NEMZETI ELJÁRÁSREND 
 
4.1. A Kbt. Harmadik Részében meghatározott szerint kell eljárnia az ajánlatkérıknek az uniós értékhatárt el 

nem érı és egyben a nemzeti értékhatárokat elérı értékő közbeszerzések megvalósításakor, valamint 
szolgáltatási koncesszió beszerzése esetében.  A Kbt. Harmadik rész szerinti eljárás alkalmazható to-
vábbá olyan esetben, amelyre a Kbt. III. Fejezete azt lehetıvé teszi [Kbt.18. § (3) bekezdés; Kbt. 19. § 
(2) bekezdés]. 

 
• A Kbt. 121. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás esetében a 123. §-ban meghatározott esetben és 

módon, szabadon kialakított eljárást folytat le. 
 

• A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerint a törvény Második Részében meghatározott szabályok sze-
rint jár el - a 122. §-ban foglalt eltérésekkel. 

 
• a fenti pontban foglalt esetben - a Kbt. 20. §-ban foglalt szempontok megfelelı alkalmazásával - köz-

szolgáltatói szerzıdés [Kbt. 114. § (2) bekezdése] megkötésére a törvény Második Részét a XIV. Feje-
zet szerinti különös szabályoknak is megfelelıen kell alkalmazni 

 
• A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd bármely esetben alkal-

mazható. 
 

• Az ajánlatkérı hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is indíthat:  
− az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési 

beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot 
− a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehetı és kivételesen kedvezı feltételei csak 

rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, to-
vábbá e kedvezı feltételek igénybevétele az e rész szerinti eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna 

− a közbeszerzés külképviselet számára történik  
 
4.2. A Döntéshozó által megbízott személy vagy szervezet készíti el az ajánlattételi felhívást a 92/2011. (XII. 

30.) NFM rendelet szerint. 
 
4.2.1. Ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha  
 

• Az ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha 
 

a) a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd a Kbt. 76. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján 
eredménytelen volt, feltéve, hogy a felhívásban, a dokumentációban vagy az ismertetıben foglalt feltételek idı-
közben lényegesen nem változtak meg és az ajánlatkérı a tárgyalásra a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a ver-
senypárbeszéd – Kbt. 74. § (1) bekezdésének a) - d) pontja és (2) bekezdésének c) pontja alapján nem érintett 
- összes ajánlattevıjét meghívja; 
 
b) a nyílt vagy a meghívásos eljárás vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás azért volt 
eredménytelen, mert az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot vagy részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a fel-
hívásnak és a dokumentációnak a feltételei idıközben lényegesen nem változtak meg; minderrıl az ajánlatkérı 
köteles az Európai Bizottság kérésére - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - tájékoztatást adni; 
 
c) a szerzıdés mőszaki-technikai sajátosságok, mővészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt 
kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthetı meg; 
 
d) az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérı által elıre nem látható okból elıállt rendkívüli sürgısség miatt 
a nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra elıírt határidık nem lenné-
nek betarthatóak; a rendkívüli sürgısséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérı mu-
lasztásából. 
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• Az ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás vagy szol-
gáltatás megrendelése esetében, ha 

 
a) a korábban megkötött szerzıdésben nem szereplı, de elıre nem látható körülmények miatt kiegészítı építési 
beruházás, illetve szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás vagy a szolgáltatás teljesítéséhez, 
feltéve, hogy a kiegészítı építési beruházást vagy szolgáltatást mőszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatké-
rıt érintı jelentıs nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerzıdéstıl vagy ha a kiegészítı építési 
beruházás, illetve szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás vagy a szolgáltatás 
teljesítéséhez, az ilyen kiegészítı építési beruházásra, illetve szolgáltatásra irányuló - a korábbi nyertes ajánlat-
tevıvel kötött - szerzıdés vagy szerzıdések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési 
beruházás vagy szolgáltatás értékének felét; 
 
b) olyan új építési beruházásra vagy szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlat-
tevıvel köt meg ugyanazon ajánlatkérı azonos vagy hasonló építési beruházás vagy szolgáltatás teljesítésére, 
feltéve, hogy az új építési beruházás vagy szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a ko-
rábbi szerzıdést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító hirdetményben 
az ajánlatkérı jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, valamint a korábbi eljárásban az építési beruházás 
vagy a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás vagy szol-
gáltatás becsült értékét is (a közösségi értékhatár elérésének meghatározása szempontjából); ilyen tárgyalásos 
eljárást azonban csak a korábbi elsı szerzıdés megkötésétıl számított három éven belül lehet indítani. 
 

• Az ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá árubeszerzés esetében, ha 
 
a) az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják elı; ez az eset azon-
ban nem alkalmazható olyan mennyiség esetén, amely megalapozza a piacképességet, illetve a kutatásfejlesz-
tés költségeit fedezi; 
 
b) a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bıvítése során a korábbi nyertes ajánlattevınek má-
sikkal történı helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy mőszaki-technikai szempontból eltérı és nem 
illeszkedı dolgokat kellene beszerezni vagy az ilyen beszerzés aránytalan mőszaki-technikai nehézséget ered-
ményezne a mőködtetésben és a fenntartásban; az ilyen - a korábbi nyertes ajánlattevıvel kötött - szerzıdés 
vagy szerzıdések együttes idıtartama azonban nem haladhatja meg a három évet; 
 
c) az áru árutızsdén jegyzett és beszerzett; 
 
d) az árut kivételesen kedvezı feltételekkel felszámolási eljárás, végelszámolás vagy bírósági végrehajtás, vagy 
az érintett szervezet személyes joga szerinti hasonló eljárás során történı értékesítés keretében szerzi be. 
 

• Az ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá szolgáltatás megrendelése 
esetében, ha arra tervpályázati eljárást követıen kerül sor, és a nyertessel vagy - a bírálóbizottság 
ajánlása alapján - nyertesek (díjazottak) valamelyikével kell szerzıdést kötni; ez utóbbi esetben a terv-
pályázati eljárásban a bírálóbizottság által ajánlott összes pályázót (ajánlattevıt) meg kell hívni a tár-
gyalásra. 

 
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a közszolgáltatói szerzıdéseivel kapcsolatos eljárások:   
 
Az ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat, ha 
 
a) a Kbt. XIV. Fejezete szerinti közbeszerzési eljárás azért volt eredménytelen, mert nem nyújtottak be részvé-
teli jelentkezést vagy ajánlatot, feltéve, hogy a felhívásnak és a dokumentációnak a feltételei idıközben lénye-
gesen nem változtak meg; 
 
b) a szerzıdés mőszaki-technikai sajátosságok, mővészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt 
kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthetı meg; 
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c) a közbeszerzés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból szükséges; ez az eset azonban 
nem alkalmazható nyereségszerzési cél esetében, illetve, ha a kutatásfejlesztés költségeit fedezi, továbbá nem 
sértheti az ilyen utóbbi célú késıbbi közbeszerzési eljárásokat; 
 
d) a szerzıdést a Kbt. XIV. Fejezete szerinti valamely eljárásban megkötött keretmegállapodás alapján köti; 
 
e) az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérı által elıre nem látható okból elıállt rendkívüli sürgısség miatt 
az e rendelet szerinti eljárásokra elıírt határidık nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgısséget indokoló 
körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérı mulasztásából. 
 

• Az ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá árubeszerzés esetében, ha 
 
a) a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bıvítése során a korábbi nyertes ajánlattevıvel köt 
szerzıdést és a korábbi nyertes ajánlattevınek másikkal történı helyettesítése azzal a következménnyel járna, 
hogy mőszaki-technikai szempontból eltérı és nem illeszkedı dolgokat kellene beszerezni, vagy az ilyen beszer-
zés aránytalan mőszaki-technikai nehézséget eredményezne a mőködtetésben és a fenntartásban; 
 
b) az áru árutızsdén jegyzett és beszerzett; 
 
c) a beszerzés kivételesen kedvezı feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz 
képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvezı feltételek igénybevétele más eljárás alkalmazása esetén 
meghiúsulna; 
 
d) az árut kivételesen kedvezı feltételekkel, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy bírósági végrehajtás, vagy 
az érintett szervezet személyes joga szerinti hasonló eljárás során történı értékesítés keretében szerzi be. 
 

• Az ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás vagy szol-
gáltatás megrendelése esetén, ha a korábban megkötött szerzıdésben nem szereplı, de elıre nem lát-
ható körülmények miatt kiegészítı építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése szükséges az épí-
tési beruházás vagy a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítı építési beruházást vagy 
szolgáltatást mőszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérıt érintı jelentıs nehézség nélkül nem 
lehet elválasztani a korábbi szerzıdéstıl, vagy ha a kiegészítı építési beruházás vagy szolgáltatás elvá-
lasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás vagy a szolgáltatás teljesítéséhez. 

 
• Az ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás esetében, 

ha olyan új építési beruházásra kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevıvel köt meg ugyanazon 
ajánlatkérı azonos vagy hasonló építési beruházás teljesítésére, feltéve, hogy az új építési beruházás 
összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerzıdést a jelen rendelet szerinti valamely 
eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító vagy meghirdetı hirdetményben az ajánlatkérı 
jelezte, hogy ilyen hirdetmény nélküli eljárást alkalmazhat, valamint a korábbi eljárásban az építési be-
ruházás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás becsült érté-
két is (a közösségi értékhatár elérésének meghatározása szempontjából). 

 
• Az ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá szolgáltatás megrendelése 

esetén, ha arra közszolgáltatói tevékenységével összefüggı - a tervpályázati eljárásra vonatkozó szabá-
lyokról szóló külön jogszabályban szabályozott - tervpályázati eljárást követıen kerül sor, és a nyertes-
sel vagy - a bírálóbizottság ajánlása alapján - a nyertesek (díjazottak) valamelyikével kell szerzıdést 
kötni; ez utóbbi esetben a tervpályázati eljárásban a bírálóbizottság által ajánlott összes pályázót (aján-
lattevıt) meg kell hívni a tárgyalásra. 

 
4.3. Az eljárás lefolytatása, az ajánlatok elbírálása és a folyamat dokumentálása során egyebekben az álta-

lános szabályok és a Kbt. rendelkezései szerint kell eljárni, azzal, hogy az egyes eljárási cselekmények 
szabályszerőségéért, a Kbt. által elıírt jegyzıkönyvek, értesítések, hirdetmények határidıben történı 
elkészítéséért és megküldéséért az önálló beszerzési csoport vezetıje illetve a Döntéshozó által megbí-
zott személy vagy szervezet a felelıs. 
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4.4. Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az önálló beszerzési csoport vezetıje illetve a Döntéshozó által 
megbízott személy vagy szervezet külön jogszabályban meghatározottak szerinti írásbeli összegezés el-
készítésérıl gondoskodik. Az összegzést az önálló beszerzési csoport vezetıje a Bíráló Bizottság tagjai-
nak aláírásával a gazdasági igazgató elé terjeszti véleményezés céljából. A gazdasági igazgató az elfo-
gadott összegzést a vezérigazgató elé terjeszti jóváhagyásra, melyet az összes ajánlattevınek a szerzı-
déskötés elıtt meg kell küldeni. 

 

5. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ALAPJÁN MEGKÖTÖTT SZERZİDÉSEK MÓDOSÍTÁSA ÉS 
TELJESÍTÉSE 
 
5.1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdések módosítását, teljesítését, részteljesítését az önál-

ló beszerzési csoport vezetıje által kijelölt témailletékes beszerzési szakértı, az eljárást kezdeményezı 
szervezeti egység vezetıje által kijelölt témailletékes munkatársa jelentése alapján követi nyomon. 

 
5.2. A szerzıdések módosításáról a Kbt. 30. § (4) bekezdése alapján hirdetményt kell közzétenni a Közbe-

szerzési Értesítıben, azok a szerzıdés módosításától számított 15 munkanapon belül. A hirdetmények 
közzétételérıl a önálló beszerzési csoport vezetıje gondoskodik. 

 
5.3. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdések módosítására csak a Kbt. 132. § -nak megfelelı-

en van lehetıség. A módosítást a Döntéshozónak aláírás elıtt jóvá kell hagynia. 
 

A Kbt. 132. §-a szerint: 
„132. § (1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdésnek 
a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha 
 

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerzıdéskötést megelızı köz-
beszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevıkön (részvételre jelentkezıkön) kívül más ajánlattevık 
(részvételre jelentkezık) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetıvé tették 
volna; vagy 
b) a módosítás a szerzıdés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevı javára változtatja meg; vagy 
c) a módosítás a szerzıdés tárgyát az eredeti szerzıdésben foglalt ajánlattevıi kötelezettséghez képest új elem-
re terjeszti ki. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerzıdés módosítása olyan 
körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerzıdéskötést követıen - a szerzıdéskötéskor elıre nem látható 
okból merült fel és a szerzıdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerzıdés olyan eleme változik 
a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] 
alapjául szolgált, az ajánlatkérı köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevıt a módosításról és annak 
részletes indokairól értesíteni. 
(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerzıdésben foglalt eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó 
növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerzıdés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlatte-
vı javára megváltoztatja.” 
 
 

6. A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLAT 
 
6.1. A Közbeszerzési Döntıbizottság hatásköre: 
 

• A közbeszerzésre, a közbeszerzési eljárásra, a minısített beszerzésre, valamint a minısített beszerzési 
eljárásra, a védelmi beszerzésre, valamint a védelmi beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok meg-
sértése miatt indult eljárás lefolytatása, a közbeszerzési eljárás tekintetében - ideértve a XIV. Fejezet 
szerinti eljárás sajátos szabályait meghatározó külön kormányrendelet szerinti elıminısítési kérelem el-
utasítása és az elıminısítési listáról való törlés miatt indult eljárást is (a továbbiakban: elıminısítési 
ügyekben indított jogorvoslati eljárás) 
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• a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés a Kbt-be, illetve a Kbt. felhatalmazása alapján alko-
tott kormányrendeletbe ütközı módosítása vagy teljesítése, valamint az ajánlatkérı által a Kbt. 123. § 
szerint önállóan kialakított eljárási szabályokba ütközı magatartás vagy mulasztás miatt indult eljárás 
lefolytatása 

• a Kbt.-t önként alkalmazó szervezet (személy) fenti kettı pont szerinti jogsértésével kapcsolatos jogvita 
elbírálása is 

 
Nem tartozik a Közbeszerzési Döntıbizottság hatáskörébe a minısített beszerzési eljárásban a jegyzékre kerülés 
érdekében lefolytatott eljárás, vagy a jegyzékbıl történı törlés szabályosságával kapcsolatos kérdések eldönté-
se. 
 
A Közbeszerzési Döntıbizottság a minısített beszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslat során nem vizsgálhat-
ja felül az Országgyőlés illetékes bizottságának e törvény alkalmazását kizáró elızetes döntését. 
 
A Közbeszerzési Döntıbizottság illetékessége: 
 

• A Közbeszerzési Döntıbizottság illetékessége az ország egész területére kiterjed 
 
6.2. A Közbeszerzési Döntıbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. (A minısített beszerzéssel, a 

minısített beszerzési eljárással, a védelmi beszerzéssel, valamint a védelmi beszerzési eljárással kap-
csolatos jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntıbizottság hivatalbóli eljárásának nincs helye, a 
Kbt. 140-141. § valamint a Kbt. 152. § (4) bekezdés e) pontja nem alkalmazható.) 

 
6.3. Kérelmet nyújthat be az ajánlatkérı, az ajánlattevı, közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevı, a 

részvételre jelentkezı, közös részvételi jelentkezés esetén bármelyik részvételre jelentkezı vagy az 
egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütközı tevékenység vagy mulasztás 
sérti vagy veszélyezteti. Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, a dokumentáció, illetve ezek 
módosításának jogsértı volta miatt kérelmet nyújthat be a közbeszerzés tárgyával összefüggı tevé-
kenységő kamara vagy érdekképviseleti szervezet is. (E bekezdésben foglaltak a továbbiakban együtt: 
kérelmezı.) 

 
6.4. A kérelem - a 6.5 pont szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmezı tudomására jutásától számított 

tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértı döntés esetében pedig a jogsértésnek a ké-
relmezı tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétıl számí-
tott kilencven napon túl kérelmet elıterjeszteni nem lehet. 

 
6.5. Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a dokumentációval, illetve ezek módosításával kap-

csolatban az - adott esetben módosított - ajánlattételi, illetve részvételi határidı lejárta elıtti ötödik na-
pig lehet kérelmet benyújtani, de ha a 6.4 pont szerinti határidı ennél késıbb jár le, akkor a kérelmezı 
a 6.4 pont szerinti idıpontig jogosult kérelmet elıterjeszteni. 

 
6.6. A 6.4 pont bekezdés szerinti határidı számításakor a jogsértés tudomásra jutása idıpontjának kell te-

kinteni 
 
a) a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény közzétételétıl vagy közvetlen felhívás 
kézhezvételétıl, vagy dokumentáció esetében annak rendelkezésre bocsátásától számított tizenötödik napot; 
 
b) az elıírt határidı lejártánál késıbb feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételétıl számított tize-
nötödik napot; 
 
d) a közbeszerzési eljárást lezáró döntésben a megtekintett iratokkal kapcsolatban szereplı jogsértéssel kapcso-
latban az iratbetekintés befejezésének napját, ha a kérelmezı az írásbeli összegezés kézhezvételét követı 15 
napon belül az ajánlat(ok)ba betekintett az ajánlatkérınél vagy a Közbeszerzési Döntıbizottságnál; 
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e) ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben elızetes vitarendezést kérelmeztek és az ajánlatkérı a 
jogsértéssel kapcsolatban álláspontját megküldte, de egyéb intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében 
az ajánlatkérıi álláspont megküldésének idıpontját; 
 
e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés e törvénybe ütközı módosítása vagy teljesítése eseté-
ben a szerzıdés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételétıl, vagy a teljesítésre vo-
natkozó adatok [Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pont] honlapon való közzétételétıl számított harmincadik napot. 
 
6.7. A 6.4. bekezdés szerinti határidı számításakor a jogsértés megtörténtének kell tekinteni  
 

a) a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény esetében a hirdetmény közzététel-
ét, közvetlen felhívás esetében a felhívás megküldését; 

 
b) az elıírt határidı lejártánál késıbb feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét; 

 
c) a közbeszerzési eljárás mellızésével történı beszerzés esetében a szerzıdés megkötésének idıpontját, 

vagy ha ez nem állapítható meg, akkor a szerzıdés teljesítésének bármelyik fél által történı megkezdé-
sét. 

 
6.8. Ha a közbeszerzési eljárás mellızésével történı beszerzés a 6.4. bekezdés szerinti határidı leteltét kö-

vetıen jut a kérelmezı tudomására, a kérelmet a szerzıdés megkötésének idıpontjától, vagy ha ez 
nem állapítható meg, akkor a szerzıdés teljesítésének bármelyik fél által történı megkezdésétıl számí-
tott egy éven belül nyújthatja be.  

 
6.9. A Közbeszerzési Döntıbizottság a határozatát a Közbeszerzések Hatóság nevében hozza meg. 
 
6.10. A Közbeszerzési Döntıbizottság ötvenezer forinttól ötszázezer forintig terjedı eljárási bírsággal sújthatja 

a kérelmezıt vagy a jogorvoslati eljárás egyéb résztvevıjét, ha 
 

• hamis adatot közöl, vagy az ügy elbírálása szempontjából lényeges adatot elhallgat; 
• felvilágosítást nem vagy nem határidın belül ad meg; 
• a gazdasági, szakmai, vagy közbeszerzési tevékenységével kapcsolatos iratokba való betekintést akadá-

lyozza; 
• nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést, vagy ugyanabban az eljárásban ugyanazon 

közbeszerzési biztos ellen ismételten alaptalan bejelentést tesz. 
 
6.11. A Közbeszerzési Döntıbizottság érdemi határozatában: 
 

• az alaptalan kérelmet elutasítja; 
• a hivatalból indított vagy folytatott eljárásban megállapítja a jogsértés hiányát; 
• megállapítja jogsértés megtörténtét; 
• megállapítja a jogsértés megtörténtét és alkalmazza a 6.12-es pont felsorolt jogkövetkezményeket; 
• a 152. § (4) bekezdésben meghatározott esetekben a jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki; 
• megállapítja a jogsértés megtörténtét és a külön jogszabályban meghatározottak szerint eltiltja az aján-

lattevıt, alvállalkozót, vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet (személyt) a közbe-
szerzési eljárásban való részvételtıl. 

 
6.12. Amennyiben a Közbeszerzési Döntıbizottság határozatában jogsértést állapít meg 
 

• a közbeszerzési eljárás befejezése elıtt felhívhatja a jogsértıt az e törvénynek megfelelı eljárásra, illet-
ve az ajánlatkérı döntésének meghozatalát feltételhez kötheti; 

• megsemmisítheti az ajánlatkérınek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott vagy azt lezáró döntését, 
ha e döntés alapján a szerzıdést még nem kötötték meg; 

• elrendelheti az ajánlattevınek a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébıl való törlését; 
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• a gazdasági szereplıt a külön jogszabályban meghatározottak szerint eltilthatja közbeszerzési eljárás-
ban való részvételtıl; 

• bírságot szabhat ki a jogsértı szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelıs személlyel vagy a 
szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelıs személlyel és szervezettel szemben. 

 
6.13. A Közbeszerzési Döntıbizottság a jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki 
 

• ha a jogsértés a közbeszerzési eljárás jogtalan mellızésével valósult meg; 
• a felek a szerzıdéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok megsértésével kötöttek szerzıdést; 
• ha a szerzıdést hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként úgy kötötték meg, hogy nem áll-

tak fenn a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának feltételei; 
• ha az ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén elmulasztotta a Közbeszerzési Döntıbi-

zottság elızetes értesítését; 
• ha a Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezte a Közbeszerzési Döntıbizottság hivatalból való eljá-

rását [Kbt. 141. §] és a Döntıbizottság megállapítja a jogsértés megtörténtét. 
 
6.14. A Közbeszerzési Döntıbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása vagy a gazda-

sági szereplınek a közbeszerzési eljárásban történı részvételtıl eltiltása, valamint a bírság összegének, 
illetve az eltiltás idıtartamának megállapításában az eset összes körülményét - így különösen a jogsére-
lem súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre 
gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütközı magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértınek az eljárást 
segítı együttmőködı magatartását - veszi figyelembe. A bírság összegének és az eltiltás idıtartamának 
megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. Az eltiltásra 
vonatkozó döntés kérdésében a külön jogszabályban foglaltakat is figyelembe kell venni. 

 
6.15. Bírság mértéke: 
 

• A Közbeszerzési Döntıbizottság a 6.13-as pont alapján a jogsértés megállapítása mellett bírságot köte-
les kiszabni. A bírság összege - a 6.14-es pont foglaltak figyelembevételével - a közbeszerzési eljárás 
becsült értékének, illetve rész ajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének, a közbe-
szerzési eljárás jogtalan mellızése esetén pedig a szerzıdéses érték legfeljebb tizenöt százaléka. 

• Ha a Közbeszerzési Döntıbizottság a 6.13-as pont utolsó francia bekezdése alapján bírságot szab ki, a 
bírság összege - a 6.14-es pont foglaltak figyelembevételével - a közbeszerzési eljárás becsült értéké-
nek, illetve rész ajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének legfeljebb tíz százaléka. 

 
6.16. Ha a Közbeszerzési Döntıbizottság megsemmisíti az ajánlatkérınek az eljárást lezáró döntését, az aján-

latkérı köteles a határozat végrehajthatóságának idıpontjától számított harminc napon belül új eljárást 
lezáró döntést hozni. Ha az eljárás elıre láthatólag nem eredménytelen, döntése meghozatala elıtt - 
határidı tőzésével - be kell szereznie valamennyi érvényes ajánlatot tevı nyilatkozatát arról, hogy aján-
latát fenntartja. Amennyiben az ajánlattevı a megadott határidıben nem nyilatkozott, úgy kell tekinte-
ni, hogy ajánlatát nem tartja fenn. 

 
6.17. Ha a Közbeszerzési Döntıbizottság a Kbt. 152. § szerinti határozatában megállapítja a közbeszerzésre, 

illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértését, az ajánlatkérıként, illetve az 
ajánlattevıként szerzıdı fél - a Közbeszerzési Döntıbizottság határozatának kézbesítésétıl számított 
harminc napon belül - elállhat az érintett közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdéstıl, feltéve, 
hogy a jogsértés befolyásolta a közbeszerzési eljárást lezáró döntést. 

 
6.18. Az ügy érdemében hozott határozatában a Közbeszerzési Döntıbizottság a Kbt. 127. § (1) bekezdés 

szerinti jogsértést állapít meg, pert indít a szerzıdés érvénytelenségének kimondása és az érvénytelen-
ség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt. 

 
6.19. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat tekintetében egyebekben a Kbt. Ötödik részében foglalt 

rendelkezések az irányadóak. 
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6/A. Elızetes Vitarendezés 
 
6/A.1 Elızetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult 

• a jogsértı eseményrıl való tudomásszerzést követı három munkanapon belül az ajánlattevı vagy rész-
vételre jelentkezı, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértı az írásbeli összegezés, illetve 
az ajánlatkérı bármely eljárási cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely – az 
alábbi pont szerintieken kívüli - dokumentum; 

• bármely érdekelt gazdasági szereplı vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggı tevékenységő kamara 
vagy érdekképviseleti szervezet (Kbt. 79. § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kérelmezı) az aján-
lattételi, vagy részvételi határidı lejárta elıtti tízedik napig, gyorsított, vagy rendkívüli sürgısségre te-
kintettel indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban e határidık lejártáig, ha álláspontja szerint 
egészben vagy részben jogsértı az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, a dokumentáció, vagy 
azok módosítása. 

 
6/A.2 A kérelmezınek az ajánlatkérıhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: elızetes vitarendezési kére-

lem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsér-
tınek tartott elemét, továbbá a kérelmezı javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó 
adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell. 

 
6/A.3 Az elızetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérı részére, 

aki a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezıt a kérelem megérkezésétıl szá-
mított három munkanapon belül a benyújtási módnak megegyezı módon tájékoztatja, továbbá az elı-
zetes vitarendezési kérelem benyújtásáról, valamint az arra adott válaszáról az eljárás valamennyi - ál-
tala ismert - ajánlattevıjét vagy részvételre jelentkezıjét is tájékoztatja. 

 
6/A.4 Az ajánlatkérı az elızetes vitarendezési kérelem megérkezésétıl számított három munkanapon belül 

akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevıket (részvételre jelentkezıket) három munkanapos ha-
táridıvel hiánypótlás [Kbt. 67. §], felvilágosítás [Kbt. 67. §] vagy indokolás [Kbt. 69-70. § bekezdése] 
benyújtására felhívni, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetıség, ha az eljá-
rásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az aján-
latkérı az elızetes vitarendezési kérelem benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás vagy in-
dokolás kérésének megküldésével egyidejőleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezé-
sétıl számított hét munkanapon belül - faxon vagy elektronikus úton - tájékoztatja a kérelmezıt és az 
ajánlattevıket (részvételre jelentkezıket). 

 
6/A.5 Amennyiben valamely ajánlattevı az 6/A.1 pont szerinti határidıben és a 6/A.2 pont bekezdésnek meg-

felelıen elızetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követıen történt eljárási cse-
lekménnyel, keletkezett dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérı a kérelem benyújtásától a vála-
szának megküldése napját követı tíz napos idıtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerzıdést - ha 
részajánlat tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerzıdést - ha eddig az idı-
pontig a szerzıdéskötési moratórium egyébként lejárna.  

 

7. KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS 
 
7.1. A Kormány a közbeszerzések központosított eljárás keretében történı lefolytatását rendelheti el az álta-

la irányított szervezetek vonatkozásában, meghatározva annak személyi és tárgyi hatályát, az ajánlatké-
résre feljogosított szervezetet, valamint az eljáráshoz való csatlakozás lehetıségét. 

 
7.2. A központi beszerzı szervezet a Közbeszerzési és Ellátási Fıigazgatóság (továbbiakban KEF). A KEF el-

látja a központosított közbeszerzési rendszer mőködtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint lebo-
nyolítja az ezen rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket. 

 
7.3. A központosított közbeszerzés keretén belül beszerezhetı kiemelt termékek jegyzékét a 168/2004. (V. 

25.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A KEF felügyeletét ellátó miniszter tájékoztatóban 
állapítja meg a kiemelt termékbeszerzésekre vonatkozó állami normatívát. 
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7.4. A KEF által ellátott feladatokért a Zrt. a KEF részére központosított közbeszerzési díjat köteles fizetni, 
amelyet az adott Keretmegállapodás szabályoz. 

 
7.5. A Zrt. a KEF felé az alábbi adatszolgáltatásra köteles: 
 

• Bejelentkezés a KEF által közzétett regisztrációs őrlap kitöltésével és a KEF részére történı megküldésé-
vel a központosított közbeszerzési rendszerbe. 

• A regisztrációs őrlap szerinti adatokban bekövetkezett változások öt munkanapon belüli bejelentése. 
• Az adatok évente, április 15-ig történı felülvizsgálata és bejelentése.  
• A központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékek közbeszerzésére vonatko-

zó beszerzési terv bejelentése háromhavonta elıre a KEF által közzétett módon. 
• A Kbt. 32. §-a szerinti, a kiemelt termékek közbeszerzésének vonatkozásában a központi beszerzı szer-

vezet által közzétett formában elkészített éves összesített közbeszerzési terv megküldése tárgyév már-
cius 31-ig a KEF részére. 

• A központi beszerzı szervezetet tájékoztatása a közbeszerzési tervben bekövetkezett változásról öt 
munkanapon belül. 

• A központi beszerzı szervezetet tájékoztatása a megrendelés teljesítésérıl, valamint annak pontos ada-
tairól és minısítésérıl. 

• A saját hatáskörben megvalósított beszerzés eredményeként megkötött szerzıdés, valamint a szerzıdés 
teljesítésének dokumentumainak megküldése a KEF részére. 

• Amennyiben a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés becsült értéke az egyszerő közbe-
szerzési eljárás értékhatárát eléri, a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés körülményei-
rıl a közbeszerzési eljárás megkezdése elıtt 8 nappal a KEF - a saját hatáskörben tervezett közbeszer-
zés eljárási hirdetményének vagy ajánlattételi felhívásának megküldésével – írásbeli tájékoztatása. 

 
7.6. A Zrt. a kiemelt termékek közbeszerzését saját hatáskörben is megvalósíthatja, ha: 
 

• kiemelt termékbeszerzés megvalósítása elıre nem látható okból rendkívül sürgıssé válik és a hatályos 
keretszerzıdés alapján a közbeszerzés határidıre nem lenne megvalósítható; 

• a kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás vagy keretszerzıdés (a 
beszerzés feltétele, hogy az intézmény beszerzési igényét elızetesen - legalább háromhavonta elıre, a 
KEF által közzétett módon - a KEF-nél bejelentette); 

• lehetısége van más intézmény készletének átvételére, és az megfelel az állami normatíváknak; 
• a keretszerzıdésben meghatározott és az egyéb (pl. azonos szolgáltatási) feltételek tekintetében is 

mindenben megfelelı kiemelt terméket a keretszerzıdés szerinti árnál alacsonyabb áron tud beszerezni 
(a beszerzés feltétele, hogy az intézmény beszerzési igényét elızetesen - legalább háromhavonta elıre, 
a KEF által közzétett módon - a KEF-nél bejelentette). 

 
7.7. A központosított közbeszerzés részletes szabályait a 168/2004. (V. 25.) Kormány rendelet határozza 

meg. 
 

8. A ZRT.-RE VONATKOZÓ HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK  
 

A hatályos közbeszerzési értékhatárokat a DMRV Zrt közbeszerzési eljárásaira vonatkozó, hatályos ér-
tékhatárok 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 

9. A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE 
 

A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált 
• általános forgalmi adó nélkül számított, a 12-18. §-okban foglaltakra tekintettel megállapított - legma-

gasabb összegő teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszol-
gáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét., 
(a továbbiakban: becsült érték) A közbeszerzési becsült értékének meghatározásával kapcsolatos a Kbt. 
által elıírt követelményeket A közbeszerzés becsült értékének meghatározásával kapcsolatos, a Kbt. ál-
tal elıírt követelmények 2. sz. melléklet tartalmazza 
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10. AZ AJÁNLATKÉRİ NEVÉBEN ELJÁRÓ, AZ ELJÁRÁS SORÁN DÖNTÉST HOZÓ, ILLETİLEG AZ 
ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEK ÉS SZERVEZETEK 
 
10.1 A Döntéshozó 
 
10.1.1. Az ajánlatkérı nevében valamennyi közbeszerzési eljárás során a döntés meghozatalára a Zrt. vezér-

igazgatója vagy az általa megbízott személyek jogosultak. 
 
10.1.2. A Döntéshozó a közbeszerzési eljárást lezáró és egyéb döntését a Bírálóbizottság javaslatának megtéte-

létıl számított 3 munkanapon belül köteles meghozni. 
 
10.2 A közbeszerzésekkel kapcsolatos adminisztratív, elıkészítı és végrehajtó szervek, vagy 

személyek 
 
10.2.1. Az ajánlatkérı által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban az adminisztratív, az elıkészítı és a végre-

hajtó feladatokat a Zrt. beszerzési osztály vezetıje, vagy az általa megbízott személy látja el. A beszer-
zési osztály vezetıje feladatai ellátására külsı közbeszerzési tanácsadót, szakértıt vehet igénybe. 

 
10.3 A Bírálóbizottság 
 
10.3.1 A Bírálóbizottság legalább 3 tagból áll. 
 
10.3.2 Állandó tagjai: 
a)mőszaki Igazgató vagy javaslatára a vezérigazgató által megbízott személy, 
b)beszerzés tárgya szerint illetékes vezetı, vagy javaslatára a vezérigazgató által megbízott osztályveze-
tı/szervezetiegység-vezetı/témailletékes munkatárs, 
c)gazdasági igazgató vagy javaslatára a vezérigazgató által az Önálló Beszerzési Csoportból megbízott csoport-
vezetı vagy beszerzési szakértı. 
 
10.3.3 Eseti jelleggel megbízott tagjai: a gazdasági igazgató, és a beszerzés tárgya szerint illetékes szakterületi 

vezetı javaslatára a vezérigazgató által megbízott, a jelentkezések bírálatára felkért személy, vagy 
szervezet. 

 
10.3.4 A bizottsági tagok megbízásáról a vezérigazgató gondoskodik úgy, hogy a bizottságban legalább három 

fı részvétele biztosított legyen. 
 
10.3.5 A Bírálóbizottsági munkáról jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással 

ellátott bírálati lapjai. 
 
10.4 A Bonyolító 
 
10.4.1 Külsı szerv megbízása, továbbá hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a megbízást az 

ajánlatkérı nevében a vezérigazgató adja, azonban a szükséges adatok és dokumentációk átadásáról, 
valamint a külsı szervvel, illetıleg a tanácsadóval történı kapcsolattartásról az önálló beszerzési cso-
port vezetıje gondoskodik. A külsı szakértı és a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a megbízás során a 
Zrt., mint megbízó nevében jogosult eljárni. 

 
10.4.2 A külsı szerv által elkészített ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás, egyéb hirdetmények, valamint a 

beérkezett ajánlatok/jelentkezések értékelésének a Bírálóbizottság elé terjesztésérıl az önálló beszerzé-
si csoport vezetıje gondoskodik. A Bírálóbizottság ülésén a külsı szerv részérıl eljáró szakértı tanács-
kozási joggal részt vehet. 
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I. SZABÁLYZAT TARTALMA 

 
A közbeszerzési terv, az elızetes összesített tájékoztató és az éves statisztikai összegezés elkészítése 
 

1. A KÖZBESZERZÉSI TERV 
 
1.1. A Zrt. a költségvetési évben megvalósítani kívánt beszerzései tervezésére köteles, melyhez az összesí-

tett beszerzési és pályáztatási igényeket, a szervezeti egységek által megadott adatok, információk 
alapján az illetékes szakterületi vezetı megküldi az önálló beszerzési csoportvezetıjének tárgyévet 
megelızı év szeptember 30-ig  

 
1.2. A szervezeti egységnek az adott évre tervezett beszerzéseit kell feltüntetni, összesítve az azonos tárgyú 

beszerzéseket és azok becsült értékét. 
 
1.3. A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében az igények elektronikus formában továbbítandók az 

önálló beszerzési csoportvezetıjének az obc@dmrvzrt.hu e-mail címre. 
 
1.4. Az önálló beszerzési csoportvezetıje gondoskodik a Zrt. összesített közbeszerzési tervének összeállítá-

sáról legkésıbb a Kbt.-ben elıírt határidıt megelızı (március 31.) 5. munkanapig. 
 
1.5. A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell ırizni. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési 

terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötele-
zettségét. Az ajánlatkérı a közbeszerzési terv elkészítése elıtt is indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet 
a tervben szintén szerepeltetni kell. 

 
1.6. Az ajánlatkérı továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltak-

hoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható 
okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési 
tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát 
is.  

 
1.7. A közbeszerzési tervtıl való jelentıs eltérés esetén az önálló beszerzési csoportvezetıje írásban tájékoz-

tatja a gazdasági igazgatót, a mőszaki igazgatót és a vezérigazgatót. 
 

2. AZ ELİZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 
 
2.1. A Kbt. 32. § (1) bekezdése szerinti esetekben ajánlatkérı elızetes összesített tájékoztatót készíthet. 
 
2.2. Az elızetes összesített tájékoztató elkészítésérıl és közzétételérıl a Kbt. 32. § szerinti határidık és elı-

írások betartásával a gazdasági igazgató jóváhagyását követıen az önálló beszerzési csoportvezetıje 
gondoskodik. A tájékoztatót a gazdasági igazgató a vezérigazgató elé terjeszti aláírás céljából. 

 
2.3. Az elızetes összesített tájékoztatónak (idıszakos elızetes tájékoztatónak) az ajánlatkérı honlapján tör-

ténı közzététele esetén az ajánlatkérı köteles a hirdetmény a felhasználói oldalon megnevezéső hir-
detményt - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - megküldeni az Európai Unió Kiadóhivatalának. Az 
elızetes összesített tájékoztató (idıszakos elızetes tájékoztató) honlapon történı közzétételére, ezen 
hirdetménynek az Európai Unió Kiadóhivatala részére elektronikus úton történı feladását követıen ke-
rülhet sor.  

 
2.4. Az elızetes összesített tájékoztatót (idıszakos elızetes tájékoztatót) tartalmazó hirdetmény közzététele 

nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezett-
ségét. 
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2.5. A XIV. Fejezetet alkalmazó ajánlatkérı idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt közzéte-

het fontosabb projektjérıl, építési beruházásáról anélkül, hogy megismételné azokat az információkat, 
amelyeket egy ilyen korábbi tájékoztatóban már közzétett, feltéve, hogy egyértelmően felhívja a figyel-
met arra, hogy az utóbbi hirdetmény kiegészítı jellegő. 

 

3. AZ ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS 
 
3.1. A gazdasági igazgató jóváhagyását követıen az önálló beszerzési csoportvezetıje gondoskodik a Zrt. 

éves közbeszerzéseirıl – külön jogszabályban meghatározott minta szerinti – éves statisztikai összege-
zés elkészítésérıl. Az összegzést a gazdasági igazgató a vezérigazgató elé terjeszti aláírás céljából, 
amelyet legkésıbb a Kbt.-ben elıírt határidıig megküld a Közbeszerzések Tanácsának. 

 
 

II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN AZ EGYES RÉSZTVEVİK FELADAT-, ÉS 
HATÁSKÖREI 

 

1. A DÖNTÉSHOZÓ HATÁSKÖRE 
 
1.1. jóváhagyja az éves összesített közbeszerzési tervet és annak módosítását, 
 
1.2. utasítást ad – szükség esetén – az elızetes összesített tájékoztató elkészítésére és jóváhagyja azt, 
 
1.3. engedélyezi a közbeszerzési eljárás hirdetményének közzétételét, vagy az eljárást megindító felhívás 

megküldését 
 
1.4. engedélyezi a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások esetén a Szabályzattól törté-

nı eltérést, 
 
1.5. meghozza az ajánlatok, vagy jelentkezések elbírálásával kapcsolatos döntést 
 
1.6. meghozza az eljárást lezáró döntést, 
 
1.7. dönt a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, – a gazdasági igazgató javaslata alapján - 

mely javaslat elkészítésérıl a önálló beszerzési csoport vezetıje gondoskodik. 
 
1.8. engedélyezi az önálló beszerzési csoport vezetıjének a közbeszerzési eljárás lebonyolítását külsı szerv-

tıl érkezı megkeresés esetén, 
 
1.9. jogosult arra, hogy írásban meghatalmazzon vezetı beosztású tisztségviselıt a jelen szabályzatban fog-

lalt feladatainak ellátására. 
 

2. A DÖNTÉSHOZÓ FELÜGYELETI HATÁSKÖRE 
 
2.1. jóváhagyja a közbeszerzési eljárások tekintetében a külsı szervezetek általi ellenırzés során adott je-

lentést, tájékoztatást, adatszolgáltatást, egyéb információt, 
 
2.2. kivizsgáltatja a szabálytalan, vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát egyébként kérdésessé tevı esete-

ket. 
 



KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT EU7403 
 

 

 

6. KIADÁS 2013. MÁJUS 01. 25/31 OLDAL 
 

I:\9001_2001_szabv_utasitasai\7_fofejezet\EU7403_v6_1.doc 
 

3. A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG FELADATAI 
 
3.1. átvizsgálja a beérkezett jelentkezéseket, ill. ajánlatokat és hiánypótlásokat, 
 
3.2. javaslatot tesz hiánypótlási felhívás tartalmára és annak megküldésére, 
 
3.3. javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy mely jelentkezések/ajánlatok érvénytelenek, illetve hogy van-e 

olyan jelentkezı/ajánlattevı, akit ki kell zárni az eljárásból, 
 
3.4. javaslatot tesz az eredményhirdetés elhalasztására vonatkozóan, 
 
3.5. jegyzıkönyvet készít a Bírálóbizottság ülésérıl, a szabályzat I. fejezet 7.3.5. pontja szerint, és a bírálati 

jegyzıkönyvben indokolt javaslatot tesz a nyertes ajánlattevı(k)re, az eljárást lezáró döntésre, 
 
3.6. jelzi – indoklással ellátva – ha a közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. § -ban foglalt okból eredménytelenné 

kell nyilvánítani. 
 

4. AZ ILLETÉKES SZAKTERÜLETET FELÜGYELİ FELSİVEZETİ FELADATAI 
 
4.1. elkészíttetik a tervhez szükséges, a felügyeletük alá tartozó szervezeti egységek beszerzési igényeit tar-

talmazó adatlapot, majd eljuttatják az önálló beszerzési csoport vezetıjének, a szervezeti egységek be-
szerzési igényeinek módosítása esetén folyamatosan jelzik az önálló beszerzési csoport vezetıje felé a 
tervtıl való eltérést a szükséges adatokkal és indoklással, 

 
4.2. a közbeszerzési eljárás megindításához kitöltik az Eljárásindító adatlapot, 3. sz. melléklet-et, és eljuttat-

ják az önálló beszerzési csoport vezetıjéhez, 
 
4.3. gondoskodnak a szükséges kötelezettségvállalás megtételérıl, vagy a közbeszerzés fedezetének egyéb 

módon igazolt rendelkezésre állásáról a konkrét közbeszerzési eljárás megindításakor. 
 

5. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK SORÁN A PÉNZÜGYI OSZTÁLY FELADATAI 
 
5.1. gondoskodik a közbeszerzési eljárás során, az eljárás megindítását megelızıen a szerzıdéstervezet 

véleményeztetésérıl, véleményezésérıl, szükség esetén módosítási javaslat megküldésérıl három 
munkanapon belül a témailletékes beszerzési szakértı részére elektronikusan az obc@dmrvzrt.hu címre 

 
5.2. ellenırzi, hogy a közbeszerzés fedezete rendelkezésre áll-e, szükség esetén megtörtént-e az átcsopor-

tosítás, 
 
5.3. megvizsgálja a konkrét kötelezettségvállalás szabályszerőségét, 
 
5.4. ellenırzi a pénzeszközök felhasználásának szabályszerőségét, 
 
5.5. a teljesítések igazolása után, a szerzıdésben foglaltak szerint teljesíti a kifizetéseket, 
 
5.6. jelzi az általa észlelt hibás teljesítéseket, 
 
5.7. bármilyen észlelt pénzügyi vagy eljárási szabálytalanságról tájékoztatja a gazdasági igazgatót, 
 
5.8. tájékoztatja az önálló beszerzési csoport vezetıjét arról, ha a Kbt. 76. §-ban megfogalmazott elıre nem 

látható és elháríthatatlan ok pénzügyi jellegő, amely miatt az eljárás eredménytelenné nyilvánítására 
kell javaslatot tenni, 
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5.9. adatot szolgáltat a közbeszerzési eljárások éves statisztikai összegzéséhez szükséges kimutatásokhoz, 
jelentésekhez, ellenırzésekhez, 

 
5.10. az önálló beszerzési csoportvezetı, vagy a beszerzés tárgyában illetékes beszerzési szakértı tájékozta-

tásának megfelelıen haladéktalanul gondoskodik az egyes hirdetmények közzétételi díjának átutalásá-
ról, a Közbeszerzések Tanácsának a Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-01720361-
00000000 számú számlájára. 

 
5.11. az önálló beszerzési csoportvezetı, vagy a beszerzés tárgyában illetékes beszerzési szakértı tájékozta-

tásának megfelelıen gondoskodik az ajánlati biztosítékok visszafizetésérıl az alábbiak szerint: 
 

• az ajánlattevık részére az ajánlati felhívás visszavonását, ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, ille-
tıleg az eljárás eredményének kihirdetését követı tíz napon belül; 

• a nyertes ajánlattevı, valamint - a 124. § (4) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezıbb 
ajánlatot tevı részére a szerzıdéskötést követı tíz napon belül, kivéve, ha a biztosíték az ajánlati felhí-
vás szerint a megkötött szerzıdést biztosító mellékkötelezettséggé válik, 

 
5.12. az önálló beszerzési csoportvezetı, vagy a beszerzés tárgyában illetékes beszerzési szakértı tájékozta-

tásának megfelelıen gondoskodik a dokumentáció ellenértékének tíz napon belül történı visszafizetésé-
rıl az alábbi esetekben: 

 
• az ajánlatkérı visszavonja az ajánlati, részvételi vagy ajánlattételi felhívást; 
• az eljárás a 76. § (1) bekezdés c), d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; 
• az ajánlatkérı az eljárás eredményét az ajánlati kötöttség ideje alatt nem közli az ajánlattevıkkel, vagy 

az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi felhívás megküldése idıpontjaként megjelölt határidıig nem 
küldi meg a részvételre jelentkezıknek. 

 

6. A VEZETİ JOGTANÁCSOS FELADATAI 
 
6.1. gondoskodik a közbeszerzési eljárás során, az eljárás megindítását megelızıen a szerzıdéstervezet 

véleményeztetésérıl, véleményezésérıl, szükség esetén módosítási javaslat megküldésérıl három 
munkanapon belül a témailletékes beszerzési szakértı részére elektronikusan az obc@dmrvzrt.hu címre, 

 
6.2. a közbeszerzési eljárásban lefolytatott tárgyalások során véleményezi az ajánlattevık által tett szerzı-

déses észrevételeket, és szükség esetén a következı tárgyalási forduló megkezdése elıtt legkésıbb 1 
munkanappal írásbeli módosítási javaslatát megküldi az önálló beszerzési csoport vezetıjének. 

 
6.3. megvizsgálja a konkrét kötelezettségvállalás szabályszerőségét 
 
6.4. a vezetı jogtanácsos, vagy az általa kijelölt jogász részt vesz a tárgyalásos közbeszerzési eljárások so-

rán lefolytatott tárgyalásokon 
 

7. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN AZ ILLETÉKES SZERVEZETI EGYSÉG FELADATAI 
 
7.1. a jóváhagyott igények alapján összeállítja az részvételi/ajánlati/ajánlattételi dokumentáció, ismertetı 

mőszaki, szakmai részét; 
 
7.2. Szignálja a végleges ajánlati felhívás és dokumentáció, az eljárás során az ajánlattevıknek megkülden-

dı iratok, valamint az eljárás eredményeként megkötött szerzıdés/ek lapjait 
 
7.3. egyetértését, vagy ellenvéleményét nyilvánítja az illetékességi körébe tartozó közbeszerzési eljárás 

eredményét illetıen, 
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7.4. a központosított közbeszerzésben szereplı kiemelt termékek vonatkozásában megadja a szükséges tá-
jékoztatást az önálló beszerzési csoport vezetıjének Kbt. 32. §-a szerinti kötelezettség – a kiemelt ter-
mékek közbeszerzésének vonatkozásában a központi beszerzı szervezet által közzétett formában elké-
szített éves összesített közbeszerzési terv megküldése tárgyév március 31-ig a KEF részére – teljesíthe-
tısége érdekében. 

 
7.5. adatot szolgáltat a közbeszerzési eljárások összegzéséhez szükséges kimutatásokhoz, jelentésekhez, 

ellenırzésekhez. 
 

8. AZ ÖNÁLLÓ BESZERZÉSI CSOPORT VEZETİJÉNEK FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE 
 
8.1. gondoskodik az éves összesített közbeszerzési terv elkészítésérıl, 
 
8.2. a terv alapján, szükség esetén gondoskodik – az adott év március 31-ig – az elızetes összesített tájé-

koztató elkészítésérıl és közzétételérıl, 
 
8.3. gondoskodik az Eljárásindító adatlap (3. sz. melléklet) - en érkezı adatok folyamatos feldolgozásáról, és 

a hiányosan, vagy hibásan kitöltött eljárásindító adatlap tekintetében egyeztetést folytat le az érintett 
vezetıvel, 

 
8.4. gondoskodik az Eljárásindító adatlap (3. sz. melléklet) adataiból, adatbázis kialakításáról és mőködteté-

sérıl, 
 
8.5. indokolással ellátott javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás külsı vállalkozóval történı lebonyolítására, 

gondoskodik a külsı vállalkozó által ellátandó feladatok szerzıdésben való meghatározásáról, 
 
8.6. gondoskodik a Bírálóbizottság megszervezésérıl, a Bírálóbizottság üléseinek összehívásáról, 
 
8.7. gondoskodik az Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat (4. sz. melléklet) mellékletben foglalt 

nyilatkozat kitöltetésérıl az érintett közremőködık által, 
 
8.8. gondoskodik a szervezeti egység javaslata alapján a hirdetmény végleges szövegéhez szükséges szak-

mai tartalom (azon adatok, információk szövegszerő leírását, amelyek a beszerzés tárgyának pontos és 
részletes meghatározásához, és az értékelési szempontok kialakításához szükségesek) meghatározásá-
ról, valamint a hirdetményszöveg/felhívás elkészítésérıl; gondoskodik a közbeszerzési eljárás megindí-
tásához szükséges, jóváhagyott hirdetmény, illetve felhívás közzétételérıl, vagy annak az ajánlattevık-
höz megfelelı módon való eljuttatásáról, 

 
8.9. Szignálja a végleges felhívás és dokumentáció, az eljárás során az ajánlattevıknek megküldendı iratok, 

valamint az eljárás eredményeként megkötött szerzıdés/ek lapjait 
 
8.10. gondoskodik a szervezeti egység javaslata alapján összeállított és a hirdetmény/felhívás közzététel-

éhez/megküldéséhez szükséges dokumentáció, és a közbeszerzési mőszaki leírás elkészítésérıl, vala-
mint a Kbt. 71. § szerint az értékelési részszempontok, az azok súlyát meghatározó szorzószámok, az 
adható pontszámok alsó és felsı határa és a pontszámok kiosztásának módszere meghatározásáról, a 
dokumentáció rendelkezésre állásáról, valamint kérés esetén annak megküldésérıl, 

 
8.11. a jóváhagyott felhívást megküldi közzétételre, ill. az ajánlattevık részére, 
 
8.12. gondoskodik a dokumentáció Kbt. szerinti rendelkezésre állásáról, ill. megküldésérıl, 
 
8.13. gondoskodik az ajánlattevık részére tájékoztatás nyújtásáról a Kbt.-ben elıírtak szerinti határidın belül, 

konzultáció szervezésérıl és tartásáról szükség esetén az ajánlattevık számára az ajánlattételi határ-
idın belül, 
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8.14. gondoskodik az ajánlattevıktıl beérkezı ajánlatok/jelentkezések átvételérıl, 
 
8.15. gondoskodik az ajánlatok/jelentkezések felbontásáról, a bontásról jegyzıkönyv készítésérıl, és annak a 

Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján, 5 napon belül az ajánlattevıknek/jelentkezıknek megküldésérıl, 
 
8.16. gondoskodik a Kbt. 67. §-nak megfelelıen a hiánypótlásról, 
 
8.17. gondoskodik az ajánlatban esetlegesen található nyilvánvaló számítási hiba kijavításáról a  Kbt. 
68. § szerint, 
 
8.18. gondoskodik az egyes közbeszerzési eljárások során szükséges tárgyalások lefolytatásáról, a lefolytatott 

tárgyalásokról jegyzıkönyv készítésérıl, és annak a Kbt. megfelelıen minden jelenlévı ajánlattevıvel 
való aláírattatásáról, 

8.19. gondoskodik a közbeszerzési eljárás, vagy a részvételi szakaszban az írásbeli összegzés készítésérıl és 
ajánlattevıknek/jelentkezıknek való megküldésérıl, a Kbt. vonatkozó szakaszainak megfelelıen, 

 
8.20. a közösségi, ill. a nemzeti közbeszerzésekre vonatkozóan gondoskodik az eljárás, vagy a részvételi sza-

kasz eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztató elkészítésérıl és közzétételre megkül-
désérıl, 

 
8.21. gondoskodik a közbeszerzési eljárások során keletkezett valamennyi dokumentum, egy ügyiratban tör-

ténı elhelyezésérıl és tárolásáról, valamint az eljárás lezárulásától illetıleg a szerzıdés teljesítésétıl 
számított 5 évig történı megırzésérıl, a közbeszerzési eljárás során benyújtott mintapéldányok, elıbbi-
ek szerinti megırzésérıl az illetékes szervezeti egység vezetıje gondoskodik, 

 
8.22. gondoskodik a szerzıdés módosításának, részteljesítésének, teljesítésének figyelemmel kísérésérıl;  
 

• a szerzıdés teljesítése/részteljesítése esetében a Kbt. 31. § (1) bek. f) pontjának megfelelıen gondos-
kodik a közzétételrıl. 

• a szerzıdés módosítása esetében a szerzıdés módosításától számított tizenöt munkanapon belül köte-
les az Kbt. 30. § (1) bekezdés h) pontja szerinti tájékoztatót tartalmazó hirdetményt megküldeni 

 
8.23. gondoskodik a központosított közbeszerzés alá tartozó közbeszerzések lebonyolításáról, 
 
8.24. gondoskodik a központosított közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok teljesítésérıl, 
 
8.25. közremőködik a közbeszerzési eljárások tekintetében a külsı szervezetek által végzett ellenırzések so-

rán adandó jelentés és tájékoztatás elkészítésében, továbbá e körben gondoskodik az adatszolgáltatás-
ról, 

 
8.26. gondoskodik a közbeszerzési eljárásokról az éves statisztikai összegezés elkészítésérıl, és a Közbeszer-

zések Hatóságának megküldésérıl 
 
8.27. állásfoglalást, véleményt kér közbeszerzési ügyekkel kapcsolatos kérdésekben külsı szervezetektıl, 
 
8.28. évente legalább egy alkalommal a közbeszerzésben résztvevı valamennyi szervezeti egység részére 

konzultációt szervez, amelyen napirendre kerülnek a vonatkozó jogszabályváltozások, a közbeszerzési 
értékhatárok, a joggyakorlat és a tárgyévi feladatok. 
 

9. A BONYOLÍTÓ FELADATAI 
 
9.1. a Bonyolító feladatait elsısorban a Zrt. és a bonyolító közötti megbízási szerzıdés szabályozza, 
 
9.2. javaslatot tesz az alkalmazandó eljárásfajtára, 
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9.3. összeállítja a részvételi /ajánlati/ ajánlattételi felhívást, a dokumentációt, és a Zrt. által szolgáltatott 
végleges mőszaki leírás alapján a szerzıdéstervezetet, 

 
9.4. a jóváhagyott felhívást megküldi közzétételre, ill. az ajánlattevık részére, 
 
9.5. gondoskodik a dokumentáció Kbt. szerinti rendelkezésre állásáról, ill. megküldésérıl, 
 
9.6. tájékoztatást ad - együttmőködve a Bírálóbizottsággal - az ajánlattevıknek a Kbt.-ben elıírtak szerinti 

határidın belül, 
 
9.7. gondoskodik az ajánlattevıi/jelentkezıi kérdések megválaszolásáról, 
 
9.8. konzultációt szervez és tart szükség esetén az ajánlattevık/jelentkezık számára az ajánlattéte-

li/részvételi határidın belül, 
 
9.9. indokolt esetben javaslatot tesz a hirdetmény vagy a dokumentáció módosítására, a hirdetmény vissza-

vonására, a részvételi, ill. az ajánlattételi határidı meghosszabbítására, 
 
9.10. gondoskodik az ajánlattevıktıl beérkezı ajánlatok/jelentkezések átvételérıl, 
 
9.11. gondoskodik az ajánlatok/jelentkezések felbontásáról, a bontásról jegyzıkönyv készítésérıl, és annak a 

Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján, 5 napon belül az ajánlattevıknek/jelentkezıknek megküldésérıl, 
 
9.12. gondoskodik a Kbt. 67. §-nak a hiánypótlásról, a Bírálóbizottság javaslata alapján a Döntéshozó által 

jóváhagyott hiánypótlási felhívás szerint, 
 
9.13. gondoskodik az eljárás dokumentálásáról, 
 
9.14. a Bírálóbizottság közremőködésével lefolytatja az egyes közbeszerzési eljárások során szükséges tár-

gyalásokat, 
 
9.15. a lefolytatott tárgyalásokról jegyzıkönyvet készít és azt a Kbt. szerint az ajánlattevıkkel aláíratja, 
 
9.16. gondoskodik az ajánlattevık Kbt. 77.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatásáról, a döntést követı három 

napon belül, 
 
9.17. javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására a Kbt. 76. §-ban megfogalmazott 

körülmények fennállása esetén, 
 
9.18. elkészíti a külön jogszabályban meghatározottak szerint az összegezést, melyet  a Kbt. 76. §-ban meg-

fogalmazott alapján az ajánlattevıknek/jelentkezıknek megküldi, 
 
9.19. a Zrt. döntésének megfelelıen kihirdeti a közbeszerzési eljárás eredményét, valamint arról írásbeli ösz-

szegezést készít, és azt megküldi az ajánlattevıknek/jelentkezıknek a Kbt. vonatkozó szakaszainak 
megfelelıen, 

 
9.20. gondoskodik az eljárás eredményérıl szóló tájékoztató elkészítésérıl és határidıben való feladásáról a 

Kbt. 30. § (2) bek. szerint, 
 
9.21. részt vesz a központosított közbeszerzések koordinálásában, 
 
9.22. az önálló beszerzési csoport vezetıjével közösen gondoskodik az éves összesített közbeszerzési terv 

elkészítésérıl, 
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9.23. az önálló beszerzési csoport vezetıjével közösen a terv alapján, szükség esetén gondoskodik – az adott 
év március hó 31-ig – az elızetes összesített tájékoztató elkészítésérıl és közzétételérıl, 

 
9.24. a Zrt. tájékoztatása alapján közremőködik a szerzıdés módosításának, részteljesítésének, teljesítésének 

figyelemmel kísérésében; a szerzıdés módosításáról és teljesítésérıl a módosítástól illetve a teljesítéstıl 
számított öt munkanapon belül tájékoztató közzétételében; az egy évnél hosszabb vagy határozatlan 
idıre kötött szerzıdés esetén a szerzıdés részteljesítésérıl évente tájékoztató közzétételében, 

 
9.25. közremőködik a közbeszerzési eljárások tekintetében a külsı szervezetek által végzett ellenırzések so-

rán adandó jelentés és tájékoztatás elkészítésében, továbbá e körben gondoskodik az adatszolgáltatás-
ról, 

9.26. gondoskodik a közbeszerzési eljárásokról az éves statisztikai összegezés elkészítésérıl, és a Közbeszer-
zések Tanácsának megküldésérıl. 
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